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Com cada semestre,
tornem a ser aquí per
informar-vos de les
novetats que van sorgint
a la nostra revista, El
SOBBI. Sembla que ja
anem deixant enrere tots
els confinaments i
restriccions que ens ha
posat aquesta pandèmia.
Ara bé, si alguns creien que estava
erradicada, no ho està i encara
no podem baixar la guàrdia, hem
de continuar prenent precaucions.
Un encariment de les matèries
primeres, un sobre cost en el preu
de l'energia elèctrica, un increment
en el preu dels carburants i una
falta de personal en tots els sectors,
fan que surti un nou problema en
l'entramat econòmic i social a la
vegada.
Fa anys es va creure que les
energies renovables no podrien
cobrir les necessitats dels
ciutadans, per això es van treure
o es va treure un decret o un
impost per abolir-les. Avui en dia,
però, són les escollides per ferne un autoconsum, i deixar de
banda les grans taxes de les grans
companyies. Deixem de fer
vehicles de combustió per fer
vehicles elèctrics, que quan
acabaran la seva vida útil ja
veurem què en fem, de tot aquest
munt de bateries, microxips i altres
metalls que contaminen tant o més

que els de combustió.
Tornarem a reciclar i
farem un aprofitament
d'aquests materials?
Cada dia disposem de
millors eines per dur a
terme la nostra feina, per
tant sembla que les
persones ens hauríem
d'implicar més amb les nostres
tasques diàries, cosa que
suposaria un millor rendiment
tant per a nosaltres com per a
l'empresa o l'administració, i
també un sou millor. Però el que
veiem en el dia d'avui és que les
noves generacions s'impliquen
menys a la seva feina, els sous
són més precaris i per a les
empreses els treballadors tan sols
són una xifra: la humanitat,
l'honradesa, la implicació, la
delicadesa, són paraules que avui
no es troben en quasi cap feina.
Tots tenim molts drets i molt
poques obligacions, i mentre ho
veiem així no creixerem nosaltres
com a persones ni podrem fer
créixer aquest país.
Amb moltes ganes que cada any
puguem anar veient els grans
canvis que ens ofereix el destí, us
desitgem:
Bon Nadal i feliç 2022
Carlos Pascual
President
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CARTES AL DIRECTOR

UN OFICI,
UNA MANERA
DE VIURE
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Ara fa uns quants dies vam fer
una sortida tècnica amb
l'Associació. Vam poder gaudir
de les entranyes del Canal
d'Urgell i d'un guia que ens va
documentar abastament, tant
que la sortida se'ns va fer curta.
Hi vaig anar amb el meu fill que
té 13 anys, els mateixos que fa
que vaig acabar el primer cicle
de Sobreestants. Durant la
sortida vaig anar trobant vells
coneguts, professors, companys,
persones a les que m'aprecio
moltíssim i de les que en tinc
moltes coses a agrair i no n'he
tingut mai temps per fer-ho, la
feina m'absorbeix com un forat
negre. Mentre el meu fill
explorava els diferents indrets
del canal, els observava, els
escoltava, per que per mi no ha
passat el temps amb ells, tinc la
sensació d'un instant, una
aclucada d'ulls, uns segons tant
sols. I mentrestant, papa aquí,
papa allà. I em sento molt
afortunat. I en un moment veig
als ulls del petit aquella il·lusió,
aquelles ganes d'aprendre,
aquella fresca pre-adolescència,

i recordo les visites amb l'avi a
les obres, les estones que el pare
em portava a les guixeres de
Jorba, a aprendre com es feia
el guix (i amb el mateix sistema
el ciment), les visites als fusters
del poble, per conèixer la fusta
i el seu ofici (complementari al
nostre), les primeres enllardades
encadellades, els tocs de les
teules, el tacte del guix (les
primeres enguixades als sostres
eren per morir-se de riure), els
morters de calç, ... Enyoro
aquells moments, i ara trobo a
faltar el meu mestre.
Parlant amb un i l'altre dels
problemes comuns de la feina,
va sortir el tema de la manca
de persones amb ofici, i
francament, em va tocar dins.
És veritat, és un tema que ens
trobem tots cada dia, i és un
problema greu. Però uns dies
després, mirant el meu fill, vaig
recordar que ell ja ha fet algun
envà, algun arrebossat, alguna
paret de pedra, alguna font,
algun enrajolat, ... Té tretze anys
i això ho ha fet amb mi. Per tant
no està l'ofici perdut, això només
passarà si ho permetem
nosaltres.
El temps dirà si el seu futur serà
la tradició familiar o no, però
el que si sap ja son els neguits
i les satisfaccions de pertànyer
a un ofici. Jo per la meva part,

Agraïment, font:
Foto de Polesie Toys en Pexels

intento transmetre cada dia el
que sé, de la mateixa manera
que ho van fer amb mi.
C a l a t r e v i r- s e a d o n a r
possibilitats a la gent que en té
ganes. Avui en dia, a Catalunya
hi ha molta gent que han vingut
i s'hi han establert amb les seves
famílies. Son gent d'arreu, del
Marroc, d'Equador, de Romania,
de Polònia, de tot el mon. Si
volem créixer com a persones i
com a societat, hem d'escoltar i
aprendre de tota la gent que han
volgut venir aquí.
Un sobreestant

PETITS APUNTS

La fira Barcelona
Building
Construmat
sajorna fins al
2023

El Barcelona
Building
Construmat, el
saló de la
construcció de
Fira de Barcelona,
ajorna l'edició
d'aquest any,
prevista entre els
dies 29 de
novembre i 2 de
desembre, i se
celebrarà el 2023.

La Construcció
Fons europeus
Next Generation registra
Què són els fons europeus increments en les
Next Generation?
dades dafiliació.
NextGenerationEU, és un
instrument temporal de
recuperació dotat amb més de
800.000 milions d'euros que
contribuirà a reparar els danys
econòmics i socials immediats
causats per la pandèmia de
coronavirus.

La Construcció torna a liderar el
rànquing de creació d'ocupació
el darrer any, amb prop de
100.000 afiliats més al Règim
General.
Els agents socials asseguren que

el paper de la construcció serà
encara més destacat quan
arribin els Fons europeus Next
Generation.
El nombre d'afiliats mitjans del
sector al Règim General va
augmentar.
La Construcció torna a liderar el
rànquing de creació d'ocupació
de totes les activitats
econòmiques.

La construcció precisa sobreestants titulats.
Llistat d'algunes de les ofertes de treball disponibles: Més ofertes a www.sobreestants.com
EXPERIÈNCIA

ESPECIALITAT

TIPUS DE FEINA

LLOC DE TREBALL

OBSERVACIONS
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OBRES

Camp de futbol amb
terra calefactat.
El camp gran de futbol consta de 7.000 metres quadrats, la gespa és
artificial i el terra és calefactat.
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La Federació Andorrana de
Futbol va inaugurar noves
instal·lacions esportives a la
Massana. Es tracta d'una
instal·lació d'uns 10.000 metres
quadrats que comptarà amb un
camp de futbol de mesures
reglamentàries, un pavelló
poliesportiu i un altre camp de
futbol 7. A més, el complex
constarà també d'un aparcament
cobert per a 52 places, una
cafeteria, un gimnàs i la sala de

formació. En ell es disputaran
partits de la Lliga Nacional,
tornejos internacionals de
categories inferiors i també
entrenaments dels diferents
equips, siguin clubs o seleccions.
El recinte esportiu s'ha construït
en uns terrenys que la FAF ha
llogat per 25 anys a la Massana,
a la Bòbila, a tocar d'una petita
zona industrial i una mica més
amunt del Prat del Colat en
direcció a Arinsal. Amb la

finalitat de disminuir els terminis
d'execució i suprimir pilars s'ha
optat per un sistema constructiu
estructural de pilars i forjats
prefabricats pretesats de formigó.
Des d'un primer moment de
disseny es va intentar esgraonar
les construccions, aprofitant la
pendent del terreny per anar
integrant cadascun dels elements
constructius, seguint la pendent
natural del paisatge. De tal
manera que tots els elements
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quedin semisoterrats. La imatge
exterior es caracteritza per
disposar d'un sòcol de colors
neutres sobre el que es disposen
la plataforma del camp i el
pavelló esportiu. Els accessos als
camps es produeixen a través
d'un nou vial amb pendent a la
part sud de l'edifici que va
articulant les diferents entrades
a l'aparcament, zona de
vestidors, camp de futbol i
pavelló cobert. El camp gran
consta de 7.000 metres
quadrats, la gespa és artificial i
el terra és calefactat. Aquest
camp també té un sistema de
rec. En les grades es representa
la bandera andorrana, ja que
hi ha tres conjunts de grades i
cada conjunt és d'un color de la
bandera. A les grades caben un
total de 540 persones de públic
i per millorar l'assolellament del
camp i la integració amb el
paisatge s'han col·locat centrades
en el camp a la part nord de la
parcel.la. Aquestes grades es
troben cobertes i protegides amb
panells sandvitx autoportants
d'acer.

