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VOLS FER UNA  
VISITA  

GUIADA 
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 ESPAIS CONFINATS (8 H)
   Dijous 21 de març de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

- CURS MUNTATGE DE BASTIDES MÒBILS (8H) 
   Dimarts 19 de març de 2019.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS D’OPERARI DE PLATAFORMES ELEVADORES (8H)
  Diilluns 18 de març de 2019. 

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS VERTICALS. NIVELL 1.(40 H.). 
De dimarts 2 a dijous 11 d’abril de 2019.

 
MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

-  POSTGRAU BIM MANAGER 
 Data d’inici: 29 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

- AUTODESK REVIT. NIVELL I BIM (BUILDING INFORMA-
TION MODELING

  Data d’inici: 15 de març de 2019
MÉS INFORMACIÓ

- BIM: REVIT ARCHITECTURE. NIVELL AVANÇAT (EN 
LÍNIA)

  Data d’inici: 15 de març de 2019
MÉS INFORMACIÓ

- INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER A 
AUTOCONSUM

  Data d’inici: 18 de març de 2019
MÉS INFORMACIÓ

- EL CONTROL D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
  Data d’inici: 19 de març de 2019

MÉS INFORMACIÓ

- VALORACIONS IMMOBILIÀRIES (EN LÍNIA)
  Data d’inici: 19 de març de 2019

MÉS INFORMACIÓ

BREUS

EL RADÓ ALS EDIFICIS 

FORMACIÓ

Després de les reunions celebrades de manera rotativa a Barce-
lona, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Santa Coloma de Grame-
net al llarg del 2018, la xarxa reprèn la seva activitat.

Després de la constitució de la arxa a nals del 201  a Bar-
celona, la primera reunió del 2018 celebrada a Barcelona va 
servir per a fer un repàs dels avenços de les estratègies de les 
4 ciutats, especialment en els àmbits de la comunicació i les 
bones pràctiques. 

En la reunió celebrada a Sant Boi de Llobregat al més de març, 
es van presentar especialment els projectes estratègics de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i es van buscar possibles vies de 

LA XARXA METROPOLITANA DE CIUTATS  
EDUSI REPRÈN L’ACTIVITAT EL 2019

col·laboració entre l’AMB i la Xarxa Metropolitana 
de Ciutats EDUSI o amb cadascun dels municipis 
que en formen part. A més, la ciutat de Sabadell va 
explicar la seva experiència al World Urban Forum 
9 celebrat a Kuala Lumpur (Malàisia) durant el mes 
de febrer, dins del marc de l’UN-HABITAT.

El més de maig la xarxa es va reunir a Sabadell, 
on es va exposar l’estat d’implementació de les 
4 estratègies a nivell de gestió, de comunicació 
i d’indicadors de seguiment, compartint diverses 
inquietuds en aquests àmbits. També es va fer 
un recull dels actes celebrats en el marc del dia 
d’Europa per les diferents ciutats.

La 5a reunió de la Xarxa va tenir lloc a Santa Co-
loma de Gramenet, on principalment es va fer 
una demostració pràctica de l’aplicatiu de gestió 
dels Fons Europeus i es van poder resoldre els 
dubtes de funcionament i procediment per part de 
la resta de ciutats membres. A més, es van fer una 
sèrie de propostes conjuntes per al programa de 
treball de la Xarxa.

Finalment, la darrera reunió de treball de la Xarxa 
es va celebrar a Barcelona, i va servir per a expo-
sar l’estat de les operacions aprovades i compartir 
alguns dels entrebancs en la implementació de les 
estratègies, per tal de trobar solucions conjuntes.

