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Fira de Barcelona. Barcelona Building Construmat I RECINTE DE GRAN VIA. DEL 23 AL 26 DE MAIG

La innovació marca 
el camí a seguir 
per la construcció

El saló de Fira de Barcelona celebra la seva 20a edició

S
egons el recentment pu-

blicat Informe BBConstru-

mat 2017, que dedica el 

seu primer capítol al mer-

cat de la construcció, el canvi de 

tendència del sector està més que 

confi rmat, malgrat que encara hi ha 

senyals contradictoris sobre la soli-

desa de la recuperació. Segons els 

seus autors, Josep Ramon Fontana 

i Ferran Bermejo, “el sector de la 

construcció a Espanya no es recu-

pera més ràpid perquè no tots els 

seus components estan en condi-

cions de propulsar la producció”. 

Consideren aquests experts que “el 

sector no residencial i la rehabi-

litació encara no han acabat de 

despertar-se, i que l’enginyeria 

civil ha tornat a retrocedir”. No 

obstant, apunten, la vivenda ja ha 

iniciat la seva recuperació al nostre 

país, amb ritmes dispars en funció 

de les comunitats. 

En aquest context arriba la 20a 

edició de Barcelona Building Cons-

trumat (BBConstrumat), el Saló In-

ternacional de la Construcció de 

Fira de Barcelona, que també torna 

al camí del creixement, a l’augmentar 

un 25% el seu espai expositiu i un 

27% el nombre d’expositors directes 

respecte a la passada edició (cele-

brada el 2015). Amb 13.800 metres 

quadrats de superfície expositiva i 

prop de 800 marques participants, el 

certamen més emblemàtic del sector 

evidencia la millora que està expe-

rimentat la construcció espanyola. 

La directora del certamen, Ione 

Ruete, destaca “el gran suport que 

el sector de la construcció ha do-

nat al nou enfocament del saló, 

iniciat el 2015 i que es refl ecteix 

amb un augment en el nombre 

d’empreses participants”.

L’assignatura pendent
El segon capítol de l’Informe BB-

Construmat fa referència al que con-

sidera una revolució pendent. I és 

que, segons aquest treball, el sector 

de la construcció és el que menys 

inverteix en innovació, ja que es mou 

en valors pràcticament simbòlics. Per 

tant, el sector té davant seu el repte 

d’abandonar la seva zona de confort 

i explorar les innovacions tecnològi-

ques existents, així com els nous 

processos i sistemes de gestió que 

es van desenvolupant. En paraules 

de la presidenta del Grupo Sorigué 

i de BBConstrumat, Ana Vallés: “La 

innovació és clau en el futur de 

tot el procés constructiu i el saló 

és la plataforma ideal perquè la 

indústria descobreixi com ampliar 

els seus horitzons”.

En aquest sentit, Barcelona Buil-

ding Construmat destinarà una zo-

na exclusiva per mostrar les últimes 

innovacions tècniques i tendències 

que marcaran el futur més pròxim. 

Amb més de 2.000 metres quadrats, 

l’àrea Future Arena ocuparà la zona 

central del pavelló.

Aquest espai es dividirà en quatre 

zones. Al Showroom, s’exposaran 

60 materials, productes o sistemes 

avançats presentats per diverses 

empreses i el Technical Corner aco-

llirà una cinquantena de presenta-

cions i ponències d’innovació. Per 

una altra part, l’àrea de Startups 

comptarà amb la col·laboració de 

4YFN, que presentarà una selecció 

de les millors start-ups internacionals 

del sector mentre que a la zona de 

Centres Tecnològics i Universitats 

hi haurà presència de realitat virtual, 

drons, impressió en tres dimensions, 

internet de les coses (IoT, segons les 

seves sigles en anglès), el modelat 

d’informació de construcció (BIM) o 

prototips de vivendes sostenibles.

L’objectiu de Future Arena és po-

der mostrar com les noves tecno-

logies tenen una gran infl uència en 

les sis fases que conformen el cicle 

de la construcció. Així, en l’etapa 

de projecció, es podrà visitar una 

obra o un projecte a través d’unes 

ulleres de realitat virtual i treballar 

en una BimporTable, una taula de 

treball col·lectiva i versàtil per al seu 

ús en obra amb tota la informació 

del projecte digitalitzada (a càrrec de 

la UPC). En la fase de materials, es 

presentaran els nous components i 

elements que revolucionaran el sec-

tor amb la participació del MaterFAD 

(Centre de Materials de Barcelona). 

