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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:

BREUS
patRimoni SacRE: 
pERmanEnt 
innovació
Des de fa trenta-sis anys, l’Agrupació 
d’Arquitectes per a la Defensa i la In-
tervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
(AADIPA) del col·legi d’Arquitectes de 
catalunya (cOAc) organitza el curset. 
Jornades Internacionals sobre la Inter-
venció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Enguany, de l’11 al 14 de desembre, 
se’n celebrarà la XXXVIIa edició, amb 
el títol Patrimoni Sacre: permanent in-
novació...

LLEGIR MÉS

LLiURamEnt 
pREmiS cataLUnya 
conStRUcció 
El jurat dels Premis catalunya cons-
trucció 2014 va premiar la candidatura 
formada per Gabriel Valeri, Miguel Rol-
dán, Mercè berengué, Jaume Fleta, 
Isabel Royo i Anna Jorba per la direcció 
d’execució de la nova seu del col·legi 
d’Economistes de catalunya, ubicada a 
la Plaça Gal·la Placídia de barcelona. 
En el seu veredicte, el jurat ha destacat 
“la consecució d’un resultat final brillant 
d’un edifici amb una forta presència ur-
bana, que no deixa... 

LLEGIR MÉS

conSERvació 
aRqUitEctònica
treball en equip
L’associació professional cRAc (con-
servadors-Restauradors Associats de 
catalunya) convoca la XIV Reunió Tèc-
nica de conservació-Restauració a bar-
celona. creada l’any 2013, la cRAc és 
fruit de la fusió de les dues associacions 
precedents de conservadors-restaura-
dors de catalunya: ARcc i Grup Tèc-
nic. Aquesta conferència internacional 
és presentada com la continuació de 
les Reunions Tècniques bianuals orga-
nitzades...

LLEGIR MÉS

DEStacatS
OBRA VIATJA A LEIPZIG

Respecte als preparatius de la nostra presencia a la fira, podem avançar que ja tenim reservat i assignat 
l’espai de l’estand, i podem confirmar que ens acompanyaran en aquesta acció d’internacionalització, els 
següents socis d’obra, el cOAc, el  cAATEEb i la UPc. 

La informació en l’estand es mostrarà principalment en format digital, a través de monitors i tauletes. El 
departament de comunicació de la Fundació de l’Hospital de la Santa creu i Sant Pau, ens cedeix un in-
teressant material, que mostrarà als visitants de Denkmal, el procés de la rehabilitació del recinte històric, 
l’abans i el després, així com diferent material gràfic, que el visitant interessat podrà recollir o accedir a 
través de la xarxa. Igualment  per part de Foment de ciutat Vella, estem acabant de seleccionar el mate-
rial que exposarem al nostre estand sobre el model de gestió i restauració de ciutat Vella, que s’ha dut a 
terme els últims anys, però també amb una visió històrica de tota la seva transformació.

A banda d’aquests dos models d’èxit de la nostra ciutat, exposarem també les iniciatives que mostren la 
nostra manera de fer en intervencions puntuals, com els premis catalunya construcció, Premi Interna-
cional AADIPA d’intervenció en el Patrimoni, i la Mostra d’arquitectura de barcelona. Tot amb l’objectiu de 
donar a conèixer els nostres professionals i les nostres empreses en aquesta important fira de restauració 
i rehabilitació, sota la marca de barcelona, que tant valorada està internacionalment.

El disseny del propi estand, esta pensat per incorporar productes i materials que s’empren tradicionalment 
en els acabats de les façanes dels nostres edificis, donat que en aquesta edició, la fira Denkmal, es dedica 
a la restauració de les façanes històriques.

notÍciES

El consorci de l’Habitatge de barcelona, ha fet 
pública una nova convocatòria per a la concessió 
d’ajuts  a la Rehabilitació a la ciutat de barcelo-
na per al 2014, fruit de la voluntat de seguir apos-
tant per la rehabilitació d’edificis. La convocatòria, 
que  estarà oberta fins el 31 de desembre, està 
dotada amb un import global d’11,3 M€ (aportats 
per l’Ajuntament de barcelona i la Generalitat de 
catalunya; i gestionats pel consorci de l’Habitatge 
de barcelona). Aquesta campanya és una aposta 
més per a dinamitzar i millorar el parc d’edificis 
d’habitatges existents a barcelona, alhora que 
millora i amplia els programes d’ajuts, i impulsa el 
sector de la rehabilitació.  

La nova convocatòria incorpora novetats, fruit de 
les reflexions fetes en el marc de l’Observatori de 
barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica 
(ObRA). 

Com a  novetats cal destacar  la simplificació dels 
tràmits administratius,  la unificació i augment dels 
percentatges dels ajuts i la  introducció de nous 
elements de renaturalització i nous usos dels es-
pais (cobertes verdes i enjardinaments dels te-
rrats). Es continua  posant el focus en la millora 
de l’eficiència energètica com a programa prioritari 
en el global dels ajuts, en l’accessibilitat i en les 

patologies estructurals, arribant al 50% de subven-
ció en aquestes obres. Tot, amb l’objectiu d’invertir 
en la millora dels edificis d’habitatges de Barcelona 
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.    

