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EL SALÓ
Construmat 2013 reflexiona sobre
tres aspectes clau: innovació,
sostenibilitat i rehabilitació

TAULA RODONA
Els experts convocats per EL
PERIÓDICO analitzen les condicions
de l’activitat rehabilitadora actual

La millor
solució

Solucions per afrontar el futur
Construmat 2013 reflexiona sobre la innovació, la sostenibilitat i la rehabilitació en el sector
El saló es
transforma en el
‘hub’ internacional
de la construcció
M

l’esdeveniment
BUILDING SOLUTIONS WORLD CONGRESS

Projectes
de referència

ANNA CARRIÓ
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El tercer pilar de Construmat 2013,
el Building Solutions World Congress, reflexiona sobre els reptes
d’innovació, sostenibilitat, rehabilitació i eficiència energètica mitjançant la presentació d’alguns dels
millors projectes arquitectònics de
referència, bones pràctiques de
sostenibilitat en edificis i casos
d’estudi de regeneració urbana i
de rehabilitació funcional, i dedica
un especial interès a les oportunitats de negoci i experimentació
arquitectònica que representen
els ports del Mediterrani. Aquest
congrés internacional reunirà
l’experiència de 65 ponents de
15 països que acostaran als visitants els projectes, les polítiques
i les propostes més punteres en
investigació.
L’esdeveniment concentra els
seus principals esforços pel que
fa a la rehabilitació i ho fa des
del punt de vista de les normatives relacionades amb l’eficiència
energètica, els manuals destinats
a facilitar les operacions i els processos participatius que permeten
la implicació social.

C

onstrumat, el Saló Internacional de la Construcció de
Fira de Barcelona, obre les
portes des del 21 al 24 de
maig. La proposta és clara:
facilitar a les empreses de la indústria de
la construcció del nostre país, especialment petites i mitjanes, la possibilitat
d’accedir als mercats internacionals més
dinàmics amb l’objectiu de compensar la
debilitat del mercat interior. Per primera
vegada en la seva història, el saló compta amb un Forum Contract, mitjançant
el qual es presentaran en exclusiva als
expositors un total de 170 projectes amb
una inversió potencial de 30.000 milions
d’euros.
Construmat també aposta per la rehabilitació i l’eficiència energètica com
a eines per reactivar el mercat nacional en un moment en què un 60% del
parc de vivenda espanyol va ser construït abans del 1980, unes dades que
deixen entreveure grans oportunitats
de negoci per al sector vinculades a la
nova economia verda. La innovació i el
coneixement també són presents en el
certamen mitjançant l’organització d’un
congrés internacional que analitza les
noves tendències a través d’exemples
pràctics.
FER EL SALT A L’EXTERIOR
Aquesta edició es decanta per un format
innovador i es transforma en el punt de
trobada de projectes constructius innovadors i sostenibles i empreses de
la construcció de tot Espanya i la Unió
Europea. Dotze delegacions estrangeres
compostes per un total de 311 representants d’administracions i alts directius d’empreses de països com Rússia,
el Brasil, Bielorússia, Xile, Colòmbia, el
Marroc o Cuba, entre altres, hi faran acte
de presència.
“Durant l’última dècada, les empreses de la construcció espanyoles han
acumulat una valuosa experiència i
han industrialitzat processos molt va-

Visitants al saló Construmat del 2011.

luosos per als països emergents, que
en aquests moments tenen enormes
necessitats tant en vivenda residencial com en obra pública”, explica Josep
Miarnau, president de Construmat. “Les
nostres empreses han ajustat marges
i estan molt tecnificades, cosa que indica que estan totalment preparades
per fer el salt a l’exterior”, manifesta
Miarnau.
El ministre de les Ciutats del Brasil,
Aguinaldo Vellós, presideix la delegació
brasilera per presentar a Europa la segona fase del programa Minha Casa, Minha
Vida, que té com a objectiu acabar amb
les faveles de les principals ciutats del
país. Aquest programa preveu edificar

PODER DE REACCIÓ

REHABILITAR SUPOSA
UNA OPORTUNITAT
PER REACTIVAR EL
MERCAT INTERN

dos milions de vivendes amb un pressupost de 3.332 milions d’euros, de les
quals un milió es cotitzaran al saló de
Fira de Barcelona. El Forum Contract
comptarà també amb la presència de
les principals multinacionals de la construcció de la Unió Europea, i amb la visita
de 1.850 VIP Hosted Buyers procedents
de tot el món que arriben al saló a la
recerca de nous proveïdors.
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Un formigó que s’autorepara gràcies als
bacteris que conté o un aïllant totalment
sostenible elaborat amb escorça de pi
són només alguns dels prototips que
es presentaran a l’Innovation Center, la

segona novetat de Construmat 2013,
un espai dedicat a la importància de la
transferència de la innovació tecnològica.
Aquest fòrum acollirà 12 centres tecnològics de construcció de tot el món que
presentaran els seus prototips més innovadors perquè puguin ser adquirits per
alguna de les companyies participants
en el saló i facilitar així la seva arribada
al consumidor final. “Es tracta d’anar
més enllà de la innovació del producte i mostrar la investigació preliminar,
bàsica, perquè les empreses puguin
formar aliances amb els centres universitaris més punters i desenvolupar
així nous models de negoci”, explica
Miarnau.2

l’entrevista

PER ANNA CARRIÓ

Enrique
LA REFLEXIÓ

VENDRELL

“Un projecte de rehabilitació ha d’anar acompanyat
d’un estudi econòmic consistent”

PRESIDENT DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS
DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA

“Complim una funció social”
Els administradors de finques denuncien la inflació que es produeix a nivell legislatiu i reglamentari

