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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 30 de setembre a dijous 3 d’octubre de 2019. 

MÉS INFORMACIÓ

-  CURS DE PRL MÒDUL BÀSIC. RECURS PREVENTIU (60h)   
   Dimarts 1 d’octubre de 2019.

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE FONAMENTS DE LA REHABILITACIÓ (40h)
  Dilluns 14 d’octubre de 2019. 

 MÉS INFORMACIÓ

- CURS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA  
D’EDIFICIS (40h) 
Dimarts 8 d’octubre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

CAATEEB

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

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE FACILITY MANAGEMENT
  Data d’inici: 24 d’octubre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ
 

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

MÉS INFORMACIÓ

- POSTGRAU DE PROPERTY MANAGEMENT  
GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS

  Data d’inici: 6 de novembre 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 QUANTITY SURVEYING
  Data d’inici: 22 de novembre de 2019.

MÉS INFORMACIÓ

BREUS

REHABILITA 2019 

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

LA NOVA XARXA ESPORTIVA A L’ESPAI PÚBLIC DEL  
BARRI DE LA VERNEDA I LA PAU SERÀ COFINANÇADA  
PER L’EDUSI 

de la ciutat unint el riu amb el mar, la muntanya 
i la urbanització de la ciutat, respectant i fent-ho 
compatible amb el seu valor com a espai natural. 
D’aquesta manera es contribuirà a augmentar la 
participació en activitats lúdiques, culturals i es-
portives que tenen lloc a la zona. 
La intervenció es localitza en el barri de La Ver-
neda i La Pau, concretament a La Verneda alta, 
La Palmera, Trajana i La Pau, i pretén millorar la 
salut i l’augment de més espais de convivència, 
mitjançant l’activitat pública esportiva del barri. 
Per això s’ha projectat una nova xarxa esportiva 
a tot el barri, amb una dinamització inicial i espais 
que generin una nova identitat de caràcter espor-
tiu i que al mateix temps ajudi a recórrer el barri i 
a relacionar les diverses àrees que el componen. 
En aquest sentit, es preveu un recorregut que va 
lligant aquestes noves zones esportives, donant 
un caràcter unitari i de proposta conjunta al barri, 
millorant així l’ús cívic a l’àmbit. 
Els criteris d’aquest pla de millora, en el que 
han participat entitats del barri, plantejaven la 
consolidació dels esports majoritaris (futbol i 
bàsquet), incrementar esports més integradors 
(vòlei, bàdminton, ping-pong i patinatge), incorpo-

DESTACATS

NOTÍCIES
SAGNIER TORNA A LLUIR A LA PLAÇA DE CATALUNYA  

En ple centre neuràlgic i físic de la ciutat de Barce-

-
sar d’història.

transformacions al llarg de la seva història, tant 
pel que fa al canvi de superfície per l’adquisició 
d’immobles contigus, com pel canvi d’usos.

d’Evarist Arnús Ferrer a l’arquitecte Enric Sag-
nier (Barcelona, 1858-1931), qui va projectar una 
construcció d’estil classicista afrancesat que allo-
tjaria la seu de la Banca Arnús l’any 1925 i que 
posteriorment es convertiria en seu del Banco 

passant de l’ús bancari al comercial. La interven-
-

tats i requisits del nou arrendatari van consistir en 
un buidat interior i creació d’una nova estructura 
interior i la subjecció i protecció de les façanes ori-
ginals per a la seva conservació i restauració. Dos 
anys més tard, en 2001, va haver un altre canvi 
d’arrendatari, però es va conservar l’ús de Gran 

-
-

interior consisteix en l’adequació a les necessitats 
comercials actuals, optimitzant les superfícies de 
venda i els recorreguts per al públic. En el segon 
cas, s’actua en l’evolvent amb l’objectiu de garan-
tir la seva perdurabilitat, mantenint els elements 
compositius de la façana i, mitjançant tècniques 
de rehabilitació, recuperant aquells que estaven 

entitats de Patrimoni del districte de Ciutat Vella i 

de Vida, de l’Ajuntament de Barcelona.  

