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OBRA neix per potenciar
la innovació, la promoció
i la difusió de la rehabilitació d'edificis i amb la
voluntat de ser punt
de trobada dels principals
actors de la ciutat de
Barcelona que interactuen
en aquest àmbit.
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FORMACIÓ

BREUS

ESCOLA SERT - COAC

Injecció de més de 46MEUR
als ajuts a la rehabilitació

- Postgrau en Facility Management de L’Escola
Sert (5ª edició). Del 4 d’abril al 14 de novembre del 2017.
MÉS INFORMACIÓ

GREMI DE CONSTRUCTORS
El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona ofereix de
forma 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
		

- Curs de carretons elevadors (14 h). El 3, 4, 5,
18, 19 i 20 d’abril i 2, 3 i 4 de maig de 2017.
MÉS INFORMACIÓ

- Curs de LÍnies de Vida. El 31 de març de 2017.

Barcelona destinarà aquest any 46,6 milions d’euros a
ajuts a la rehabilitació de vivendes. Així, amb aquest pressupost públic, el Govern municipal hi destinarà gairebé el
doble que la convocatòria de 2016. Del total de la partida
per a 2017, 25,8 milions els aportarà el mateix consistori,
5 el Govern català, i la resta seran fons no gastats dels
altres anys.
Com a novetat de la convocatòria d’enguany, qualsevol reforma que vulgui fer un un propietari que rebi ajuts haurà
d’anar acompanyada (encara que aquesta no fos la intenció inicial) d’obres per a millorar l’estalvi energètic de les
vivendes. A més, i de la mateixa manera que es va fer
en l’anterior edició, els criteris de concessió d’ajuts introdueixen barems socials (per a afavorir a les famílies amb
rendes més baixes) i subvencions per a reformar l’interior
dels pisos. Ara, la primera part d’aquests ajuts, de 12 milions d’euros, ja es podrà sol·licitar a partir d’aquest mateix
24 de març.

Badalona acollirà –del 31 de març al 2 d’abril- la 4ª edició de
la Fira Immobiliària, una trobada que, organitzada pel consistori d’aquesta ciutat i la societat Reactivació Badalona,
incorporarà elements de rehabilitació sostenible i eficiència
energètica. Es tracta d’una carpa que ocupa 60 m x 10 m,
on es poden distribuir stands de diverses mides, a partir de
3×3 m, amb un preu de 150 €/m2. Alternativament, en cas
d’haver-hi un nombre considerable d’interessats, també hi
hauria la possibilitat de llogar un espai per compartir conjuntament entre les empreses de la RiMe que descartin el
lloguer d’un estand individual.
En la 3ª edició d’aquesta Fira que es va celebrar l’any passat
es van registrar un total de 7.500 visitants, i es van produir al
voltant de 1.100 contactes comercials, amb 18 expositors. I per
a aquesta edició es preveu rebre un total de 8.000 visitants.
Aquí sota podreu trobar la presentació de la Fira, on s’inclouen
vàries imatges de la darrera edició, així com un plànol de la
carpa firal a la Rambla de Badalona, i el Pla de comunicació
amb el detall de les accions de promoció previstes.

LLEGIR MÉS

MÉS INFORMACIÓ

- Curs desenvolupament segur de treballs
amb Amiant (8 h). El 28 i 30 de març de 2017.

Fira Immobiliària de Badalona

LLEGIR MÉS

Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025

- Curs operari Plataformes elevadores (8 h). El 29
de març de 2017.

L’Ajuntament de Barcelona va arribar a un acord per tirar endavant el nou pla d’habitatge de la ciutat, aprovant-lo de manera
definitiva en el Plenari del passat 27 de gener. El Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, que va posar-se en marxa l’any passat,
tindrà una durada de 10 anys. Es calcula que al llarg d’aquest període el consistori municipal impulsi uns 1.000 habitatges d’ús
social cada any, fins als 8.854 previstos. Amb el programa anterior, per exemple, el ritme de creixement era de 200 nous habitatges per any. La intenció de l’Ajuntament en relació a aquest nou pla és que el 80% d’aquests 8.854 nous pisos es destinin
a lloguer social. La inversió de 1.666 milions d’euros que farà el consistori és un 77% més elevada que la de l’anterior pla, de
8 anys (2008-2015), establerta en 756 milions. L’actuació també permetrà crear 29.000 llocs de treball directes durant aquest
decenni. El Pla, que s’estructura en set grans reptes, quatre eixos d’actuació estratègics, i cinquanta-nou línies d’actuació,
inclou “la promoció d’una rehabilitació que potenciï els habitatges i entorns vulnerables”.