E

l nou Pla de Vivenda 20132016 i el projecte de llei
de rehabilitació proposats
pel Govern plantegen un
canvi massa radical de la
política de vivenda a Espanya?
–Valorar si és massa radical no és el
més important; el que realment s’ha de
tenir en compte és si és viable o no, si
hi ha vies de finançament i ajudes perquè funcionin, perquè totes aquestes
iniciatives poden estar sobre paper molt
ben enfocades, i podem compartir els
objectius, però si darrere no hi ha la
viabilitat econòmica necessària perquè
es puguin implementar, llavors podem
dir que la situació ens preocupa.
–¿Són propostes poc realistes?
–Creiem que es tracta de propostes
ideals que no han estat prou treballades
des del punt de vista econòmic perquè
siguin realistes. No entrem a valorar si
són apropiades o no, però un projecte
de revisió legal i de foment d’una rehabilitació ha d’anar acompanyat d’un
estudi econòmic consistent, perquè si
no quan arriba el moment en què els
administradors de finques han de traslladar aquestes iniciatives a les comunitats de propietaris es troben sols en el
camí davant unes propostes de reforma
que els propietaris no poden assumir.
–Segons dades del Ministeri de
Foment, a Espanya hi ha 26 milions
de vivendes, de les quals 15 milions
tenen més de 30 anys, i sis milions,
més de mig segle. ¿No s’hauria d’haver començat abans a rehabilitar?
–Els administradors de finques vam
ser els primers a destacar la importància de la rehabilitació com a eina de
manteniment i d’increment del valor
patrimonial de l’immoble, fa dècades
que intentem sensibilitzar d’això les
comunitats de propietaris i la població.
Des de sempre hem treballat en aquest
sentit, fins i tot en la reforma de la llei
de la propietat horitzontal del 1999, en

què participem activament, i en què ja
proposàvem crear un fons de reserva
perquè les comunitats poguessin fer
front a les futures despeses de manteniment i rehabilitació. En una situació
econòmica desfavorable com l’actual,
s’ha d’intentar buscar sortides perquè
el sector es pugui reactivar, però és vital
que s’analitzin realment les fórmules per
ajudar a pagar aquesta rehabilitació. No
sentim a parlar de línies de subvenció
o d’ajuda per reduir el cost dels préstecs, ni de mesures de bonificació per
als propietaris que fan l’esforç d’aplicar
aquestes iniciatives.
–¿Per què rehabilitar?
–A un propietari li interessa rehabilitar
una finca perquè així el valor de l’immoble augmenta. Una finca rehabilitada permet una disminució a mitjà i llarg
termini del cost de manteniment, i en
el cas d’entrar en el mercat de lloguer,
podrà ser arrendada a un preu superior.
D’alguna manera, la inversió per rehabilitar un immoble té un retorn. Per un altre costat, també augmenta la seguretat
dels ocupants de la propietat, així com
la seguretat de tercers en general.
–¿Hi ha un punt de trobada entre
l’Administració i els propietaris?
–Els administradors de finques estem
constantment fent peticions a l’Administració en aquest sentit, per intentar
no perdre’ns en la inflació legislativa i
reglamentària que actualment hi ha en
el món immobiliari. Creiem que falta
una aproximació a la realitat per part
del legislador i l’executiu que es troba
al Congrés per detectar els problemes
reals dels propietaris.
–¿Què haurien de tenir en compte
els legisladors?
–Qualsevol proposta de rehabilitació,
si es tracta de garantir l’habitabilitat de
la vivenda, ha d’anar recolzada, per
exemple, de línies de crèdit i subvencions, o fins i tot incentius per promoure i conscienciar els propietaris de la

Façana d’un edifici rehabilitat.
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“Falta una
aproximació
a la realitat per
part del legislador
executiu”

importància del manteniment d’una
finca. Però, en realitat, les partides
pressupostàries destinades a aquest
fi mai arriben. I si no hi ha recursos,
el que no es comprèn és que a més
es decideixi incrementar el cost fiscal
per cada rehabilitació que es decideixi
emprendre, i augmentar l’IVA del 4%
al 10%. Resulta incoherent i molt difícil
d’explicar, i més quan hi ha un retorn
per a l’Administració.
–¿Quina resposta s’obté de les comunitats de propietaris?
–Els propietaris són escèptics. El pensament que ara és un mal moment per
emprendre qualsevol mena de rehabilitació és generalitzat. No ho interpreten

com una cosa que els afavoreixi. Un
exemple clar el veiem en relació amb
les etiquetes energètiques dels edificis. L’Administració llança el missatge
que aquests mecanismes beneficiaran
hes finques, però els propietaris no lo
veuen així.
–Entren en joc les certificacions
energètiques...
–El tema de les certificacions energètiques arrenca d’una directiva comunitària de l’any 2010. De fet, n’hi
havia una d’anterior, del 2007, que va
ser reformada l’any 2010. Així que hem
perdut tres anys per aplicar aquestes
directrius als immobles d’Espanya. Creiem que des de l’Administració s’haurien de considerar mesures de foment i
incentius fiscals per a la seva aplicació
i anticipar-se als problemes de gestió
que comporta la seva exigència de manera tan precipitada per als ciutadans i
per als administradors de finques, que
treballem per traslladar a les comunitats
de propietaris les noves exigències que
requereix l’immoble.
–¿Com es posiciona el col·legi?
–Recentment hem portat a terme una
campanya per proposar mesures per
lluitar contra la morositat en les comunitats de propietaris, que ens impedeix
gestionar moltes vegades el manteniment ordinari d’un edifici. També estem
insistint molt que han desaparegut les
ajudes econòmiques que abans hi havia
per a rehabilitacions. Intentem convèncer l’Administració perquè determinades
exigències legals que s’estan intentant
implementar es facin d’una manera més
realista per evitar que la inflació de normatives faci augmentar l’escepticisme
entre els administradors de finques. Per
un costat, traslladem al ciutadà els requeriments tècnics i legals de l’edifici, els
interpretem i els promovem; i per un altre,
els portem a la pràctica. Salvaguardem
el dret fonamental a la vivenda i per això
fem una funció social.2
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“El 2015 serà l’any de la
recuperació del sector,
amb xifres més modestes,
però consistents”

