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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 1 a dijous 4 de juliol de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS OPERARI DE PLATAFORMES ELEVADORES (8 h)   
   Dijous 27 de juny de 2019.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE SEGURETAT EN ATMOSFERES EXPLOSIVES 
ATEX (6h)

  Divendres 28 de juny de 2019. 
 MÉS INFORMACIÓ

- CURS D’ESPAIS CONFINATS (8h) 
Divendres 28 de juny de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

-  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 PATOLOGIA I ESTUDI ESTRUCTURAL 
DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS 

  Data d’inici: 9 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 MANEGEMENT  
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

‘HIVERNACLES-BALCONS’ QUE DONEN VIDA 

FORMACIÓ

LA MOBILITAT SOSTENIBLE EN LA ZONA DEL  
POLÍGON DEL BON PASTOR, NOVA OPERACIÓ  
APROVADA A L’EDUSI EIX BESÒS

L’objectiu de l’operació, que es basa en el disseny 
i implementació de mesures per a un model de 
mobilitat sostenible en la zona del Polígon del Bon 
Pastor i entorns, és dur a terme les actuacions ne-
cessàries per a aplicar un model de mobilitat sos-
tenible (saludable i baix en carboni) en la zona del 
Bon Pastor i entorns, el qual tindrà com a prioritat 
la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, 
fomentant la creació d’un espai públic confortable 
que afavoreixi la convivència ciutadana en l’entorn 
urbà, així com les mesures necessàries en matèria 
d’accessibilitat que garanteixin millores en la circu-
lació i el medi ambient. 

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Soste-
nible Integrat (EDUSI) ha aprovat recentment 

-

D’aquesta manera es contribuirà a la millora de 
l’espai urbà a escala humana i farà de l’Eix Besòs 
un nou espai de qualitat ambiental i patrimonial, 
augmentant la seva capacitat de resiliència da-
vant el canvi climàtic.

En concret, la primera de les actuacions incloses 
és la reforma del carrer de Caracas al districte de 
Sant Andreu, que uneix els barris del Bon Pastor 

a “eix cívic” d’aquests barris i fent-ho compatible 
amb l’activitat industrial que acullen. Amb aquestes 

trànsit rodat. L’actuació consistirà en la incorpora-
ció de nous passos de vianants i l’ampliació de les 

DESTACATS

NOTÍCIES
‘CASA BATLLÓ’ LA NOVA FAÇANA FA RELLUIR L’ESSÈNCIA DEL 
GAUDÍ MÉS AUTÈNTIC  

Si hi ha una joia del Modernisme arquitectònic bar-
celoní que des de fa poques setmanes ens mostra 

-
tència artística, aquesta és la ‘Casa Batlló’.

I és que un dels vaixells insígnia de l’etapa madura 
del geni Antoni Gaudí i Cornet (Reus, 1852- Bar-
celona, 1926) acaba de destapar als ulls del Món 
els resultats d’aquest nou treball d’arqueologia 
arquitectònica, d’anar en profunditat a l’essència 
decorativa i ornamental d’aquest patrimoni de la 
Humanitat declarat per la Unesco l’any 2005, i 
posar-lo –encara més- en valor. 

fonts ha estat objecte de diverses interpretacions 
(com la recreació simbòlica de la llegenda de 
Sant Jordi o una metàfora del Carnestoltes, en-
tre d’altres), ja va tenir una restauració l’any 2001, 
una intervenció que en paraules de Xavier Villa-
nueva, arquitecte en cap de les obres, “aquella va 
ser una acció curativa, per a netejar i consolidar; i 
d’aquesta manera minimitzar els possibles impac-
tes que haurien creat les patologies que van aparèi-
xer”. Una tasca que el mateix Villanueva ha volgut 
sintetitzar en aquestes paraules il·lustratives que 
ja diuen molt del concepte de seguretat que s’ha 
tingut present: “preservar per a no tenir despreni-
ments”.  I en aquest sentit, la direcció facultativa 
ens torna a donar una altre exemple molt interes-

allà hi ha un problema”, precisen. 