Així, l’actuació en l’evolvent ha consistit en la re-
habilitació de les façanes principals i la lateral: la 
que dóna a La Rambla de Canaletes, l’adjacent 
a Plaça de Catalunya, i la del Passatge de Ri-
badeneyra. La missió era corregir les patologies 
presentades i recuperar l’estat original de tota la 
façana en tots els seus nivells, basant-se en un 
profund estudi històric que ha permès a aquest 

per a revaloritzar el patrimoni del mateix i de la 
pròpia ciutat.  

Tant la façana com els coronaments de la coberta 
presenten una gran complexitat geomètrica i ma-
terial que es fa patent en els diferents elements 
que ens trobem: cúpules amb teules de pissarra, 
cornisa, elements ornamentals, emmarcats de 

elements de ferro. 

Per a poder dur a terme la missió de rehabilitació 
i recuperació de l’estat original, s’han aplicat di-
verses tècniques especials per a cadascun dels 
casos presents. En línies generals, volem desta-
car el decapat amb silicat d’alumini per a descobrir 

el fresat, reestucat del fons de la façana i la recu-

A continuació, detallem quins han estat els proce-
diments desenvolupats per a cadascun dels casos. 

Centrant-nos en les cúpules; s’ha dut a terme un 
decapat dels nervis de zinc, el tapat i segellat de 
forats, la reparació d’humitats i la reparació pun-
tual de les teules de pissarra; rematant-ho amb 
una veladura aplicada en aquestes peces. 

D’altra banda, el fons de la façana s’ha recuperat 
gràcies a un decapat mecànic, la reparació par-

esquerdes i un reestucat posterior. 

Els elements ornamentals i els emmarcats de pe-

-
bat amb una veladura amb silicat.

Tant la pedra natural com la balustrada de mar-
bre i les safates dels balcons s’han netejat i res-
taurat. S’ha aplicat un tractament hidròfug de 
les baranes i s’han impermeabilitzat els terres 
d’aquests balcons. 

Les mènsules de pedra es van decapar, es van 

de silicat.  

Pel que fa a la restauració dels elements de mar-
bre de la planta baixa, s’han decapat les superfí-
cies més delicades i s’ha realitzat un tractament 
hidròfug, decapat i tractament en les motllures. 

Els elements més malmesos: s’han confeccionat mot-
lles in situ de cadascun per a reproduir-los de nou. 

recuperació dels colors originals de la façana per 
a donar la imatge que es buscava. Així doncs, i 
basant-se en els arxius històrics -que van ser de-
cisius en tot aquest procés- es va poder reproduir 
i recuperar la gama cromàtica inicial mitjançant 
la combinació de tons i intensitat dels estucats i 
les veladures aplicats a cadascun dels elements 
restaurats. Aquesta mescla ha donat com a re-
sultat una successió de colors terracota i petris 
que, a la vegada, han permès rescatar no tan sols 
els colors, sinó que també s’han pogut restituir els 
jocs de plànols i profunditats d’una evolvent tan 
important per a la ciutat. 

El projecte, l’arquitectura i la direcció d’obra 
d’aquesta rehabilitació ha anat a càrrec de Fac-

-

passat mes de juliol. 

seus estudis d’arquitectura estudià pintura amb 
el pintor Simó Gómez a l’Escola de la Llotja de 
Barcelona. Després d’uns inicis caracteritzats per  
l’eclecticisme,  la seva obra d’estil modernista es 
desenvolupa entre 1900-1910.  Amb posteriori-
tat va conrear un estil més clàssic. Al llarg de la 

El seus clients principals van ser membres de la 
burgesia catalana, per a qui va construir molts 
habitatges, la major part d’ells a l’Eixample de 

Barcelona: Palau de Justícia, Duana Nova, Casa 
-

lunya, 23. Ocasionalment també es va dedicar a 
la política i va ser diputat provincial. La seva obra 

Agraïments i fonts: Toni Olaya/Julieta Grimberg, 

Vè CURS DE FUSTA  
CONSTRUCTIVA  

Apunteu bé aquestes dades a la vostra agenda: del 7 a 
-

ATEEB (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Engin-

Barcelona acollirà -dins la Setmana de la Rehabilitació- el 
-

cies-debats, tallers, visites, etc.) adreçades a professionals, 
als agents del sector, a les diferents administracions, i al pú-
blic en general, amb un objectiu comú: fer de la rehabilitació 
i el manteniment un nou sector d’activitat adreçat a la millora 
de l’entorn urbà i de la qualitat de vida de tots els ciutadans

principals (Jornada tècnica, Jornades ciutadanes i Visites 
tècniques i tallers professionals) tindrà una data que cal 
apuntar-se-la en vermell: el dimecres 9 d’octubre. Aquell 

