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Barcelona, 18 de setembre de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

112. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana volem destacar tres visites d’obra programades properament, on podreu conèixer en 
primera persona exemples de procediments LEAN,  de rehabilitació i de promoció cooperativa d’habitatges. 
Esperem que us siguin d’interès. 

 
ACTES INTERNS 
 
TERTÚLIA PROFESSIONAL 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@cambraprofessional.org  
 
 
REHABILITACIÓ 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. 

 
 
ACTES EXTERNS 
 
VISITA GUIADA A L'EDIFICI COOPERATIVA D'HABITATGES (PRINCESA, 49) 
Com associats de la Cambra Professional el proper dia 21, OBRA  ens convida a una visita guiada a l’edifici 
d’habitatges rehabilitat del carrer Princesa nº49, que com hem dit serà el proper divendres 21 de setembre a 
les 10h del matí i tindrà una durada aproximada de 90 minuts. Ens guiarà la visita un membre de Sostre 
Cívic, que es la cooperativa que ha promogut la rehabilitació d’aquest edifici. En conjunt, són 5 habitatges 
amb superfícies que oscil·len entre els 45-65 m2, amb 3 espais comunitaris repartits en tres plantes per a un 
ús d’habitatge social pels socis de l’entitat. Les places son limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció. Per 
inscriure-us, podeu entrar al web de OBRA, on trobareu l’enllaç i més informació o bé enviant un correu a 
info@obrabcn.cat  

Font: Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica 
 
UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE PER ÀREES CRÍTIQUES, NORMATIVA I TECNOLOGIA  
L’ACI ens convida a la 47a Jornada Tècnica organitzada per RBVAir 72F, sota el títol "Unitats de tractament 
d'aire per àrees crítiques, normativa i tecnologia". Garantir una climatització eficaç en espais habitables, és 
primordial per tal de contribuir en un estalvi energètic i gaudir d'una qualitat de l'aire òptima. Tanmateix, hi ha 
zones amb usos diversificats on el disseny de les instal·lacions s'ha d'adaptar a les necessitats 
específiques de l'usuari, cosa que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar el sistema de tractament d'aire que 
s'utilitzarà. Planificar aquest tipus d'instal·lacions a partir de la normativa actual i l'adaptació de les tecnologies 
a partir de casos pràctics, seran el fil conductor d'aquesta jornada amb l’objectiu d'oferir diversos models que 
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permetin millorar el rendiment energètic dels edificis que projectem. La jornada tindrà lloc el proper dia 27 de 
setembre a les 18:00h a la Seu d'ACI, carrer Camí Vell de Sarrià, 23 (Entresòl). Us podeu inscriure a 
info@acicat.org  

Font: Associació Consultors d’Instal·lacions 
 

ACTUALITAT 
  
L’ICAEN, INSTITUCIÓ AMFITRIONA DEL GPEX18 – GLOBAL POWER AND ENERGY EXHIBITION 
L'Exposició Mundial d'Energia (GPEX), que es celebra per primer cop a Barcelona entre el 17 i el 20 de 
setembre de 2018, mostrarà les estratègies i tecnologies necessàries per adaptar-se a la transició energètica 
mundial. En aquest context, l'Institut Català d'Energia, institució de referència en la transició energètica de 
Catalunya, hi serà present com amfitriona d'aquesta fira i congrés amb un estand institucional que compartirà 
amb algunes de les empreses del Cluster de l'Energia Eficient de Catalunya (CEEC). Podeu trobar tota la 
informació a http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20180827_noti_gpex18  

Font: ICAEN 
 

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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