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OBRA neix per potenciar 
la innovació, la promoció 
i la difusió de la rehabi-
litació d'edificis i amb la 

voluntat de ser punt 
de trobada dels principals 

actors de la ciutat de 
Barcelona que interactuen 

en aquest àmbit.

SOciS fuNdadORS:

Escriu-nos a: info@obrabcn.cat

VOL FER UNA VISITA gUIAdA 
PERSONALITZAdA?

BREUS
TaUla Rodona: 
Rehabilitació i eficiència energètica 
al Barcelona Meeting Point
El passat 24 d’octubre, i en el marc de la 19ª edició del saló bar-
celona Meeting Point, es va celebrar una jornada sobre la impor-
tància que té la rehabilitació i el manteniment dels edicificis amb la 
finalitat de fer-los més eficients energèticament, i contribuir a una 
millora sostenible global. Aquesta proposta neix de la constatació 
que l’edificació és un sector amb una alta influència en l’evolució 
del consum d’energia. A l’Estat espanyol, per exemple, les viven-
des i edificis terciaris (sector no residencial) consumeixen el 26% 
d’energia final; i en el conjunt de la Unió Europea, l’edificació és 
responsable del 40% total d’energia i del 36% de les emissions de 
cO2. Així, el programa va abastar des de concscienciar i influen-
ciar la propietat dels edificis dels beneficis i avantatges que aporta 
la rehabilitació sostenible als edificis, fins a aportar una nova visió 
(a d’altres actors: fons inversors i gestió patrimonial), a través dels 
avantatges i el valor afegit de la sostenibilitat.

LLEGIR MÉS

L’EMVS: 
Madrid ja ha realitzat 100.000 
rehabilitacions urbanes 
L’EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) de Madrid va 
anunciar fa uns dies -amb motiu del Foro de Rehabilitación, Ahorro 
y Energía- que aquesta entitat ja acumula un total de 100.000 
actuacions en rehabilitació. 

A més, s’ha aprofitat aquesta ‘tribuna’ per a remarcar el valor 
positiu que tenen aquest tipus d’actuacions de regeneració i 
millora urbanes: així, “per cada milió d’euros invertits es creen 
50 llocs de treball”. També s’ha fet èmfasi en què una bona 
rehabilitació redueix les emissions de gas hivernacle, i que 
a la vegada es produeixen importants estalvis energètics en 
les vivendes. I, finalment, una prospecció a tenir en compte: 
segons Antonio Fernández Gordillo, director de Rehabilitació 
i Obra nova de l’EMVS, “la rehabilitació sostenible és el futur 
de les ciutats”.  

LLEGIR MÉS

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

FORMACIÓ
GREMI DE CONSTRUCTORS

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona ofereix de for-
ma continuada tot un ventall de cursos subvencionats (gratuïts). 
Són places limitades, reserveu la vostra al telèfon 932 659 430 
o bé al correu electrònic formacio@gremi-obres.org

- PRESTO. APLICACIONS INfORMàTIqUES. MEDICIONS 
I PRESSUPOSTOS (NIvELL 1). Del 19 de novembre al 22 
de desembre de 2015. 

MÉS INfORMACIÓ

- EfICIèNCIA ENERGèTICA EN EDIfICIS. Del 25 de novem-
bre al 17 de desembre de 2015.

MÉS INfORMACIÓ

- REvIT bàSIC (INTRODUCCIÓ I MODELAT). Del 24 de no-
vembre al 3 de desembre de 2015. 

MÉS INfORMACIÓ

- REvIT INTERMEDI (DOCUMENTACIÓ I TAULES). Del 10 
al 22 de desembre del 2015. 

MÉS INfORMACIÓ

- REvIT AvANçAT PER LA CONSTRUCCIÓ. Del 19 al 28 
de gener de 2016.

MÉS INfORMACIÓ

- PRL PER A TREbALLS DE PALETERIA. Del 23 al 26 de 
novembre de 2015.

MÉS INfORMACIÓ

CAATEEb

- MEDIACIÓ EN L’àMbIT IMMObILIARI. Del 17 de novem-
bre de 2015 al 10 de juny de 2016.

