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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.

Escriu-nos a: info@obrabcn.cat

VOL FER UNA VISITA gUIAdA 
PERSONALITZAdA?

SocIS fuNdAdoRS:

BREUS
EUROPAN 13
EUROPAn convoca a las ciudades 
comprometidas con la innovación y el 
desarrollo a proponer emplazamien-
tos urbanos en los que, en torno al 
tema “la ciudad adaptable”, los arqui-
tectos europeos menores de 40 años 
puedan presentar sus proyectos a 
través de concursos de ideas abiertos 
y anónimos. EUROPAn es la denomi-
nación de un concurso bienal de ideas 
urbano-arquitectónicas que tiene por 
objetivo profundizar en el conocimien-
to y la investigación en el campo del 
hábitat y del urbanismo...

LEER MÁS

RENOvAció 
ENERgèticA 
Finançament amb 
el fons de la política 
de cohesió
En el període 2014-2020, els fons de 
la política de cohesió tindran un paper 
important en la rehabilitació d’edificis 
amb l’assignació d’un mínim de 23 mil 
milions d’euros, per a inversions en el 
canvi cap a l’economia baixa en carbo-
ni, inclosa l’eficiència energètica i ús 
d’energies renovables als edificis...

LLEGIR MÉS

NOtA iNFORMAtivA
Certificació 
Energètica
El Document bàsic Db-HE d’Estalvi 
d’energia és el document reglamentari 
de caràcter bàsic en el qual s’estableixen 
les exigències d’eficiència energètica 
que han de complir els edificis per satis-
fer el requisit bàsic d’estalvi d’energia de 
la Llei d’Ordenació de l’Edificació. Aquest 
Document bàsic s’ha revisat mitjançant 
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de set-
embre (bOE de 12 de setembre), per la 
qual s’actualitza el Document...

LLEGIR MÉS

DEStAcAt
OBRA ES PRESENTA LA FIRA dENKMAL LEIPZIg

La vocació d’OBRA de projectar i donar a conèixer 
internacionalment, la feina feta a la ciutat de bar-
celona, ha propiciat la iniciativa de tenir presencia 
a la Fira Denkmal sobre la rehabilitació i la res-
tauració del patrimoni cultural. La fira es realitza a 
Leipzig, Alemanya, els dies 6, 7 i 8 de novembre 
de 2014. Es proposa exposar dues operacions de 
referència, les obres de restauració del conjunt his-
tòric de  l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
la gestió pública executada a Ciutat Vella pel que 
fa a la rehabilitació del seu teixit urbà. completa-
ran els exemples de qualitat a la ciutat, la Mostra 
d’arquitectura de barcelona organitzada pel cOAc, 
els Premis catalunya construcció organitzada pel 
cAATEEb, i com a iniciativa internacional organit-
zada des de aquí, el Premi Europeu AADIPA.

La finalitat d’aquesta iniciativa és la de propiciar i 
possibilitar, les iniciatives d’internacional·lització 
dels socis d’ObRA , que individualment i per separat, 
serien més difícils. Per aquest motiu l’Ajuntament 
de barcelona subvenciona l’estand, que acollirà 
aquells associats que ho desitgin.

L’objectiu comú de tenir visualització, recerca de 
contactes d’interès, recerca de possibles socis 

europeus sense intermediaris i expansió empresa-
rial. I tot sota una marca de reconeguda qualitat; 
barcelona. Són molts els àmbits on barcelona és 
capdavantera, i cal explicar a l’exterior les nos-
tres experiències, i mostrar-nos com a referent en 
l’àmbit de la rehabilitació. cal promocionar i posar 
en valor quins han estat els agents que ho han fet 
realitat; els socis d’ObRA.

Per aquest motiu ObRA convida als seus associats 
a participar activament a la fira amb presència indi-
vidualitzada. Les possibilitats de sumar-s’hi son va-
ries, des de tenir presència física a la fira, aparèixer 
en el seu catàleg, o en el seu web, exposar contin-
gut digital, ser co-expositors, fins a anar acompan-
yats d’empreses privades interessades.

Denkmal és la fira bianual de referència en el sector 
de la rehabilitació i restauració del patrimoni arqui-
tectònic. Actualment és una fira en expansió, patro-
cinada per la UNESCO, i amb una forta influència al 
centre nord d’Europa, a l’Europa de l’est i Rússia.

Poden descarregar el dossier amb la informació més 
detallada a través de la nostra pàgina web.

NOtÍciES

L’any passat es va convocar la jornada del “Re-
quiem per l’habitatge protegit?”, amb una bona 
participació i de la que posteriorment es van pu-
blicar un seguit de conclusions, tot condensant les 
aportacions dels ponents i els assistents. 

Ara creiem que és un moment oportú, per continuar 
el debat iniciat i aprofundir-lo. La incipient recupera-
ció econòmica, les noves lleis d’administració local 
i de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes 

i les seves derivades respecte de les empreses 
de gestió urbanística i d’habitatge, la capacitat del 
planejament aprovat per incorporar els canvis de la 
nostre societat, i la consolidació de l’habitatge dota-
cional com a gairebé l’únic concepte urbanístic que 
garanteix el destí social de l’habitatge, són temes 
que tenim sobre la taula i dels que cal parlar-ne.

