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■■■  La direcció d’execució de la Nova 
Seu de la Filmoteca ens va enfrontar a un 
complex repte, tant pels aspectes tècnics 
propis del projecte així com les diferents 
incidències que s’han anat succeint al 
llarg de la seva dilatada execució.

Ubicada al nucli dur del barri del Raval 
de Barcelona, entre els carrers Espalter, 
Sant Pau, Robadors i Sant Josep Oriol, i 
dins del pla municipal de reestructuració 
del barri, un dels seus objectius és fomen-
tar els lligams culturals en aquesta con-
flictiva zona de la ciutat.

L’edifici està constituït per planta baixa 
més 3, i dues plantes més sota rasant, sub-
mergides per sota del nivell freàtic.
■	 Soterranis: Soterrani -1, cabina de 

projeccions, sala d’exposicions, àrea de 
formació i sales d’instal·lacions. Soter-
rani -2 amb magatzems de material 
cinematogràfic i arxiu paper, així com 
dues sales de projecció sota la plaça 
Salvador Seguí.

■	 Planta	Baixa: Vestíbul principal, 
venda de tiquets, cafeteria, llibreria i 
sales tècniques.

■	 Planta	Primera: Biblioteca, sala d’ex-
posicions i oficines Filmoteca.

■	 Planta	Segona: Oficines Filmoteca i 
Departament de Cultura.

■	 Planta	Tercera: Oficines Departament 
de Cultura i sales tècniques.

Una joia al Raval
Direcció de l’execució i coordinació de seguretat de la nova seu 
de la Filmoteca de catalunya a barcelona

fran Godoy
Arquitecte tècnic
director d’execució

David Barrasa
Arquitecte tècnic
director d’execució

Victòria Piera
Arquitecta tècnica
coordinadora de seguretat

Els treballs d’excavació van ser particularment 
complexos en tenir el nivell freàtic escassament a 1,50 m
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Fitxa tècnica

■■  Ubicació: Plaça salvador seguí, 1-9 de barcelona
■■  Promotor: Gestió d’infraestructures GisA
■■  Projecte: mAP Arquitectes i bomA
■■  Direcció d’obra: Josep lluís mateo i Agustí obiol
■■  Direcció d’execució: 
         Fran Godoy i david barrasa (AUdinG)
■■  Coordinadora de seguretat: 
         Victòria Piera (GreccAt)
■■  Constructor: emcoFA
■■  Cap d’obra: montse tort 
■■  Superfície edificada: 7.890,00 m2

■■  Pressupost de l’obra: 10.167.533,59 €
■■  Data d’inici: 4 de etembre de 2007
■■  Data final: 30 de maig de 2011

la construcció de la nova seu de la Filmoteca de catalunya a barcelona va ser seleccionada 
per als Premis catalunya construcció 2012 en la categoria de direcció d’execució d’obra i va 
guanyar el primer premi en la categoria de coordinació de seguretat i salut. 
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Unes cales executades abans de l’inici 
de les obres van apuntar el que ens arriba-
ríem a trobar, atesa la ubicació de l’edifici 
a l’històric nucli del Raval de Barcelona, 
extraradi de la ciutat medieval, zona de 
conreus i ocupada parcialment per anti-
gues llacunes. 

Es va dur a terme una intensa recerca 

arqueològica, que ens va portar des de 
la ciutat moderna, amb les estructures 
dels habitatges que van ser enderrocats 
no fa gaires anys, passant per una antiga 
presó de dones del segle XIX, troballes 
d’estructures relacionades amb l’ocupa-
ció agrícola que va haver-hi (sínies, pous, 
canalitzacions) i així fins arribar a l’estrat 

per profund amb ocupació humana, datat 
a l’edat de Bronze.