En la fase d’execució, s’aixecarà 

una instal·lació amb l’ús de la im-

pressió 3D, robots i drons en un pro-

jecte desenvolupat per l’Institute for 

Advanced Architecture of Catalonia 

(IAAC) i Tecnalia. En la fase d’edifi ci 

acabat es presentarà un prototip de 

vivenda modular de consum gairebé 

nul, gràcies a la col·laboració entre el 

Consorci Passivhaus, i Tecnalia i en 

què el IoT tindrà un destacat prota-

gonisme. En la fase de rehabilitació, 

la Universitat de Carleton (Canadà) 

presentarà com les eines de digitalit-

zació i escaneig amb el nou escàner 

3D Leica BLK làser i el braç robòtic 

Kuka poden detectar patologies invi-

sibles en tot tipus de façanes. 

Per últim, en economia circular es 

donarà a conèixer la importància de 

l’aplicació d’aquest model de ges-

tió en la reducció dels residus ge-

nerats per l’activitat constructora. I 

a BIM, la Universitat de Stanford del 

Silicon Valley californià habilitarà un 

espai amb 16 monitors per poder 

accedir a un entorn virtual per mos-

trar els avantatges del modelatge 

d’informació de construcció.

Contactes de negoci
El saló segueix apostant per acostar 

les oportunitats de negoci que ofe-

reixen els mercats internacionals a 

les empreses del sector de la cons-

trucció. Per fer-ho, la direcció ha 

invitat més de 800 representants de 

constructores, associacions profes-

sionals i delegacions comercials de 

països com Colòmbia, Israel, Itàlia, 

el Marroc, Mèxic o el Perú. 

Per facilitar els contactes de ne-

goci entre expositors i compradors i 

prescriptors internacionals, Barcelo-

na Building Construmat centralitzarà 

totes aquestes activitats al Meetings 

Arena, un espai de 400 metres qua-

drats. Així, el dia 23 acollirà el Broke-

rage Event, una trobada empresarial 

consistent en reunions B2B amb un 

PER DARÍO REINA

DESPRÉS D’UNS ANYS en què el saló va patir l’impacte de la crisi, Barcelona Building Construmat 
presenta una proposta de valor que dona resposta a les necessitats actuals d’un sector que comença a 
mostrar símptomes de recuperació i que emet senyals de reactivació. Per aquest motiu, BBConstrumat 
2017, que se celebra del 23 al 26 de maig al pavelló 2 del recinte de Gran Via, concedeix un especial 
protagonisme a la digitalització i la innovació com a palanques del canvi que necessita el sector per 
afrontar els nous temps. 
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format d’entrevistes bilaterals de 30 

minuts de durada, i el Fòrum Llati-

noamericà-Europeu de Cambres de 

Construcció, en què està prevista la 

participació de representants de 20 

entitats. 

El dia 24, tindrà lloc el Fòrum Con-

tract Nacional i Internacional que, or-

ganitzat pel Col·legi de Dissenyadors 

d’Interiors i Decoradors de Catalu-

nya (Codic), reunirà professionals del 

disseny d’interiors i empresaris, en es-

pecial, del sector hoteler d’Espanya, 

el Perú i Mèxic, entre altres.

El dia 25, les possibilitats d’inversió 

que presenta el sector en l’actualitat 

centraran l’activitat del Meetings Are-

na. Al matí, tindrà lloc un fòrum que, 

organitzat per RTV Grupo Inmobi-

liario, Iberian Property Investment 

Partners i el saló, reunirà empreses 

que desenvolupen projectes immo-

biliaris en el sector residencial i ter-

ciari i que necessiten finançament 

per desenvolupar la promoció. A la 

tarda, se celebrarà el fòrum convocat 

a start-ups que enfoquen la cons-

trucció intel·ligent des de diferents 

perspectives com la domòtica, el IoT, 

el BIM o la impressió 3D. Coorganit-

zat per la Xarxa d’Inversors Privats 

i Family Offi ce del IESE, Barcelona 

Activa, Iberian Property Investment 

Partners i el saló, el fòrum està obert 

a noves empreses que busquen fi -

nançament superior a 50.000 euros 

per accelerar el seu creixement. 

El dia 26, i sota l’organització 

de Barcelona Activa, se celebra el 

Fòrum d’Ocupació, en què es porta-

ran a terme reunions entre empreses 

del sector i professionals en recerca 

de feina amb entrevistes de 10 mi-

nuts de durada.

L’oferta del Meetings Arena de 

BBConstrumat es completa, du-

rant tots els dies, amb el servei 

d’assessorament internacional de 

l’Icex; un espai de coworking en 

col·laboració amb el CREC; les en-

trevistes de selecció entre empreses 

i agents comercials de la construc-

ció en una activitat del Col·legi Ofi cial 

d’Agents Comercials de Barcelona; 

el Press Corner, amb la presència 

dels mitjans ofi cials del saló; i la parti-

cipació de la llibreria La Capell, espe-

cialitzada en temàtiques relacionades 

amb l’arquitectura i l’urbanisme.

