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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 DE PRL PALETERIA (20 h)
   De dilluns 3 a dijous 6 de juny de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS D’OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE 
PERSONAL (PEMP) (12 H)   

   Dilluns 27 i dijous 30 de maig de de 2019.
 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS EN ALÇADA (8 H)
  Dijous 23 de maig de 2019. 

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS VERTICALS (40 H). 
De dimarts 28 de maig a dijous 11 de juny de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

-  POSTGRAU GESTIÓ DEL PROJECTE I OBRA 
 Data d’inici: 8 de juny de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- MÀSTER EN REHABILITACIÓ EN EDIFICACIÓ
  Data d’inici: 25 d’octubre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

 
- POSTGRAU BIM MANAGER
  Data d’inici: 29 d’octubre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE CAP D’OBRA 
  Data d’inici: 8 de novembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ  
PROFESSIONAL 

  Data d’inici: 12 de novembre de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PROPERTY MANAGEMENT. GESTIÓ 
D’ACTIUS IMMOBILIARIS POSTGRAU DE PROPERTY 
MANAGEMENT. GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS

  Data d’inici: 13 de novembre de 2019.
MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE FACILITY MANAGEMENT
  Data d’inici: 21 de novembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU QUANTITY SURVEYING
  Data d’inici: 22 de novembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

BREUS

‘FORMA ITAIM’, DEL DESPATX 
b720, S’EMPORTA EL GUARDÓ DE 
MILLOR GRATACELS DE MENYS 
DE 100 METRES D’ALÇADA 

FORMACIÓ

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PARTICIPA EN UNA  
TROBADA A CADIS SOBRE LES ESTRATÈGIES DE  
DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE – EDUSI

El Responsable Tècnic i de Comunicació de 
l’EDUSI “Eix Besòs” va participar els dies 7 i 8 
de maig a Cadis en les jornades sobre Participa-
ció, Governança i Complementarietat de fons i 
programes de la Comissió Europea, organitzades 
per la Direcció General per a la Política Regional 
i Urbana, de la CE.

L’objectiu de les jornades era compartir les ex-
periències de gestió entre les ciutats que estan 
gestionant els seus Edusi a l’Estat Espanyol. Al 
llarg dels dos dies s’hi van treballar dos temes 
d’interès per a les corporacions locals: la partici-
pació des de la perspectiva de la multigovernança 
com a factor d’èxit en la implementació de les es-
tratègies urbanes, i la complementarietat de fons 

de les estratègies. 

La trobada es va celebrar en el marc del Dia 
d’Europa (9 de maig) i s’emmarca en el suport 
que desenvolupa la Direcció General de Política 
Regional i Urbana de la Comissió Europea a les 

DESTACATS

NOTÍCIES
CAMINS D’AIGUA REFLECTITS A LA PEDRA

Ara fa una mica més de trenta anys, concretament 

números 12-14 del carrer de Duran i Bas (Ciutat Ve-
lla), va quedar al descobert un tram de l’aqüeducte 
romà de Bàrcino, una obra la construcció de la qual se 
situa possiblement en època neroniana (54-68 dC). 

Tot i que arran d’aquest fet fortuït ja es van fer uns 
primers informes pel Servei d’Activitats Arqueo-
lògiques del Museu d’Història de la Ciutat, no ha 

intervenció global. Uns treballs que estan inclosos 
en el ‘Pla de Remodelació Parets Mitgeres 2015-
2017’ que està impulsant l’Ajuntament de Barce-
lona a través de l’Institut del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida.     

Aquest projecte que es va posar en marxa el juny 

incloses- aquest proper mes de juliol, té per objec-
tiu conservar i posar en valor dues àrees sobrepo-
sades: d’una banda, el conjunt de l’obra romana 
d’aquest aqüeducte (del qual en parlàvem unes 
línies més amunt),  concretament el tram format 

specus- per 
on circulava l’aigua que provenia del Besòs i que 
aquestes sustenten.  Unes arcades que es troben 

arquitectònicament, conformen la part més baixa 
de la façana de Llevant de la plaça del Vuit de març, 
un espai que conjuntament amb la intervenció feta 

-
yer, acaba per a donar-li entitat a aquesta primera. 

I de l’altra, encara que absortes i abstractes, les 
traces de les estances dels antics habitatges de 

llenç que han sobreviscut a un acurat enderroc. 
Un tractament, aquest de la part superior de la 
‘nova façana’, que garantirà la seva estabilitat i 

-
bitatges a la plaça a través de tres balconeres si-
tuades a la mateixa vertical. 

Cal subratllar, que aquesta intervenció que s’hi fa, 
també abasta els laterals de la façana que, ja se 

-
ven restes constructives d’aquesta canalització 
d’aigua tan típica de l’època romana. 