Atès que la prospecció va ser exhausti-
va i extensiva a la totalitat del solar, i per 
tal de no retardar per mes temps el inici 
de l’obra de construcció, es van anar com-
paginant els treballs de fonamentació 
profunda de pantalles, pilons i sapilons, 

trebAlls de ProsPecció ArqUeolòGicA PreVis A l’inici de l’obrA

inici dels trebAlls de FonAmentAció Amb lA PreserVAció de les dArreres zones de trebAll dels ArqUeòleGs

mesUrAment de lA UbicAció eXActA de les trobAlles
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amb les darreres tanques de recerca 
arqueològica i es va crear un espai pro-
tegit per al treball dels arqueòlegs just al 
mig del solar, tot envoltant de maquinària 
d’excavació i fonamentació, on es va loca-
litzar un enterrament.

Els treballs de fonamentació van 
haver de ser programats per fases, en 
haver de procedir a la retirada d’una esta-
ció transformadora soterrada, localitzada 
en el futur emplaçament de les sales de 
cinema, i haver de fer una de provisional 
fins a la finalització de l’edifici, quan va 
ser reubicada a l’interior de l’edifici, amb 
l’obligatori canvi de programa en la plan-
ta baixa, per allotjar l’equipament.

També es va haver de modificar la geo-
metria del soterrani, en localitzar nom-
brosos serveis en l’àmbit més immediat 

de l’obra, al carrer Sant Pau, com les con-
duccions d’aigua, gas, prisma i cambra 
telefònica, i clavegueram.

Els treballs d’excavació, a més, van 
ser particularment complexos en tenir el 
nivell freàtic escassament a 1,50 m. per sota 
de la cota zero dels carrers, i haver d’exca-
var fins a uns 10 m. per sota d’aquesta.

Tampoc no es podia fer un abatiment 
total d’aquest nivell freàtic a la cota de 
fonamentació, a causa de les possibles 
afectacions en edificacions veïnes, moltes 
en mal estat de conservació, així com 
per la capacitat d’evacuació d’aigua a la 
xarxa pública, molt limitada en aquesta 
part de la ciutat. L’excavació dels dar-
rers metres es va fer simultaniejant la 
reducció de cabal d’aigua extrets pels 6 
pous que es van executar al solar, amb la 

incorporació de bombes que, treballant 
en rases excavades superficialment, com-
pensava els volums d’aigua bombats. 

Es va fer l’apuntalament dels murs 
pantalla, a dos nivells, mentre acaba de 
progressar l’excavació de terres, i comen-
cen a executar-ne les lloses de subpressió, 
lligades a sapilons i pilons.

A partir de la cota 0 el projecte era de 
gran complexitat per la seva innovació, 
fonamentalment en la estructura disse-
nyada per BOMA amb sistemes de postte-
sat en murs i bigues de cantell, essent la 
façana tota la estructura vertical i jugant 
amb els forjats entre portants i penjats 
per deixar gran espais lliures en planta.

El formigó emprat en tota la estructu-
ra vertical va ser autocompactable, per 
poder garantir la correcta distribució 

estintolAment de lA PAntAllA PerimetrAl i eXcAVAció del solAr

lA comPleXitAt del Procés d’eXecUció FeiA imPrescindible UnA orGAnitzAció i PlAniFicAció molt AcUrAdes
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d’aquest en murs densament armats i 
amb les beines del posttesat.

Es va fer una planificació específica de 
la estructura, per tal de poder controlar els 
temps de curat del formigó dels diferents 
nivells de forjats i murs, els treballs de 

posttesat. L’estintolament de les façanes 
va resultat de gran complexitat, pels 
requeriments estètics previstos al projecte 
de MAP (manca de juntes en façana, enco-
frat de cara exterior de mur amb llistons 
de fusta natural, entre d’altres) amb la 

precisió dels mateixos al ser estructures 
portants o penjats separats en dues dife-
rents fases, pels requeriments que es van 
establir durant l’obra. Així vam arribar a 
l’extrem d’executar fins a 4 plantes en sus-
pensió en algunes fases de l’obra. ■