Pel quadre:

Import total destinat: 11,3 MEUR 

Obres que s’hi poden acollir: totes aquelles que 
afectin l’edifici:

Les línies de subvenció són les següents:

Programa Percentatge 
subvenció

‘Sostre’/Im-
port màxim 
per actuació

Eficiència 
energètica 50% 60.000€

Accessibilitat 50% 60.000€
Patologies 
Estructurals 50% Sense import 

màxim
Elements 
comuns 25% 60.000€

Lloc on es poden sol·licitar: Xarxa d’Oficines de 
l’Habitatge (www.consorcihabitatgebcn.cat)
Per a més informació, es pot consultar: www.bcn.
cat/habitatge o www.consorcihabitatgebcn.cat

NOVA cONVOcATòRIA d’AJuTs A LA REhABILITAcIó 
d’EdIfIcIs A BARcELONA PER AL 2014 

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

VOLs fER uNA VIsITA 
PERsONALITZAdA?

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

FoRmació
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 ENERGèTI-
CA DELS EDIFICIS. De l’1 de setembre al 30 d’octubre de 
2014.

MÉS INFORMACIÓ

APCE

- hERRAMIENTAS PRáCTICAS PARA EL CONTROL DE 
PROyECTOS DE PROMOCIÓN CONSTRUCCIÓN INMO-
BILIARIA.Del 15 de septiembre al 6 de octubre de 2014.

MáS INFORMACIÓN

PRImER cONGRés INTERNAcIONAL d’INVEsTIGAcIó sOBRE GAudí
La primera edició del Gaudí World Congress 
Barcelona 2014 es celebrarà a Barcelona del 6 
al 10 d’octubre. Es tracta del primer congrés In-
ternacional d’investigació, íntegrament dedicat a 
l’estudi de l’obra d’Antoni Gaudí i la plena vigència 
dels seus revolucionaris plantejaments, tant crea-
tius com tècnics, amb els quals afrontar els estils 
de vida marcats pels actuals fenòmens econò-
mics i socials. Qüestions aquestes, que no poden 
ser resoltes amb propostes del passat. Organitzat 
conjuntament per The Gaudí Research Institute i la 
Universitat de barcelona, l’esdeveniment tindrà lloc 
a l’edifici històric de la UB.

“No hi ha cap raó per no provar de fer alguna cosa 
nova només perquè ningú hagi intentat abans” 
Aquesta declaració d’Antoni Gaudí expressa cla-
rament les claus del Gaudí 1st World Congress 
Barcelona 2014: creativitat, innovació i futur.

La celebració d’aquest Congrés dona per fi resposta 
a la demanda històrica, plantejada per la comunitat 
científica internacional, de disposar d’un centre de 
recerca de l’obra de Gaudí. Figures de gran prestigi 
internacional, estudiosos i experts en la matèria, ja 
han confirmat la seva assistència.

Arquitectes, enginyers, dissenyadors i investiga-
dors es reuniran per primer cop per tal de compar-
tir amb la resta del món els seus coneixements, 
estudis, teories i descobriments sobre l’obra de 
Gaudí. Arata Isozaki, Berthold Burkhardt, Car-
los López Flores, Jan Molema, Toshiaki Tange 
o Arnold Walz, entre molts d’altres, exposaran i 
compartiran les seves troballes sobre el Gaudí 
més inèdit i desconegut, així com la seva influen-
cia decisiva en l’arquitectura del segle XX i el des-
envolupament futur. 

Tal com varen afirmar els membres del The Gaudí Re-
search Institute durant la presentació oficial del Con-
grés al Vernissage de La 14 Biennal d’Arquitectura 
de Venècia “les obres de Gaudí són un clar exemple 
del geni que va trencar amb els límits formals del seu 
temps i es va avançar als plantejaments de la mo-
dernitat. En aquest sentit, el Congrés presentarà solu-
cions i mètodes de l’artista que s’apliquen avui en dia 
en un gran infinitat de disciplines”.

Amb aquest esdeveniment es pretén oferir al pano-
rama internacional una nova aproximació a la figura 
del polifacètic artista, així com proposar noves línies 
d’investigació tecnològica, creativa i d’empresa. És 
per això que el congrés va dirigit a persones, em-
preses, universitats i centres de recerca, a profes-
sionals de l’arquitectura, de l’urbanisme o del dis-
seny industrial i creatiu, entre d’altres.
 
El Gaudí 1st World Congress Barcelona 2014 
constitueix la primera edició d’un programa de set 
congressos d’investigació bianuals, cadascun d’ells 
centrat en l’estudi, tot i que no en exclusiva, d’una o 
vàries obres d’Antoni Gaudí. Aquesta primera edi-
ció es basarà en els estudis realitzats entorn a la 
Cripta de la Colònia Güell, de Santa coloma de 
cervelló.

Gaudí Congress, en col·laboració amb OBRA, 
vol facilitar l’assistència al Congrés a tots 
aquells professionals que hi estiguin interes-
sats. Per això, oferim un preu especial de 500€ 
per un nombre de places limitades. 

consulta les condicions de l’acord i inscriu-te aquí

Més informació sobre el congrés a:
www.gaudicongress.com
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