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Entre el 26 i el 28 de setembre, el CCIB (Centre de Con-

vencions Internacional de Barcelona) ha estat l’escenari del 

‘Rebuild’, un saló professional dedicat a la innovació en el 

sector de la construcció. Aquesta ha estat la primera edi-

ció, que s’ha convertit en punt de trobada estratègic i, sens 

-

i sostenibilitat del sector. La bona notícia ha estat que va 

tenir una molt bona acollida, ja que es va superar la previsió 

-

solir els 9.100 visitants. Al llarg dels tres dies s’han celebrat 

-

perts que han pogut opinar i debatre en el marc del ‘Congrés 

Nacional d’Arquitectura Avançada i  Construcció 4.0’. Hi han 

participat les empreses més innovadores vinculades al món 

-

Juan Velayos, president de Rebuild: “per primera vegada, 

-

ció s’asseuen junts per a debatre sobre el futur del sector”. I 

de sobreviure al futur”

LLEGIR MÉS

SOCIS FUNDADORS:

Escriu-nos a: info@obrabcn.cat

VOL FER UNA VISITA GUIADA 

PERSONALITZADA?

CAATEEB

- MÀSTER EN REHABILITACIÓ EN EDIFICACIÓ. Del 30 
d’octubre de 2018 al 22 d’octubre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU BIM MANAGER. Del 23 d’octubre de 2018 al 4 
de juliol de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS 
SEGONS LA ISO 50.001. Del 24 d’octubre de 2018 al 30 de 
maig de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PROPERTY MANAGEMENT. GESTIÓ 
D’ACTIUS IMMOBILIARIS. Del 7 de novembre de 2018 al 29 
de maig de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU EN DIAGNOSI I REPARACIÓ ESTRUCTURAL. 
Del 8 de gener de 2019 al 18 de maig de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
EN LA CONSTRUCCIÓ. Del 21 de febrer al 9 d’octubre de 
2019.

MÉS INFORMACIÓ

- MÀSTER PROJECT MANAGER EN EDIFICACIÓ I URBA-
NISME. De l’1 de març de 2019 al 26 de gener de 2020.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU D’ANÀLISI DE VIABILITAT I DETERMINACIÓ 
D’OBJECTIUS D’OPERACIONS IMMOBILIÀRIES. De l’1 de 
març de 2019 al 25 de maig de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL DE 
CONSTRUCCIONS EXISTENTS. Del 2 de març al 14 de 
desembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

GREMI DE CONSTRUCTORS

forma continuada tot un ventall de cursos subvencionats (gra-

tuïts). Són places limitades; reserveu la vostra al telèfon 932 

659 430 o bé al correu electrònic formacio@gremi-obres.org

- CURS DE PRL PALETERIA (20 h.). Dilluns i dijous, del 22 

al 25 d’octubre de 2018.
 MÉS INFORMACIÓ

- CURS REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS. Dimarts, 

23 d’octubre 2018. 
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE PRL MÒDUL BÀSIC (60 h.). Dilluns i dijous, del 

5 al 29 de novembre de 2018.
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS EN ALÇADA (8 h.). Dimarts, 30 

d’octubre de 2018. 
MÉS INFORMACIÓ

BREUS

EL REBUILD S’ESTRENA 

SUPERANT LES EXPECTATIVES

FORMACIÓ

UNIÓ EUROPEA

L'Ajuntament de Barcelona implementa l’Estratègia de 

Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Eix Besòs, 

en el marc del Programa Operatiu FEDER de 

Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020

El període d’implementació és 2014-2020

L’import total subvencionable és de 30M€, 

amb un 

.

Les actuacions, adreçades a millorar les 

condicions de vida de la ciutadania, s’agrupen 

en 4 dels Objectius Temàtics del Programa 

Operatiu de Creixement Sostenible:

 · Tecnologies de la Informació (OT2)

 · Economia baixa en emissió de carboni (OT4)

 · Conservar i protegir el medi ambient i 

 · Promoure la inclusió social i lluitar contra la 

pobresa (OT9)

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/edusi

barris que pertanyen als 

tres districtes de l’àmbit 

del riu Besòs:

Districte de Nou Barris:

 1 Ciutat Meridiana

 2 Vallbona

 3 Torre Baró

 4 Roquetes

 5 Trinitat Nova

Districte de Sant Andreu:

 6 Trinitat Vella

 7 Baró de Viver

 8 Bon Pastor

Districte de Sant Martí:

 9 Verneda - La Pau

 10 Maresme - Besòs

UNA MANERA

DE FER EUROPA

quatre ciutats 
catalanes que actualment estan desenvolupant l’Estratègia de 

de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): 
Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llo-

dels projectes.

-

nança local.

