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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 OPERADOR PLATAFORMES MÒBILS (12 h.).  
  Dijous 20 i divendres 21 de desembre de 2018. 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS EN ALÇADA (8 H.).  
Dimecres 9 de gener de 2019.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE MUNTATGE DE BASTIDES MÒBILS (8 h.). 
Dimecres 23 de gener de 2019.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS (16 h.). 
Dimarts 22 i dijous 24 de gener de 2019.

 
MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

-   POSTGRAU EN DIAGNOSI I REPARACIÓ ESTRUCTURAL 
Data d’inici: 8 de gener de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE COORDINADOR DE SEGURETAT  
I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ  
Data d’inici: 26  febrer de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS 
SEGONS LA ISO 50.001 
Data d’inici: 27  febrer de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- MÀSTER PROJECT MANAGER EN EDIFICACIÓ  

I URBANISME 

Data d’inici: 1 de març de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU D’ANÀLISI DE VIABILITAT I DETERMINA-

CIÓ D’OBJECTIUS D’OPERACIONS IMMOBILIÀRIES 

Data d’inici: 1 de març de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL 

DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 

Data d’inici: 16 de març de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

-  POSTGRAU DE CAP D’OBRA 

Data d’inici: 22 de març de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

-  POSTGRAU BIM MANAGER 

 Data d’inici: 29 de març de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

BREUS

L’ITEC I GBCe, COMPARTINT  

I SUMANT ESFORÇOS

INFORME GTR CIUDADES

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

L’Ajuntament de Barcelona continua tramitant l’aprovació 
d’operacions en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament 

mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER). En aquest cas, properament s’aprovarà el projecte de 
millora de l’accessibilitat i connectivitat en l’Eix Besòs mitjançant 
la creació i millora de la xarxa de carril bici.

Aquesta operació, valorada en 3 milions d’euros, té com a objec-
tiu aconseguir el desplegament total de la xarxa de carrils bici, 
de manera que la majoria de la població de l’Eix Besòs pugui 
disposar d’almenys un carril bici a 300 metres de distància del 
seu domicili.

La bicicleta és un factor clau per reduir els nivells de contami-
nació ambientals i acústics de les ciutats. És el mitjà de trans-

representa un aspecte clau en la consecució dels objectius de 
sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic, ja que per exemple 
consumeix cinquanta vegades menys que un cotxe ocupat per 
una sola persona.

-
rar i implementar nous carrils bici, si bé en altres àmbits es rea-
litzaran actuacions que permetin millorar la qualitat de l’entramat 

ELS CARRILS BICI DE L’EIX BESÒS SERAN 

COFINANÇATS PEL FONS FEDER

-
nants, millorant la connectivitat dels nous carrils 
bici , la senyalització, la regulació i el disseny.

L’operació dona resposta a l’Objectiu Temàtic “ 
Afavorir el pas a una economia baixa en carboni 
en tots els sectors” (OT4) i la línia d’actuació “ 
Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta: incre-
mentar la connectivitat de vianants i ciclista de 

DESTACATS

NOTÍCIES

L’ALTRA VIDA DEL BORSÍ

veure les obres de rehabilitació- de l’antiga Es-
cola de Belles Arts/Escola d’Arts Aplicades i 

com a Borsí, però de moment, i com que és un 
-

tricte, i ja que ha estat recuperat per l’empenta 
veïnal, val la pena dedicar-li un petit tast. 

-

proposta guanyadora (amb el nom de ‘Nisrob’) 

l’esplendor històric del Borsí, que portava uns 
quants anys sense ús. Un projecte que abastarà 
restaurar pintures, motllures, marbres, portes i 
d’altres elements ornamentals originals, i amb un 
afegitó que caldrà preservar: el descobriment del 
tram de la muralla romana que envoltava Bàrci-

-
teressant per als amants de les ‘pedres’, segons 
s’ha pogut constatar a través d’estudis i de les 
cales arqueològiques que s’han fet, tot fa pen-
sar que la construcció ocupa l’àmbit del fossat 
de la muralla; de fet, el traçat del carrer d’Avinyó, 
paral·lel al de la muralla, així ho feia preveure.    

Com remarquen els responsables del Nisrob, 
aquesta proposa “fer reviure l’arquitectura origi-
nal de l’antic Borsí a la vegada que encabir-hi dos 
equipaments independents amb un extens pro-
grama d’activitats”. D’una banda, serà la seu de 
la biblioteca Gòtic Andreu Nin; i a més, hi haurà 
un equipament amb espais polivalents per a usos 
veïnals, donant resposta a les demandes del barri.  