Així doncs, en la trobada prevista per a aquest 
més de març de 2019, la Xarxa torna a Sant Boi 
de Llobregat amb l’objectiu de fer balanç de l’any 

DESTACATS

NOTÍCIES
REHABILITACIÓ DE L’OLIVA ARTÉS: RECUPERANT PATRIMONI DEL 
POBLENOU I CONTEMPORANEITZANT L’AMPLIACIÓ DEL MUHBA   

Si no hi ha cap canvi en el calendari d’obres pre-
vist, al llarg d’aquesta primavera nalit aran les 
obres de la tercera fase de rehabilitació i millora 
de l’antiga nau-taller Oliva Artés, ubicada al recin-
te del Parc del Centre del Poblenou (districte de 
Sant Martí), obra projectada per l’arquitecte fran-
cès Jean Nouvel. 

Aquest en concret -on hi haurà l’emplaçament de 
la nova seu del MUHBA (Museu d’Història de Bar-
celona)-, és un dels edi cis més emblemàtics del 
passat industrial del Poblenou, ja que l’Oliva Artés 
va ser la seu d’una important empresa que a -
nals del XIX realit ava tasques d’ind stria auxiliar, 
sobretot del tèxtil. Podem llegir, per exemple, en 
anuncis de mitjan segle XX, què hi tenien: màqui-
nes de blanquejar, tints, estampats; calandres per 
a teixits de cotó; màquines per a l’elaboració de 
la goma i plàstics; hidroextractores o premses. O, 
com a dada curiosa, i durant els anys de la Gue-
rra Civil espanyola, va arribar a fabricar càpsules 
d’artilleria antiaèria i metralladores.

Transcórren els anys i degut als inicis de la deslo-
calit ació industrial del Poblenou a la ona Franca, 
i sumat a la crisi del petroli de principis dels 0 fan 
que l’Oliva Artés es declari en fallida l’any 19 . 

Ja en l’etapa 1992-2000 és noti cada l’afectació 
dels terrenys de l’Oliva Artés pel pla especial de 
reforma interior Diagonal-Poblenou. Així, l’any 
2000, tocada econòmicament, inicia el seu pro-
cés de liquidació. I d’aquí ns al 2008 i 2010: la 
primera data, perquè les seves naus queden in-
closes en el projecte del projecte del Parc Cen-
tral del Poblenou; i la segona, perquè serà quan 
l’Ajuntament de Barcelona les destinarà al futur 
Museu d’Història Contemporània de la Ciutat, dins 
de la xarxa d’espais del MUHBA.    

L’antiga nau-taller Oliva Artés és un edi ci catalo-
gat amb nivell C (bens urbanísticament protegits). 
Alineada amb el carrer de Pere IV, es tracta d’un 
edi ci de planta basilical amb tres naus (dues de 
laterals amb planta altell i una central de doble alça-
da); i totes elles es rematen amb cobertes a dues 
aigües suportades amb encavallades metàl·liques.     

Ara, ja immersos en ple segle XXI, l’Ajuntament de 
Barcelona va decidir aprovar de nitivament  l’estiu 
passat- el projecte de reforma i adequació d’aquest 
espai. Les obres s’integren en un programa de millora 
a l’antiga xarxa de complexos industrials que al llarg 
del segle XX han caracterit at aquest Manchester 
català’, reconvertint-se en una xarxa d’equipaments 
culturals vinculats, en moltes ocasions, a espais 
verds, com en aquest cas, al citat parc. 

I, en concret, aquí, per a potenciar l’ s cultural de 
l’antiga nau Oliva Artés, que ha de permetre dues 
coses: ampliar l’actual espai expositiu del Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA), i incorporar un 
nou espai polivalent, amb bar i serveis sota un 
porxo de nova creació. 

Així, per exemple, d’una banda s’hi fa una mínima 
actuació d’adequació de la planta altell de la nau-
taller per a incorporar-la com a espai diàfan que es 
pugui obrir al p blic per a potenciar les activitats 
expositives del museu. Mentre que d’altra banda 
està prevista la construcció d’un nucli d’escales i 
un ascensor que hi donin accés des de la planta 
baixa. Precisament en aquesta planta s’hi actua 
per a habilitar l’espai tancat polivalent amb bar, i 
nous serveis, sota un  gran pòrtic que es generarà 
a l’accés a la nau. 