MÉS INFORMACIÓ

LLEGIR MÉS

MÉS INFORMACIÓ

- Curs de treballs en alçada (A.N.E.T.V.A). El 7 d’abril
de 2017.
MÉS INFORMACIÓ

caaTEeb
- Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme. Del 17 de març de 2017 al 17 de febrer del 2018.
MÉS INFORMACIÓ

- Postgrau d’Anàlisi de viabilitat i determinació
d’objectius d’operacions immobiliàries. Del 17 de
març al 17 de juny de 2017.

NOTÍCIES
La Casa Milàtorna a obrir les seves portes després
d’una curta rehabilitació

MÉS INFORMACIÓ

- Postgrau de Coordinador de Seguretat i Salut
en la Construcció. Del 21 d’abril del 2017 al 5 de gener del 2018.
MÉS INFORMACIÓ

- Màster en Rehabilitació en Edificació. Del 24
d’octubre de 2017 al 19 de setembre de 2018.
MÉS INFORMACIÓ

VOLs FER UNA VISITA

PERSONALITZADA?

Escriu-nos un email a:

info@obrabcn.cat

Font: Fundació Catalunya La Pedrera

Després d’una setmana tancada per obres de
rehabilitació arquitectònica, la Casa Milà, coneguda popularment com ‘La Pedrera’, va tornar
a obrir les seves portes al públic per acollir de
nou a visitants. Gràcies, doncs, a aquestes tasques d’adecentament urbanístic, els ciutadans
podrem gaudir d’aquest espai gaudinià per molt
més temps.
Els motius de la rehabilitació de la Pedrera
Durant l’any 2016 més d’1,2 milions de persones
van visitar l’edifici dissenyat per Antoni Gaudí,
un 4,2% més que l’any anterior. Per mantenir en
les millors condicions aquest referent del Modernisme, una setmana a l’any les portes de la
Pedrera es tanquen al públic, però s’obren per
a centenars de treballadors que treballen en les
obres de rehabilitació.

Com ser soci o col·laborador
d’OBRA?

L’alta afluència de visitants a l’edifici obliga a
realitzar les tasques de manteniment en la setmana de menys afluència, la que segueix al dia
de Reis. Les obres Modernistes de Barcelona
comencen a envellir-se, per això actualment
s’està treballant en la seva rehabilitació. Un
exemple és el projecte per a la rehabilitació pel
Park Güell.

Novetats després de la rehabilitació
La principal reforma ha estat a les taquilles
d’accés a l’edifici. La nova concepció permet una
millor acollida dels visitants i també s’espera que
redueixi les famoses cues de turistes al carrer de
Provença. No obstant això, la rehabilitació duta
a terme també ha incorporat algunes millores
per a l’eficiència energètica de l’edifici amb la
instal·lació d’un sistema d’il·luminació intel·ligent
al museu Espai Gaudí, a les golfes de la Pedrera.
La rehabilitació d’enguany ha permès reduir també la contaminació acústica de l’edifici gràcies al
canvi en els sistemes de refrigeració.
La despesa de la rehabilitació
Una setmana a l’any la Pedrera passa per un
procés de rehabilitació i reforma i el pressupost anual per a aquesta “setmana tècnica” és
de 100.000 €. Malgrat això, el pressupost per a
aquesta última reforma s’ha incrementat notablement a conseqüència de la gran rehabilitació
que ha patit l’edifici. Concretament s’han destinat 545.000 €.
La rehabilitació és un punt clau per mantenir les
bones condicions dels nostres edificis i gaudir-los
durant molt més temps.

DESTACATS
Pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya
ment, el 54% de l’energia elèctrica que es genera ve de
les centrals nuclears, mentre que les renovables només
representen el 8%.