Es posarà un marcador d'uns 6
o 8 metres quadrats. A la part
semisoterrada del camp gran es
disposen 6 vestidors i cadascun
fa 60 metres quadrats, aquests
vestidors poden ser independents
o unir-se de 2 en 2 per formar
uns vestidors mes grans,
depenent de les necessitats d'ús.
Per solucionar la comunicació
vertical de persones amb
mobilitat reduïda entre el nivell
del camp gran i els diferents
nivells del pavelló s'ha instal·lat
un ascensor. El camp petit, situat
a la coberta del pavelló equival
a un camp de futbol 5 i les

mesures són de 23x44. La gespa
també és artificial i les graderies
tenen els mateixos colors que les
del camp de futbol gran. Amb
un aforament de públic de 40
persones. El camp de futbol
interior equival al de futbol sala.
Les mesures són de 20x40. En
aquest espai s'ha fet el marcatge
de futbol sala. Les graderies
estan a la part esquerra del
camp i al costat dret a part de
grades, trobem també la
banqueta dels jugadors.
L'aforament és de160 persones.

PROJECTE:
NOVES INSTAL.LACIONS
PROJECTE:
NOVES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES DE LA FAF
A LA MASSANA
ARQUITECTE:
PERE ESPUGA SORRIBES
ENGITEC CONSTRUCTORA: UTE CEVALLS-URCOSA
Font: Engitec
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Cabana heliportable.
Cabana de pastors de la Rivera de Tirvia i Ventolau 2020.
Es planteja una segona versió de la cabana de pastors. El parc demana que
les cabanes es puguin canviar de lloc fàcilment per tal d'adaptar-se a les
ubicacions dels ramats que poden variar en el transcurs dels anys.
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El nou repte es fer una cabana
que es pugui canviar de lloc
amb l'helicòpter i amb molta
facilitat. Cal adaptar-se al pes
màxim que pot aixecar
l'helicòpter a l'altitud de les
cabanes que alguna supera els
2.600m d'alçada, uns 900kg es
el límit màxim que ha de pesar
la cabana, o cada element de
la cabana. El que fem es dividirla en 4 parts, 3 la cabana
principal i un extrem que porta
ubicada la xemeneia i estar
ignifugat.

La cabana canvia el disseny i es
simètrica per tal que les
subjeccions estiguin al mig, al
punt mes alt i al centre de
gravetat del mòdul per tal que
l'aigua no hi entri i que al volar,
es mantingui ben vertical. Aquest
requisit fa que la seva secció
sigui simètrica i que la façana
sigui de xapa es per reduir el
pes del mòdul dins les capacitats
del helicòpter. Les façanes testers
mes curtes si es mantenen de
fusta per facilitar la integració
de la cabana amb l'entorn.

El mobiliari ja ve col·locat així
com una instal·lació elèctrica
fotovoltaica autònoma. Al arribar
al lloc amb unes fixacions
interiors es fixen els diferents
mòduls entre ells i es lliguen a
la base dels gabions.
D'aquesta manera amb menys
d'una hora de feina i 5 rotacions
d'helicòpter es pot canviar de
zona o de vall la cabana, 4
mòduls de la cabana i un viatge
amb tots els utensilis i altres
complements del pastor.

CABANA DE PASTORS AL
PARC NATURAL DE L'ALT
PIRINEU.

El programa de reintroducció
del Ós bru al Pirineu, implica la
construcció d'unes cabanes
perque els pastors puguin cuidar
dels ramats que pasturen al
estiu a les munytanyes i cada nit
tancarlos a les pletes perque l'ós
no els ataqui o els dispersi.
El projecte implica intervenir en
un medi d'interès natural dins
d'un parc i sense acces rodat.
En aquest projecte petit de 25m2
construits, consta d'un habitacle
minim pel pastor i ocasionalment
un ajudant de pastor i un espai
de magatzem.
Es proposa una construcció
lleugera amb fusta local,
prefabricada que permetrà ser
desmontada amb facilitat quan
l'edifici deixi de tenir ús i no
deixar rastre al territorni natural
d'aquesta petita arquitectura.
El punt clau es el contacte entre
la caseta de fusta i el terreny
natural. En aquest cas el
fonament fara de connexió i
servirà mes per ancorar perquè
el vent no se l'emporti l'edifici
que no pas un sistema
tradicional de sabata que
permeti que l'edifici no s'esfonsi
al terreny. Aquest punt de
contacte es resol amb uns
gabions reomplerts amb la
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Cabana de pastors fixa
a Estanilles.
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pedra seca disponible al lloc que
creen un element pesat i
cohesionat en sec que garanteix
la estabilitat del edifici de fusta
i que la força del vent no el
mogui. Quan acabi la vida útil
del edifici es pot desfer i tornar
les pedres al seu medi i retirar
la malla i els prefabricats de la
caseta del pastor i aixi no es
deixa cap traça.
Aquesta petita construcció es
present en dos punts del Pallars
Sobirà una d'elles despres d'un
incendi es va reconstruir
integrament amb 15 dies al juliol
del 2017 amb un grup de joves
com a taller de construcció de
fusta. Prova que es un sistema
constructiu fàcil i ràpid.
La secció del edifici permet
captar la radiació solar del sud
i tenir vistes al paissatge, una
petita besant sud per la

integració de plaques solars
fotovoltaiques que proporcionen
electrictat al pastor per les
necessitats bàsiques i la coberta
a nord que baixa fins a terra
sense façana vertical nord per
reduir l'empenta del vent de
nord, que sobretot durant
l'hivern pot ser molt violent.
Aquesta coberta de xapa
ventilada permet que la neu
s'acumuli a sobre sense cap
problema durant l'hivern, i que
la façana sud quedi descoberta
per poder tenir aport solar al
interior.
L'acabat exterior és de fusta de
pi negre local natural sense cap
tractament que es va engrisint
o torrant segons la exposició al
sol i l'aigua i es va integrant
amb les tonalitats del paissatge.

1er Premi 5ena mostra
darquitectura
de les terres
de Lleida.
Edificis de nova planta de
promoció pública.
Font:
Josep Bunyesc
Dr. arquitecte

OBRES

Estabilització del vessant de la
muntanya de la carretera LV-9047,
de Balaguer a Camarasa.
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S'ha millorat en un 100% la seguretat dels talussos sobre la carretera
de Camarasa a Sant Llorenç de Montgai
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Es va actuar sobre un 20% de la superfície del talús a la zona de la Cova dels Bous
enretirant, amb mitjans mecànics i sense l'ús d'explosius, fins a 46 blocs de roques
detectades com a potencialment inestables i amb risc de caure sobre la carretera.
El Servei de Vies i Obres proposa diferents accions de correcció sobre l'entorn natural,
que contemplen la construcció d'una escullera i la integració dels talussos amb
vegetació autòctona.
La Diputació de Lleida ha lliurat
a l'Oficina Tècnica d'Acció i
Avaluació Ambiental (OTAA) de
la Generalitat l'informe sobre
l'actuació de sanejament de
talussos a la carretera LV-9047,
de Balaguer a Camarasa, al
tram dels quilòmetres 9 a 11,2,
a Sant Llorenç de Montgai, que
es va portar a terme entre el 30
d'agost i el 22 de setembre
d'enguany.
L'informe, que inclou les anàlisis
de riscos geològics i la memòria

ambiental amb què es va
procedir als treballs, conclou que
"d'acord amb els càlculs
geotècnics, el factor de seguretat
ha passat d'1 a 1,4 i/o 2,7; és a
dir, ha augmentat d'1 a una
mitjana de 2,05, amb una millora
de més d'un 100% en la
seguretat". Des del punt de vista
de la seguretat de la carretera
que transita al peu d'aquests
talussos, es va realitzar una
anàlisi amb drons del vessant de
la Roca o Cova del Bous,
quantificat en 30.400 m2.