 
es VA Fer UnA PlAniFicAció esPecíFicA de l’estrUctUrA Per controlAr els temPs de cUrAt del FormiGó de cAdA niVell de sostres i mUrs
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■■■  Tots els professionals que ens dediquem a la coordinació 
de seguretat i salut sabem que cada obra té les seves caracte-
rístiques que la fan especial i diferent a la resta. Aquesta obra 
no podia ser d’altra manera i a continuació passo a explicar 
quins són aquells valors, característiques i fets que considero 
remarcables i que la fan una obra força singular quant a la coor-
dirnaió de seguretat:
■ 1.	El lloc on està situada (Raval de Barcelona).
■ 2.	L’interès arqueològic.
■ 3.	L’execució complexa d‘alguns elements constructius.
■ 4.	La llarga durada (2007 a 2011) i alhora baix índex de sinis-

tralitat.
■ 5.	La implicació de tots els agents intervinents i la implanta-

ció de la cultura preventiva en tota la planificació i organit-
zació de l’obra.

■ 6.	Les reunions de coordinació d’activitats empresarials 
(CAE) (2 tipus de coordinació).

■ 7.	Les visites institucionals durant l’obra.

Per totes aquestes circumstàncies, es pot definir com una 
obra de llarga durada (més de 4 anys), amb interferències amb 
treballs d’arqueologia, en una construcció d’estructura molt 
complexa, en un barri de carrers estrets de difícil accés, amb 
molta problemàtica social, i amb el resultat d’un índex de sinis-
tralitat mínim.

Implantar la cultura 
preventiva a l’obra

Victòria Piera
Arquitecta tècnica
coordinadora de seguretat

És una obra de llarga durada amb 
interferències amb treballs d’arqueologia, 
en una construcció d’estructura molt 
complexa, en carrers de difícil accés, amb 
problemàtica social i amb el resultat d’un 
índex de sinistralitat mínim

La ubicació de l’obra
La nova seu de la Filmoteca de Catalunya s’ha construït en el 
districte de Ciutat Vella, dins el barri del Raval, un dels barris 
de Barcelona on es pot apreciar a cada cantonad0a un alt xoc 
cultural i social. Alhora no cal oblidar que és una de les zones de 
la ciutat amb un índex més alt de persones amb risc d’exclusió 
social, delinqüència, drogoaddicció i prostitució.

L’obra està ubicada a l’entorn dels carrers Robador, Sant 
Pau, Sant Ramon, Espalter, Sant Josep Oriol i Plaça Salvador 
Seguí, envoltat de tota la problemàtica anteriorment comenta-
da, i que en molts moments de l’execució ha afectat i marcat el 
ritme i solucions adoptades a l’obra.

Un dels primers i repetits incidents van ser els desperfectes 
continuats a la tanca de l’obra, objecte de cops i usos inade-
quats. Degut als incidents comentats, així com a l’afluència de 
gent durant el dia i aldarulls de dia i nit, es va valorar la proble-
màtica amb el cap d’obra i el tècnic de prevenció de la construc-
tora. Tot l’assumpte es va traslladar a la reunió d’obra, amb 
la proposta de substituir la tanca de xapa grecada que estava 
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reflectida en l’ESS i en el PSS dels carrers Sant Pau i Espalter 
per bloc de formigó, una tanca més forta i més difícil de mani-
pular i trencar per part del públic. Després de moltes gestions, 
en les que es va haver de justificar clarament els objectius, pros 
i contres d’aquest canvi, es va realitzar aquesta modificació.

Ens hem d’agafar aquest canvi com l’anècdota que ens ha de 
fer veure, que a l’hora de redactar projectes i prendre decisions 
a l’obra, cal tenir sempre en compte quines són les necessitats 
del barri o zona on està situada l’obra. Quasi diàriament es feia 
un control de l’estat de la tanca perimetral, per evitar riscos 
amb els treballadors de l’obra, així com amb la gent del carrer.