Ara, les obres de millora que s’han realitzat des 
de principis d’aquest 2019 han tingut el seu ori-
gen en un document mestre o Pla Director on s’hi 

on el ‘què som’, ‘què volem fer’ i ‘cap on volem 
anar’ han estat prioritaris per a marcar el rumb 

-

manera, i on hi han participat professionals de 7 
gremis diferents. 

Professionals que hi han intervingut per a netejar, 
restaurar i aplicar les tècniques de conservació 

componen: pedra, vidre, fusta, ceràmica i ferro). 

Veiem, per parts, doncs, i a grans trets, quin ha 
estat el procés utilitzat per a cada element i quins 
són els resultats aconseguits: 

Ceràmica: la tasca per a recuperar un dels ma-
terials principals que recobreixen aquesta pell 
(àrees de la teulada formades amb peces ondu-
lades; creu del coronament  i discos ceràmics 
distribuïts entre el trencadís) ha estat complicada 
degut als diversos cromatismes que aquesta pre-
sentava alhora que s’hi afegia la degradació de 
l’esmalt d’algunes d’elles. Una degradació que pot 
fer aparèixer fongs i bacteris; per això cal protegir 
aquesta capa més externa.  

Fusta:  quan parlem de fusta a la part exterior de 
-

tres, balconeres, tribunes i porticons. En aquest 
últim apartat, per exemple,  cal destacar especial-
ment  l’engalzament de fusta nova (la majoria és 
de pi de melis, prestigiosa per les diverses aplica-
cions que té) en llocs on aquesta estava malmesa, 
així com els empelts fets amb fusta de la mateixa 
època i tipus. I respecte a la paleta de colors, els 
treballs fets han tret a la llum dos tipus de verd 
de fusta: el més fosc, en porticons; mentre que el 

Pedra: pel que fa un dels elements minerals més 
pesants de la mare Natura, aquesta es localit-
za a les zones inferiors  (planta baixa i tribuna 

Aquí s’hi ha aplicat vapor d’aigua i s’ha netejat 
amb raspall, eliminant tota la brutícia acumulada 
(bàsicament pols en suspensió i contaminació). A 
més, s’ha aplicat un hidrofugant per a conservar-
la, deixant-la respirar i no permetent que aquella 
entri a la pedra. Resultat: color i veta original es 
recuperen i es pot apreciar encara més el dibuix 

dels bloc que la componen.  Que, per cert, un 
dels llocs on fa goig veure-ho és en aquestes 
‘ròtules’ o ‘estructures òsies’ que fent volar una 
mica la imaginació podrien ser aquelles potes 
llargues d’un elefant dalinià.   

Vidre: aquí, i indefectiblement, aquest element 
-

dís. S’han netejat totes les unitats d’aquest mag-

que s’havien perdut, tornant a fer amb exactitud 
-

bulitzada a temperatura elevada, tot això acom-
panyat de raspatllat i intervencions puntuals amb 
bisturí. El color original del morter que uneix les 
peces també s’ha recuperat. I també s’ha arren-
jat el vidre emplomat de la tribuna, daurant-ne els 
cantells, i fent que tota aquesta unitat  recuperi el 
seu aspecte original. 

Ferro: pel que fa a aquestes ‘veritables vèr-
tebres’ metàl·liques, i en concret les baranes 
dels balcons, el ferro colat de què estan fetes 
ha estat decapat, recuperant-li el color original 
i deixant els barrots amb un elegant daurat. I 

el pigment blanc de plom (pintada així original-
ment) que s’ha utilitzat per a pintar les baranes, 
una tècnica emprada tradicionalment en pintura 
artística. La biga pujamobles i d’altres elements 
fets amb ferro també han estat del tot tractats 
per a donar-los màxima protecció de cara a la 
seva conservació.      

Pensem que en aquest últim procés de millo-
ra que ha durat uns quatre mesos s’han utilitzat 

teníem tant a l’abast o no amb aquest component 

‘georadar’... i que això precisament ha estat la 

-
sions. Mirant-la ara s’hi aprecien uns colors més 
nets, una harmonia, un conjunt amb unitat. 

