Barcelona, 16 de maig de 2018

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
101. carta circular

Benvolguts consocis,

Aquest és el butlletí d’aquesta setmana amb algunes novetats que afecten el sector.
ACTES EXTERNS
Tallers de mobilitat sostenible
La Fundació La Caixa organitza els tallers de Mobilitat sostenible en el marc del cicle de conferències “Créixer
sense consumir: experiències d’economia circular”. Diversos tallers temàtics dedicats als sectors de
l’edificació, l’alimentació i la mobilitat. Al final de cada bloc hi haurà una taula rodona de síntesi oberta al
públic. En aquestes sessions sectorials s’abordaran casos concrets d’empreses, emprenedors i agents
socials que comencen a implementar experiències d’economia circular, des de la concepció del producte o el
servei fins a l’ús i el reaprofitament dels residus. Consta de diferents sessions que tindran lloc al Palau
Macaya, al Passeig de Sant Joan 108 de Barcelona. Podeu consultar el programa amb totes les dates i
horaris a http://www.camins.cat/ca/2018/04/06/tallers-de-mobilitat-sostenible/.
Font: Camins.cat

ACTUALITAT
Assumpció Puig, escollida primera degana en la història del COAC
La candidatura d'Assumpció Puig i Hors ha guanyat les eleccions a la Junta de Govern del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya celebrades el 9 i 10 de maig, després d'obtenir 1.238 vots, enfront dels 600 de
Ramon Torra i Xicoy, els 385 d'Enric Mir i Teixidor, i 168 vots en blanc. Es tracta, doncs, de la primera degana
de la història del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La candidatura liderada per Assumpció Puig està
integrada per Pere Castelltort i Sales, que assumirà les funcions de secretari; Ione Ruete Díaz com a
tresorera, i Josep Ferrando i Bramona, Guillem Costa i Calsamiglia i Duna Bellmunt Tarragó com a vocals.
Assumpció Puig agafa el relleu a Lluís Comerón i Graupera, que després de vuit anys al capdavant de la
institució el passat mes de gener va assumir la presidència al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
Espanya.
Nous ajuts per a la rehabilitació 2018
El ajuts públics han estat i són un estímul bàsic per a fomentar el deure de conservació i manteniment dels
edificis d’habitatges entre els seus propietaris, impulsant l’activitat econòmica i generadora de llocs de treball,
tot millorant l’habitabilitat, la seguretat, l’accessibilitat, el confort i la salut ambiental dels ciutadans en els seus
edificis. Per tal de donar a conèixer les diferents convocatòries d’ajuts i subvencions a la rehabilitació, el
CAATEEB ha organitzat una jornada on es presentaran les convocatòries de les administracions catalanes
per a l’any 2018. Aquesta jornada serà el dijous 24 de maig de 17h a 19h a la sala d’actes. Trobareu el
programa i us podeu inscriure a https://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/Nous-ajuts-rehabilitacio-2018
Font: Agenda del CAATEEB

CONCURSOS
Presentació dels nous concursos d’habitatge públic de l’Incasòl
El proper dimecres 23 de maig, a les 12.00h, tindrà lloc a la seu del COAC a plaça Nova la presentació dels
nous Concursos d’arquitectura per a la construcció de quatre promocions d’habitatge públic 2018 que
convocarà properament l'INCASÒL. L'acte, presidit per la degana electa del COAC, Assumpció Puig,
comptarà amb la participació del secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, Carles
Sala; el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra; el director de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt; i el director de l’INCASÒL, Damià Calvet. Us podeu inscriure a
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/presentacio-nous-concursos-habitatge-public-incasol-2018
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AVANTATGES
Descomptes per als membres de la Cambra Professional:
-

Software Avant Manager: 50% de descompte de la quota del primer mes, formació i migració de dades
gratuïts http://www.avantmanager.com/

-

Pixel 51: Estudi personalitzat gratuït de les necessitats per la implantació de BIM + 10% de descompte en
formació (aplicable a la primera formació que es realitzi) http://www.pixel51.net/

-

Agencia de Certificació Professional: Descompte del 5% per ser socis de la Cambra, acumulable a altres
bonificacions que ofereix l’Agència. www.agenciacertificacionprofesional.org

Rebeu una cordial salutació,
La Junta
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