Un altre aspecte a considerar va ser augmentar el control 
d’accessos a l’obra, ja que en algunes ocasions ens havíem 
trobat personal aliè a l’interior de la mateixa. Exhaustivament 
es va realitzar el control a la porta de l’obra de tota la gent que 
entrava i sortia, i tothom havia de passar per la caseta d’obra 
per identificar-se. Es va exigir que tothom que entrés a la zona 
de treball que portés casc, armilla reflectant i botes de segu-
retat. D’aquesta manera a més de complir amb les normes de 
seguretat, era fàcil controlar qui era personal de l’obra i qui no.

Interès arqueològic
La nova seu de la Filmoteca de Catalunya s’ha construït al nucli 
antic, al districte de Ciutat Vella, això ja en fase de projecte va 
fer preveure la possibilitat d’aparició de restes enterrades i, per 
tant, d’inici era obligatori tenir un equip d’arqueòlegs que fes 
un seguiment de l’excavació. La seva feina consistia a veure 
si sortia en l’excavació alguna resta arqueològica, fer el segui-
ment de l’excavació, documentar el que trobessin, el que s’ha-
via de retirar o bé tapar, així com el que s’havia de mantenir. Tot 
això supervisat pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat i el 
Museu d’Història de Barcelona.

Aquesta fase comportava la convivència de les tasques d’ar-

queologia amb els treballadors que feien el moviment de terres i 
fonamentació, amb el risc que tot plegat comportava. Aquestes 
dues fases no s’han pogut realitzar de manera i al ritme d’una 
obra normal, ja que tot s’ha hagut de revisar minuciosament, a 
més de tenir en compte que teníem al mateix solar persones rea-
litzant tasques amb màquines que pesen tones i alhora personal 
realitzant treballs de precisió amb pinzell. Alhora cal tenir en 
compte que aquests dos factors no podien treballar allunyats 
l’un de l’altre, sinó que els arqueòlegs havien d’estar suficient-
ment a prop per veure que s’excavava i suficientment lluny per 
no córrer el risc d’atropellament o xocs amb elements mòbils de 
les màquines.

També cal dir que la llarga durada dels treballs d’arque-
ologia (quasi 1 any i mig) i el fet que els arqueòlegs no siguin 
persones expertes en treballs de construcció d’obres, va fer que 
s’haguessin d’extremar les precaucions, la pedagogia i la coor-
dinació entre les diferents empreses. Per aquest motiu abans 
d’iniciar-se els treballs, es va fer una reunió de coordinació 
d’activitats empresarials (CAE) on es va explicar la problemà-
tica d’aquesta feina i fase de l’obra, i conscienciar a la gent del 
risc que existia. Era important fer entendre als diferents equips 
intervinents en aquesta fase que la col·laboració havia de ser 
estreta, tant pel bon funcionament de l’obra com per evitar ris-
cos innecessaris i inassumibles. 

Reunions de coordinació
Mensualment es feien les reunions de CAE i s’observava l’evolu-
ció de les feines, es parlava de si hi havia hagut algun problema 
durant el treball i, en el cas de ser així, com es podia solucionar i 
evitar. Les reunions de coordinació mensuals eren molt impor-
tants ja que tenien, com a mínim, 3 objectius molt importants:
■ a)	Coordinar. Coordinar les dues empreses i les feines a realit-

zar, que no estiguessin una sobre de l’altre, ja que hi va haver 
moments en que teníem excavadores i pinzells treballant a la 
mateixa zona, i alhora es feien pilotatges en una altra zona del 
solar. Ho solucionava delimitant al màxim les zones de pas i 
de treballs, i així evitar els riscos que es podien generar per les 
dues parts.

■ b)	Diàleg. Que es parlessin obertament tots els problemes i 
dificultats que hi havia hagut o hi podia haver, i que hi hagu-

Aquesta fase comporta la convivència 
de les tasques d’arqueologia amb els 
treballadors que feien els fonaments, amb 
el risc que això comportava
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és diàleg entre els treballadors de les diferents empreses, per 
solucionar possibles problemes o riscos generats i alhora 
aconseguir el tercer objectiu de les reunions: la implicació.