"D'aquests, 7.200 m2 s'havien
considerat de potencial inestable.
Una vegada revisats al detall els
7.200 m2, s'han enretirat 46
blocs amb un volum total
mesurat (amb limitacions) de
520 m3", segons l'informe.
Segons la memòria tècnica, es
van identificat 17 zones amb
blocs potencialment inestables,
mitjançant fotogrametria amb
dron amb resolució 2×2 cm/px
i just posteriorment amb Lidar
transportat amb Dron (3 Ecos)
amb resolució <1 cm. Aquest

tècnica s'ha aplicat al talús de la
Roca o Cova del Bous en el seu
conjunt i al Talús del Pont Vell o
de l'Escaleta.
Algunes de les zones es van
inspeccionar també físicament
coincidint amb els dies dels vols
en dron, accedint per algunes
de les múltiples vies d'escalada
existents. Durant la inspecció
física, es van ratificar bona part
de les dades obtingudes amb el
dron, si bé algunes es van
descartar, i es manifesta la
precarietat d'alguns punts, on
fins i tot la simple pràctica
esportiva de l'escalada podria
mobilitzar blocs de pedra sobre
la plataforma de la carretera.

Pedres retirades
amb 'airbags'
desembre 2021

12

Per tal d'enretirar els blocs, quan
es realitzen treballs en alçada,
es fa majoritàriament amb l'ús
d''airbags'. La tècnica prové de
la mineria a cel obert i del rescat
de persones (Bombers també
l'utilitza per als "excarceraments"
i bolcades de vehicles). Es tracta
d'una tècnica que permet
treballar a uns metres de
distància del bloc que es vol
enretirar i, per tant, fora de
l'abast de qualsevol moviment
descontrolat que pogués atrapar
els operaris involucrats, les seves
cordes o la seva trajectòria
d'escapatòria. Ergonòmicament,
és també la tècnica més
recomanada pels especialistes
en seguretat laboral, ja que evita
les maniobres forçades dels
operaris involucrats. Aquestes
tècniques no són invasives amb
l'entorn.
El sanejament es va realitzar en
base a la "Memòria tècnica
estabilització vessant PK 9+000
i PK 11+200 de la LV-9047 de
Balaguer a Camarasa"
contractada a l'empresa
KU R O B A - Q UAT R E S. L . ,
redactada pel doctor enginyer
Carles Raïmat i desenvolupada
en dues fases. Una primera que
és la que s'ha realitzat de forma
preventiva consistent en la
retirada de blocs inestables de
pedra detectats per imatges

preses amb drons. La segona
consisteix en una anàlisi tècnica
i econòmica de les possibles
alternatives que es durien a terme
en un futur a partir de les
conclusions finals una vegada
s'han retirat els blocs amb
caràcter preventiu. El sanejament
preventiu es va realitzar d'acord
amb un informe preliminar, de
29/3/2021, fet pel doctor
enginyer geòleg Carles Raïmat.
Aquest informe data del mes de
març i recomanava iniciar la
retirada de blocs potencialment
inestables previs a la redacció
del projecte definitiu. A
continuació, es va convocar una
reunió amb l'OTAA per tal de
planificar l'actuació. Donat
l'interès ambiental i de l'espai
natural on s'havia de realitzar,
l'OTAA va recomanar realitzar les
tasques a finals d'estiu per evitar
fer els treballs en època de
nidificació d'ocells. Per dur a
terme el seguiment ambiental, es
va contractar una ambientòloga
especialista, Pilar Mallol, la qual
ha emès un informe ambiental.
Aquestes actuacions es van
comunicar prèviament a
l'Ajuntament de Camarasa, a
l'Ajuntament de les Avellanes i
als seus nuclis agregats de Sant
Llorenç de Montgai i Vilanova de
la Sal. L'Ajuntament de Camarasa
va reclamar per escrit si aquestes
feines es podien realitzar abans
de l'inici del curs escolar per tal
de no afectar el transport escolar

que discorre per aquesta via.
Una vegada estudiada la
proposta, es va atendre la seva
petició, i es van programar per
acabar-se abans del dia 10 de
setembre.

Antecedents

Al mes de maig de 2021 es va
informar a la Diputació de
Lleida, amb informe pertinent,
de la recomanació de fer
actuacions preventives en forma
d'enretirada de blocs del
vessant, com a pas previ a
determinar les mesures
d'estabilització i/o protecció més
convenients per a aconseguir un
nivell de seguretat adequat a l'ús
de la carretera en el tram
esmentat.

Vista general

Si bé en principi es contemplava
lenretirada de blocs del conjunt
del vessant estudiat de la zona
de la Cova del Bous, finalment
només sha actuat en una part
daquest, i per tant la resta, sense
intervenció, presenta una situació
idèntica al moment de lestudi.
Sha inspeccionat diàriament
cada zona-bloc amb els
contractistes involucrats per tal
de decidir la conveniència i
maniobra més adequada bloc
a bloc. Shan enretirat un total
de 46 blocs de les 17 zones
inventariades, que coincideixen
bàsicament amb les zones
detectades prèviament. Tot i que
general làrea del bloc enretirat
és molt menor a la de la zona
o bloc detectat prèviament.

Font - Agraïment: Diputació de Lleida / Premsa
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Desmuntatge dels Peatges
a Catalunya.
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Les autopistes de peatge AP-7 (Tarragona- La Jonquera i Montmeló- El Papiol) i l'AP-2
(Saragossa - El Vendrell), de titularitat de l'Estat, la C-33 i la C-32 nord, de titularitat de la
Generalitat, van ser liberalitzades a partir de l'1 de setembre del 2021.

Foto : Tomàs Cuadrado

Els tràmits per a desmuntar
els peatges a l'AP-7 i l'AP2, els ha realitzat el govern
central.
El Govern de la Generalitat
desmunta les cabines
centrals de la C-32 nord i la
C-33.
La Generalitat de Catalunya ha
dut a terme els treballs per a
desmuntar els peatges de la C32 nord i la C-33 des del passat
1 de setembre, "des del primer
dia" després de la finalització
de la concessió d'aquestes
autopistes.
En les primeres setmanes, es van
desmuntar i reposar
instal·lacions i serveis, i s'han
enderrocat diversos elements de
formigó. A continuació, s'han
anat desmuntant els elements
pròpiament de les marquesines;
per motius de volums de trànsit
i eficiència, primer es va treballar
als del peatge de Vilassar i
després es va treballar als de

Mollet. I posteriorment, es van
executar els d'Arenys i Santa
Susanna.
S'han dut a terme les tasques
d'enderrocament i adequació i,
finalment, s'ha treballat en el ferm
per dotar a la via dels tres carrils
necessaris amb la continuïtat i
funcionalitat necessàries per unes
vies d'alta capacitat d'aquestes
característiques.
Aquestes actuacions han tingut
un pressupost de d'uns 5 MEUR,
dins del contracte de
manteniment d'aquestes vies,
adjudicat per 8,4 MEUR el 31
d'agost passat, dia de la
finalització de les concessions.

Foto : Marc Cerdà

Territori presenta un
projecte pioner per generar
energia verda en l'espai
dels peatges per fer
autosuficient la xarxa viària
de la Generalitat.
Instal·lació de plaques
fotovoltaiques a la C-32 i la C33, que ocuparan una superfície
d'11 hectàrees i generaran prop
de 20.000 MWh/any, equivalent
a l'energia que consumeix tota
la xarxa de carreteres
gestionada per la Generalitat.
El projecte permet un estalvi
anual de 5.000 tones de CO2
equivalent, equiparable a
treure 2.800 vehicles diaris dels
accessos a Barcelona. La
inversió prevista és de 8,5 MEUR.
Alliberats els carrils centrals
de la C-32 a Vilassar i a la C33 a Mollet del Vallès.
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Les noves plantes fotovoltaiques ocuparan una superfície total d'11 hectàrees, equiparable a 11 camps
de futbol, i generaran uns 20.000 MWh d'energia a l'any, que correspon aproximadament a la que
consumeix la xarxa de carreteres gestionades directament per la Generalitat.

