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El passat mes d’octubre, Madrid va acollir el I Congrés Inter-

nacional de Sostenibilitat, una trobada que va reunir alguns 

dels millors experts en desenvolupament sostenible. Al llarg 

de la trobada es va llegir i es va signar un document que, 

sota l’epígraf del ‘Manifest 30 visions: construir llars més 

saludables i sostenibles’, recollia la ferma voluntat i com-

promís dels assistents per a continuar treballant a favor de 

la sostenibilitat, amb mesures per a reduir emissions, però 

promoció d’activitats i iniciatives sostenibles, entre d’altres. 

En aquest sentit, destacar les paraules de Javier Martín, 

director general del Ministerio de Fomento, qui ha estat el 

no és una qüestió tècnica, ni mediambiental; és una qües-

constar d’una ponència magistral i de quatre taules rodones: 

temes com les necessitats socials en matèria de sostenibi-

litat i els seus temps d’aplicació, el concepte de ciutat i la 

-

estat alguns dels protagonistes en aquestes trobades.

LLEGIR MÉS

VOLS FER UNA VISITA 

PERSONALITZADA?

info@obrabcn.cat
Escriu-nos un email a: 

SOCIS FUNDADORS:

GREMI DE CONSTRUCTORS

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona ofereix de 

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.). De dilluns a dijous del 

26 al 29 de novembre de 2018.
 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS EN ALÇADA (8 h.). Dimarts 27 de no-

vembre de 2018. 
MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE PRL MÒDUL BÀSIC  (60 h.). De dilluns a diven-

dres del 20 de novembre al 5 de desembre de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE FONAMENTS DE LA REHABILITACIÓ  (60 h.). 
De dilluns a dijous del 19 al 29 de novembre de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

- POSTGRAU EN DIAGNOSI I REPARACIÓ ESTRUCTURAL. 
Del 8 de gener de 2019 al 14 de maig de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
EN LA CONSTRUCCIÓ. Del 21 de febrer al 10 d’octubre de 
2019.

MÉS INFORMACIÓ

- MÀSTER PROJECT MANAGER EN EDIFICACIÓ I URBA-
NISME. De l’1 de març de 2019 al 23 de febrer de 2020.

MÉS INFORMACIÓ

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

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL DE 
CONSTRUCCIONS EXISTENTS. Del 2 de març al 27 de juliol 
de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

APCE

- MODIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ: 
EDIFICIS DE CONSUM ENERGÈTIC GAIREBÉ NUL 
(nZEB). Dijous, 29 de novembre de 2018.

MÉS INFORMACIÓ

BREUS

MANIFEST 30 VISIONS: 

CONSTRUIR LLARS MÉS 

SALUDABLES I SOSTENIBLES

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

Aquest mes de novembre s’han aprovat les dues primeres ac-

tuacions de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible 

en un 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER).

construcció, gestió i 
dinamització dels nous Casals de Barri de La Trinitat Nova i 
de Torre Baró, al Districte de Nou Barris, que han estat inaugu-

rats aquest 2018, amb un pressupost subvencionable aproximat 

d’1.645.000€ i 1.100.000€ respectivament.

per a promoure les activitats i les iniciatives de les entitats socials, 

culturals i veïnals, millorant la qualitat de vida de la ciutadania. A més, 

es posa a disposició un nou espai que els permeti treballar de mane-

ra conjunta i participativa en la millora del barri, satisfer les necessi-

tats socioeducatives i socioculturals del conjunt dels seus habitants, 

així com esdevenir un punt de referència a l’hora d’implementar pro-

Ambdós equipaments s’emmarquen en l’actual Pla de Barris i es 

troben ubicats en àmbits que presenten taxes de persones en risc 

d’exclusió social molt per sobre de la mitjana de la ciutat de Barce-

S’APROVEN LES PRIMERES OPERACIONS 

DE L’EDUSI – EIX BESÒS

lona, així que representen equipaments clau a par-

tir dels quals desenvolupar les diferents polítiques, 

plans i estratègies de ciutat que tenen per objectiu 

millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciuta-

danes dels barris, reduir els factors que aprofundei-

xen en la seva situació de vulnerabilitat, afavorir la 

seva inserció laboral i garantir els seus drets ciuta-

dans i qualitat de vida, a l’hora que responen a una 

-

trobada en el territori.