■ c)	La	implicació de la gent per fer i treballar amb seguretat, 
fer les coses ben fetes, que ells mateixos es sentissin còmodes 
participant de la seguretat de l’obra, felicitant-los si calia i 
parlant del que no s’havia fet correctament. Com no podia ser 
d’altra manera, les reunions de coordinació també servien 
per plantejar per avançat les feines a fer, com dur a terme 
aquestes amb seguretat, demanar opinió dels agents impli-
cats de si els hi semblava bé la proposta feta o si creien que es 
podia fer d’una altra manera. Aquestes reunions mensuals 
prèviament amb el dia a dia es preparaven i consensuaven 
amb l’encarregat d’obra i tècnic de prevenció.

Fonamentació i estructura
L’execució de la fonamentació i l’estructura de la nova seu de la 
Filmoteca de Catalunya va ser molt complexa, bàsicament a 4 
fets que cal destacar:
■ Excavació i construcció de murs per sota del nivell freàtic
■ Execució de jàsseres posttesades de grans dimensions que 

conformen els murs de façanes de l’edifici
■ Execució de jàsseres interiors posttesades per suport de sostres
■ Execució de sostres interiors “penjats”

Atesa la complexitat de tot el procés d’execució es va haver 
de fer una CSS molt acurada aplicant una metodologia de 
treball molt especial i anant una mitja de 2 o 3 o mes cops per 
setmana a l’obra, que va consistir en:
■ 1.	Reunió setmanal de visita d’obra amb tots els agents impli-

cats (DO, DE, GISA, BOMA, cap d’obra i CSS). Hi ha CSS que 
no hi van a aquestes reunions però jo considero que s’ha d’anar 

per veure que el que s’ha previst fer, com i quan, per poder dir 
el que calgui i tenir un seguiment més profund de l’obra, per 
desprès poder coordinar correctament l’obra amb el cap d’obra 
i l’encarregat.

■ 2.	Reunió setmanal amb el cap d’obra, encarregat i tècnic de 
prevenció per trasllada lo comentat a la reunió de la visita 
d’obra, per veure si es podia millorar alguna cosa i com s’ha-
via de fer des de la vessant sempre de seguretat.

■ 3.	Una o dues visites d’obra setmanals (a vegades més si ho 
requeria l’obra) amb l’encarregat d’obra. Amb això es veia 
com estava l’obra, si tenia deficiències i si es complia el que 
s’havia parlat a les reunions

■ 4. Moltes vegades hi havia feines que no estaven reflectides 
en el PSS al ser molt complexes o especifiques i jo li demanava 
a la constructora que fes un annexos del PSS on es detallessin 
aquelles feines per fer-les amb seguretat. De tots aquest fets 
feia un informe mensual per la propietat (GISA) on explicava 
totes les feines fetes de CSS durant el mes.

Durada de l’obra i alhora baix índex de sinistralitat
L’obra va durar 4 anys des de setembre de 2007 a l’octubre de 
2011. Per aquest motiu podia existir el perill de que en la segu-
retat es produís un relaxament, un estat de confiança i deixar 
d’estar alerta per aplicar la seguretat. 

Però no var ser així, aquesta va ser també la meva feina, el 

Atesa la complexitat de tot el procés 
d’execució es va haver de fer una 
coordinació de seguretat molt acurada 
aplicant una metodologia especial
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estar implicada al cent per cent, coordinant, organitzant amb 
reunions, planificant, avançant-me als fets, dialogant, moti-
vant, felicitant i també corregint. Per tots aquest motius es va 
fer seguretat fins al final i en tot moment. I els fets ho diuen, ja 
que l’índex de sinistralitat va ser molt baix, amb només 4 acci-
dents lleus en el transcurs de tota l’obra. Un resum estadístic 
de l’obra és el següent:
■ Durada de l’obra: 50 mesos
■ Mitja treballadors/mes: 50,80 treballadors/mes 
■ Nombre total hores treballades: 237.356 hores
■ Nombre total de jornals: 29.669,50 jornals
■ Nombre d’accidents lleus: 4
■ Nombre d’accidents greus: 0

Sense desmerèixer cap dels accidents, es pot valorar com a 
mínima la sinistralitat de l’obra, ja que els resultats dels acci-
dents varen ser els que es detallen a continuació:
■  25-06-08: Trau al cap per un cop amb un tros de formigó (4 

punts de sutura).

