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Escriu-nos a: info@obrabcn.cat

VOLS FER UNA VISITA GUIADA 
PERSONALITZADA?

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 29 a dijous 4 de juliol de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS OPERADOR DE GRUA TORRE (230 h)   
   Dilluns 16 de setembre de 2019.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE MUNTATGE DE BASTIDES MÒBILS (8h)
  Divendres 9 d’agost de 2019. 

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE TREBALLS VERTICALS. NIVELL 1 (40h) 
Dijous 26 de setembre 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 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

ECONOMIA CIRCULAR APLICADA A LA CONSTRUCCIÓ  
(PER A FER-NOS REFLEXIONAR) 

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 l’e ciència dels recursos (OT )

 · Promoure la inclusió social i lluitar contra la 

pobresa (OT9)

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/edusi

El projecte bene cia a 10 

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

LA JORNADA SOBRE EL “PRESENT I FUTUR DE L’EIX 
URBÀ” AVALUA EL DESENVOLUPAMENT DE L’EDUSI

L’objectiu de la Jornada va ser celebrar una reu-
nió del Grup de Treball d’Avaluació i Seguiment 
d’Estratègies Dusi (on es van treballar temes com 
l’estat de les operacions, l’elegibilitat, la comuni-
cació o les bones pràctiques), i fer un repàs a les 
principals qüestions que planteja la gestió de les 
actuals estratègies, així com conèixer les iniciati-
ves d’Agendes Urbanes que, tant a nivell espanyol 
com internacional, estan cridades a marcar el fu-
tur desenvolupament de les ciutats amb exemples 
pràctics d’aplicació pilot a escala local. A més, es 
va fer una presentació sobre l’Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
com a marc de referència.

Totes les entitats locals seleccionades per a as-
sistir-hi es van dividir en dos grups; d’una banda, 
les entitats locals pertanyents a regions menys 
desenvolupades o en transició i d’altra banda les 
entitats de les zones més desenvolupades. Dins 
de cada un d’aquests grups es va fer una nova 
subdivisió per trams de població, ciutats entre 
20.000-50.000 habitants, ciutats entre 50.000-
100.000 habitants i ciutats amb més de 100.000 
habitants. En aquest últim cas, la ciutat de Saba-

DESTACATS

NOTÍCIES
DIGNIFICANT L’ENTORN DEL DARRERE DEL MUSEU PICASSO  

Aquest passat mes de maig, i després de gairebé 
-

ra fase d’arranjament, naturalització de la planta 
baixa i restauració de la portalada del carrer de la 
Seca/ Cirera, a Ciutat Vella, una intervenció que 
també ha vingut complementada per unes obres 
a les mitgeres que “s’han reformat com a façanes” 
que donen al pati de Raimon Noguera.

De fet, aquesta iniciativa va sorgir ara fa uns 10 
anys de la mà de l’ICUB (Institut de Cultura de 
Barcelona) arran de les obres d’ampliació del 
Museu Picasso, quedant al descobert aquestes 
parets mitgeres i amb l’impuls de l’IMPUiQV , el 
mateix ICUB, la Fundació Museu Picasso, els 
veïns i el districte de Ciutat Vella, posant en marxa 
l’actuació de rehabilitació del conjunt.

El conjunt rehabilitat (façanes posteriors de 

d’habitatges (d’uns 60 metres quadrats de 
superfície i amb un pati d’1 metre i mig per ban-
da). “Són habitatges que ventilaven només per 
aquest pati i per la façana principal de Cirera. 
Per cert, un carreró molt estret i fosc”, expliquen 
des de la Direcció d’Obres. Per lo tant, ens tro-
bem que en aquesta part del darrere (paret mit-
gera) de l’immoble, i excepte en alguns casos 

no tenien gaire llum natural.

als arquitectes Enric i Robert Mir (MMASS), amb 
la voluntat que interpretessin aquest element i 
que les parets agafessin un relació correcta amb 

important el fet que és un projecte global per a 
-

rents. “La gestió ha estat molt complexa”, remarca 
n’Enric Mir.