“La rehabilitació suposa
una millora en la qualitat
de vida, però sense
diners, no hi ha inversió”

“Les polítiques públiques
s’han de fer amb
legislació i pressupost
adaptat als objectius”

“Construmat aposta per
la internacionalització,
la professionalització i la
sostenibilitat del sector”

“Les subvencions
i la tecnologia són
necessàries per garantir
l’accessibilitat”

EL SECTOR AFRONTA TEMPS DIFÍCILS

La rehabilitació sol·licita
nous incentius fiscals
Els professionals de la construcció prioritzen la necessitat de trobar fórmules de
finançament estables a mitjà termini que estimulin i reactivin l’activitat rehabilitadora
M
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l sector de la rehabilitació
no acaba d’arrencar. Des
de fa anys es presenta
com la gran esperança
per reactivar el sector de la
construcció, però, malgrat els esforços
per dinamitzar-lo, xoca constantment
amb la falta de recursos econòmics.
Els avantatges que, no obstant, ofereix són múltiples: no comporta nous
consums de sòl, consolida el model
de ciutat, representa un cost molt més
racional, millora la sostenibilitat gràcies
a l’eficiència energètica, i el volum de
mercat i de llocs de treball que genera
la rehabilitació l’han convertit en una
via per reconduir part de l’estructura
productiva del sector i recuperar part
de la mà d’obra ocupada. Si tot són
avantatges, ¿què està fallant? Segons
els experts que han participat en la taula rodona organitzada per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA a les instal·lacions
de Fira de Barcelona, la resposta és
clara i contundent: sense diners no hi
ha rehabilitació.
I l’Administració és la primera a tenirho clar. Les xifres que aporta Carles
Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya,

indiquen que la rehabilitació en aquests
moments és testimonial i es troba en
paràmetres del 1995, i se situa al nostre país 10 punts per sota de la mitjana
de la Unió Europea. Per aquesta raó,
Sala considera bàsic “trobar línies de
finançament i estímuls fiscals oportuns que contribueixin a activar la
rehabilitació i els beneficis que comporta associats”.
Des del Col·legi d’Administradors de
Finques de Barcelona-Lleida lamenten
la falta de subvencions que, recorden,
era una part important per incentivar
la rehabilitació. Mariano Hervás explica
el viacrucis que representa cobrar-les
un parell d’anys després de ser acceptades, “ara que les administracions
no disposen de recursos per complir
els programes, com que no hi ha diners, els veïns tan només disposen
del reconeixement d’un deute i una
factura per abonar que ha de sortir
de les seves butxaques”. Francisco
Pérez, membre de la Comissió de Vivenda i Rehabilitació de l’Associació
de Promotors i Constructors, insisteix
que les polítiques públiques s’han de
fer amb legislació, mesures ben orientades, però “sobretot amb pressupostos adaptats als objectius”. En
aquest sentit, recorda que el pla estatal
proposat pel Govern té previst destinar-

XIFRES A TENIR
EN COMPTE
D Des del Gremi d’Ascensors de Catalunya recorden
que han passat de 800 a 900
actuacions anuals a menys
de 100
D Els experts calculen que
les subvencions i les ajudes
del Govern a la rehabilitació
i manteniment d’edificis suposa un retorn per a l’Administració del 111%
D Segons diferents estudis,
per cada 600.000 euros invertits en construcció es
generen 10 llocs de treball
directes i sis d’indirectes

hi únicament poc més de 600 milions
d’euros anuals.
Jordi Sarrats, secretari del Gremi
Empresarial d’Ascensors de Catalunya,
es mostra pessimista tenint en compte
les xifres en el seu segment de negoci:
“Hem passat de treballar en 800 o
900 edificis a l’any a Catalunya a no
arribar al centenar”. Sarrats incideix
que les comunitats de veïns i les unitats
familiars no disposen de prou recursos, ni tenen accés a subvencions ni
crèdits. Des de Construmat, la seva directora, Pilar Navarro, se cenyeix al pla
que han presentat amb 14 propostes,
algunes de les quals impliquen crear
línies de finançament i bonificacions
fiscals, estables a mitjà i llarg termini,
per als propietaris de vivendes habituals o propietaris d’immobles destinats
al lloguer. D’aquesta manera, “s’estimularia ràpidament el segment de la
rehabilitació, que és un dels que pot
crear ocupació de forma més ràpida”, afegeix Navarro. L’estudi econòmic que acompanya el pla calcula que
per cada euro invertit en rehabilitació es
genera un 85% d’activitat econòmica
addicional.
INCENTIUS FISCALS
“No hi ha diners, però hauríem de
tenir la capacitat d’estimular el sec-