■  07-01-10: Cop de martell al dit índex de la mà esquerra.
■  10-06-10: Queixal trencat per efecte d’un cop.
■  21-12-10: Rascada a una cama.

Implicació de tots i implantació de la cultura preventiva
Des del primer moment, tots els agents intervinents varen 
estar molt implicats, aquesta també va ser la meva tasca del dia 
a dia, ho vaig deixar clar des de el primer moment.

El que vaig fer es imposar que tothom portes els Epi’s (casc, 
armilla reflectant i botes de seguretat) al entrar a l’obra. 

Es va parlar amb la constructora i aquesta va habilitar un 
armari amb tots els Epi’s personalitzats per tota la DO. Tothom de 
la DO al entrar a l’obra anava a la caseta d’obra i es “vestia de segu-
retat”; això tenia una triple vesant: que complissin en tot moment 
amb la seguretat al entra a l’obra, que es conscienciessin de fer 
seguretat i pensessin en ella. Es va parlar amb el tècnic de preven-
ció de la constructora i ells varen ser conscients en que s’havia de 
posar un control a la porta i que tothom que entres a l’obra anés a 
la caseta a identificar-se i donar la seva documentació.
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La constructora va ser conscient des del principi que els 
seus treballadors no podrien fer el seguiment exhaustiu de 
seguretat amb la col·locació de proteccions col·lectives i per 
això quan l’obra ho va requerir varen subcontractar una 
empresa especialitzada en això. La veritat es que va funcionar 
molt bé i varen haver puntes d’una, dues, tres i fins i tot 4 perso-
nes instal·lant les proteccions col·lectives, on es necessitava. 

Els treballadors eren conscients de la labor important 
que es feia en seguretat, inclús ells mateixos en les reunions 
de CAE mensuals implicaven a l’empresa especialitzada per 
que abans de fer la seva feina aquesta passes abans per que 
col·loquessin les proteccions col·lectives i així poguessin tre-
ballar correctament en seguretat. La implicació era tal que 
fins i tot el cap d’obra i sobretot l’encarregat amb el dia, dia 
demanava consell o comentava la jugada per fer una feina amb 
una correcta seguretat. Es va fer una formació in situ per a la 
instal·lació i posada en servei de les bastides específiques per 
fer els murs de formigó.

El promotor (GISA) es va implicar en tot moment en donar 
recolzament a la tasca de la coordinadora i facilitant el contacte 
entre totes les empreses. Un tècnic de GISA assistia setmanal-
ment a les reunions d’obra per estar informat en tot moment del 
desenvolupament dels treballs.

Reunions de coordinació d’activitats empresarials
Segons el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, quan es produ-
eix la concurrència de treballadors de varies empreses d’un 
mateix centre de treball, les empreses deuran informar-se 
recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que 
desenvolupen en el centre de treball que puguin afectar els tre-
balladors de les altres empreses concurrents en el centre.

Per aquest motiu es varen fer reunions de CAE de 2 tipus:

■ CAE mensual de l’empresa principal amb tots els seus sub-
contractats. En aquestes reunions s’organitzava, coordina-
va, motivava i planificava amb suficient antelació totes les 
feines que s’havien de fer per tal que no hi haguessin caval-
caments entre les feines i es veiessin els nous riscos que es 
podien generar per poder-los solucionar.

      Després de la CAE cada tècnic de prevenció de cada subcon-
tractat de la empresa principal aprofitava per reunir-se in situ 
en l’obra amb els seus treballadors per comentar el que s’havia 
dit en la reunió. També s’aprofitaven aquestes reunions per 
comentar els accidents lleus que hi havia hagut i com es podia 
solucionar el problema si hi era.