-

en les 4 ciutats de manera rotativa. Des de la primavera 2018, a les 

LA XARXA METROPOLITANA DE CIUTATS EDUSI

l’estat de la implementació de les estratègies de ca-

dascuna de les 4 ciutats, per tal de compartir inquie-

tuds i avenços, però també es tracta la comunicació 

-

el Dia d’Europa). A més, s’ha treballat una imatge 

pròpia que la representa, proposada i dissenyada 

-

catius de Fons Europeus o per a compartir diversos 

DESTACATS

NOTÍCIES

MILLORES ARQUITECTÒNIQUES A ‘LA LLEIALTAT’ DE SANTS 

Com tantes altres cooperatives de tall sociocultu-

ral que van arrelar a la nostra ciutat a les darreries 

del segle XIX i posteriors dècades del segle XX, la 

-

Aquell grup d’amics que hi havia posat la primera 

envoltada d’horts, peculiaritat que li va fer aga-

-

derrocada. Llavors es van traslladar al carrer de 

Dalmau.  

L’any 1915 va apostar per a introduir principis 

-

que va portar la signatura de l’arquitecte Josep 

Alemany, autor també, entre d’altres projectes, de 

del carrer de l’Escorial, 50, o el mercat Sagarra, a 

Santa Coloma de Gramenet.   

-

la Guerra Civil fa que la cooperativa passi per les 

L’any 1941 va reobrir amb la supervisió de la Fa-

lange Española de las JONS, però l’any 1943 era 

temps després va acabar tancant. 

A principis dels anys 50 l’economat de La Lleialtat 

l’espai de la sala d’actes en la Sala de festes Ba-

1986, quan es va transformar en la discoteca Ra-

Alliberat per la Cultura, sota el nom Bahía.

va començar la reivindicació del veïnat de Sants 

per a recuperar la memòria de l’antiga cooperativa 

després d’unes importants obres de rehabilitació, 

l’estiu d’ara fa un any.

Rehabilitació 

A continuació escrivim unes línies que ens ha en-

viat el company Josep Codines, de Valeri Consul-

tors, i que hem volgut incloure, ja que tot i ser de 

contingut tècnic, una vegada llegides ens aporten 

-

queria una rehabilitació a fons sobretot a causa 

del seu estat d’abandonament. El projecte vincula 

el passat amb el present destapant, a mode de 

document visual, la línia de vida d’aquest emble-

la Lleialtat Santsenca. Aquesta és una proposta 

que transcorre des de la recuperació de la faça-

na històrica i la transformació a usos polivalents 

d’antics espais, com l’economat i la Sala Bahía. 

Les mancances de salubritat en totes les peces, 

de proposar un gran buidatge longitudinal, unint 

mitjançant un recorregut gradual, des de les peces 

ha consistit en l’enderroc total de la crugia arran 

la en una mena de carrer interior, la continuïtat, en 

-

del cos estructural, un triple espai contigu al bui-

datge dels dos cossos previs culmina la seqüèn-

‘noves’ façanes contraposades a les mitgeres ori-

ginals, aporta llum i ventilació a totes les sales i 

-

a programes imprevistos.

L’Atri és un espai capaç de vertebrar to-

tes les circulacions a través d’un conjunt de 

de les bastides d’obra. 

associada volumètricament als tres cossos es-

tructurals: tres cobertes lleugeres a dues aigües, 

-

cions naturals.

A nivell estructural es reforcen els fonaments co-

rreguts de les parets estructurals amb micropi-

lots i es recalcen per dames les parets i façanes 

-

combinen diferents tipus de peces.

-

-

compressió amb connectors. També es reapro-

l’antiga Sala Bahía a base de reforçar-les amb 

formats per bigues prefabricades pretensades 

formigó vist.

passives basades en la inèrcia i l’aïllament on 

temperen de forma passiva l’Atri i els espais de 

circulació. L’augment de volum de les cobertes 

possibilita la captació solar: a l’hivern capta calor 

es sobreescalfa l’aire de l’estrat superior de l’Atri, 

-

-

-

 La rehabilitació que s’hi ha fet destaca per:

-

de revestiments d’acabat) que en tot moment 

-

com a resultat de les pròpies seccions i volume-

-

-

-

Agraïments: Josep Codines/Agus Giralt

La Lleialtat, en una imatge dels anys 80. Foto: Empresa Veclus

-

lona. Tot i que el procés que les institucions van posar en 

portes obertes (principis de 2018) i, posterior procés par-

-

-

sos es podien comunicar amb familiars/amics, el record 

en aquell corrent ‘higienista’ de meitats del XIX,  i que en el 

mena ‘d’endemig’, per tal d’anar mantenint totes les parts 

-

dret de superfície, etc.), més de 14.000 m2 de verd, equipa-

ment esportiu i educatiu, casal joves, etc. 

LLEGIR MÉS

VISITEM LA ‘NOVA MODEL’ 

el període 2014 - 2020, amb una potencial població 

del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

(FEDER).

marc de la primera convocatòria per a la selecció 

-

-

-

-

web edusi.barcelona o bé enviar un correu elec-

trònic a infoedusi@bcn.cat

Interior de la sala polivalent. Font: Adrià Goula 

Foto: Ajuntaments de la Xarxa EDUSI.