Conferències 
En l’àrea Talks Arena, BBConstrumat 

comptarà amb congressos sectorials 

on més de 50 experts abordaran di-

versos reptes del sector. El 23 de 

maig, tindrà lloc el Congrés sobre 

Vivenda Social que, en col·laboració 

amb l’Ajuntament de Barcelona, 

abordarà quines són les experiències 

que, en l’actualitat, s’estan posant 

en pràctica per generar un parc de 

vivendes assequibles que permetin 

que la població segueixi vivint als 

seus barris i ciutats amb l’objectiu 

d’evitar la gentrifi cació.

Els dies 24 i 25 es desenvoluparan 

les jornades del Congrés d’Innovació, 

organitzat pel despatx Offi ce for Po-

litical Innovation d’Andrés Jaque, un 

dels joves arquitectes espanyols més 

reconeguts internacionalment, i que 

abordarà la innovació aplicada a la 

pràctica arquitectònica. 

El dia 26 se celebrarà el Con-

grés d’Economia Circular que, so-

ta l’organització de la Fundació 

d’Economia Circular, donarà les 

pautes per incorporar els principis 

d’aquesta estratègia que pretén re-

duir l’ús de materials i la generació 

de residus no reutilitzables.

Els guardons
La 17a edició dels Premis Barce-

lona Building Construmat –que a 

partir d’aquest any compten amb 

la col·laboració de la Fundació Mies 

van der Rohe–, serviran per distin-

gir i donar a conèixer les obres i les 

propostes que representen i generen 

un valor afegit dins el sector, en els 

següents àmbits: obra construïda 

en arquitectura i infraestructures; 

projecte i/o servei innovador; pro-

ducte i/o material innovador i, com 

a novetat, Estand Barcelona Building 

Construmat 2017 (per incentivar la 

qualitat de l’arquitectura efímera, 

posar en valor el seu potencial tam-

bé per  estimular la curiositat dels 

visitants).

Diverses imatges de 
l’anterior edició de la 

fi ra BBConstrumat.

regeneració urbana; Google, Only 

Media Web i Overalia explicaran 

com les empreses del sector po-

den optimitzar la seva presència a 

internet i s’obrirà la primera jorna-

da del curs d’identitat digital per a 

arquitectes.

El dia 25, Cátedra Inmobilia-

ria presentarà un informe sobre 

tendències immobiliàries i de 

la construcció a Catalunya i 

s’obrirà una jornada tècnica de 

l’Associació Espanyola de Fabri-

cants de Façanes Lleugeres i Fi-

nestres (Asefave) sobre normativa 

de col·locació de fi nestres. 

El dia 26, la plataforma Houzz 

donarà a conèixer les últimes ten-

dències en disseny i renovació de 

la llar. Les assemblees del Consell 

General dels Col·legis de Dis-

senyadors d’Interior i d’Asefave, 

entitat que també celebra la seva 

junta directiva, i una jornada de 

la Fundació Laboral completen 

l’agenda.

E
l saló presenta un ampli 

programa d’esdeveniments 

paral·lels. En primer lloc, oferirà 

als seus visitants la possibilitat de 

conèixer diversos edifi cis i infra-

estructures de Barcelona a través 

de sis itineraris arquitectònics 

relacionats amb la vivenda social, 

l’enginyeria i l’economia circular 

(23, 24 i 25 de maig). 

En aquesta mateixa línia, el 

saló acull durant tots els dies del 

saló la 13a Biennal Espanyola 

d’Arquitectura i Urbanisme, orga-

nitzada pel Ministeri de Foment, 

el Consell Superior de Col·legis 

d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) 

i la Fundació Arquia, que presen-

ta una mostra de la producció 

dels arquitectes espanyols entre 

el 2013 i el 2015. Mentrestant, 

del 23 al 25 de maig, la European 

BIM Summit organitzarà diversos 

tallers per divulgar el funcio-

nament del BIM. El dia 23 de 

maig, el Col·legi d’Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d’Edifi cació de Barcelona orga-

nitza una jornada internacional 

per debatre sobre la seguretat 

laboral en el sector de la cons-

trucció. 

El dia 24 de maig, la Generalitat 

celebra un seminari per expli-

car com fer negocis a Colòm-

bia, Cuba, Xile, Equador i Perú; 

l’Observatori de Barcelona per 

a la Rehabilitació Arquitectònica 

(OBRA) donarà a conèixer les 

claus de la rehabilitació i de la 
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