tor de la rehabilitació via incentius
fiscals”. Qui així s’expressa, encara
que digui que a títol personal, és el secretari d’Habitatge del Govern català.
Carles Sala es pregunta per què en un
moment tan greu de tresoreria, en lloc
de subvencions que no es poden atorgar, perquè no hi ha diners, no s’opta
per desgravar fiscalment les quantitats invertides en la rehabilitació de
les vivendes. Una solució cada vegada
més imperiosa si, com ens recorden,
l’aportació de l’Estat via subvencions
ha disminuït un 94% en els últims tres
anys. La proposta és ben acollida per
la resta d’experts, encara que, des de
l’Associació de Promotors i Constructors, Francisco Pérez recorda que cada
vegada que es tracta el tema de les
desgravacions fiscals a Europa comencen a sonar totes les alarmes.
Malgrat coincidir en aquest plantejament, des del col·lectiu dels administradors de finques també afegeixen que les
últimes desgravacions fiscals aplicades
en la compravenda de vivenda van tenir
una clara incidència, però que en l’últim
trimestre s’ha evidenciat que no hi ha
diners ni per aprofitar els últims mesos
de reducció fiscal. Tot i així, afegeix Hervás, en la vivenda nova s’ha notat, i de
manera clara, evident i significativa, que
en el moment en què han desaparegut

D’esquerra a dreta, Jordi Sarrats, Francisco Pérez Medina, Carles Sala (assegut), Mariano Hervás i Pilar Navarro, a les instal·lacions de Fira de Barcelona.

els incentius fiscals, les vendes s’han
desplomat de manera notable.
Els experts afegeixen que en un
procés de rehabilitació s’han de sumar unes despeses del 10 al 21% en
concepte d’IVA, principal motiu per a
la creació d’una bossa marginal d’economia submergida que no ofereix garanties i sí una dubtosa professionalitat. El de la rehabilitació és un dels
subsectors que pateixen més aquest
problema. La important atomització de
la reforma domèstica que es pot derivar
de particulars i algunes comunitats de
veïns, l’existència de milers d’autònoms
en tots els segments de la rehabilitació
i la possibilitat dels clients d’estalviar-se
l’impost indueixen a mantenir una situació difícil d’arreglar. Per això, si s’establissin incentius fiscals, podria aflorar i
regularitzar-se aquesta situació.
ENTITATS FINANCERES
Fins ara, una de les vies utilitzades
per costejar la rehabilitació havia estat recórrer a les entitats financeres a
la recerca de crèdits. No obstant, ara
aquestes mateixes entitats són les que
disposen d’un actiu immobiliari del qual
també s’han de preocupar per mantenir
en condicions. Els experts coincideixen que la seva prioritat és desfer-se
d’aquestes vivendes abans que con-

cedir un crèdit a la rehabilitació, i que
el seu pla de negoci no passa precisament per rehabilitar-los, tret de comptades excepcions.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Un dels arguments més sòlids que
aporta la rehabilitació són els beneficis
que representa l’eficiència energètica.
Es calcula que una vivenda pot arribar
a reduir fins a la meitat la seva factura
aplicant les correccions i les mesures
adequades. Ser més eficient significa
que aconseguirem que la nostra factura
energètica, tant a nivell d’economia domèstica com a nivell d’economia global,
disminueixi. Però, segons els experts,
aquest benefici econòmic que representa per a les nostres butxaques encara no és assumit pel ciutadà, que el
primer que fa són els comptes del que
li pot representar amortitzar la inversió.
Els experts coincideixen en la necessitat
de fer més pedagogia, com quan adquirim un vehicle i ja tenim interioritzat
que un dels arguments que incideixen
en la decisió final és el consum. De la
mateixa manera consideren que hem
d’aconseguir un factor motivador, encara que el preu de l’energia cada dia
ho posa més fàcil.
Carles Sala, secretari d’Habitatge,
es refereix a un recent document de

L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA ÉS
UN GRAN ESTALVI
DMantenir la temperatura en
els estàndards de confort, 20
graus a l’hivern i 22 a l’estiu, sol reduir el 15% de la
despesa
D Apagar els aparells electrònics, com un ordinador o
una televisió, i no mantenirlos en el mode stand by, pot
representa un estalvi superior al 60%
D Un bon aïllament a les vivendes és clau per a l’estalvi d’energia. Amb el sistema
adequat es redueixen les pèrdues de calor fins a un 90%

la comissió que planteja al Parlament
Europeu una sèrie de mesures per
finançar actuacions d’eficiència energètica i recorda que, si Alemanya ha
fet més de nou milions d’actuacions
en aquest terreny, perquè no es pot
copiar aquí. Especialment si tenim en
compte que una part significativa del
parc de vivendes són una ruïna pel que
fa a l’eficiència. La majoria considera
que la certificació energètica a la llarga
s’imposarà com a la resta d’Europa,
que les noves tecnologies ajudaran a
implementar-la, però que el cost encara és un fre en la situació econòmica
actual de les famílies.
SIMPLIFICACIÓ NORMATIVA
Per facilitar la rehabilitació també s’ha
de flexibilitzar la legislació. El sector
aposta per una modificació que permeti
agilitzar tràmits, que sigui clara, eficaç
i eficient en els reptes socials, ambientals i econòmics que es plantegen als
barris i les ciutats. Recorden que en
aquests moments hi ha una multiplicitat
legislativa en constant evolució, fins al
punt que quan es comença a aplicar
un decret, al cap de poc n’apareix
un altre que el substitueix i que l’amplia. Consideren que aquest cúmul de
normatives, en alguns casos de difícil
aplicació, provoquen confusió i inse-

guretat als interessats a dur a terme la
rehabilitació.
LLUM AL FINAL DEL TÚNEL
Tots els participants en la taula rodona organitzada per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA coincideixen en
el diagnòstic de la situació actual del
sector de la rehabilitació, i consideren
que les solucions estan ben plantejades, preparades per ser activades,
però que s’ha de solucionar el tema
del finançament.
Com argumenta des de la Generalitat
Carles Sala, el sector de la rehabilitació
viu un estat de resiliència, però no de
resistència, i “el 2015 serà l’any de la
recuperació del sector”. El secretari d’Habitatge es mostra convençut al
moment de posar-hi data, però diu que
les xifres seran més modestes que fa uns
anys. La resta d’experts hi coincideixen
i assumeixen com a pròpia la frase que
ens recorda que “la construcció no ens
traurà d’aquesta crisi econòmica, però
sense la construcció no en sortirem”.
Celebren que algú vegi la llum el 2015,
però també recorden que últimament les
prediccions no es compleixen.2