S’ha treballat amb una idea de doble ordre. 

proporció diferent, on hi ha un forat obert de ma- 
nera tradicional, i uns habitatges que tenen in-
teriors amb sostre baix; i segon, creant aquesta 
doble pell, recuperant l’alicantina, tant típica de 
Ciutat Vella, i posant-la a la part exterior

baixa. I és que en aquesta intersecció Seca/Cirera 
hi havia una paret cega al damunt d’una portala-
da de 4 plantes que s’ha enderrocat, millorant la 

il·luminació, la permeabilitat visual i la percepció 
d’aquest últim carrer.

Així, la trobada en planta baixa de les noves 
façanes amb el pati Noguera del Museu Picasso 
s’ha resolt mitjançant la instal·lació d’un entramat 

disses per a conformar amb el temps un sòcol 
vegetal que farà més acollidor aquest reclau i a la 
vegada resol les prescripcions de seguretat anti- 
intrusió d’aquest museu.

L’efecte resultant ha sortit tal com pretenia 
l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat 
de Vida (IMPUiQV). S’ha mantingut aquest joc de 
proporcions, llenguatge, d’elements; el joc de les 
persianes enrotllables, l’alicantina... I un exerci-
ci molt especial que cal fer quan visitem aquest 
àmbit de Ciutat Vella: mirar la façana renovada 

“Fent-ho ens adonem que tot i que l’escenari ar-
quitectònic és tradicional i que l’actuació que s’ha 
fet parla un llenguatge més actual, les dues ‘dialo-
guen’ perfectament”, acota el mateix Mir.

I pel que fa a l’habitabilitat de les vivendes: millor 
ventilació i il·luminació. Guanyem sostenibilitat 
(amb l’efecte aillant). I l’espai de baix queda dig-

Treballant sobre la ciutat construïda, millorant-la. 
Donant valor afegit. Ordenant-la, perquè la gent 
pugui gaudir-la i fer-se-la seva.

Així que, a partir d’ara ja podem apropar-nos a 
aquest espai reclòs de Ciutat Vella, un lloc que 
és certament curiós, i que en aquest cas ens fa 
pensar que sempre és molt interessant caminar 
amb la mirada encuriosida i observar les millores 
arquitectòniques.

Agraïments: IMPUiQV

A dalt: visió general de l’obra de millora feta a les parets del pati Noguera.
A sota: detall de la recuperació de la portalada original del 1053 a la cantonada de 
la Seca amb Cirera . Crèdits: IMPUiQV/Ajuntament de Barcelona

Comitè de Seguiment POPE 2014-2020/Ministerio de Hacienda y Función Pública

ITEC. INFORME D’ESTIU EUROCONSTRUCT: BONA SALUT  
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, PERÒ LA REHABILITACIÓ  
CREIX A UN RITME INFERIOR 

Aquest mes volem compartir amb vosaltres un interessant 
article del company Antoni Capilla, peça que s’ha publicat a 

sobre com (des de tots els sectors /gremis que participen de 
l‘OBRA) podem actuar per a aconseguir un canvi de para-
digma i passar de l’economia ‘lineal’ a una economia ‘circu-
lar’; és a dir, d’aquest trinomi ‘produir-utilitzar-llençar’ on es 
potencia el consum a curt termini i se sobreexploten els re-
cursos per sobre de les nostres possibilitats, a un sistema 

i on prima l’explotació racional dels recursos naturals, el re-
ciclatge, la reutilització...reduint l’impacte ambiental. De fet, 
aquesta reorientació neix –burocràticament parlant- en el Pla 
d’Acció de la Unió Europea per a l’Economia Circular, un do-

en la integració d’un canvi de paradigma i que dóna algunes 
pautes per a garantir un creixement sostenible mitjançant la 
utilització de recursos d’una manera més intel·ligent i sosteni-
ble.  Tot i les bones intencions/voluntats, a l’Estat espanyol les 
iniciatives en aquest aspecte són incipients, i han estat cen-

del cicle econòmic, com la gestió dels residus.  O pel que fa 
a dades: sí que és cert que el consum nacional de materials 
a l’Estat espanyol s’ha reduït gairebé un 50% (entre 2008 i 