Interiorment s’ha volgut alliberar l’espai de la nau-
taller per tal de potenciar la seva estructura basi-
lical i d’aconseguir la màxima exibilitat i llibertat 
expositiva possible. Mentre que exteriorment s’ha 
optat per a crear un porxo d’accés com element 
de transició entre el parc i el museu. Aquest ele-
ment arquitectònic es concep, doncs, com un ele-
ment de transició entre el parc i el lloc expositiu. 
El porxo recull al visitant i el prepara per a iniciar 
el ritual d’accés a l’interior del museu. 

Pel que fa als materials utilit ats en les noves in-
tervencions, cal destacar la utilit ació de la xapa 
de ferro, un material que con gura aquestes ac-
cions exteriors (en porxo, annex de serveis, faça-
nes i cobertes), alhora que s’endinsa a l’interior 
de la nau conformant escales, recepció, suport 
d’exposicions...i també permet establir un vincle 
directe amb el passat industrial i metal·l rgic de 
l’Oliva Artés.  

Finalment, cal destacar un sistema d’instal·lacions 
que penetra a través del bloc de serveis annex al 
bloc oest i es distribueix pel terra de planta baixa. 
I així, amb aquesta distribució, es genera una xar-
xa regular de muntants on es concentren totes les 
instal·lacions necessàries. 

L’Oliva Artés que es complementa amb el MUHBA

De moment, i un cop consolidada i protegida con-
venientment l’antiga nau, i mentre no es repren-
guin les obres per a construir aquesta subseu del 
MUHBA s’ha decidit obrir al p blic el recinte. Per 
a donar aquest servei, s’han construït uns lava-
bos provisionals i s’ha preparat una exposició del 
que s’hi veurà en el futur.

El projecte vol resoldre amb un sol gest la in-
tervenció i per això proposa una gran làmpa-
da penjada al mig de l’espai, dibuixant una 
anella de llum que separa el perímetre exte-
rior -dedicat a allotjar una exposició de llar-
ga durada sobre la ciutat de Barcelona- de 
l’espai interior destinat a acollir exposicions 
temporals i presentacions.   

Amb aquesta gran lluminària a l’escala de l’edi ci 
existent es posa en valor la riquesa de textures i 
la secció de planta basilical del centre. 

Les obres d’aquest projecte d’ampliació han 
comptat amb un pressupost total de 2,3 milions 
d’euros, aproximadament; han estat projectades 
per BAAS arquitectes i seran executades per 
l’empresa BIMSA. I han estat nançades pel dis-
tricte de Sant Martí amb recursos del pla de patri-
moni del Poblenou. 

Agraïments: Jordi Badia/Jero Gutiérrez-BAAS  
arquitectura 

Començant per dalt, a l’esquerra, i en sentit de les agulles del rellotge: imatge 
actual de la façana de l’Oliva Artés; detall interior on s’aprecia l’altell; i una imatge 
històrica del segle XX de quan aquesta funcionava a ple rendiment. Fonts: BAAS 
arquitectura i Arxiu Municipal de Sant Martí (fons Oliva Artés) 

CONÈIXER DE PROP UNA PART DE 
LA FABRA I COATS RENOVADA 

4ª reunió (Ajuntament de Sabadell) de la Xarxa  metropolitana de ciutats EDUSI
Foto. Alba Fort

