Barcelona, 10 d’octubre de 2018

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
115. carta circular
Benvolguts consocis,
Aquesta setmana volem destacar la visita que hem organitzat a la Biblioteca Montserrat Abelló de dilluns
vinent, dins del programa del Rehabilita, i us volem posar al corrent de la reunió que hem tingut a la junta
d’OBRA, per promoure la rehabilitació sostenible a Barcelona, compartint les dades existents, impulsant
bones pràctiques i facilitant l’accés als tècnics i industrials. En aquest sentit, properament us enviarem les
bases per a les subvencions vigents a la rehabilitació a Barcelona perquè pugueu fer propostes de millora per
a futures campanyes. És una ocasió en què podem ajudar a donar valor a un mercat potencial important del
qual depèn en bona part el futur del sector i la millora de l’entorn urbà.
ACTES INTERNS
REHABILITACIÓ BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ
Recordeu que el proper dilluns 15 d’octubre a les 19.00h la Cambra Professional organitza una jornada
dedicada a la rehabilitació dins de cada edició del Rehabilita. Aquest any es tractarà la Biblioteca Montserrat
Abelló, un espai recentment rehabilitat per a ús cultural. De la mà dels professionals que hi 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. Inscripció prèvia a www.rehabilita.cat o enviant un correu a la Cambra
cambra@cambraprofessional.org. Els ponents seran Ricard Mercadé i Aurora Fernández com autors i
direcció d’obra. Jaume Bardají i Rafael Capdevila com a Direcció d’Execució de l’Obra.

ACTES EXTERNS
REHABILITA 2018
Setmana de la Rehabilitació que promou el Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers de
l’Edificació de Barcelona i que es celebrarà del 15 al 21 d'octubre. Tindrà com a eixos fonamentals un
programa de jornades tècniques i una fira oberta a la ciutadania al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El
programa de jornades tècniques per a professionals i ciutadans serà del 15 al 19 d’octubre. Consulteu la
programació http://rehabilita.cat/jornades-tecniques/
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EL FUTUR DEL METRO DE BARCELONA
Aquesta jornada és una bona oportunitat per compartir una visió integrada del que vol ser el Metro de
Barcelona a l’escenari de la mobilitat del futur.De la mà de tècnics i experts, aquesta jornada ens permet
apropar-nos a algunes d’aquestes tendències en la mobilitat urbana, conèixer quin paper juga el metro en
aquest ecosistema així com també veure exemples concrets de pràctiques i casos d’èxit desenvolupats al
Metro de Barcelona i a altres xarxes del món. En el futur d’aquesta mobilitat, la xarxa de Metro continuarà
jugant un paper preeminent, per la qual cosa caldrà abordar els reptes i implementar les actuacions que
garanteixin atendre adequadament la demanda d’aquesta nova realitat. Està programada pel divendres 26
d’octubre de 09.00 a 14.00 h al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, c/ Dels Vergós,
16 de Barcelona. Us hi podeu inscriure a inscripcions@camins.cat Assistència gratuïta. Places limitades.
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ACTUALITAT
L’AJUNTAMENT ACORDA L’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PGM PER OBTENCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT

El passat 28 de setembre, el Plenari del Consell Municipal va acordar l’aprovació provisional de la Modificació
del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat i la
declaració d’àrea de tanteig i retracte. L'entrada en vigor de la Modificació no es produirà fins que la
Subcomissió d’Urbanisme l'aprovi i es publiqui al DOGC
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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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