Vídeo resum de la taula rodona a la web
www.catalunyaconstruye.com

La rehabilitació, recuperació patrimonial
C. Casadevall Estucs 1881, amb 120 anys d’experiència en el sector, aposta per les noves generacions

Estucats,
planxats al
foc, policromies
i pintures artístiques
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odem trobar obres d’art al costat de casa nostra? La resposta és un sí contundent. Tant a
l’interior de les porteries com
a l’exterior dels edificis podem trobar
estucats que imiten la pedra, planxats
al foc, arrambadors policromats o pintures artístiques al sostre de vestíbuls,
arrambadors o façanes. El modernisme
va deixar a Barcelona una herència rica en aquesta mena d’ornaments, que
en aquella època es van convertir en
l’acabat més comú als nostres edificis.
Només s’ha d’aprendre a mirar per
descobrir una bona part d’aquestes
meravelles que tenim tan a prop. A C.
Casadevall Estucs 1881 entenen que és
molt important conservar aquestes creacions “que tant esforç van costar als
nostres avis. Hi ha un gran patrimoni
al nostre voltant i se li ha de donar el
protagonisme que els nostres avant-

passats li van donar”, expliquen.
C. Casadevall Estucs 1881 fa més
de 120 anys que treballa per a la rehabilitació d’edificis antics amb un valor
arquitectònic o històric, i des de l’any
2010, l’empresa catalana desenvolupa
una important tasca docent gràcies a la
creació del taller de restauració en les
especialitats d’estucadors, picapedrers,
pintura, escaiola, etcètera.
En els últims temps, l’empresa ha fet un
pas cap endavant per centrar-se també
en la rehabilitació per encàrrec de clients
privats. D’aquesta manera, les comunitats
de veïns, els administradors de finques o
els propietaris particulars passen a ser un
dels seus interlocutors majoritaris.
De manera paral·lela, C. Casadevall
Estucs 1881 assessora grans constructores i mitjanes empreses que liciten en
els concursos de restauració dels organismes oficials a l’hora d’elaborar les
seves memòries d’execució, els seus
plans de treball, etcètera, perquè la
presentació dels seus projectes estiguin d’acord amb els requeriments de
cada concurs i tinguin més possibilitats
de resultar elegits. “Amb les nostres
aportacions podem incidir en les licitacions amb totals garanties, tant
d’execució com de pressupost”, afirmen fonts de la companyia especialitzada en restauració.

Treballs de rehabilitació a càrrec de la firma C. Casadevall Estucs 1881.

La restauració i l’ús de tècniques especialitzades per aconseguir aquests
acabats són laboriosos. Lluny d’amagar
el pas dels anys, els treballs de recuperació d’edificis i ornaments busquen
recuperar el seu estat original mitjançant
tècniques poc invasives. Humitats, sals,
descohesió, disgregació, falta de fixació, pèrdua del color, vernissos, brutícia,
greix i altres alteracions poden complicar el procés.
L’estucat al foc és una de les tècniques de revestiment ornamental amb
resultats espectaculars que requereix
mans experimentades, perquè no permet el retoc posterior, i de certa sensibilitat artística per aplicar els colors.
Si bé aquest sisè sentit artístic és una
qualitat innata, l’aprenentatge de les
tècniques de restauració és factible.
En aquest sentit, la firma treballa amb
professionals experimentats en recuperació d’elements històrics i es decanta
per una formació continuada.
C. Casadevall Estucs 1881 aposta
fermament per les noves generacions,
que “tenen una alta sensibilitat de
restauració i conservació, i els estudis necessaris perquè aquest patrimoni que tenim tan a prop torni a
brillar amb la mateixa intensitat amb
què va ser concebut”, assenyalen
fonts de la firma catalana.2

¿ESTÀ BEN CONSERVAT EL SEU ASCENSOR?
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Dibuix de la façana principal del teatre amb accés des del número 27 de la Rambla.

El Teatre Principal apujarà el teló
La sala teatral més antiga de Barcelona tornarà a brillar convertida en un espai multidisciplinari
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arcelona aposta per la rehabilitació d’espais en desús, i
aquest projecte impulsat pel
Grupo Balañá –propietari de
l’edifici– i tres socis barcelonins, ho demostra. El que havia estat un dels edificis
més emblemàtics de la Rambla, rivalitzant
fins i tot amb el Liceu, va caure en l’oblit
amb el pas de les dècades, i fins fa poc
la seva descuidada façana passava desapercebuda i només alguns turistes hi anaven, ja que alberga una discoteca. Amb la
reobertura del teatre es pretén potenciar
culturalment i socialment la part baixa de
la Rambla, encara molt degradada, implicant-hi la Rambla i també el barri del Raval
mitjançant les seves entitats veïnals.
Després de set anys d’inactivitat, el
Teatre Principal de Barcelona, el més antic de la ciutat, situat al número 27 de la
Rambla, obrirà les seves portes convertit
en un espai cultural, d’oci, gastronòmic i