Un dels punts a favor d’aquesta voluntat de voler 
fer de prescriptors i de posar en valor aquesta 
intervenció ha estat la d’interactuar (‘Explo-
re the Restauration’) en certa manera amb el 

Doncs no tancant l’accés de visites al públic al 
llarg d’aquestes setmanes de treball i creant un 

-
dent gaudir en directe del treball que anaven 
executant els professionals. A més, i a nivell 
intern, també s’està restaurant la planta noble 

plàstic i d’ulls de bou especials en les zones on 
també s’està arrenjant el patrimoni serveix de 
multiplicador cultural amb el ciutadà.   

I dos comentaris a modus d’epíleg: d’una banda, 
l’equip de la direcció facultativa (capitanejada 
pel mateix Xavier Villanueva; l’Ignasi Villanue-
va; en Joan Olona; i na Mireia Bosch) ha volgut 
posar èmfasi en la bona integració i feina ben 
feta per part d’aquest equip pluridisciplinar de 
professionals que s’ha dut a terme amb el grup 
de més de trenta persones de diversos gremis 
(fusta, vidre, pedra, ceràmica) que han participat 
en aquest procés. I, en segon lloc, a la tasca de 
comunicació (en majúscules) que s’ha fet des de 
la mateixa Casa Batlló, feina que ha estat cab-
dal a l’hora de divulgar i saber transmetre aquest 
valor afegit de portes cap enfora. I això ha tingut 
un premi: que professionals i/o personalitats de 
diversos rams i sectors vinculats a l’Arquitectura, 
al Patrimoni, responsables d’institucions interna-
cionals, etc. s’hagin interessat per aquesta fasci-
nant operació de ‘cirurgia’. 

Una recompensa, que de ben segur anirà més 
enllà de les nostres fronteres en el camp de la 
recuperació, preservació i revalorització del patri-
moni artisticoarquitectònic de Gaudí i,  per exten-
sió de la il·lustre Barcelona Modernista.  

 

BALANÇ DE LA JORNADA ‘DIÁLOGOS URSA’: MAJOR CONSCIENCIACIÓ 
CIUTADANA, PERÒ CAL UNA MAJOR PROFESSIONALITZACIÓ  
I UNA REGULACIÓ MÉS EXIGENT   

l’atorgament del Premi d’Arquitectura de la UE Mies van der 
Rohe (edició 2019),  hem volgut compartir amb vosaltres 
aquesta proposta perquè es caracateritza per la seva innova-
ció i atreviment. El guardó ha anat a parar a mans del tàndem 
d’arquitectes francesos Lacaton-Vassal (Anne Lacaton i Jean 

-
déric Druot,  Christophe Hutin, han transformat la part externa 
d’un conjunt de blocs d’habitatges (530, en total) del Grand 
Parc Bordeaux, a la ciutat francesa de Burdeus (Aquitània). 
La intervenció arquitectònica que s’ha fet en aquests tres edi-

-
ment a l’hora de proposar una intervenció que ha consistit 

unes plataformes prefabricades o galeries adossades  d’uns 
4,8 m de prolongació, fent guanyar espai, llum, ventilació i 
vistes a aquests habitatges socials construïts durant els anys 
60 del segle passat. I a  més, s’aconsegueix implementar 
una millora del clima interior.  Una intervenció que es pro-
dueix, segons diu Lacaton, “després de més de 10 anys de 

-
bregat) va acollir la primera de les trobades-debat ‘Diálogos 

edició en què es va parlar sobre la situació actual del sector 
de la rehabilitació a casa nostra, quins són els seus reptes 
i com donar-los resposta. 
En termes generals, els experts que hi van participar van 
coincidir a què ens hem de donar pressa per a trobar so-

lluitar contra el canvi climàtic i els efectes perniciosos que 
pot tenir. Ara bé, també s’ha parlat que es percep una ma-
jor conscienciació ciutadana i un coneixement dels profes-