Així, a peu de carrer i a primer cop d’ull de ciutadà 
no expert en la matèria, podem apreciar com tot 
aquest conjunt és una amalgama de construccions 
de diferents èpoques, i on la ‘pell’  és evocadora 
indiscutible dels canvis constructius que ha rebut. 
Les mateixes arcades, per exemple, es troben ce-
gades per diferents materials constructius, testimo-
nis deixats per les construccions i rehabilitacions 
que s’han succeït al llarg dels últims anys.  O, tam-
bé, i fruit de la intervenció arqueològica efectuada 
en les obres de millora de la plaça, es poden veu-

d’aquests, basaments i fonamentacions.  

El projecte contempla única i exclusivament el trac-
tament de l’obra de pedra del monument i aquelles 
altres actuacions que en el marc de l’obra arqui-
tectònica puguin afectar indirectament o directa la 
seva conservació i posterior posada en valor.       

Una actuació que es portarà a terme seguint una 

històrica original i en el temps. Uns treballs que 
-

tologies que afecten l’obra, a més dels agents i 
mecanismes que les han ocasionades. Amb re-
sultats que es recolliran en la diagnosi que in-
clourà, també, la proposta d’intervenció. 

Vegem, doncs, encara que sigui de manera resu-
mida, i a grans trets, quin és l’estat de conserva-
ció i quina és aquesta proposta:

Conservació: bon estat dels materials petris, 
ja que no presenten signes de deteriorament 
que afectin la seva integritat; en canvi, sí que 
s’ha detectat una conservació irregular de les 
diferents obres de ceràmica; o la desfiguració 
de les pilastres i impostes. En aquest apartat 
també s’ha observat que el reblert de llacunes, 
esquerdes, o junts de morter s’ha realitzat amb 
materials moderns de composició i factura poc 
adients. I a això se li suma la brutícia superfi-
cial de restes d’obra constructiva, pols, pintu-
ra, calç o altres; o plantes menors que aporten 
humitat a l’obra 

Per lo tant, es proposa una intervenció que con-
templi: retirada i eliminació de les restes de ma-
terial constructiu sense valor històric o didàctic ; 
retirada de morters de junt en mal estat, descohe-

-
des manuals, mecànics o industrials-  general de 
l’obra, però no utilitzant aigua a pressió, ja que 
podria malmetre la conservació a mitjà-llarg ter-
mini amb el gres de Montjuïc. També s’aconsella 
igualar els nivells de neteja per a mantenir el to 
cromàtic existent. 

Pel que fa a la reintegració de morters de junt, 
s’han fet diverses propostes, ja que aquests  po-
den ser molt importants per a la comprensió del 

-
ment: s’ha consolidat l’obra de tàpia, recuperant-
ne les seves característiques; i s’ha reposat els 

arcs i pilars. 

Ara, però, després d’aquesta important tasca de 
recuperació i adecentament urbà es determina-
ran zones de risc per tal de protegir-les adequa-
dament i també es tindrà cura d’una il·luminació 

-
lació de visitants, el tancament, si s’escau, o la vi-
gilància, de cara a la preservació d’aquesta obra 
que ja és un bé patrimonial a la nostra ciutat.    

Tot plegat, i en paraules de l’equip d’arquitectes 
Fabré-Dilmé-Torra i associats: “[...] la nova faça-
na de la plaça Vuit de Març, amb els dos nivells 
de traces, és un insòlit element urbà, un llenç a 
la vista de tots els ciutadans, carregat d’un gran 
potencial artístic i un fort poder evocador.”

-
porània per a aquesta part superior de la mitgera: 
en homenatge a les víctimes de l’incendi, l’any 
1911, dels magatzems The Triangle Shirtwaist 
Company de Nova York ( i a tantes víctimes del 
masclisme), seguint el ritme dels revoltons, es 
col·locaran uns nous caps de biga d’acer galva-
nitzat en forma de ‘v’ invertida. 

Fonts/Agraïments: Lluís Dilmé/Xavier Fabré/Ro-
ger Pedro/IMPiQV

D’esquerra a dreta, ‘abans i després (projecció)’ de la intervenció feta a la mitgera de la plaça del Vuit de Març.    
Crèdits: Fabré Dilmé Torra i Associats. Promotor: IMPUQV (Ajuntament de Barcelona)

Cadis, a vista d’ocell. Font: Ayuntamiento de Cádiz

AJUTS A LA REHABILITACIÓ 2019 

A mitjan abril vam rebre la grata notícia que el despatx 
d’arquitectes b720 Fermín Vázquez Arquitectos (la pèrgola 
de la Fira de Bellcaire/ Encants Vells de Barcelona, o la Ciu-
tat de la  Justícia,  per a citar alguns dels seus projectes més 
coneguts a la nostra ciutat), ha estat recentment guardonat 

d’alçada, una condecoració que atorga el CTBUH (Council 
on Tall Building and Urban Habitat). 
El projecte competia amb treballs com The Opus (Dubai), 
de Zaha Hadid Architects, o Emblem (Sydney), de BVN 
Architects, entre d’altres. ‘Forma Itaim’ és un gratacels 
d’apartaments ubicat al barri d’Itaim Bibi (São Paulo), un 
barri que està tenint una important transformació (del tradi-
cional teixit de vivendes unifamiliars en extensió horitzontal, 