hoteler, que acollirà actuacions musicals i teatrals, actes, concerts en viu
i presentacions de productes, entre
altres. El dia 4 de febrer es van iniciar
les obres de rehabilitació. L’empresa de
restauració d’edificis i obres catalogades Groc Grup, que ha participat en
projectes com la restauració de l’Escola
Industrial de Barcelona, serà la responsable de totes les accions que es portin
a terme amb l’objectiu de tornar-li la
vida a la façana principal. Es preveu
que la primera fase, que inclou el teatre,
el teatre Latino, la cafeteria del vestíbul
i una terrassa al passeig, estigui en funcionament a finals del segon semestre
del 2013.
CREACIÓ DE NOUS ESPAIS
La bona conservació d’aquest mític
equipament, malgrat els set anys d’inactivitat, així com els diferents edificis
que el formen, cada un amb una tipologia i un ús diferent, són dues de
les característiques d’aquest projecte

fitxa tècnica

ALGUNES DADES
DEL PROJECTE
Localització:
La Rambla 27, carrer Arc del Teatre
i carrer Lancaster (Barcelona)
Arquitecte:
Salvador Llobet Clé
(Grup G-33 Arquitectura)
Promotor:
Edificios y Espectáculos SL
Principal Project
Enginyeria i instal·lacions:
Grup G33 Enginyeria
Any del projecte:
2012
Període d’execució:
2012-2013 (primera fase) / 20132016 (segona fase)
Superfície:
13.000 metres quadrats

multidisciplinari promogut per iniciativa
privada, que pretén recuperar un espai
cultural important de la ciutat relacionat
amb la indústria creativa.
El Teatre Principal serà destinat a espectacles musicals i teatrals, i comptarà amb la restauració de la cafeteria,
que tindrà una terrassa exterior situada
a la Rambla. Les obres de rehabilitació
transformaran la sala Latina, abans un
cine X, en una sala de festes, i recuperaran el gran frontó Jai Alai, que en
un futur podria servir per celebrar actes
esportius i presentacions. Tot aquest
procés està previst que culmini l’any
2016 amb l’obertura d’un hotel-boutique en els 5.000 metres quadrats que
ocupen els billars Monforte i la Cúpula
Venus.
CONTACTE PERMANENT AMB L’ENTORN
L’associació Amics de la Rambla considera que aquest projecte és una bona notícia que contribuirà a recuperar
part d’aquella essència barcelonina que

Empreses col·laboradores
en la restauració
del Teatre Principal

destil·lava el Teatre Principal i que ha
estat tancada durant set anys. L’oferta
cultural i gastronòmica serà important
i la restauració agafarà protagonisme ja
que a la cafeteria s’hi podran degustar
productes catalans amb denominació
d’origen. La idea és proveir-se dels productes que ofereixen els mercats de la
ciutat, en especial el mercat de la Boqueria. En aquesta mateixa direcció, i
fent un pas més cap a la integració amb
l’entorn, s’ha proposat que l’escola de
disseny Elisava treballi en la senyalització interior mitjançant un concurs entre
els seus alumnes.
La idea dels promotors és recuperar
aquest equipament per als barcelonins
i encara que també rebrà la inevitable
visita dels molts turistes que poblen els
carrers de Barcelona durant tot l’any,
s’espera atraure principalment el públic
local. Associacions i entitats del Raval
col·laboraran per integrar el projecte en
el barri en tots els sentits i aconseguir
més participació ciutadana.2

BCN RECUPERA UN SÍMBOL CULTURAL

Un complex
arquitectònic
multifuncional
en plena Rambla
El bon estat de conservació de les instal·lacions
del Teatre Principal permet que el projecte se centri
a adaptar l’espai als futurs usos
La rehabilitació de
les instal·lacions
oferirà noves
fórmules culturals
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es del mes de febrer, el que
havia estat un dels escenaris
emblemàtics de la ciutat de
Barcelona ha canviat la pols
de set anys d’abandonament per la pols
que generen els operaris encarregats de
la rehabilitació del teatre. Aquesta primera fase, que comprèn la restauració
de la façana principal situada a la mateixa Rambla i la rehabilitació de l’interior
del Teatre Principal, el Teatro Latino i la
cafeteria, està prevista que entri en funcionament a finals del tercer trimestre
d’aquest any. Sens dubte una empenta
tant cultural com social en un moment
difícil per a les iniciatives culturals.
UN ESPAI MULTIFUNCIONAL
El projecte, promogut pel Grupo Balañá,
és un còctel d’usos i espais que pretenen donar una mica d’aire fresc a una de
les artèries més importants de la ciutat.
Els 13.000 metres quadrats de superfície
del conjunt situat entre la Rambla i els
carrers Arc del Teatre i Lancaster són
“un complex arquitectònic de diversos edificis amb diferents tipologies
i usos”, explica Salvador Llobet, l’arquitecte. Tots els espais es comuniquen entre ells a totes les plantes i cada un està
pensat per desenvolupar-hi una activitat
concreta.
A la part posterior hi ha el que un dia
havia estat un cine X, el Teatro Latino,
que a través d’un llarg accés comunica

