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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:

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

BREUS
SEmana EURopEa 
dE la EnERgía 
SoStEniBlE
Las próximas fechas para el evento 
más destacado del año dedicado a la 
eficiencia energética y las energías re-
novables se han fijado para el 23 al 27 
junio de 2014, la Semana de la Energía 
Sostenible de la UE (EUSEW, EU Sus-
tainable Energy Week) se llevará a cabo 
en Bruselas y en toda Europa.  El punto 
de partida de la EUSEW 2014 ha sido 
la apertura de los premios Sustainable 
Energy Europe y ManagEnergy...

LEER MÁS

WoRld 
SUStainaBlE 
BUilding14
World SB14 Barcelona se dirige a 
todos los agentes del urbanismo y la 
edificación que quieren afrontar los 
retos globales, sociales y ambienta-
les, a los que se enfrenta el sector a 
nivel mundial y establecer políticas 
globales y herramientas concretas, 
tanto a nivel mundial como local para 
hacer frente a los retos del año 2050. 
Se celebrará los días, 28, 29 y 30 de 
octubre de 2014 en Barcelona.

MÁS INFORMACIÓN

noRma dB HE
docUmEnto 
divUlgativo 
¿Qué es el Documento Básico DB HE 
de Ahorro de energía?

El Documento Básico DB HE de Ahorro 
de energía es el documento reglamen-
tario de carácter básico en el que se 
establecen las exigencias de eficiencia 
energética que deben cumplir los edifi-
cios para satisfacer el requisito básico 
de ahorro de energía de la Ley de Or-
denación de la Edificación. Dicho....

LEER MÁS

FoRmaciÓ
CURSOS
CURS d’EFICIèNCIA ENERgètICA I REhAbILItACIÓ 
INtEgRAL d’EdIFICIS
Organitzat pel IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía a Madrid, s’impartirà del 16 de gener el 11 d’abril 
de 2014.

MÉS INFORMACIÓ

l’EXpERt RESpon
UtILItzAR I MANtENIR ELS EdIFICIS

LA CObERtA, MOLt MÉS qUE UN
pARAIgUA pER A LA CASA

CONèIxER CASA NOStRA

VEURE RESpOStA

VEURE RESpOStA

VEURE RESpOStA

Els Edificis patrimonials podEn sEr EficiEnts dEs dEl punt dE vista EnErgètic?
El curset internacional de patrimoni, que s’ha celebrat al col·legi d’arquitectes entre el 12 i el 15 de desembre ha mostrat 
les solucions que s’estan donant a aquesta problemàtica

notíciES

Una quarantena dels millors experts internacionals 
relacionats amb la conservació del patrimoni arqui-
tectònic i la gestió eficient de l’energia en els edificis 
històrics ha participat en la XXXVI edició del Curset- 
Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic, que s’ha celebrat a la seu de 
plaça Nova del COAC, a Barcelona, entre el dijous 12 i 
el diumenge 15 de desembre sota el títol “Valors patri-
monials i eficiència energètica. Conflictes i solucions”. 
L’arquitecte José Luis González Moreno-Navarro és el 
director del Curset.

En el darrers anys el consens social i polític sobre 
la necessitat de reduir i fer més eficient el consum 
energètic dels edificis s’ha consolidat plenament. El 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) o les normatives 
d’eficiència energètica catalana, espanyola i europea 
en són una bona prova. Aquestes normatives, però, 
exclouen del seu compliment els edificis amb valors 
patrimonials reconeguts. 

Tot i això, els arquitectes i d’altres professionals impli-
cats en la conservació i rehabilitació del patrimoni, així 
com els propietaris i els gestors dels edificis patrimo-
nials no volen restar al marge de l’aplicació dels criteris 
d’eficiència energètica. Per aquest motiu s’estan repro-
duint per tota Europa diferents solucions per integrar 
aquests criteris de reducció del consum energètic. 

En el decurs del Curset s’han presentat solucions i 
projectes que ja estan donant respostes concretes a 
una voluntat d’eficiència energètica que en molts ca-
sos suposa resoldre el conflicte entre moderns proce-
diments d’intervenció i edificis lligats a formes de vida 
i sistemes de calefacció i refrigeració molt diferents 
als actuals. Es tracta, en definitiva, d’un repte i una 
oportunitat per als professionals del sector, que fa 
imprescindible trobar un equilibri entre les solucions 
tecnològiques, els valors culturals i els requeriments 
de confort dels usuaris dels edificis.

El principal objectiu de les Jornades Internacionals de 
Patrimoni ha estat contribuir a trobar aquest equilibri 
en base al diàleg entre tots els agents involucrats: ar-
quitectes, arquitectes tècnics, enginyers, restauradors, 
administracions, inversors, gestors i, especialment, els 
usuaris finals dels edificis.

vols fEr una visita 
pErsonalitZada?

info@obrabcn.cat
Escriu-nos un email a: 

dEStacat
rEhabilitació dEl bloc dE pEscadors a la barcElonEta

En el darrer mes d’octubre s’han iniciat les obres 
que -amb una durada de vuit mesos- rehabilita-
ran el Bloc de Pescadors de la Barceloneta que 
va ser projectat pels arquitectes Coderch i Valls, 
i construït l’any 1951. És una promoció en for-
ma de “U” que resulta dels més singulars i des-
tacats en la trajectòria de l’arquitecte Coderch 
–que es va plantejar el disseny d’aquest con-
junt, com un contrast amb un entorn d’edificació 
molt densa- i de la història de l’habitatge obrer 
del segle passat.