MÉS INfORMACIÓ

- AUTODESk REvIT. NIvELL I. bIM (bUILDING INfORMA-
TION MODELING). Del 13 de novembre al 11 de desembre 
de 2015.

MÉS INfORMACIÓ

- CURS bàSIC DE PREvENCIÓ I SEGURETAT EN MATèRIA 
D’INCENDIS. Del 25 de novembre de 2015 al 6 d’abril de 
2016.

MÉS INfORMACIÓ

- POSTGRAU EN GESTIÓ ENERGèTICA DELS EDIfICIS. 
INTERvENCIÓ REAL SObRE ELS EDIfICIS. Del 26 de 
novembre de 2015 al 26 de gener de 2016.

MÉS INfORMACIÓ

ESCOLA SERT - COAC

- POSTGRAU EN REHAbILITAR DES DE L’ESTRUCTURA 
(CURS ON LINE, 5A EDICIÓ). Del 16 de novembre de 2015 
al 4 de juliol de 2016.

MÉS INfORMACIÓ

- PLANTEjAMENTS bàSICS I INTERPRETACIÓ DE LES 
PATOLOGIES. EL LLENGUATGE DE LES ESqUERDES. 
EL COMPORTAMENT DELS MURS (5A EDICIÓ) (M1 DEL 
POSTGRAU REHAbILITAR DES DE L’ESTRUCTURA). 
Del 16 de novembre del 2015 al 22 de febrer de 2016.

MÉS INfORMACIÓ

- REHAbILITACIÓ ENERGèTICA D’EDIfICIS ExISTENTS: 
CàLCULS I CAS PRàCTIC (3A EDICIÓ). Del 10 de desem-
bre al 28 de gener de 2016.

MÉS INfORMACIÓ

NOTÍCIES
EL cONcEPTE “PassivHaus” ATERRA A BARcELONA  

Per a aquells professionals que vulguin ampliar 
els seus coneixements sobre l’oferta d’edificis 
sense gairebé consum energètic, els propers 26 i 
27 de novembre tenen una bona oportunitat per a 
fer-ho. El Campus universitari de la UPF de la Ciu-
tadella (Barcelona) acollirà durant aquestes dues 
jornades la 7ª conferencia espanyola de Passi-

vHaus, que enguany organitza la PEP (Platafor-
ma Espanyola PassivHaus). L’objectiu d’aquesta 
organització és divulgar aquest model d’habitatge 
passiu i incloure’l als diferents climes del nostre 
país. En resum, un estàndar de referència de baix 
consum energètic. 

Des d’aquesta plataforma es remarca l’objectiu de 
conscienciar sobre la importància de la reducció 
del consum energètic, sobretot en el sector de la 
construcció on el consum representa el 40% del 
consum nacional total. 

Així mateix, la trobada pretén introduir aquest concep-
te entre promotors i consumidors finals, amb l’objectiu 
que aquest pugui ser el referent de construcció d’un 
futur pròxim. El programa inclourà ponents nacionals i 
internacionals i conclourà amb col·loquis i taules rodo-
nes on intervindran tècnics del sector de l’arquitectura 
i la construcció, empresaris, institucions privades i pú-
bliques, i organitzacions sense ànim lucratiu. 

D’entre els temes a tractar, destaquen els blocs de: 
“Habitatge Plurifamiliar”; “Edificis Terciaris”; “Mate-
rials, Components i Certificació PassivHaus”, o “Re-
habilitació”.

EL BLOg dE REhABILITAcIó BUFA LA 1ª ESPELmA  

DESTACATS

Impulsat pel Gremi de Constructors d’Obres de 
Barcelona, ara fa un any neixia el blog Espai Reha-
bilitació, un espai virtual de trobada que gira entorn 
de la rehabilitació d’edificis. A més, aquest punt de 
trobada divulga tècniques, recomanacions, informa 
de reunions, o d’altres aspectes de l’actualitat (po-
lítiques, etc.)  que puguin ser d’interès en aquest 
sector, i sense deixar de banda el caràcter partici-
patiu que aporten les col·laboracions de professio-
nals del sector. 