■ CAE puntual quan entrava una nova empresa a l’àmbit 
d’obra, com per exemple FECSA-ENDESA o qualsevol altre 
companyia de serveis públics, o també empreses d’urbanit-
zació dels carrers i entorn urbà. 

També, cap al final de les obres, va entrar a treballar direc-
tament l’ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals) per 
adequar els espais dels quals en faria ús. Això va suposar que 
treballarien simultàniament dues empreses contractistes 
principals dins del mateix àmbit d’obra, amb els seus correspo-
nents subcontractats.
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PROCÉS CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU DE LA FILMOTECA DE CATALUNYA

BoSCH & VENTAYoL GEoSErVEIS

Nom de l’empresa: BOSCH & VENTAYOL GEOSERVEIS Descripció de la intervenció 
realitzada a la filmoteca de 
Catalunya
Sondeigs i estudi geotècnic en els 
sediments molt tous de l’antiga lla-
cuna del Cagalell, i amb excavació 
de soterranis sota el nivell freàtic.
Instal·lació de piezòmetres de con-
trol del nivell freàtic.

Persona contacte: Albert Ventayol

Adreça: Rocafort 261, àtic 2a • Localitat: Barcelona

Província: Barcelona • Codi Postal: 08029

Telèfon: 93 540 85 42 • fax: 93 540 85 39

mail: info@boschiventayol.com • Pàgina web: www.boschiventayol.com

TÈCNICA
PrAXi

Les visites institucionals
Atesa la particularitat de l’obra i el fet d’haver esdevingut un 
símbol de l’urbanisme i transformació del barri del Raval de 
Barcelona, aquesta obra va tenir vàries visites de tipus institu-
cional durant el seu desenvolupament.

En aquest aspecte cal remarcar la visita que varen realitzar 
el dia 26 d’octubre de 2010 el president de la Generalitat, acompa-
nyat del conseller de Cultura i de l’alcalde de Barcelona. També, 

el Nadal de 2010, GISA va escollir aquesta obra com a exemple 
d’obra amb un bon procés d’execució i va convidar a tots els seus 
treballadors, més de 200 persones, per fer una visita tècnica.

A més d’aquestes, hi ha haver vàries altres visites de caire 
institucional, que varen introduir la necessitat d’establir pro-
tocols de visita amb itineraris senyalitzats i amb personal que 
pogués guiar els visitants. ■

 

PROCÉS CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU DE LA FILMOTECA DE CATALUNYA
NEoProof SoLUCIoNES INTEGrALES

Nom de l’empresa: NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES, SL
Descripció de la 
intervenció realitzada a la 
filmoteca de Catalunya
Impermeabilització integral de la 
fonamentació, garantint l’estanquei-
tat dels soterranis de l’edifici davant 
de la presència del nivell freàtic.

Persona contacte: Josep Raya

Adreça: C/Habana, 7 • Localitat: Badalona

Província: Barcelona • Codi Postal: 08914

Telèfon: 96 383 91 94 • fax: 93 399 03 49

Pàgina web: www.neoproof.net • mail: neoproof@neoproof.net

PROCÉS CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA SEU DE LA FILMOTECA DE CATALUNYA

rUSCALLEDA

Nom de l’empresa: RUSCALLEDA, SA

Descripció de la 
intervenció realitzada a la 
filmoteca de Catalunya
Moviment de terres i ajudes amb 
mitjans mecànics a l’equip d’arque-
ologia.

Persona contacte: Judit Ruscalleda

Adreça: Av. Maresme, 9 • Localitat: Sant Cebrià de Vallalta

Província: Barcelona • Codi Postal: 08396

Telèfon: 93 763 10 12 • fax: 93 763 13 21

Pàgina web: www.ruscalleda.biz • mail: ruscalleda@ruscalleda.biz