amb la Rambla. Sobre el Teatre Principal i també amb accés des de la façana
principal, hi ha el frontó Jai Alai, i la cúpula Venus i la sala de billars Monforte
ocupen la primera planta i totes les obertures a la façana ubicada a la Rambla.
Les plantes superiors actualment estan
destinades a vivendes amb accés des
del mateix carrer a través d’un vestíbul
únic amb dues escales diferenciades, a
l’espera que quedin lliures per a la seva
demolició.
El bon estat de conservació actual
de l’edifici principal es deu al fet que
la façana existent es va rehabilitar l’any
1988, així que el projecte concentra
la restauració en els treballs de neteja
i reconstrucció dels elements escultòrics. “La idea és obrir l’edifici com a
teatre, respectant tots els elements
existents”, assegura Llobet.
Les necessitats multifuncionals
d’aquest conjunt han portat els arquitectes a plantejar un espai lliure per
adaptar-lo a cada espectacle. Les butaques de platea, a més d’estar en molt
mal estat, no compleixen les mesures
contra incendis que marca la normativa,
i aquest, doncs, va ser el punt de partida per idear un sistema de plataformes
anivellades amb butaques desmuntables
que permetin actuacions al centre o als
laterals.
Els múltiples incendis produïts a l’edifici al llarg dels anys van acabar amb
els elements arquitectònics de valor, i,
per tant, no és estrany que les proves
i comprovacions realitzades a l’interior
del teatre, centrades en els tancaments
i revestiments, no aportessin dades sobre els possibles elements a conservar.
Els treballs de rehabilitació s’orientaran
a mantenir les ornamentacions perimetrals on hi ha el sistema d’il·luminació, i a
recuperar la seva diversitat de colors.
L’intens treball de conservació i res-

Teatre Principal Quatre espais en un sol conjunt
l’anàlisi
1

2

3

Més enllà de la
rehabilitació
A MÉS D’UN projecte de rehabilitació
arquitectònica per tornar la vida a un espai
cultural important de la ciutat de Barcelona,
es tracta d’una rehabilitació social, cultural
i econòmica d’aquest trosset de ciutat
encara bastant degradat. La part baixa de la
Rambla, en ple barri del Raval, necessitava
una activitat d’aquestes característiques,
que té com a objectiu millorar la realitat
social dels seus habitants. Creació de llocs
de treball, equipaments també per a ús dels
veïns, millorant així la relació amb l’entorn,
i una oferta cultural, d’oci i gastronòmica
que pretén recuperar una mica de la seva
essència, diluïda entre els milers de turistes
que es passegen per la Rambla. Una crida,
principalment al públic local, per conèixer
millor el barri i les seves possibilitats.

4

5

6

tauració dels elements del conjunt comprèn la recuperació de les pintures de
les cornises que envolten tot el marc
de l’amfiteatre i la platea, els elements
metàl·lics de llautó dels passamans i els
marcs, i millorar el paviment de marbre
blanc del vestíbul i terratzo dels passos
i serveis.

Els 13.000 metres quadrats de superfície
d’aquest conjunt arquitectònic inclouen
l’edifici principal del Teatre Principal, el Teatro
Latino, el frontó Jai Alai i la cúpula Venus.

1

UN TEATRE DINS D’UN ALTRE TEATRE
Situat al carrer Lancaster i el número
27 de la Rambla, dins del complex arquitectònic del mític teatre barceloní, hi
ha l’espai del Teatro Latino, que actualment està en desús. Inaugurat l’any
1943, aquest espai intercalava la seva
programació de cine amb la de varietats
i amb el pas dels anys va anar canviant
de nom. Primer es va dir Cine Latino,
després va passar a conèixer-se per Café Latino, i finalment es va quedar amb
el nom de Teatro Latino. L’any 1980 va
tancar les seves portes.
Encara que no es conserva cap referència històrica sobre la seva trajectòria
constructiva, el teatre ocupava les dues
primeres plantes, i una antiga fonda les
altres tres. No va ser fins a l’any 1900
que tot l’edifici es va annexionar al Teatre Principal; ocupava la part posterior
d’aquest complex i mantenia l’accés des
de la Rambla.
La decoració estrident i el revestiment
de moqueta vermella de les parets delaten les activitats que van ocupar aquest
espai durant els últims anys que va estar
obert, com els espectacles de varietats,
les festes i els balls en l’època que funcionava com a sala de ball, i les sessions
de cine X. El seu estat de conservació
és bastant lamentable i el pas del temps
ha fet malbé les parets, els paviments i
altres racons, per aquest motiu la rehabilitació del Teatre Principal contempla la
seva conservació i reparació tant interior
com exterior.2

2

Les butaques no compleixen els requisits de
seguretat contra incendis que estableix la normativa.

3

La futura cafeteria del teatre oferirà productes
catalans amb denominació d’origen, i inclou
una terrassa exterior a la Rambla.

Dedicat en el passat als espectacles de varietats i al cine X, el Teatro Latino recuperarà la
seva activitat convertit en sala d’espectacles
teatrals i musicals.
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El frontó Jai Alai serà l’escenari d’actes esportius i presentacions.

6

Actualment la façana principal del teatre mostra
els set anys d’inactivitat i el seu conseqüent
deteriorament.

Encara que els repetits incendis que va patir
l’edifici van acabar amb qualsevol element
arquitectònic d’interès, el projecte de conservació serà minuciós.
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La primera fase de la rehabilitació està previst
que entri en funcionament el segon semestre
del 2013.

9

La platea del Teatre Principal acollirà actuacions musicals, teatrals, actes, concerts en viu i
presentacions de productes.