Us convidem a participar-hi. El programa i full 
d’inscripció el trobareu fent clic aquí.

JORNAdA (RE)PENSAR, (RE)HABITAR I (RE)CICLAR! 
Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts (7 de maig)

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

FORMAció
SEMINARI

- PRINCIPIS INtRODuCtORIS SOBRE L’uRBANISME. Del 
5 al 19 de maig de 2014.

- SIStEMES D’ExECuCIó uRBANíStICA. Del 21 de maig al 
4 de juny de 2014.

- LLICèNCIES uRBANíStIquES. Del 11 de juny al 2 de juliol 
de 2014.

MÉS INFORMACIó

CuRSOS ESCOLA SERt - COAC

- CàLCuL D’EStRuCtuRES EN REHABILItACIó: SOS-
tRES (3A EDICIó). CuRS PRESENCIAL I PER VIDEOAu-
LA A tRAVÉS D’INtERNEt. Organitzat conjuntament 
per l’Escola Sert, l’Associació de consultors d’Estructures i 
l’Institut d’Estudis Estructurals s’impartirà del 5 de maig al 16 
de juny de 2014.

MÉS INFORMACIó

- III EDICIó CuRS PRÁCtIC DE CàLCuL EStRuCtuRAL 
EN REHABILItACIó. Organitzat conjuntament per l’Escola 
Sert, l’Associació de consultors d’Estructures i l’Institut 
d’Estudis Estructurals s’impartirà del 5 de maig al 16 de juny 
de 2014.

MÉS INFORMACIó

- REFORç DE FONAMENtACIONS, APEuAMENtS DE 
tOt tIPuS I tèCNIquES D’EStABILItzACIó DuRANt 
EL PROCÉS CONStRuCtIu (3A EDICIó) (M3 DEL POSt-
GRAu REHABILItAR DES DE L’EStRuCtuRA). Organit-
zat conjuntament per l’Escola Sert, l’Associació de consul-
tors d’Estructures i l’Institut d’Estudis Estructurals s’impartirà 
del 5 de maig al 7 de juliol de 2014.

MÉS INFORMACIó

- REHABILItACIó DE FAçANES I COBERtES (7A EDICIó) 
CuRS PRESENCIAL I PER VIDEOAuLA A tRAVÉS 
D’INtERNEt. Del 23 de maig al 20 de juny de 2014.

MÉS INFORMACIó

CuRSOS 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  

MÉS INFORMACIó

- BIM EN REHABILItACIó I CERtIFICACIó ENERGètICA 
D’EDIFICIS. Del 5 de maig al 29 de juliol de 2014.

MÉS INFORMACIó

- SIStEMES D’ENERGIES RENOVABLES EN EDIFICIS. Del 
5 de maig al 27 de juny de 2014.

MÉS INFORMACIó

AgENDA
SEMANA INtERNACIONAL DE LA CONStRuCCIóN 
y REHABILItACIóN EFICIENtE (SICRE) 2014
SIcRE 2014 Madrid, se celebrará en la capital española del 3 al 
11 de mayo de 2014, la cual tendrá lugar en las instalaciones del 
recinto ferial IFEMA. En ella se darán cita los mejores profesio-
nales y empresas relacionadas con el sector. Dentro de SIcRE 
2014, se celebrarán también las ferias VETEcO 2014, Salón 
Internacional de la Ventana y el cerramiento Acristalado, y la 
feria ScS 2014, Salón Internacional de Soluciones para cons-
trucción Sostenible. 

MÁS INFORMACIóN

II CONGRESO EDIFICIOS DE CONSuMO DE ENERGíA 
CASI NuLO (EECN)
El II congreso EEcn tendrá lugar los días 6 y 7 de Mayo de 
2014 en el Auditorio Sur de IFEMA, Feria de Madrid (Avda. del 
Partenón, 5 – 28042 Madrid), en el marco de las actividades 
de la Semana Internacional de la construcción y Rehabilitación 
Eficiente (SICRE).

MÁS INFORMACIóN

SALóN INtERNACIONAL DE SOLuCIONES PARA 
LA CONStRuCCIóN SOStENIBLE
En el marco de la I Semana Internacional de la construcción 
y Rehabilitación Eficiente, SICRE – integrado por SCS (Salón 
Internacional de Soluciones para la construcción Sostenible) y 
VETEcO (Salón Internacional de la Ventana y el cerramiento 
Acristalado), organizada por IFEMA y que se desarrollará los 
días 7 al 10 de mayo de 2014, en la FERIA DE MADRID, se va a 
desarrollar el I congreso Iberoamericano de Facility Managers, 
cIFMERS, que abordará desde un punto de vista profesional 
las principales áreas que integran la actividad de los gestores de 
inmuebles y sus servicios asociados. 

MÁS INFORMACIóN
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