Les zones de peatge de Vilassar, Arenys de Mar, Santa Susanna i Mollet del Vallès tenen un gran
potencial fotovoltaic donades les seves condicions de terreny pla i bona radiació solar. L'energia
generada permetrà fer autosuficient la xarxa viària de la Generalitat i s'estudiarà dedicar un possible
excedent a la instal·lació d'electrolineres i altres usos.
El projecte es redactarà durant l'any que ve i les plaques estaran instal·lades el 2023. Serà en la
redacció d'aquest projecte que s'analitzarà la compatibilitat amb altres usos de l'espai com la implantació
de park and ride.
Agraïment a:
Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territori

desembre 2021
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-El passat 6 de novembre es va obrir, el túnel de les Glòries en sentit Besòs.
Serà el primer pas per alliberar part de l'espai que els vehicles ocupen a la superfície.
El túnel d'entrada a la ciutat -sentit Llobregat- està previst que entri en funcionament
a principis del 2022.
-L'obra dels túnels de les Glòries és una de les més complexes que s'han desenvolupat
a Barcelona en els darrers anys. A principis d'any es preveu obrir també el sentit
d'entrada a la ciutat.
-Finalitzarà així una de les infraestructures de més complexitat tècnica que s'han dut
a terme a Barcelona.
L'actuació, de gran rellevància històrica i veïnal, es va iniciar amb la desconstrucció
de l'antiga anella viària i permetrà que la plaça de les Glòries es converteixi en un
espai lliure de cotxes on els vianants, els veïns, el transport públic i el verd en siguin
els protagonistes.
L'any 2003 l'Ajuntament va
impulsar un programa d'actuació
municipal per discutir sobre el
futur desenvolupament de la
plaça i es va constituir una
comissió de seguiment del
projecte de remodelació de les
Glòries, amb participació de
l'Ajuntament i d'entitats veïnals.
Les conclusions de la comissió
es van recollir l'any 2007 en
l'anomenat Compromís per
Glòries, un document de síntesi
i punt de partida per a la
redacció de la modificació del
PGM a la plaça i el seu entorn.
Els seus aspectes més essencials
eren, entre altres, l'eliminació
completa de l'anella viària
elevada, un model de parc pla,
sense trànsit i amb el màxim de
superfície verda, el soterrament
de la Gran Via, un model
integrat de mobilitat i la
construcció dels equipaments
consensuats. A partir del 2008
es va iniciar la progressiva
desconstrucció de l'anella amb
el desmantellament del tambor
i de l'aparcament. I entre el 2009
i el 2010 va començar la
construcció del Museu del
Disseny - DHUB i dels Nous

desembre 2021

Les Glòries.
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Encants, dos equipaments
d'escala metropolitana i
arquitectura singular que es van
afegir a L'Auditori i el Teatre
Nacional de Catalunya, construïts
vint anys abans amb motiu del
perllongament de l'avinguda
Meridiana.
L'agenda per a la transformació
de la plaça de les Glòries ja està
en marxa. A partir de març del
2014 es duu a terme
l'enderrocament progressiu de

l'anella viària. I el febrer del
2014 es dona a conèixer l'equip
d'arquitectes guanyador del
concurs per a la urbanització i
construcció del futur parc de les
Glòries, que es duu a terme entre
mitjan 2015 i finals del 2017,
coincidint parcialment amb la
construcció del túnel de la Gran
Via. Un impuls definitiu per
resoldre un espai de ciutat
llargament reivindicat.

Tot a punt per l'entrada en servei
de la banda del túnel de Glòries
en sentit Besòs, que permetrà
alliberar part de l'espai que els
vehicles ocupen a la superfície.
La previsió és que aquesta
infraestructura s'obri al trànsit de
sortida de Barcelona el proper
6 de novembre. El túnel
d'entrada a la ciutat-sentit
Llobregat- està previst que entri
en funcionament a principis del
2022.

desembre 2021
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D'aquesta manera els propers
mesos finalitzarà una de les
obres de més complexitat tècnica
que s'han dut a terme a la ciutat
i de gran rellevància històrica i
veïnal. L'actuació, iniciada al
2014 amb la deconstrucció de
l'antiga anella viària, permetrà
soterrar el trànsit rodat, generant
un nou espai per la ciutadania
en superfície, lliure de cotxes,
per a què els vianants, els veïns,
el verd i els usos alternatius al
del vehicle privat en siguin els
protagonistes.

Obertura del túnel
en sentit Besòs

Aquests darrers dies s'han estat
realitzant les tramitacions
necessàries i prèvies a l'obertura
del túnel en sentit Besòs per
assegurar que es posa en marxa

Modificacions a la
mobilitat actual

L'obertura del túnel en sentit
Besòs comportarà algunes
modificacions en la mobilitat
d'aquest àmbit, que afectaran
tant als futurs usuaris del túnel
com als vehicles que es desplacin
a l'entorn de la plaça de les
Glòries.

amb les màximes garanties a
tots els nivells. Es tracta de
qüestions relacionades amb la
connectivitat i la seguretat
d'aquesta infraestructura, que
requereixen la intervenció i les
comprovacions del Servei de
Prevenció i Extinció d'Incendis i
Salvament (SPEIS) i dels
operadors de túnels.

pals SOS, sortides d'emergència,
megafonia ); col·locació de
panells fono-absorbents a la
boca Besòs; execució de la
senyalització horitzontal; treballs
de retolació de l'interior del túnel;
inclusió del cablejat de
senyalització i del comptatge de
vehicles; i la instal·lació de
càmeres.

La previsió és posar la
infraestructura en marxa la nit
de divendres a dissabte. A última
hora del divendres, 5 de
novembre, la Guàrdia Urbana
de Barcelona iniciarà els
desviaments de trànsit i
començaran els treballs
d'implantació de la nova
configuració viària. Si les
condicions meteorològiques ho
permeten, la previsió de
finalitzar-los en la seva totalitat
al llarg de la nit, moment en el
qual ja hi podran accedir els
primers vehicles. L'objectiu és
que el túnel en sentit Besòs
estigui plenament operatiu a
l'entorn de les 6:00 hores del
dissabte 6 de novembre.

En paral·lel, es continua
treballant al túnel en sentit
Llobregat on s'estan realitzant
diferents treballs a l'interior de
la infraestructura com ara el
muntatge del panell vitrificat, el
cablejat de la senyalització, la
instal·lació de càmeres o el
muntatge de les canonades de
les boques d'incendi. A la rampa
Llobregat, del sentit entrada a
la ciutat, quedarà pendent
l'execució de les voreres,
l'obertura de rasa per al pas de
les instal·lacions i els treballs per
col·locar la barrera i el cablejat
de comptatge de vehicles. A la
rampa Besòs, del sentit entrada,
està pendent l'enderroc del
voladiu existent, l'encofrat de
coronació del mur i l'execució
de les voreres. També caldrà fer
treballs a les sortides
d'emergència d'aquesta banda
del túnel.

Des del mes de setembre els
treballs s'han centrat principalment
en la realització de proves de tots
els sistemes del túnel (control
d'enllumenat, boques d'incendis,

Referència en modernitat,
eficiència i seguretat

El nou túnel compleix amb les
últimes i més restrictives mesures
de seguretat i control de túnels,
especialment en relació a la
gestió d'incendis i sortides
d'emergència (situades a
interdistàncies de 200 metres).
El disseny dels equipaments i de
les instal·lacions (en el qual hi
ha participat el Departament de
Grans Infraestructures, el Servei
de Prevenció i Extinció d'Incendis
i Salvament, el Departament de
Mobilitat i la Guàrdia Urbana)
doten al túnel d'uns alts nivells
de funcionalitat, resiliència i
intel·ligència.

Font:
Ajuntament de Barcelona / Premsa
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La primera fase del nou parc de
Glòries va obrir-se a l'ús ciutadà
el mes d'abril del 2019.
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ENDERROCS
TRANSPORTS EXCAVACIONS
PREPARACIÓ DE TERRENYS
Jaume II, 9 bis altell-1 - 25001 LLEIDA
Tel.: 973 20 01 96 Fax: 973 20 62 00
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REHABILITACIÓ

INNOVADORA TÈCNICA I MATERIAL PER A LA RESTAURACIÓ DE MURS
DE TERRA AMB ALIVE EARTHBLOCK DE FETDETERRA
BLOC PREFABRICAT DE TERRA CRUDA AMB EROSIÓ CONTROLADA.