El Teatre Principal, una història
d’incendis i rehabilitacions
L’abans conegut com a Teatre de la Santa Creu torna a reaparèixer en l’escena cultural barcelonina
L’espai va albergar
durant segles
nombroses obres
i representacions
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l Teatre Principal de Barcelona
té els seus orígens al Teatre
de la Santa Creu, una de
les institucions barcelonines
més antigues. Fernando de
Toledo, el llavors lloctinent i capità general
de Catalunya, i el rei Felip II van concedir
a l’Hospital de la Santa Creu el privilegi de
representar-hi obres teatrals l’any 1579.
Aquest privilegi significava una oportunitat
permanent que tenia l’hospital per disfrutar d’una font autònoma de recursos
i de centralitzar part de les activitats teatrals de la ciutat a través del lloguer de
la sala. Les obres del primer edifici van
començar l’any 1597 i es van acabar el
1603 a l’esplanada de Les Comèdies. En
aquella època, el que avui es considera
un teatre, constava d’una sola planta, era
de fusta i tenia estructura d’un corral de
comèdies.
Durant els tres segles següents el recinte va ser reconstruït diverses vegades.
Així, durant els anys 1728 i 1729 es va
ampliar i es va edificar de pedra. Cinquanta-vuit anys més tard va arribar el primer
incendi que va acabar amb tota l’edificació de fusta. Un any més tard, el 1788 es
va decidir tornar a començar i construir un
teatre nou, amb un pis més alt que l’anterior. Malgrat la Guerra de la Independència (1808-1814), el teatre va monopolitzar
l’activitat teatral de la ciutat.
REFORMA ESTRUCTURAL
El segon incendi es va declarar passats
56 anys després de la primera reconstrucció. Això va ser l’any 1845 i va suposar una reforma estructural del llavors
conegut com a Teatre de la Santa Creu,
de la qual només es conserva la façana,
lleugerament corbada, d’estil romàntic i
que es caracteritzava per tres grans arcs
de mig punt. En un principi aquests es
tancaven amb vidrieres i posteriorment
es van obrir tres grans balcons coronats
amb frontons i balustrada de pedra. Els
baixos relleus de figures que hi havia a
la part superior i les columnes amb els
bustos de Calderón de la Barca, Lope de
Vega, Manuel García i un actor anomenat Torquero van desaparèixer. L’escultor
Bertomeu Ferrari va realitzar quatre medallons amb els bustos dels actors María
Malibrán, Isidoro Márquez, Julián Prieto i
Caylan i es van situar a la part baixa.
La nova burgesia va promoure la
construcció de nous teatres com el del
Carme o el de la Mercè i l’any 1847 la
construcció del Gran Teatre del Liceu va
marcar un abans i un després. Malgrat
la reconstrucció, el teatre va perdre el

Caricaturistes treballen davant de la façana del Teatre Principal.

monopoli i va passar a anomenar-se
Teatre Principal.
Amb el projecte d’aquesta façana es
va oblidar completament la relació entre
el disseny i la composició exterior amb
la distribució interior i els nivells dels
balcons, les finestres i les plantes; en
alguns casos aquests quedaven a més
d’un metre de diferència d’altura. La resta
d’edificacions no tenien res a veure amb
el teatre.
En l’últim quart del segle XIX el teatre va
entrar en decadència i l’hospital va decidir
traspassar la propietat i la gestió a mans
privades.
Un nou incendi l’any 1915 va destruir de nou l’edifici i va frustrar totes les
expectatives creades per fer-lo reflotar.
Després de la seva reconstrucció, dos
incendis més els anys 1924 i 1933, el van
destruir completament. En plena reforma
es va decidir abandonar l’estructura a la
italiana anterior i, per millorar la visibilitat,
es va construir una sala moderna amb

EL FOC VA MARCAR L’EVOLUCIÓ
CONSTRUCTIVA DE LA INSTAL·LACIÓ

L’ANY 1603 LA SALA
ERA DE FUSTA I TENIA
ESTRUCTURA D’UN
CORRAL DE COMÈDIES
LA PROPOSTA ACTUAL
INCLOU GASTRONOMIA,
OCI, ESPECTACLES I
ACTIVITATS DIVERSES

una platea i un pis superior que la cobria
fins a la meitat. Una estructura de pilars
de fossa circular, bigues metàl·liques i bigues de formigó amb revoltó de ceràmica
van ser algunes de les seves característiques. Es va inaugurar el 1934.
NOUS USOS
La façana del segle XVIII era plana amb
dos cossos i tres arcs semicirculars, columnes jòniques a l’inferior i finestres amb
frontons al superior. Un frontó semicircular rematava la façana al centre. Més tard
s’hi va afegir un balcó i es va decorar amb
peces de terracota amb bustos d’actors
i personatges de l’època, i baixos relleus
amb figures calades al cos superior, avui
desaparegudes.
Observant l’evolució de la part exterior
del teatre, els responsables del projecte
de remodelació del Principal van observar
que la façana només té relació amb el teatre a la planta baixa central. El primer pis
no està anivellat amb la planta de l’amfi-

teatre, al qual s’accedeix per les escales
simètriques semicirculars interiors des de
la planta baixa. El frontó superior cec amb
les columnes del cos superior correspon
al frontó existent, construït l’any 1918.
Quan es va acabar la guerra civil i durant molts anys, aquest espai es va dedicar a la sarsuela, les revistes musicals,
les varietats i el cine. A les altres sales
del teatre s’hi van instal·lar un frontó i un
cine al soterrani. Durant els anys 70 i 80,
la sala de la cúpula va acollir temporades de teatre de varietats i cabaret amb
el nom de Cúpula Venus. Ja en l’última
etapa va funcionar com a sala de concerts i durant un any va acollir espectacles d’òpera. Va tancar les portes l’any
2006. Després de set anys d’inactivitat,
el projecte de rehabilitació d’aquest espai barceloní pretén recuperar una icona
oblidada del panorama teatral de la ciutat
adaptant-lo als nostres temps, i ho fa
amb una proposta interessant que uneix
oci, gastronomia i cultura.2