Es tracta d’un conjunt arquitectònic que de fet té 
11 edificis, ocupa 4 illes originals del barri de la 
Barceloneta, i hi viuen 160 famílies propietàries. 
Com a edifici catalogat calia que qualsevol refor-
ma o rehabilitació fos executada en el seu conjunt. 
Per tant ha calgut un laboriós treball previ, per po-
sar d’acord als 160 propietaris, sobre els treballs a 
realitzar. Mai en tota la seva història aquest acord 
havia estat possible i per aquest motiu l’edifici 
s’havia deteriorat al llarg del temps.

Un projecte de mediació comunitària que va 
arrencar al maig del 2011 en el marc del Pla de 
Barris de la Barceloneta, i que posteriorment ha 
continuat desenvolupant Foment de Ciutat Vella, 
ha permès reconvertir el desacord inicial –entre 
propietaris i amb l’administració- en un projecte 
il·lusionant i un repte col·lectiu. La comunitat de 
propietaris, amb l’ajut del Districte de Ciutat Vella, 
han aconseguit impulsar un gran projecte de re-
habilitació que té un cost total de 1.776.366 €.

Per fer possible l’actuació és va analitzar la situació 
econòmica de tots els propietaris, i el Districte ha 
ofert una subvenció del 50% del cost de les obres 
a tots ells, amb l’excepció de 27 famílies que seran 
subvencionades al 100%. La mitjana del cost de 
les obres per propietari és de 12.000 €, dels quals 

n’hauran d’abonar en la major part dels cassos la 
meitat d’aquest import.  

Les actuacions previstes aborden dos problemes 
fonamentals: 

- La resolució dels desperfectes constructius i del 
deteriorament de l’edifici produït pel desgast i el 
pas del temps, i per la manca d’intervencions de 
conservació, amb intervencions de caràcter pre-
ventiu que permetin evitar futures patologies

- La recuperació de la imatge patrimonial del con-
junt d’habitatges, i l’estètica original –reconegu-
da pel Catàleg de Patrimoni com un conjunt sin-
gular a preservar- per tal de dignificar-lo

Així dons, les obres previstes són les següents:
Es fan les cobertes noves, mantenint l’acabat de 
teula ceràmica, tot incorporant una capa imper-
meable i millorant l’aïllament tèrmic. Es reparen els 
balcons, i s’eliminen elements fora de normativa. Es 
canvien totes les persianes, per les tradicionals de 
corda i fusta. S’igualen cromàticament les fusteries 
existents. S’eliminen els aparells d’aire condicionat 
instal·lats a les façanes i es col·loquen als terres 
dels balcons. Es rehabiliten totes les façanes, es 
reparen les peces trencades de les parts de maó 
vist, es rejunten les que s’han quedat sense mor-
ter, i s’eliminen pintures afegides. Es renoven tots 
els canalons de coberta i es refà tota la xarxa de 
sanejament. S’ordenen i es fixen correctament les 
antenes de TV i les línies telefòniques. S’instal·len 
finalment, els dos ascensors que falten per donar 
servei a tots els edificis.

Val a dir que el procés per acordar les obres acon-
seguint l’acord de les part ha estat llarg i feixuc. 
Per documentar-ho és va decidir la creació de la 
web http://blocdelspescadors.cc/, on podreu 
anar descobrint el contingut i alhora viure el pro-
cés, tot apropant-vos a la realitat no només dels 
fets, sinó també del temps.

Bones Festes i feliç any 2014

Així, en el decurs del Curset Internacional s’ha explicat 
amb detall, per exemple, com s’estan incorporant cri-
teris d’eficiència energètica a la restauració del recinte 
modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
En aquest sentit, cal destacar que una de les visites tèc-
niques incloses en el programa s’ha dut a terme el dijo-
us 12 de desembre a alguns dels pavellons del recinte 
modernista restaurats recentment.

Entre altres intervencions presentades al curset hi figu-
ren també les del monestir de Santa Maria de Vallbona, 
el castell de Montjuïc, la casa Amatller, Ca l’Aranyó, la 
ciutat històrica de Santiago de Compostela, la catedral 
de Burgo de Osma, el convent Santa Anna d’Alcover, el 
convent del Carme i el museu de Sagunto, l’adequació 
com a museu de la central tèrmica de Ponferrada, així 
com altres exemples d’Escòcia, Itàlia i França.

El Curset ha conclòs amb una visita el matí del diumen-
ge 15 de desembre al convent de Santa Anna en Alco-
ver i el castell del Paborde a la Selva del Camp, edificis 
històrics en la restauració dels qual s’han incorporat di-
ferents mesures d’eficiència energètica.  

D’altra banda, també s’han presentat les primeres con-
clusions d’un projecte de recerca que ha dut a terme 
l’equip organitzador del Curset al si de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC), en el marc del programa 
d’ajuts RecerCaixa, i que pretén elaborar una metodo-
logia d’actuació per a la millora de l’eficiència energètica 
dels edificis patrimonials. L’estudi s’ha portat a terme en 
base a un estudi pràctic d’edificis emblemàtics de dife-
rents èpoques històriques.

L’Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i la Interven-
ció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza des de fa 
35 anys el Curset Internacional de Patrimoni dedicant 
cada edició de forma monogràfica a un àmbit del sector 
de la conservació i la restauració. Aquesta trajectòria li 
han permès consolidar-se com una cita sobre el patri-
moni de referència en l’àmbit nacional i internacional. 

podeu trobar el programa íntegre, així com el llibre de 
ponències i més informació al web del Curset Jorna-
des Internacionals de patrimoni en el següent enllaç:
http://www.coac.net/aadipa/cursetxxxVI/
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