Barcelona, 11 de juliol de 2018

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
107. carta circular
Benvolguts consocis,
Com sabeu, el passat dia 4 vam fer la visita a les obres del nou Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau.
Com que hi va haver persones que no van poder assistir-hi, si hi esteu interessats podeu respondre aquest
correu i si hi ha quòrum mirarem de muntar una altra visita.

ACTUALITAT
Jornada d’eficiència energètica en equipaments esportius. Reptes de futur.
El passat divendres 8 de juny al matí, al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Melcior Colet de Barcelona, es
va dur a terme una jornada tècnica sota el títol “Eficiència energètica en equipaments esportius - Reptes de
futur” organitzada per l’Institut Català de l’Energia, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya i el Consell
Català de l’Esport. La jornada fou dinamitzada per Mariano Bordas, del CCE, acompanyat per diferents
col·laboradors de la mateixa institució i va comptar també amb la participació de diversos membres per part
de l’ICAEN, IREC i IDESCAT. Trobareu tota la informació a www.acicat.org
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CURSOS
Presentació Postgrau Facility Management
La profunda transformació de la dinàmica del treball fa que la gestió del manteniment dels actius d'edificis i els
seus serveis generals sigui una bona sortida laboral a la situació actual del sector. Aquest postgrau està dirigit
a arquitectes tècnics i professionals que gestionen equips d’especialistes dedicats a la gestió i manteniment
dels actius d’edificis i els seus serveis generals. Coneix el programa i objectius del Postgrau de Facility
Management de la mà de Miquel López. La presentació serà el dimecres 11 de juliol de 18:30 a 19:00 a
CAATEEB. Us podeu inscriure a formació@apabcn.cat i també trobareu més informació consultant al web
https://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/presentacio-facility.aspx
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CONCURSOS
L’Ajuntament de Sabadell convoca un Concurs de projectes per al Parc del Nord
L'Ajuntament de Sabadell ha convocat el Concurs de projectes del Parc del Nord i d'espais lliures al Nord de
la ciutat de Sabadell i l'adjudicació del contracte de serveis per a la redacció del projecte executiu i la direcció
facultativa de la Fase 1, que ha comptat amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Les
bases del Concurs preveuen dues fases amb intervenció de Jurat, el qual compta amb un terç de membres
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designats per la Borsa de Jurats del COAC, tal i com marca la Llei de l’Arquitectura. Pel que fa a la solvència
tècnica, només es requereix la corresponent col·legiació obligatòria del tècnic competent que s’hi vulgui
presentar, però no es demana experiència prèvia. Tota la informació sobre aquest concurs a
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/ajuntament-sabadell-convoca-concurs-projectes-parc-del-nord
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Premis Catalunya Construcció 2018
El Paranimf de la Universitat de Barcelona va acollir el passat 27 de juny la cerimònia de lliurament de la 15a
edició dels Premis Catalunya Construcció, que va tenir lloc en el marc de la Nit de la Construcció organitzada
pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB). A l’acte hi van assistir prop de 500 persones,
professionals i empresaris del sector de la construcció. Dues empreses associades a la Cambra Professional
han sigut premiades, Valeri Consultors per la millor direcció de l’execució i Batlle i Roig Arquitectura per a la
innovació en la construcció. També s’ha reconegut el premi a la trajectòria professional a Robert Brufau,
consultor d’estructures. A tots ells l’enhorabona.
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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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