Fent un repàs a aquest primer any de vida, és me-
rescut recordar la tasca d’en Xavier Valls, una de 
les alma mater de l’Observatori de barcelona per 
a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA), entrevis-
tat pels mateixos companys del blog, i on va fer 
un repàs al que ha estat la rehabilitació urbana a 
casa nostra en l’última dècada, i el que suposa en 
l’actualitat.     

No deixant de banda les entrevistes amb professio-
nals que aporten un testimoni enriquidor de la seva 
experiència, cal destacar també la que se li va fer 
a Jordi Bosch, de la Divisió de Grups Especials i 
promotor de Patologies Estructurals i col·lapses de 

Bombers de la Generalitat. Bosch, per exemple, va 
defensar “la necessitat de fer un seguiment conti-
nu dels edificis per tal d’evitar els problemes abans 
que es facin grans”. 

Un altre dels col·lectius que ha demostrat tenir una 
bona predisposició a l’hora de donar a conèixer 
projectes i tècniques que aporten riquesa de co-
neixement als lectors del blog, ha estat el dels 
constructors. En aquest apartat cal destacar la 
col·laboració d’empreses com Rehabilt, Grup ACR, 
Arqteria o Re-Cosntruye, entre d’altres, aconse-
guint que aquesta àgora virtual compleixi la funció 
per la qual va posar-se en marxa: donar cabuda 
a tot un ventall de comunicacions útils que ajuden 
a crear sinèrgies a l’entorn de la rehabilitació i el 
manteniment d’edificis.         

En definitiva, un blog que vol esdevenir una eina 
pràctica, i amb la il·lusió dipositada en veure que 
l’esforç posat el faci créixer encara més, ampliant 
el ventall temàtic per a donar una cobertura com-
pleta, multidisciplinar i útil d’aquesta activitat cada 
cop més important al nostre país, i amb més pes al 
sector de la construcció.  

http://www.obrabcn.cat/
http://www.obrabcn.cat/
http://www.obrabcn.cat/index.php/noticies
http://www.obrabcn.cat/index.php/estudis
http://www.obrabcn.cat/index.php/visites-i-itineraris
mailto:formacio@gremi-obres.org
http://www.obrabcn.cat/index.php/contacte
http://www.obrabcn.cat/index.php/visites-i-itineraris
mailto:info@obrabcn.cat
http://www.bcn.cat/
http://apcebcn.cat/content/
http://cambraprofessional.org/
http://www.ccoc.es/
http://www.cafbl.cat/
http://www.apabcn.cat/ca_es/Pagines/inici.aspx
http://www.gremi-obres.org/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=91&Itemid=257&lang=ca
http://www.favb.cat/
http://www.gremi-obres.org/
http://gedac-gremi.org/ca
http://www.itec.cat/home/
http://www.avscatalunya.cat/
http://www.upc.edu/
http://www.coac.net/
http://www.gremibcn.cat/
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/cursos/Pagines/P16301.aspx
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/cursos/Pagines/T23642.aspx
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/cursos/Pagines/S15002.aspx
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/llista-masters/cursos/Pagines/postgrau-gestio-energetica-edificis.aspx
http://www.gremi-obres.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=289&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=9999&lang=ca%23.VjnczLcvfcs
http://www.gremi-obres.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=323&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=9999&lang=ca%23.Vjnbibcvfcs
http://www.gremi-obres.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=411&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=9999&lang=ca%23.Vjnb07cvfcs
http://www.gremi-obres.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=413&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=9999&lang=ca%23.Vjn0MLcvfcs
http://www.gremi-obres.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=412&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=9999&lang=ca%23.Vjn0ibcvfcs
http://www.gremi-obres.cat/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=262&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=159&lang=ca%23.Vjn1srcvfcs
http://www.obrabcn.cat/estudis/postgraus/postgrau-en-rehabilitar-des-de-lestructura/3/43
http://www.obrabcn.cat/estudis/cursos/plantejaments-basics-i-interpretacio-de-les-patologies-el-llenguatge-de-les-esquerdes-el-comportament-dels-murs/1/47
http://www.obrabcn.cat/estudis/cursos/rehabilitacio-energetica-dedificis-existents-calculs-i-cas-practic/1/14
http://www.bmpsa.com/es/symposium/seminario/82-120.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/11/05/563b14c7268e3eae128b4571.html