Font: IMPUiQV/Fàbrica del Sol

A finals de gener vam conèixer una bona notícia: el Consell Executiu de Govern de la Generalitat de Catalunya
aprovava les bases de l’anomenat ‘Pacte Nacional per
a la Transició Energètica’. Un ambiciós programa participatiu que arribarà –per etapes definides- fins el 2050.
Fonamentades en les directrius que marca la Unió Europea, la funció del document és orientar la societat
cap a un model de sobirania energètica, on les energies renovables i les noves tecnologies situen al ciutadà com a “actor del sistema energètic”, no només
com a consumidor sinó també com a generador i gestor
d’energia. El Pacte vol prendre el relleu del Llibre Blanc
de l’Energia del 1981 davant els canvis que ha experimentat la societat en aquests darrers 35 anys. “El compliment d’aquests objectius requeriran un camí llarg”, ha
reconegut en roda de premsa el conseller d’Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget”, qui ha recordat que, actual-

Socis fundadors:

Segons directrius de la Unió Europea, de cara al
2020 les energies renovables haurien de representar
el 20% del total, i pel 2030, aquest percentatge hauria d’augmentar fins al 27%. De tota l’energia que es
consumeix a Catalunya, un 27,3% va a parar al sector
industrial, un 15,1% a l’àmbit domèstic, un 12,2%, en
el sector serveis, i un 3,1% en l’agricultura, ramaderia
i pesca. Però el sector que més consumeix energia és
el del transport (42,3%). I d’aquesta energia, el 95,2%
prové del petroli.El Pacte Nacional per a la Transició
Energètica fa una visió global del model energètic, i fa
constar que actualment hi ha una elevada dependència
de l’exterior pel que fa a recursos (75% i 90% comptant
l’urani per a les centrals nuclears), especialment fòssils,
els quals habitualment s’han d’anar a buscar, com a mínim, a 1.000 quilòmetres de distància, en ubicacions
sovint “geoestratègicament complexes”.
El document, consensuat amb la societat civil, enumera set eixos d’actuació: garantir el “dret fonamental a
l’accés a l’energia i la defensa dels drets dels consumidors”; “garantir l’abastament energètic amb qualitat
i fiabilitat”, assolir el “màxim nivell” d’estalvi i eficiència energètica; “maximitzar” l’ús de les energies renovables; fomentar la recerca i la innovació, una “democratització” de l’energia i una major participació de la
societat en el nou model energètic, i exercir “les competències plenes en matèria d’energia per part de les
institucions catalanes en el marc de la Unió Europea”.
En roda de premsa, el conseller d’Empresa i Coneixement ha reconegut que “es podria fer molt més” amb
una “llei estatal” que fomentés l’autoconsum energètic.

“El Govern està treballant en un pla de foment”; ha dit
Jordi Baiget, anunciant que pròximament es convocaran a les entitats, empreses subministradores, institucions, agents socials i econòmics i administracions
interessades a fer una posada en comú per impulsar
l’autoconsum d’energia al país.
Per tal de materialitzar aquest acord transversal,
s’elaborarà un Pla de Treball 2017-2025, es realitzarà
la Prospectiva energètica de Catalunya 2050; es redactarà la Llei de Transició Energètica per al desenvolupament sostenible, i es prepararà un nou Pla de l’Energia
amb l’horitzó fixat en l’any 2030.
A més, també cal subratllar que es vol dur a terme un
pla ambiciós on s’aspira a arribar al màxim: a un 100%
d’energies renovables al 2050. Per assolir-ho, hi ha
traçades dues etapes definides, la primera, del 2017
al 2030, on es volen assentar les bases de la transició
energètica, impulsar les tecnologies clau d’aquest procés, implicar a ciutadans i empreses i traçar un pla de
treball 2017-2025. Es tracta de la fase més complexa
d’endegar, a la que seguirà uns segon període, que anirà
del 2031 fins al 2050. Estarà marcat per la consolidació
de la transició, el desenvolupament de les tecnologies
per fer-la possible i consolidar el pes del ciutadà. A més,
haurà de definir-se la renovació energètica dels edificis,
la regulació i necessitats d’emmagatzematge d’energia, i
el nivell de digitalització de la xarxa de distribució.
L’aprovació de les bases per al Pacte Nacional per a
la Transició Energètica culmina el procés participatiu
iniciat pel Govern l’any 2015, i dóna compliment a diferents resolucions del Parlament de Catalunya que insten el Govern a treballar en el canvi de model energètic.
Font: ACN