Els companys del CAATEEB han tingut l’amabilitat de fer-
nos arribar un extens i detallat article de l’arquitecte tècnic 
Jordi Marrot (responsable de la Unitat de Rehabilitació i 
Medi Ambient de la mateixa associació professional) i en 
què, sota el títol Radó en els edi cis:  un risc per a la sa-
lut que cal prevenir’ ens explica com de perjudicial pot ser 
aquest element químic en la nostra vida; i en especial per-
què el podem trobar en els edi cis on treballem o vivim. Per 
aquest motiu principal, Marrot advoca per a aconseguir una 
reducció del risc d’exposició a aquest gas radioactiu que 
prové de la desintegració natural de l’urani, i que segons 
estudis cientí cs està categorit ada com a segona causa 
de càncer de pulmó en els humans. Per això, el mateix 
tècnic assenyala que aquesta reducció es pot fer a través 
d’unes noves mesures que caldrà implementar en els edi -
cis d’obra nova, combinades amb unes altres (de mitigació) 
en els edi cis existents. Així doncs, aquesta sensibilit ació’ 
ha de derivar cap a un esforç de sensibilit ació, assessora-
ment i d’informació al ciutadà, amb la perspectiva d’obrir un 
nou repte per al sector de l’edi cació, que caldrà afrontar, 
evidentment, amb el màxim rigor professional, essent una 
situació especialment sensible en els edi cis existents, ja 
que és el lloc on viu o treballa la major part de la població. 
Enllaç: ttp: informatiu.apabcn.com blog rado-en-els-edi cis

La Fàbrica de Creació’ és una de les peces urbanes que 
conformen aquest mosaic remodelat  de l’antiga fàbrica Fa-
bra i Coats; i ha esdevingut des de 2012 un espai viu’ en 
aquest àmbit de Sant Andreu. Ara, i a iniciativa de l’ICUB 
(Institut de Cultura de Barcelona), cada primer diumenge de 
mes aquesta mateixa institució organit a una visita gratuïta 
a aquest espai cultural. Des de l’OBRA creiem que és una 
molt bona oportunitat per a poder veure en directe i re exio-
nar sobre aquest procés de transformació que des de 2008 
s’està realit ant en aquest recinte de 32.500 ha. que va ser 
una de les fàbriques de  producció de l per a cosir i tor-
çats de lli més importants d’Europa dels segles XIX i XX. 
L’any 1911, per exemple, va arribar a tenir 1.600 treballa-
dors. Finalment, la reconversió industrial del sector tèxtil va 
fer que entre els anys 0 i ns al 2000 patís un procés de 
caiguda que va nalit ar amb el seu tancament l’any 2005. 
Amb posterioritat, l’Ajuntament de Barcelona es va enca-
rregar de comprar els edi cis per a la seva conservació i 
reconversió en allò que avui en dia coneixem amb el nom 
de la Fabra i Coats: un espai multidisciplinar que acull tot 
tipus de creadors artístics, espais de serveis socials, cen-
tres, biblioteques...i en breu, i fruit d’aquest adecentament 
urbà comptarem amb 46 habitatges dotacionals impulsats 
per l’IMHR i que van adreçats a la gent jove. Podeu, doncs, 
apuntar-vos aquí: http://ajuntament.barcelona.cat/fabrai-
coats/ca/noticia/coneix-la-f%C3%A0brica-visita-guiada-
cada-primer-diumenge-de-mes

passat i continuar plani cant accions conjuntes 
de cara al futur.

Recordem que la Xarxa Metropolitana de Ciutats 
EDUSI uneix les quatre ciutats catalanes que 
actualment estan desenvolupant l’Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat amb 
co nan ament de Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (FEDER): Barcelona, Saba-
dell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de 
Llobregat, per tal de millorar el coneixement i les 
sinèrgies dels diferents projectes que s’estan im-
plementant en l’àmbit Metropolità. L’objectiu prin-
cipal de la Xarxa és compartir experiències en 
l’àmbit de la gestió i els continguts dels projectes, 
generar dinàmiques de treball col·laboratives en 
les actuacions d’àmbit metropolità per construir 
bones pràctiques de governança local i realit ar 
actuacions conjuntes de comunicació que ajudin 
a optimit ar recursos.

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’EDUSI Eix 
Besòs se centra en els 10 barris de l’Eix Besòs 
(Districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Mar-
tí), on es preveu l’execució de diverses actua-
cions en el període 2014 - 2020, amb una inversió 
de 30 milions d’euros i el co nançament del 50  
per part del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER).

Per a més informació podeu consultar la pàgina 
web: edusi.barcelona