CONSERVAR I RECUPERAR
EL NOSTRE PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC

desembre 2021
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El procés de restauració
arquitectònica és un procés lent
i complicat.
Una restauració arquitectònica
és necessària quan l'edifici es
trobi en un estat de conservació
que requereixi una intervenció
profunda per recuperar-ne l'estat
originari, o quan s'hagin produït
alteracions, intervencions
posteriors, afegits o reformes,
que calgui restituir.
El projecte de recerca es
desenvolupa en base a les
necessitats i inconvenients reals
observats al mercat emergent
de la restauració de l'arquitectura
de terra existent.
Necessitats: La necessitat de
materials compatibles amb la
construcció tradicional de terra,
per a la rehabilitació i integració
de la nostra intervenció, al
patrimoni arquitectònic.
Inconvenients Desconeixement
de la terra com a material per
a la construcció i restauració,
des del punt de vista tècnic.
Inexistència de materials 100%
compatibles amb la terra,
juntament amb una execució
d'obra poc competitiva, costosa,
lenta i amb necessitat d'equips
especialitzats.

OBJECTIU DE
LA INVESTIGACIÓ

L'objectiu del projecte de recerca
és solucionar els inconvenients

esmentats anteriorment, amb el
desenvolupament d'un producte
estandarditzat, industrialitzat i
tecnificat, amb terra crua, sense
cocció, amb la màxima
sostenibilitat ambiental i
integració en el patrimoni
arquitectònic existent de terra.

PROJECTE ECO-INNOVADOR

Material i control de la erosió.
La base de la investigació és el
coneixement i el control de
l'erosió del material, la
caracterització de la terra
mitjançant els assaigs de
laboratori normalitzats, a partir
dels quals es desenvolupen les
formulacions de la terra, que
permeten controlar l'acabat
superficial i la erosió aplicada
sobre el bloc.
Fabricació. Per a la fabricació
dels blocs, es reutilitza i s'adapta
la indústria existent,
desenvolupada en els darrers
anys al nostre país, per
aconseguir un producte
estandarditzat, industrialitzat i
tecnificat, creant un impacte
positiu social i econòmic sobre
el territori.
Amb l'adaptació de la
maquinària i el material al
sistema productiu, es garanteix
el control de la humitat, de
l'aglutinament i la barreja de la
terra, del curat i la qualitat del
producte final.

PER QUÈ UN BLOC DE TERRA
AMB EROSIÓ CONTROLADA?
En estudiar l'evolució dels tapiats

al llarg del temps, podem
observar l'erosió que pateixen
les façanes més exposades a la
climatologia exterior, aquesta
erosió és la que reproduïm al
sistema constructiu on utilitzem
el bloc de terra Alive Earthblock
que no està estabilitzat , no conté
additius, ni calç, ni ciment, és un
material viu i que s'erosionarà,
més o menys, depenent del nivell
d'exposició que tingui,
aconseguint una textura i un
acabat que mimetitza i garanteix
la integració de la intervenció.
L'erosió controlada es basa en
el principi d'estabilitat física dels
murs de tàpia tradicionals, on
la seva composició és
determinant per al control de
l'erosió, aquest mateix fenomen
podem comprovar-ho als
talussos o talls geològics de la
pròpia terra, que trobem a la
naturalesa.

PROCESSOS D'EROSIÓ
I ESTABILITZACIÓ

L'erosió és el rentat que es
produeix sobre la superfície del
mur de terra fins que aflora l'àrid
gruixut, que provoca
l'estabilització física natural de
l'erosió, és aleshores, quan
comença l'estabilització química
o carbonatació a llarg termini,
amb els processos de dissolució
i precipitació del carbonat càlcic,
formant una crosta dura a la
superfície del mur de terra que
el protegeix.
A Alive Earthblock formulem el
material per poder reproduir el

UTILITZACIÓ

La utilització d'Alive Earthblock
permet aconseguir un mimetisme
amb els murs de terra objecte
de la restauració.
És un material que en ser de la
mateixa naturalesa que el suport
no crea incompatibilitats o
discontinuïtats a causa de la
diferència de comportament i
rigidesa entre materials diferents.
Permet intervenir en projectes de
rehabilitació per a zones difícils
d'actuar, com la base dels murs,
on seria pràcticament impossible
reproduir les tècniques
tradicionals del tàpia, i podem
recuperar gràcies a la introducció
de l'Alive Earthblock.

Una tècnica de restauració
totalment reversible, la seva
reutilització com a material és
infinita.

APLICACIÓ
EN PROJECTE REAL

A continuació mostrem un cas
pràctic d'aplicació de l'Alive
Earthblock per a la restauració
d'edificacions existents.
El Castell del Remei compta amb
un dels complexos agroindustrials,
construïts amb tàpia, més
importants de Catalunya.
Actualment, una part de les
edificacions s'utilitzen com a
magatzem agrícola, celler per al
processament de la verema i
envelliment del vi, així com per
a oficines i sales de reunions.

CRITERIS D'INTERVENCIÓ

Conservació de l'autenticitat i
l'estètica existent: Amb aquest
criteri considerem el conjunt
edificat com un document històric
que cal preservar, definir i
conservar aquesta autenticitat
que podem trobar als materials
i al sistema constructiu.
Mínima intervenció: La mínima
intervenció per garantir la
conservació de les edificacions,
sense necessitat d'executar cap

obra més de la que no sigui
estrictament necessària.
Compatibilitat: Cal garantir la
compatibilitat de la intervenció
sobre l'antic sistema constructiu
des del punt de vista estructural
i material, de manera que no es
produeixin patologies posteriors
sobre les edificacions existents.
S'aprofitarà, en la mesura del
possible, el material que es troba
a la zona o proper a
l'emplaçament. Les noves
formulacions es realitzaran amb
terres de les mateixes
característiques fisicoquímiques
que els materials de suport
originals, a fi de conservar
l'estètica, la textura i el color
originals i evitar incompatibilitats.
Sostenibilitat: Es prioritzarà la
utilització de matèria primera
local i de proximitat i s'estudiarà
la possibilitat d'incorporar
materials reciclats com ara els
llots de rentat d'àrids.

DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE

Patologies: El projecte de recerca
serveix per definir les formulacions
de les terres necessàries per
corregir la pèrdua de material als
murs tapiats, produïda per la
incorporació de materials

impropis d'antigues rehabilitacions, o per atacs
d'humitat constants del subsòl, juntament amb la
pèrdua de material superficial a causa de l'erosió
eòlica i hídrica que ha provocat un rentat dels fins.
Matèria primera: La terra que s'utilitza prové de la
zona o de graveres properes al Castell del Remei.
S'estudia principalment la granulometria i les
característiques fisicoquímiques del conjunt, inclosos
els fins. Es desenvolupen dues formulacions diferents
per poder corregir les diferents patologies.
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mateix fenomen, controlant
l'erosió física perquè es produeixi
posteriorment la carbonatació
superficial natural.
El control de l'erosió es genera
mitjançant mecanismes físics,
combinant elements de dureses
diferents, des de l'àrid més
gruixut fins a la part més fina,
que genera una estratificació
amb la pròpia morfologia dels
grans, una combinació d'estrats
resistents i durs formats pels àrids
gruixuts, que protegeixen els
estrats tous i fins
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Estètica: L'aspecte generalitzat
del conjunt és un mur molt
texturat on aflora en superfície
de l'àrid gruixut de mida 12-40
mm que dona estabilitat física
superficial i una matriu llimosa,
generalment ben cohesionada.
En funció de la zona i el tipus
de material, aquest tret és més
o menys accentuat.
Execució: Per a la restitució de
grans cavitats es fan servir els
blocs Alive earthblock. Un cop
consolidat el suport estructural
del mur de tàpia, es procedeix
a l'erosió controlada de la nova
intervenció, per aconseguir la
total integració al conjunt
edificat.

desembre 2021

22

Agraïment:
AUTORS
MAITE SAINZ DE LA MASSA BENET /
Arquitecta
MACARI DE TORRES MESTRES /
Enginyer geòleg
Cofundadors de fetdeterra SL.
Assessors acreditats en ecoinnovació, disseny
de producte i desenvolupament tecnològic.

Proposta restauració de la façana de 3 naus de terra

RECICLATGE

El 5% dàrids reciclats en la construcció.

Què són els àrids reciclats?
Els àrids són materials
granulats que provenen de
residus de la construcció i
demolició d'altres estructures.