‘guardians’ o ‘prescriptors’ d’aplicar unes bones tècniques. 

estàndards internacionals (25.000 vivendes rehabilitades a 
l’Estat espanyol, quan n’hauríem d’estar rehabilitant –amb 

per a assolir un objectiu 2050). Per lo tant, s’advoca per un 
canvi de model en el nostre país. I entre els deures a fer: 
reducció de les desigualtats urbanes, millora de la salut i la 
qualitat de vida dels ciutadans, o complir amb els compro-
misos internacionals de lluita contra el canvi climàtic. 
Pel que fa a destacar elements positius d’aquesta radiogra-

voreres en zones puntuals on s’hi crearan zones 

de l’enllumenat i la col·locació de mobiliari urbà i 
nou arbrat, així com la millora de la xarxa de cla-

novembre d’aquest any, incorpora les aportacions 
fetes pels veïns durant les sessions de participació 
ciutadana celebrades el 2016.

Actualment, aquesta via de 822 metres de llarga-
da només es pot creuar a través del pas de via-

carrers de Cusco, Maracaibo, de l’escola Monlau, 
i del centre de reciclatge existent.

L’operació aprovada dóna resposta a l’Objectiu 

nivell d’emissió de carboni en tots els sectors” 

industrial i comercial: implantar mesures de mobi-
litat sostenible als polígons d’activitat econòmica 
de l’àrea urbana per a millorar la seva permeabi-
litat i connexió amb els teixits veïns” (LA05), 
amb un import total d’1.875.000€. Continua així 
l’execució de L’EDUSI - Eix Besòs, que incorpo-
rarà noves operacions en els 10 barris de l’Eix 
Besòs (als districtes de Nou Barris, Sant Andreu 
i Sant Martí) en el període 2014 - 2020, amb una 

-

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

les característiques socials i econòmiques de les persones 
que viuen en aquests habitatges, i arribant a la conclusió que 
en casos com aquests és millor no demolir i apostar per la 
reconstrucció, perquè “el dret a l’habitatge  digne precedeix 
als objectius formals”.  Un  altre valor que també cal destacar 
en boca dels seus creadors: s’estalvien diners a l’hora de 
fer una inversió com la que s’ha fet si ho comparem amb el 
que costa fer un enderroc i, posteriorment, aixecar un nou 
bloc. El jurat ha valorat, entre d’altres característiques, que 

de posguerra, ja que “utilitzant mínims s’assoleix el màxim 
efecte; i emplenant el nou volum amb ‘poesia’, ja que s’ha 
treballat sobre la base que les persones entenen l’espai i, en 
conseqüència, l’utilitzen de molt diferents maneres”. Dignitat, 

edició en què el prestigiós premi creat l’any 1988 i amb una 
periodicitat biennal, ha atorgat la seva distinció rehabilita-

estat escollit d’una llista de 383 treballs provinents de 238 
ciutats de 38 països.   
https://vimeo.com/329987418

de mica en mica per totes les etapes incipients, quan parlem 

un ‘feeling’ de conscienciació ciutadana que cal concretar en-

les polítiques que s’activin a partir d’ara en relació a l’Acord 
de París (substituirà el Protocol de Kyoto). I en aquesta línia 
s’espera una major regulació de les emissions. 

recursos públics per al foment de la rehabilitació o quin mo-
del públicoprivat es necessita per a mobilitzar el sector, així 
com les noves tecnologies i materials, entre d’altres temes. 
Els ‘Diálogos URSA’ van estar moderats pel periodista An-
tonio Cerrillo i van tenir com a ponents experts en rehabi-

Jordi Mas. Cinquè tinent d’alcaldessa de Santa Coloma de 
Gramenet i expert en Rehabilitació. Coautor de l’últim infor-

-
sor a la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) 
i  president de RehabiMed; Elvira Carles. Directora de la 

https://www.ursa.es/es-es/noticias/Paginas/dialogos-
ursa-rehabilitacion.aspx