DESTACATS

NOTÍCIES

L’ATENEU ‘LA FLOR DE MAIG’ RENEIX AL BELL MIG DEL POBLENOU 

dels ateneus populars més importants de casa 

Societat Cooperativa Obrera d’Estalvi i Consum 

una entitat que va ser fundada en aquell tombant 

de segle per gairebé una vintena d’obrers, molts 

d’ells boters, fent una aportació de 25 pessetes. 

Com a curiositat, i repassant la història d’aquesta, 

coral, li van donar aquest nom homenatjant una de 

les composicions més conegudes del poeta i direc-

institucions semblants de l’època els principis 

del cooperativisme, promovent l’estalvi entre els 

seus associats, la solidaritat, l’ajuda mútua, l’ajuda 

-

tors del barri i gaudir d’una vida, uns ingressos i 

uns òrgans decisoris propis i democràtics”.  

primera dècada del segle XX, la cooperativa obrís 

diverses sucursals (als carrers dels Pellaires o de 

Pere IV) o en altres barris de la ciutat (a Casa An-

túnez o al carrer de Galileu, per a posar alguns 

exemples),  gràcies a fusions o adquisicions. Un 

lloc d’esbarjo i descans entre els seus associats, a 

més de lloc de proveïment d’aliments frescos. 

Passa el temps, i a mitjan segle XX, concretament 

entre 1948 i 1952, es produeix el tancament de la 

cooperativa i la liquidació de tots els béns, però 

l’arribada de la democràcia,  l’immoble va ser recu-

perat per l’AAVV del Poblenou, que va impulsar la 

Can Felipa (ubicat al mateix Poblenou), l’Ateneu 

pateix una davallada, però novament, la lluita per a 

renéixer situa l’espai com a referent cultural al barri. 

Fent un altre salt en el temps, ens situem al 2012. 

Fins aleshores, l’Ajuntament pagava un lloguer 

poc temps, el preu que aquest havia de pagar va 

augmentar al doble, i el mateix consistori va comu-

nicar que no podia assumir-ne la despesa. Amb 

aquesta situació, veïns i entitats el van ocupar. A 

veïns van inaugurar l’espai nou d’aquesta entitat 

-

nicar la compra de l’immoble i que el cediria per a 

un model de gestió veïnal.   

Flor de Maig estan gestionats per dos propietaris: 

l’Ajuntament de Barcelona i un privat. 

Un ateneu per al segle XXI 

mirada de vianant encuriosit per aquells carrers 

tranquils de Poblenou es mostra imponent, amb 

dos pisos d’alçada amb una gran balustrada i amb 

-

gral, veiem que, de fet, es tracta de dos projectes 

independents: un ha estat la rehabilitació parcial 

del local interior, propietat del consistori barce-

loní; mentre que la segona intervenció ha tingut 

com a objectiu millorar la façana. Aquesta última 

obra s’ha fet gràcies, també, a un conveni entre 

l’Ajuntament de Barcelona i la resta de propietaris. 

-

cipis d’aquest passat mes d’abril i es van realit-

zar a través d’una única licitació, de manera que 

l’execució de les obres va coincidir en el temps i 

es van fer amb la mateixa empresa constructora.   

-

dació estructural dels murs de façana, la reforma 

dels paraments de les façanes principals i del pati 

-

forma del templet del terrat. 

Sintetitzant molt, els criteris essencials de la inter-

venció exterior han estat:

- Sempre: analitzar la història constructiva de 

és original, què s’ha perdut, què s’ha afegit...