Estan formats per fragments de
roca i sorres. S'utilitzen en tota
mena de construccions i
p o s s e e i xe n n o m b r o s e s
aplicacions industrials, com
ser utilitzats per a farcits de
material o per a camins fets
íntegrament amb àrids reciclats.
Constitueixen el que popularment
es coneix com a grava, graveta
i sorra.
Es poden classificar atenent a
diferents criteris. Destaquen el
tipus de roca, la mida i el tipus
d'aplicació. Dins d'aquest últim
grup, es troben els àrids per a
formigó, per morters, per capes
de rodaments, etc.
La diferència que posseeixen
respecte dels àrids reciclats, és
que els nous s'obtenen a partir
d'extraccions mineres i processos
de transformació que, moltes
vegades, requereixen una
elevada despesa energètica i
deixen empremta de carboni.
Per la seva banda, els àrids
reciclats també han de passar
un procés de transformació, però

-Disminueix la pressió sobre el
medi ambient.
-Redueix la dependència d'altres
països i la pressió en l'extracció
de matèries primeres.
-Estimula la competitivitat i la
innovació.
- Pr o m o u e l c r e i xe m e n t
econòmic.
-Es creen nous llocs de
treball, molts de caràcter
inclusiu per a col·lectius amb
dificultats per a la seva integració
laboral.
D'altra banda, l'Agència de
Residus de Catalunya el gener
de 2021, va oferir 3,8 milions
d'euros a projectes que facin
servir àrids reciclats, sens
dubte, una bona estimulació.
Agraïment a:
Romà infraestructures
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El passat mes de març 2021,
l'Agència de Residus de
Catalunya va aprovar una
ordre amb la Guia per al
compliment de l'ús del 5%
d'àrids reciclats en els
projectes de construcció.
Aquesta guia desenvolupa la
reforma que introdueix la Llei
5/2020, de 29 d'abril amb el
seu article 147.2, en el Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova la llei
reguladora dels residus.
Concretament, afegeix una
disposició addicional, la quarta,
mitjançant la qual estableix que
tant els projectes d'obres
públiques com privades han
d'incloure un mínim de 5%
d'àrids reciclats dins el total
d'àrids previstos.
Actualment, són quatre els punts
que desenvolupa aquesta ordre
sobre els àrids reciclats en la
construcció:
1. Els requisits per a la utilització
d'àrids reciclats procedents del
processament en plantes
especialitzades en els residus de
la construcció i demolició a
Catalunya.
2. La procedència, composició
i característiques d'aquests.
3. Quan i com es poden utilitzar.
4. I les condicions i la
documentació que s'han
d'omplir.

com ja han estat utilitzats
prèviament, no estan sotmesos
al mateix tractament
d'optimització. D'aquesta
manera, s'estalvia una
considerable quantitat
d'energia en extracció de
matèries primeres, no s'esgoten
al mateix ritme les reserves
d'àrids convencionals i es
redueixen costos de transport.
Gràcies a la nova ordre, la
construcció amb àrids
reciclats permet avançar cap a
l'economia circular.
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JORNADA VISITA TÈCNICA 16/10/2021

Visita Aqüeducte del Senill, Túnel de Montclar,
Casa canal de Ponts.
El passat 16 d'octubre, l'Associació de Sobreestants de Catalunya va organitzar una visita a l'Aqüeducte
del Senill, el Túnel de Montclar i per últim la casa Canal de Ponts.
Vam quedar a les 9 h del matí al polígon del Pla d'Artesa de Segre, i vam anar cap a l'Església de
Santa Maria del Pla, el primer que vam fer va ser esmorzar, tal com fem els Sobreestants sempre que
preparem les jornades.
El Sr. Pere March, va ser el nostre guia durant tota la visita, on ens va explicar tant la part tècnica,
com la part més anecdòtica.
Us fem un resum de la visita:

AQUEDUCTE DEL SENILL

Va m a c c e d i r a d i n s d e
l'Aqüeducte, va ser molt
impressionant. Adjuntem
reportatge fotogràfic:

desembre 2021
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L' Aqüeducte del Senill, està situat al pk 13+680. Longitud 576,1 metres. Es va construir durant els
anys 1905 i 1906. El terreny pel qual transcorre hi ha molt de guix que amb l'antiga construcció
de terra es dissolia amb l'aigua, formant filtracions, cavernes i provocant diversos problemes
de trenques. Es va construir l'actual estructura de pedra per a solucionar aquests problemes, que
consta del caixer del canal i de dos passos inferiors amb volta, l'un per a possibilitar la inspecció i
l'altre per a drenatge.
Aquesta notable construcció, ens permet accedir a un món on es troba la tècnica constructiva més
depurada de l'època amb la sensació d'irrealitat que produeix al visitant el teixit de fràgils estalactites
que pengen de la volta.

TUNEL DE MONTCLAR

Ens vam endinsar amb el cotxes fins la boca del túnel. Vam deixar els cotxes, i vam entrar caminant
per dins del túnel.

La magnitud d'aquesta obra va comportar que l'any 1860 hi treballessin gairebé un total de 6.000
persones (4.681 peons, 977 presidiaris, 480 paletes i personal tècnic i de serveis). Es comptava
amb 500 carros i 150 animals de càrrega. Per poder orientar-se en la correcta alineació del túnel
es va construir un monòlit de pedra i totxana al punt més alt de la serra. Actualment encara es
conserva i commemora la construcció del túnel, malgrat que va ser objecte d'una canonada durant
la guerra civil.

CASA CANAL A PONTS

Vam accedir a les diferents instal·lacions de la casa. Us fem un recull fotogràfic:
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El Túnel de Montclar, està situada la seva entrada al pk 17+761 del Canal Principal i la seva sortida
al pk 22+686. Longitud 4.925 metres. Es va construir entre els anys 1853 i 1861. A l'igual que la
resta de túnels té un revestiment interior amb pedra a tota secció. Les obres es varen iniciar pel dos
extrems alhora per tal de reduir el temps d'execució. Per treure el material d'execució es varen construir
13 pous verticals des de la serra de Montclar (quatre inacabats) que tenen una profunditat que va
dels 20 als 140 metres. La trinxera d'entrada del túnel té una longitud de 800 metres i un desnivell
màxim de 18 metres i va suposar l'extracció de 180.000 m3 de terra. La trinxera de sortida té una
longitud de 1.500 metres, 20 metres de desnivell i el volum d'extracció de material fou de 204.000
m3. El túnel passa per davall del poble de Marcobau, avui deshabitat.
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Historia:
Regar la plana d'Urgell és una
idea que data de temps
immemorial.
En el segle XVIII abundaren les
iniciatives i projectes per a la
construcció del Canal.
Us adjuntem una mica d'història.
Font: Els Girona i el Canal
d'Urgell.
Maribel Pedrol i Esteve.
Directora Espai cultural dels
Canals d'Urgell.

desembre 2021

26

La familia Girona i el seu
lligam Plana.
El vincle de la família Girona,
amb les terres de la plana no és
un fenomen casual ni fortuït. La
família Girona estava instal·lada
a Tàrrega des de principis del
segle XVIII. En el que ens ocupa,
un dels protagonistes és Ignasi
Girona i Targa (Tàrrega 17811867)l'Ignasi Girona, com a fill
gran d'una familia benestant de
rellotgers de Tàrrega, va poder
participar, gracies als diners de

la família.
Un altre dels somnis del pare
Girona era transformar el territori
i la seva creença era que
l'aportació regular d'aigua
milloraria amb escreix el
rendiment de la terra de la plana
de l'Urgell. Aquest pensament el
va portar a arbitrar el projecte de
reg més ambiciós del moment, la
construcció del Canal d'Urgell. El
que es va fer càrrec de tirar
endavant aquest nou projecte fou
el seu fill el Manel Girona i
Agrafel. Conegut arreu de
Catalunya, per ser un gran
emprenedor a nivell empresarial

i molt actiu en la vida social,
política i cultura del pies.
En finalitzar la visita, tots els
assistents vàrem coincidir, va ser
un dia esplèndid, una excursió!!
Fantàstica!!, Un gran dia!!!, i
vam poder tornar a veure molta
gent que feia molt temps que no
vèiem.
Fins la propera.
SOBBI
Agraïment a:
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FORMACIÓ ESCOLA
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JORNADA TÈCNICA 27/11/2021