Així, la distribució (de planta baixa més 3 pisos 
d’alçada) quedarà de la següent manera: els 
usos transversals en soterrani; els usos compar-
tits en planta baixa; la biblioteca en planta prime-
ra i altell i l’equipament veïnal en planta segona 
i terrat, on aquest últim esdevingui la vertadera 
plaça per als ciutadans. 

-
llorarà una superfície de 2.100 m2 (950 m2 de 
la biblioteca; 800 m2 d’equipament veïnal; i els 
restants, a espais compartits). 

A continuació, destacarem quatre apartats de la 
intervenció arquitectònica que s’hi preveu fer: 

-
gètica i instal·lacions.  Grosso modo, i pel que 
fa a l’estructura, es proposa reforçar els forjats 
existents (fer-ne, també, un de nou de la coberta 
transitable), recalçar de manera global el sote-
rrani, i les noves cobertes inclinades (a la planta 
terrat seran lleugeres, per exemple). 

En l’apartat de restauració, per exemple, cal des-
tacar que en parets, sostre, fusteries, paviment 
o columnes, s’hi aniran alternant netejes, sane-
jaments o eliminacions de materials antics, així 
com la reintegració d’elements de valor conser-
vats en cadascuna de les plantes.   

-
gies per al confort acústic: aïllament absorvent, 
prestant especial atenció per a les sales emisso-
res de soroll per tal d’evitar molèsties als espais 
contigus (bucs d’assaig o auditori). També es 
posaran absorbents acústics interiors per a ga-
rantir el confort acústic dels espais, fent atenció 
especial a l’auditori i la sala principal. Finalment, i 
dins el mateix apartat, cal destacar el treball que 
es farà en l’aïllament per a evitar les molèsties 

-
tual, així com es tindrà especial atenció al soroll 
màxim ambiental. I tot això, sense deixar de ban-
da la minimització de l’impacte que puguin tenir 
els aparells d’aire condicionat. 

I ara és el torn de les millores en la intervenció 

són els apartats en què s’aposta per un rendi-
ment millor: un primer bloc se centra en la soste-
nibilitat, que passa per la reducció de demandes 
energètiques i d’aigua, l’ús de materials de reduï-

una proposta que, considerant els condicionants 
patrimonials i de context, s’apropi al màxim a 

aquest sentit, s’emprearà el potencial de la inèr-
-

vagar la temperatura i retardar els pics a hores 
sense ocupació, així com carregar inercialment 

-
mitància tèrmica dels tancaments i es distribuiran 

els espais per usos, optimitzant els sistemes de 
clima i enllumenat. En l’apartat de climatització 
i ventilació destaquen l’aposta per un disseny 

-
gètica i econòmica, silenciosa, i amb despeses 
reduïdes en manteniment; equips termo-frigo-

-
ció de l’element caloportador (aigua); aportació 
d’aire primari, etc. 

L’enllumenat utilitzat buscarà disminuir l’impacte 
lumínic amb lluminàries interiors utilitzant re-

s’utilitzaran làmpades de tecnologia led i heliò-
-

novable integrada , a la coberta s’hi instal·laran 
plaques fotovoltaiques per a produir energia so-

de gestionar l’obra i el manteniment d’aquesta: 
la gestió dels residus segons tipus, tests de qua-
litat en execució, entre d’altres millores.  

Ara bé, abans que comencin les obres de millora 
global, el Borsí ja anirà obrint les seves portes al 

planta baixa podran realitzar activitats relaciona-
des amb el propi projecte, com ara assemblees, 
debats o tallers.  

Resumint; la intervenció que es realitzarà en 
-

gut especial atenció a les seves característi-

dels seus paraments a consolidar i restaurar 
pel seu valor patrimonial, així com la seva si-
tuació en una zona d’alt valor arqueològic. I, 
evidentment, aquesta millora feta és una inver-

 
  

Joc i apostes, ‘joc’ amb diners i art en majúscules 

-

Tiberi Sabater i Carné, els treballs del qual van 
ser uns dels més interessants de l’arquitectura 

-
me. Sabater també va ser l’autor a Barcelona de 

-
dia), a més d’obtenir guardons per a diversos 
projectes de cases de renda durant l’Exposició 
Universal de 1888. 

-
tat en una parcel·la poligonal i disposa de dues 
façanes: l’estreta façana principal molt caracte-

segona, al carrer d’Avinyó, molt més llarga.   

-
mentacions clàssiques, amb columnes corínties 
i toscanes, pilastres estriades, frontons, frisos 
esculpits, escuts de Borses europees, etc. A la 
façana principal, per exemple, i entre les colum-
nes, hi ha dues estàtues de tipus clàssic. Una 
està dedicada a la Indústria, obra de Joan Roig 
Solé, i l’altra al Comerç, obra de Rossend No-
bas, ambdues del 1888.

