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Barcelona, 12 de setembre de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

111. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Últimament s’està parlant molt de la implementació de metodologies Lean en el nostre sector, com a 
complement a d’altres mètodes i tecnologies, i com a eina útil per assolir major competitivitat i eficàcia en la 
nostra activitat constructiva i productiva.  Enguany iniciem el curs amb una Tertúlia Professional sobre 
aquesta nova metodologia. 
 

ACTES INTERNS 
 
Tertúlia Professional sobre Lean Construction a la caseta d’obra de Magoria 
Lean Construction és una metodologia de treball, un sistema i manera de produir importat del sector industrial 
i que comença a introduir-se en molts processos arquitectònics i constructius amb resultats molt satisfactoris. 
Al marge de les promeses fantàstiques i de les utopies pròpies de qualsevol “novetat”,  l’Adrià Poveda 
(Project Manager i cap d’Obra de l’empresa Promuobra)  ens explicarà a peu d’obra, des de la mateixa caseta 
on és fan les reunions de seguiment de Lean Construction setmanals, la seva experiència, els avantatges i 
dificultats observats, i ens introduirà en les diferents metodologies particulars de gestió de projectes on el 
Lean Construction és eina eficaç de gestió: metodologies Pull Session i Last Planner System. És pretén 
promoure el debat crític i constructiu dels assistents  a partir de la presentació feta i de l’experiència 
professional de tots els assistents. Us esperem el proper dimecres 26 de setembre a les 18:00h a la caseta 
d’obra situada a Gran Via de les Corts 159, cantonada carrer Parcerisas. Cal confirmar assistència enviant un 
correu a cambra@cambraporfessional.org  
 
 
Rehabilitació de la Biblioteca Montserrat Abelló (Les Corts) 
Com cada any la Cambra Professional organitza una jornada dedicada a la rehabilitació dins de cada edició 
del Rehabilita. Aquest any, dins el bloc “Socialment digne”, es tractarà la Biblioteca Montserrat Abelló, un 
espai recentment rehabilitat per a ús cultural. Com sempre, de la mà dels professionals que han intervingut 
coneixerem les tasques dutes a terme durant el procés i l’experiència en la rehabilitació. Acabarà a jornada 
amb una visita a l’espai. Jornada gratuïta. Inscripció prèvia a www.rehabilita.cat o enviant un correu a 
cambra@cambraprofessional.org. Serà el proper dilluns 15 d’octubre a les 19.00h. Per aquesta jornada 
comptarem amb els ponents: Ricard Mercadé i Aurora Fernández com autors i direcció d’obra. Jaume 
Bardají i en Rafael Capdevila com a Direcció d’Execució de l’Obra. 

 
 
ACTUALITAT 
  
S’alenteix el creixement de l’edificació i es confirma l’estancament de la rehabilitació 
El COAC ha presentat el 19 de juliol als mitjans de comunicació l’activitat de construcció i rehabilitació a 
Catalunya referent al primer semestre de l’any 2018, a partir dels projectes d’execució d’obra. La superfície 
dels projectes visats a Catalunya ha crescut un 10% respecte el primer semestre del 2017, però no es tracta 
d'un creixement estructural. Com en anys anteriors, són determinats projectes de gran superfície i d’obra nova 
els responsables del creixement. La falta d’estratègies de renovació urbana es constata amb una manca de 
creixement de la gran rehabilitació, que continua amb tendència pràcticament plana. Podeu llegir més sobre 
aquesta notícia a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/edificacio-catalunya-1s-2018  
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CONCURSOS 
 
Nou conveni entre l’Ajuntament de Sabadell i el COAC per l’assessorament en concursos de projectes 
El passat 26 de juliol, Juli Fernández, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sabadell, i Sandra Bestraten, 
presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC, han formalitzat la signatura d'un conveni a través del 
qual el Col·legi prestarà suport tècnic en els processos de convocatòria i tramitació de tres concursos de 
projectes. La primera licitació que ha comptat amb la col·laboració del Col·legi és el Concurs de projectes del 
Parc del Nord. Els altres dos concursos previstos són per a la Masia de Can Uriach i el Mercat de 
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Campoamor. Més informació a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/nou-conveni-coac-ajuntament-
sabadell-assessorament-concursos-projectes  

Font: COAC 
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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