Gestió emocional en temps de pandèmia.
El passat 27 de novembre, l'Associació de Sobreestants de Catalunya va poder tornar a organitzar
una jornada a la sala polivalent de l'Escola de sobreestants, sobre GESTIÓ EMOCIONAL EN TEMPS
DE PANDÈMIA.
La ponència va anar a càrrec de l'Anna Casadellà, Coach i Formadora mitjançant metodologia de
mimetisme a la natura. Experta en la carrera d'investigació científica.
Durant quasi dos anys hem estat exposats a confinament i riscos referents a la pandèmia COVID19. Aquests fets han generat un nivell d'incertesa i de malestar emocional que potser no era habitual
en el nostre dia a dia.
L'objectiu d'aquesta jornada, era exposar i proporcionar conceptes i eines per a la gestió emocional
en situacions de crisis.
-Autoconeixement incloent els valors personals.
-Introducció a la intel·ligència emocional.
-Què és l'estrès i com ens afecta?
-Eines per a la gestió de l'estrès.
A continuació adjuntem uns esquemes reduïts exposats en la jornada:

desembre 2021
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Acabem amb un llibre recomanat,
COMO Pensar en grande, TENER UN Sentirse mejor y BUEN transformar tu vida
laboral DIA, De Carolina Webb.
Font: Anna Casadellà.

FIRES

Calendari de Fires any 2022.
FERIA HIDROSUD
14/01/2022

CEVISAMA

Salón Int. de Cerámica para Arquitectura, Equipamiento
de Baño y Cocina, Piedra Natural.
Del 07/02/2022 al 11/02/2022VALENCIA

TECNOVA PISCINAS

3ª Feria de Tecnología e Innovación para
instalaciones acuáticas.
Del 22/02/2022 al 25/02/2022MADRID

EGURTEK

FECONS 20.30

Feria de la Construcción, sostenibilidad y rehabilitación.
Del 21/10/2022 al 23/10/2022 TORRE PACHECO (MURCIA)

CONSTRUTEC

Salón Internacional de Materiales,
Técnicas y Soluciones Constructivas.
Del 15/11/2022 al 18/11/2022 MADRID

SMART DOORS

3er. Salón de Puertas y Automatismos.
Del 15/11/2022 al 18/11/2022 MADRID

VETECO

Salón Int. de la Ventana, Fachada y Protección Solar.
Del 15/11/2022 al 18/11/2022 MADRID

ARCHISTONE

Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra.
Del 15/11/2022 al 18/11/2022 MADRID
Dades subjectes a possibles variacions. Informació facilitada per www.afe.es

En record de
Enric Vilalta Capitan

Promoció 97/98 / Soci 0401

Els companys de lAssociació de
Sobreestants el recordarem sempre.
Desembre 2021

desembre 2021

9º Foro Internacional de Arquitectura y
Construcción en Madera.
Del 19/10/2022 al 20/10/2022 BILBAO
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FIRES

FIRA MUNICIPALIA I INNOCAMPING.
La 21a edició de Municipàlia (Fira Internacional d'Equipaments i Serveis Municipals) i la 5a edició
d'Innocamping (Saló Nacional Professional de Serveis i Equipaments per als Càmpings, Allotjaments
Turístics i Empreses Esportives i de Lleure) va tenir lloc del 19 al 21 d'octubre en el recinte de Fira
de Lleida, amb una superfície bruta total d'exposició d'uns 23.000 m2.
-AMÈRICA LLATINA, CONVIDADA DE LUXE A MUNICIPÀLIA 2021
Fira de Lleida signa un acord amb la Unión Iberoamericana de Municipalistas per coordinar la
presència d'una missió tècnica d'autoritats d'aquella àrea.
-MUNICIPÀLIA ES CONSOLIDA COM LA CITA MUNICIPALISTA DE REFERÈNCIA DEL SUD
D'EUROPA
Les autoritats destaquen la projecció internacional del saló, amb visitants de diversos països
europeus i una missió tècnica d'alcaldes llatinoamericans.
-MUNICIPÀLIA REP VISITANTS PROFESSIONALS DE TOT L'ESTAT I D'UN TOTAL DE 23
PAÏSOS

Algunes de les novetats de Municipalia 2021:

desembre 2021
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-ROBOTS INTEL·LIGENTS PER TENIR CURA
DE LES PERSONES GRANS QUE VIUEN SOLES
Una aplicació robòtica que ajuda i facilita el
seguiment de les persones grans o dependents i
les ajuda a combatre la solitud.
-L'SMARTFLOWER, UNA PLACA SOLAR QUE
ES MOU IMITANT UN GIRA-SOL.
L'equipament, dissenyat per una empresa austríaca,
arriba a produir un 40% més que les plaques
solars estàndards.

-DRONS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA PER
A AJUNTAMENTS.
Poden desenvolupar un gran nombre d'operatives,
des de controlar aforaments i actes delictius a
tasques d'avaluació i salvament en cas de sinistre
o detecció de cotxes.
-INNOVADOR URINARI RETRÀCTIL PER A
GOSSOS.
Un urinari caní retràctil i autorentable en forma
de jardinera que evita els mals olors i la corrosió
en edificis i mobiliari urbà.

-UN BANC TOTALMENT AUTÒNOM APTE PER
CARREGAR DISPOSITIUS MÒBILS.
Es tracta d'un Banc Solar polivalent apte per a
seure i carregar tot tipus de dispositius mòbils
(telèfon, tablet, ordinador), i que disposa
d'il·luminació led nocturna indirecta i opció de
Wifi.

Font: Servei de premsa Fira de Lleida
©Jordi Gómez

ENGINYERIA DEL PAISATGE

El difícil accés a edificacions del patrimoni històric i cultural
suposa un repte en la seva consolidació i rehabilitació.

Cal un equip format i preparat en tècniques d'accés
vertical i en el treball en espais confinats. A més, és
necessari l'ús de maquinària adaptada.

Treballs
Treballs d'estabilització
d'estabilització ii adequació
adequació de
de les
les Mines
Mines del
del Petroli
Petroli al
al Berguedà.
Berguedà.

Recuperació del Castell de Conques
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Consolidació i rehabilitació del Castell d'Alòs de Balaguer.

En aquestes intervencions es cerca una solució amb
la mínima afectació possible, que passi desapercebuda,
però que alhora perduri en el temps. Per això, els
coneixements d'un equip experimentat com el
diMuntanya són un factor clau.
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ASSOCIACIÓ

ARA FA DEU ANYS!

www.sobreestants.com
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Exemplar gratuït

ASSOCIACIÓ
Lassemblea, les jornades, els cursos i els actes es faran presencialment si la situació del moment
ens ho permet. En el cas dhaver-hi algun canvi, si shan de fer telemàticament, us ninformarem
per correu electrònic. Disculpeu les molèsties.

ASSEMBLEA GENERAL DE L'ANY 2022 DE L'ASSOCIACIÓ DE SOBREESTANTS DE CATALUNYA
Dia: Dissabte 22 de gener
Lloc: Sala polivalent de l'Escola de Sobreestants.
Hora: 10:30 h en primera convocatòria i 11 h en segona convocatòria.

Us hi esperem!

JORNADES TÈCNIQUES:
"Curs introducció a Revit: Model Digital"

Topografía en estado puro
Dia 11 de març de 2022
A càrrec de Leica Geosystems

Després d'aquest darrer any de pandèmia, volem tornar a la celebració que
anàvem fent bianualment, la última edició s'havia de celebra a l'any 2020
(va queda aplaçada)

Fem 20 anys!!!