Repassant la història del Borsí llegim que, en 
-

titats bancàries i d’assegurances estaven situa-
des al carrer Ample, i Barcelona ja comptava 

-

Rambla dels Caputxins). Amb aquest auge, l’any 
-

ció que l’any 1883 i amb l’impuls del banquer 
Evarist Arnús, s’inaugurava en una nova seu (en 

d’Avinyó).  

-

-
na època dictatorial espanyola la reobertura del 

acollí des d’aquest moment l’Escola Superior de 
Belles Arts; i posteriorment, a  partir dels anys 

Llotja, clausurada al llarg del curs 2008-2009, ja 
que es va desplomar part d’un dels sostres de 

-
talà des dels inicis de la democràcia; però ara, i 
a través d’una permuta, ha passat a mans muni-
cipals i l’Ajuntament ha decidit recuperar-ho per 
a la ciutat. 

Agraïments: Despatx arquitectes Martínez-La-

peña/ i Lluís Casado

A l’esquerra, panoràmica actual del Borsí; a dalt, a la dreta, croquis amb una de 

les intervencions que s’hi faran.

Font: Ajuntament de Barcelona/ Martínez Lapeña Arquitectes

 MIG SEGLE DE VIDA DE L’APCE  

l’àrea urbana “ (LA04). Continua així l’execució 
de L’EDUSI - Eix Besòs, que en breu aprovarà 
noves operacions en els 10 barris de l’Eix Besòs 
(als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant 

-
tuacions en el període 2014 - 2020, amb una in-

-
lupament Regional (FEDER).

Aquesta operació se suma a les dues recentment 
ja aprovades: la construcció, gestió i dinamitza-
ció dels nous Casals de Barri de Trinitat Nova 
i de Torre Baró, al Districte de Nou Barris, que 
han estat inaugurats aquest 2018, amb un pres-
supost subvencionable aproximat d’1.645.000€ i 
1.100.000€ respectivament.

web edusi.barcelona

-

ment de Barcelona

L’associació sense ànim de lucre Green Building Council 
España (GBCe) i l’Institut de Tecnologia de la Construcció 
de Catalunya (ITeC) van signar recentment  un conveni de 
col·laboració mitjançant el qual  ambdues entitats sumen es-

Recordem que l’ITeC realitza activitats d’investigació rela-
cionades amb la sostenibilitat basades també en les anàli-
sis de cicle de vida, i és l’entitat creadora del BEDEC, la 
base de dades de construcció que conté, entre d’altres, la 
informació ambiental més completa, a més de disposar de 

de projectes de construcció. 

sostenible i la promoció de l’estudi ambiental de productes a 
través de l’anàlisi del cicle de vida com eina bàsica per a mesu-

-

rellevància a les accions que ja vénen desenvolupant, així com 
plantejar noves accions, tant a nivell nacional com internacio-
nal, de promoció de metodologies i instruments que fomenten 
la incorporació de la sostenibilitat com un factor de qualitat i 
compromís social en el sector de la construcció.

LLEGIR MÉS

-

Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional’. Un dels missatges que planteja aquest estudi és el gran 
desfasament que existeix entre els compromisos de rehabilitació assumits per l’Estat espanyol per a lluitar contra el canvi climàtic 
i l‘activitat rehabilitadora que s’està duent a terme en la realitat. Segons aquest document, cada any s’haurien de rehabilitar ener-
gèticament 250.000 vivendes, i tans sols s’assoleixen xifres que arriben a les 25.000

LLEGIR MÉS

Cinquanta anys; que no són pocs. Aquesta és la trajec-

-
memoratiu celebrat el passat mes de novembre al Cosmo-
caixa de Barcelona. L’acte va reunir més de 300 empresaris 
i representants del sector promotor i constructor de Cata-
lunya, a més de destacats polítics del nostre país, entre ells 
el president del Govern català. En aquesta trobada, Lluís 

l’economia de casa nostra. Bona prova d’això són les xifres 
del segon trimestre d’enguany de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya: el sector lidera la reducció de l’atur al territori, 

–seguint en aquesta línia- que els treballadors de la cons-

Catalunya. I a tot això cal sumar-li una altra darrera xifra 

compromís i col·laboració amb les administracions ha estat 
la voluntat de continuar participant en l’impuls de l’habitatge 

va demanar davant dels representants públics assistents 

l’Habitatge, que inclogui administracions, partits polítics  
i sector privat per tal de donar solucions als problemes ac-
tuals de l’habitatge a Catalunya. 

YOUTUBE