Consta de 123 apartaments de petit format (uns 30m2) distri-
buïts en 85 m d’alçada i aquests s’articulen en dues crugies 
paral·leles. 
Destacar que; les principals obertures de les vivendes 
s’obren a Nord i Sud, amb profunds balcons per a evitar 
la radiació solar excessiva; mentre que les façanes Est i 
Oest, les més exposades al clima d’aquesta ciutat, s’han 
resolt amb predomini de superfície opaca protegida per una 
façana ventilada de peces ceràmiques esmaltades de gran 

aquest aspecte colorejat. 
De fet, aquesta peculiar façana ha estat considerada una 
“innovadora aportació a la construcció sostenible” en el 
panorama arquitectònic de São Paulo, i busca maximitzar 
espai i funcionalitat; tot un repte, si tenim en compte les 
limitacions de volumetria i exigències d’optimització de la 
normativa que els imposava la mateixa Administració mu-
nicipal. Per això s’han escollit petites vivendes amb àmplies 
terrasses individuals amb vestíbuls comuns i ascensors 
amb vistes a la ciutat. 
El CTBUH va ser fundat per Lynn S. Beedle l’any 1969, a 
la universitat de Lehigh, a la ciutat de Bethlehem (Penns-
ylvania, EUA),  i és una organització sense ànim lucratiu i   
referent a nivell mundial per a professionals que se centren 

ciutats futures. 
http://www.skyscrapercenter.com/building/forma-
itaim/33292
https://www.youtube.com/watch?v=t9nd6_aZTsk

El Consorci de l’Habitatge ja ha posat en marxa la convo-
catòria ordinària a la rehabilitació d’elements comuns a la 
ciutat de Barcelona per a l’any 2019. 
Sapigueu que per a aquelles comunitats que hi estiguin 
interessades, podran presentar sol·licituds tant per a so-

-
tectòniques. En aquest programa d’ajudes, també es poden 
demanar subvencions per a retirar elements obsolets dels 
immobles, per exemple, els que puguin contenir amiant.
El percentatge de les subvencions varia en funció de les 
intervencions. Pot anar des del 15 % del cost amb un sostre 
màxim de 20.000 euros per obres a façanes, patis, esca-

d’accessibilitat, en concret per a instal·lar ascensors ex-

30.000 euros per a la supressió de components que poden 

-

pressupost d’aquesta partida.
Una de les novetats d’aquest any: les sol·licituds que van 

la convocatòria de 2019, amb els percentatges i els sostres 
màxims  establerts en la convocatòria 2018 sempre que es 
compleixi alguna de les següents casuístiques: d’una ban-
da, aquelles sol·licituds d’inscripció presentades amb ante-
rioritat al tancament de la convocatòria 2018 que tingues-
sin informe tècnic amb data igual o anterior al 30/10/2018, 
sempre que hagin comunicat l’inici d’obres abans del 
31/12/ 2018. I, en segon lloc: per a aquelles sol·licituds 
d’inscripció presentades amb anterioritat al tancament de la 
convocatòria 2018 que no tinguessin informe tècnic a data 
30/10/2018, sempre que presentin l’inici d’obres amb data 
igual o anterior al 31/5/2019. En cas contrari (per els re-
quisits establerts a ambdós casos) es resoldrà el seu arxiu 
d’acord amb l’establert en aquesta convocatòria. 

-
vocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges 
per incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barce-
lona, i que enguany comptarà amb 300.000 euros d’ajuts. 
Aquesta convocatòria va adreçada a persones que siguin 
propietàries d’un habitatge del mercat lliure, el qual posin a 
disposició a aquest servei i sempre que es compleixin els 
requisits exigits en aquesta convocatòria.
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-
rehabilitacio.html#

estratègies de desenvolupament urbà sostenible.

A les jornades, les diferents autoritats europees 
i els ministeris d’Hisenda i de Política Territorial i 
Funció Pública, van aprofundir en les eines de su-
port als ajuntaments a través de les diferents taules 
de treball, tallers i intercanvi d’experiències. Al ma-
teix temps les diferents entitats locals, entre elles 
l’Ajuntament de Barcelona, van tenir l’oportunitat 
de compartir els seus avenços i resultats, així com 

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’EDUSI Eix 
Besòs se centra en els 10 barris de l’Eix Besòs 
(als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant 
Martí), on es preveu l’execució de diverses actua-
cions en el període 2014 - 2020, amb una inversió 

per part del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER).

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