- Prioritzar les restauracions i les consolidacions 

enfront dels repicats i les reconstruccions

- Emprar els materials i les tècniques constructi-

es va encarregar de la rehabilitació interior del 

local a nivell d’accessibilitat, paviments, revesti-

ments verticals, cel rasos, fusteries, seguretat i 

A tall d’exemple, i a nivell d’accessibilitat, es van 

fer actuacions a l’entrada de l’Ateneu orientades 

a fer accessible el local per a persones minus-

per tal de salvar les escales. Pel que fa al pavi-

ment de la planta baixa del local, per exemple, 

que en d’altres àrees es va optar per al poliment 

revestiments: es van substituir els típics arram-

badors de llosetes viníliques per arrambadors de 

de fusta. Als sostres de les sales i les parets es va 

optar per la pintura plàstica de color blanc; o en 

mobiliari, per exemple, es va proposar substituir o 

reparar bona part de l’existent en sales.   

Per a posar més exemples de les millores, en 

d’aigua i de sanejament, aquestes es van adap-

tar als nous mobles i a la nova distribució. El cel 

ras es va renovar totalment per un de nou format 

per plaques de cartró-guix amb aïllament  de lla-

na de roca, habilitant acústicament la sala d’una 

millor manera que la solució constructiva anterior.  

-

ca es va actualitzar aquesta, ja que es trobava 

desfasada i fora de normativa; i pel que fa a la 

-

-

cents sense carcassa protectora. 

procés de renaixement de l’entitat, l’Ateneu Popu-

lar la Flor de Maig  va obrir ara fa uns mesos una 

recollir fons (uns 7.000 euros) entre la ciutadania i 

donar un impuls a aquest espai autogestionat. Part 

dels diners recaptats aniran destinats a comprar 

mobiliari nou (taules, cadires, armaris, o d’altres 

elements que facilitin l’estada en aquest local). A 

més, part de lo recollit servirà per a pagar les co-

renovació digital de l’ateneu popular, i més en con-

cret a fer una pàgina web nova més funcional.    

En l’actualitat, l’Ateneu Popular és un espai auto-

gestionat que acull entitats socials i culturals del 

Poblenou, que aposta per la transformació social, 

el feminisme, la cultura popular o el repartiment 

del treball i la riquesa, entre d’altres.   

Agraïments: Arnau Riba (enginyeria CUBIC); i Pere Soler 

(arquitecte). 

-

-

i la descarbonització, per a aconseguir nivells d’energia pràc-

ticament nuls. Des de l’organització es remarca que és el 

moment d’actuar i els estats membres hauran de tenir  totes 

les eines i recursos adequats per aconseguir aquest objectiu 

-

-

paració amb el 2005. I com es farà: a través de legislacions 

i programes ambiciosos de rehabilitació. Aplicant aquesta 

proposta, doncs, aportarà la rendibilitat energètica de tot el 

parc europeu construït cap a un nivell de prestacions del nivell 

NZEB (acrònim anglès de Near Zero Emissions Building: Edi-

resum, alguns dels ponents ens donen el seu punt de vista 

sobre els temes més interessants que s’han debatut:

YOUTUBE

EL REDAY EUROPEU IMPULSA LA 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA 

-

-

S’inicia així l’execució de l’EDUSI - Eix Besòs, que 

en breu aprovarà noves operacions en els 10 barris 

de l’Eix Besòs (als Districte de Nou Barris, Sant An-

dreu i Sant Martí), on es preveu l’execució de diver-

ses actuacions en el període 2014 - 2020, amb una 

50% per part del Fons Europeu de Desenvolupa-

ment Regional (FEDER).

El projecte EDUSI Eix Besòs va ser escollit en el 

marc de la primera convocatòria per a la selecció 

d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sosteni-

Operativo Plurirregional de España (POPE) que in-

clou el Programa Operatiu de Creixement Sosteni-

ble (POCS) i el Programa Operatiu de Creixement 

-

ment Urbà Sostenible”. 

Per a més informació podeu consultar la pàgina 

web edusi.barcelona o bé enviar un correu elec-

trònic a infoedusi@bcn.cat