98-99/99-00 - 00-01/01-02
*Anireu rebent informació del Acte commemoratiu

LA SECRETARIA DE L'ASSOCIACIÓ ROMANDRÀ TANCADA PER VACANCES DE NADAL
DEL 23 DE DESEMBRE DE 2021 AL 7 DE GENER DE 2022 - Ambdós inclosos -

L'ASSOCIACIÓ DE SOBREESTANTS DE CATALUNYA
us desitja,

UNES BONES FESTES I UN PRÒSPER 2022
La Junta

Per contactar amb l'Associació: www.sobreestants.com
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Febrer 2022
12h online / 9h presencial
Inscripcions obertes - sobreestants@sobreestants.com
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NOVES TECNOLOGIES

EL NOU BLK2FLY.
420.000 pts/seg.
-Sistema GNSS diferencial amb
possibilitat de connexió a serveis
de correccions en temps real oa
equip fix a terra.
-Sistema de càmeres de volta
completa que us permetrà
obtenir imatges esfèriques durant
l'observació.
I tot això en un dispositiu de
2,6kg.

desembre 2021
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Una nova interpretació dels làser
escàner que permet documentar,
des de l'aire, qualsevol tipus
d'entorn, obtenint com a resultat
un núvol de punts amb colors
reals, amb una densitat
homogènia i sense zones
d'ombra i tot plegat amb una
precisió de 1cm.

llançar-li missions i gràcies al
sistema de navegació i de
localització d'obstacles, evitarà
qualsevol tipus de col·lisió,
disposa de sistemes lidar i radar
que li permeten localitzar
qualsevol element en la seva
trajectòria i esquivar-lo sense
necessitat d'intervenció de l'usuari.

L'autonomia n'és la característica
principal. El sistema de vol que
incorpora el sensor, permet

Per poder documentar de forma
precisa i homogènia incorpora:
-Un lidar de volta completa de

Font: Leica Geosystems S.L, / Website: http://www.leica-geosystems.com / info.comercial@leica-geosystems.com

INTRODUCCIÓ CURS I JORNADA TÈCNICA

INTRODUCCIÓ A REVIT: MODEL DIGITAL.
DURACIÓ DEL CURS I HORARIS - 21 h
Febrer 2022 - 12h online 9h presencial.
DIES 4/11/18 Febrer DE 16 A 20h online.
DIES 5/19 Febrer DE 09:00 A 13:30h presencial.
Inscripcions: sobreestants@sobreestants.com
Formador:
Xavier Barberà Calderó, llicenciat en arquitectura per
l'ETSAV i especialista en BIM.Màster en BIM Manager
i Postgraus en BIM Project Manager i BIM Design
Modeller.

TOPOGRAFIA EN ESTADO PURO.
Dia: 11 de març de 2022.
De 15:30h a 19:30h.
Es presentaran totes les novetats i avanços
tecnològics, des de Hexagon, aplicant a les diferents
solucions topogràfiques, Imatge, núvols de punts,
sistemes inercials, drons, software I Serveis.
A Càrrec de: Leica Geosystems

-BIM VS. CAD
-TREBALL DES DE DWG
-PORTES I FINESTRES
-MOBILIARI
-PILARS
-MEDICIONS, LLISTATS I ANÀLISI
-ESCALES I FORATS
-COTES I ETIQUETES
-FUSTERIES
-PLÀNOLS RÀPIDS

OCI

El Pallars Jussà: Lúltim regne
dels dinosaures Europeus.

Quan pensem en dinosaures de
ben segur que ens venen imatges
d'un enorme T. rex lluitant amb
un imponent Triceratops, mentre
un ramat d'hadrosaures pastura
despreocupat per les grans
planes nord-americanes. Però
sabíeu que fa milions d'anys
Catalunya era terra de
dinosaures? I no d'uns
dinosaures qualsevols, sinó dels
últims que van viure a Europa i
un dels darrers de tot el món.
Pocs llocs del planeta tenen el
privilegi de poder gaudir d'un
registre fòssil tant ric i variat de
dinosaures com el que hi ha al
Pallars Jussà. Els moviments
tectònics i la erosió ha volgut
que en aquesta comarca hi
aflorin uns estrats rocosos de fa
entre 72 i 66 milions d'anys amb
abundant restes de dinosaures,
fent que el Pallars tingui una de
les concentracions més altes de
jaciments paleontològics amb
dinosaures de tot Europa.
La historia de les descobrires de
dinosaures en aquestes terres es
remunta a principis del segle XX,
amb la construcció del la Presa
de Talar i la troballa fortuïta de
grans ossos d'animals extingits
dins la roca. D'ençà, la certa
sistemàtica de restes fòssils
d'aquest grans saures de l'era
mesozoica i el seu estudi a
permès als paleontòlegs poder
reconstruir de forma molt
acurada com deuria ser la vida

fa més de 66 milions d'anys al
que ara són els Pirineus.

Museu de la Conca Dellà

Per fer-nos una idea de com era
el paisatge i la vida als Pirineus
de fa 70 milions d'anys, és
gairebé obligatori començar
aquest viatge visitant el museu
de la Conca Dellà situat dins el
casc antic d'Isona

Jaciment de la Posa

A poc més de quatre km al nord
d'Isona en direcció cap a Coll de
Nargó, un indicador ens informa
de la proximitat de l'Ermita de la
Mare de Déu de la Posa. Allí,
sobre una gran superfície de roca
sorrenca, vestigis d'un antic mar
que cobria bona part del nord

de la Península Ibèrica, s'hi
troben varies desenes de
depressions de forma triangular
i distribuïdes de forma aleatòria.
En un primer moment, durant
els anys 90, aquestes marques
es van interpretar com a les
petjades deixades per un ramat
de dinosaures que deuria
pasturar prop del mar. Anys més
tard, però, es va demostrar que
aquests forats eren les marques
d'alimentació d'un banc de
rajades.

Jaciment de petjades
d'Orcau

Si amb la visita anterior us heu
quedat amb les ganes de veure
petjades de dinosaures, la vostra
destinació és el jaciment d'Orcau.

Vista del jaciment paleontològic de La Posa amb els centenars de marques de rajades.
Imatge: Dinosaures dels Pirineus.
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Al sobbi anterior, us vam proposar una ruta per conèixer una ciutat romana de casa nostra.
Aquest sobbi, us proposem una ruta que us portarà 70 milions d'anys enrera i us permetrà conèixer els
dinosaures que s'amaguen al costat de casa. Això no és cap pel·lícula de ciència-ficció, sinó la màgia dels
jaciments paleontològics dels Pirineus.
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Just abans d'arribar al poble
d'Orcau, al costat del trencall
que s'enfila cap a l'antic castell
medieval, s'hi troba un petit
sender mig amagat dins el bosc.
Aquest antic camí de ronda,
encara empedrat amb les roques
originals, us conduirà davant
d'una paret de pedra semivertical de més de 2.000 m2.
Aquí hi podreu veure les
impressions de les petjades dels
darrers titanosaures, dinosaures
de cula i coll llarg, que van
poblar Europa fa 70 milions
d'anys.

Jaciment de
Llau de la Costa.

desembre 2021
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Vista general d'una part del jaciment paleontològic de petjades de dinosaure d'Orcau. En
aquesta imatge el rastre de mans (marques en forma de mitja llunya) i peus (algunes amb
la impressió de les urpes) ha estat pintada per facilitar la seva observació. Imatge: Dinosaures
dels Pirineus.

Prop del poble de Basturs,
amagat enmig de camps i
barrancs s'hi troba aquest
jaciment excepcional de petjades
d'hadrosaures, dinosaures
herbívors de bec d'ànec i cresta
al cap. L'antiga plana fangosa
d'un riu cretàcic, ara convertit en
una riera on en prou feines hi
corre aigua, va conservar a la
perfecció les petjades amb tres
dits d'un ramat d'hadrosaures
que pasturava per aquesta zona
fa més de 66 milions d'anys.
L'accés al jaciment és complicat
i per motius de seguretat no hi
ha senyalització.

Jaciment d'ous de dinosaure
de Suterranya i Basturs

Una de les moltes petjades d'hadrosaure del jaciment paleontològic de Llau de la Costa.
Imatge: Dinosaures dels Pirineus.

De nou, ens trobem davant d'un
parell
de
jaciments
paleontològics espectaculars
però de difícil accés, i és que la
natura és calitjosa i ha volgut
que la gran majoria de jaciments
amb dinosaures dels pirineus no
es trobin a peu de carretera.
Situat al nord dels pobles de
Suterranya i Basturs, roques
sedimentàries d'antics llacs, rius
i platges han atresorat les restes
fòssils de closques, ous -quasi
tan grans com nua pilota de
futbol sala- i postes del últims
titanosaures.

Font i Agraïment:
Dinosaures dels Pirineus, Museu de la Conca
Dellà i Institut Català de Palenontologia
Miquel Crusafont.

Fotografia de detall d'un parell d'ous de dinosaure titanosaure -la closca original ha adquirit
un color blanc-grisos- del jaciment de Basturs. Imatge: Dinosaures dels Pirineus.
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