-
nada tècnica, on diversos professionals locals i foranis 
vinculats directa o indirectament al món de la rehabilitació, 
l’habitatge o la construcció aportaran la seva experiència 

cooperació de diverses entitats (ESTAB, ETSAV, Generali-
tat de Catalunya, COAC, CTFC, etc.)- un màster propi que 
incorpora tot el coneixement necessari per a comprendre 
i construir amb fusta. Aquest curs té com a objectiu oferir 
una visió tècnica, pràctica i comprensiva completa de tot 
el procés constructiu en fusta: des del seu origen a la seva 
aplicació constructiva, passant per tot el procés de disseny, 
càlcul, transport, muntatge, acabats i aïllaments i, quan cal-
gui, la seva desconstrucció.
Va adreçat principalment a arquitectes, enginyers i inte-
rioristes en actiu, professionals i industrials interessats 
en la construcció en fusta: constructores, promotores, in-
terioristes, fusteries industrials, entre altres i a estudiants 
d’especialitats constructives i de Formació Professional de 

rar elements més intergeneracionals (màquines 
d’exercicis de gent gran i gent jove), un tracta-
ment dels espais amb caràcter obert com si es 
tractés del propi espai públic, un repartiment més 

connexió i continuïtat entre tots aquests elements 
esportius i de convivència saludable.

L’operació, que s’aprovarà properament, dona 
resposta a l’Objectiu Temàtic “Conservar i prote-

-
cursos” (OT6) i la línia d’actuació “Accés i ús cívic 
al riu” (LA09), amb un import total de 4.788.000€. 

que incorporarà noves operacions en els 10 barris 
de l’Eix Besòs (als Districte de Nou Barris, Sant 

-
nançament del 50% per part del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER).

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

en el sector. A tall d’exemple, aquell dia es debatrà sobre 
temes tant diversos com: l’exemple de la transformació 
d’aquest espai històric de la Nova Esquerra de l’Eixample; 
Economia circular i Salut; Smart Building; Transició ener-

socials; restauració del patrimoni històrico-artístic de la 

-

el 2019 és l’any Brossa (en homentage al poeta i artista 
plàstic Joan Brossa i Cuervo, Barcelona, 1919- ídem,1998), 

-
bitat, el mateix CAATEEB ha organitzat un taller familiar i 
concurs d’idees infantil, un taller per a tota la família, on 
cadascú farà la seva proposta més original i de millora 

-

llagost metàl·lic que corona la part superior de l’immoble.   
http://rehabilita.cat/                 

Ja fa uns anys que des d’aquest gremi organitzen aquest 
curs i ha tingut sempre molt bona acollida. Aquest proper 
octubre començarà la 5a edició. Com a novetat respecte a 
les anteriors, aquesta edició serà més llarga; així que con-
tindrà l’ampliació de temes que ja s’han donat altres anys i 
considerem oportú aprofundir-ne, i també nous temes que 
mai s’han ofert, com ara temes de programari. Així, aques-
ta nova edició es farà d’octubre de 2019 a abril de 2020, i 
d’octubre de 2020 a abril de 2021. Les classes es faran els 
divendres, de 16 a 20h i dissabtes, de 10 a 14h. A més, un 
dissabte al mes realitzaran una sortida (de tot el dia) per a 
visitar obres de fusta construïdes o en construcció.
A la pàgina web, trobareu més informació sobre el progra-
ma, professorat i tarifes: 
https://www.fustaconstructiva.cat/curs-fusta-construc-
tiva

-
-

nes esportives al barri de la Verneda i la Pau, al Districte de Sant 

Desenvolupament Regional (FEDER). 
L’objectiu de l’Operació és millorar la connectivitat del riu Besòs 
per al seu ús cívic, en el seu valor de ser el principal límit natural 