L’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Cata-
lunya) ha presentat al llarg del mes de juny (i en diverses 
ciutats: Roma, Madrid, Barcelona) l’elaboració de l’informe 
Euroconstruct d’estiu, un document en què detalla la situa-
ció i previsions del sector de la construcció a Europa. Així, i 
pel que es detalla en aquest informe (concretament el que 
fa referència a les dades espanyoles), el sector de la cons-
trucció en el seu conjunt mostra símptomes de bona salut 

es preveu que aquest creixement es vagi refredant ens els 
propers dos anys. També es preveu que la demanda con-
tinuï en el sector residencial i aquest cicle de creixement 
es pugui allargar dos anys més.  Pel que fa al segment 
no residencial: també creix, però amb percentatges me-
nors, ja que molts inversors encara veuen l’Estat espanyol 
com un mercat amb rendibilitat. En enginyeria civil: aquest 
sector continua essent l’element dèbil de la construcció al 

dell va ser l’escollida, representant així a la Xarxa 
Metropolitana de Ciutats EDUSI, de la qual també 
formen part l’Ajuntament de Barcelona i els ajun-
taments de Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi 
de Llobregat.

Un dels aspectes destacats de la reunió era pre-
sentar els resultats del compromís d’assolir un 
10% de l’import del Programa Operatiu Plurirre-
gional d’Espanya compromès a 31 de desem-
bre de 2018. En el cas de la ciutat de Barcelona 
aquest compromís es va assolir, aconseguint un 
10% del pressupost total de l’EDUSI compromès 
i efectivament executat.

A 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 actuacions en el 
període 2014 - 2020, amb una inversió de 30 
milions d’euros i el cofinançament del 50% per 
part del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER).

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

2012); però també és cert que la crisi econòmica ha tren-
cat la tendència positiva d’inversió ambiental de la indústria  
(caiguda de la inversió del 60% des de 2008).  És per això 
que l’aplicació de l’economia circular al sector de la construc-
ció a casa nostra és clau, sobretot per les seves xifres ma-
croeconòmiques i per la gran quantitat de recursos naturals 
que mobilitza, especialment no renovables. En aquesta línia 
és bo escoltar els consells de treball de CONAMA (Congrés 
Nacional del Medi Ambient) i de la Fundació COTEC: d’una 
banda, el primer recomana una sèrie d’indicadors a tenir en 
compte com: els consums totals d’energia; l’ús de material i 
el seu impacte ambiental; gestió de residus de construcció i 

seva banda, l’informe ‘Situación y Evolución de la Economía 
Circular en España’, d’aquesta fundació aposta per la ne-
cessitat d’un full de ruta que hauria de contemplar: mesures 
com el desenvolupament de normatives que promoguin les 

-

per a avançar vers l’economia circular: la Construcció (sector 
clau) no pot quedar al marge d’aquest paradigma. 
http://informatiu.apabcn.com/blog/lhora-de-leconomia-
circular/

nostre país, degut en part a l’avançament de les eleccions 
generals, perquè s’han prorrogat els pressupostos 2018, i 
el fet que ja no és realista comptar amb un programa públic-
privat de carreteres. I pel que fa a la rehabilitació, que és 
el que ens interessa: aquest segment suposa un 29% de 
quota de mercat, i la previsió indica que creixerà de promig 
un 2,2% (entre 2019-2021), ja que gran quantitat d’actius 
residencials i no residencials estan canviant de mans. En 
paral·lel, també, i dins del capítol de la vivenda, la rehabili-
tació no acaba d’assolir una bona evolució ja que, tot i que 
l’augment dels preus de la vivenda implica que les millores 
(renovació) tingui sentit econòmic, els ingressos familiars 
es recuperen molt a poc a poc i els incentius públics exis-

https://itec.cat/wp-content/uploads/2019/06/NdP-Euro-
construct-06-2019-ca.pdf     

El passat 26 de juny es va celebrar a Madrid la Jornada sobre el 
“Present i futur de l’Eix Urbà”, seguint les trobades que, des de la 
Direcció General de Política Regional i Urbana (Comissió Europea) 
i les autoritats de l’Eix Urbà del Programa Operatiu Plurirregional 
d’Espanya, se celebren per facilitar el coneixement i intercanvi 

Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat. 


