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 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

126a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

ACTES INTERNS 
 
VISITA OBRA SAGRADA FAMÍLIA 
La Cambra ha programat una visita d’obra a la Sagrada Família, que consta d’una primera part en la que els 
caps d’obra i producció de la Basílica ens faran una presentació sobre l’estat actual de les obres i després 
d’aquesta part passarem a fer una visita guiada de la mà de l’arquitecte director de la Basílica, el Sr. Jordi 
Faulí. Aquesta visita està prevista pel dimecres 27 de març a les 18.30h i te una durada prevista de 1h 45 
minuts aproximadament. Aquesta visita és estrictament destinada als associats a la Cambra Professional, 
amb un nombre màxim de 15 places. Els interessats, envieu un correu a cambra@cambraprofessional.org 
indicant les vostres dades. 
 
ACTES EXTERNS  
 
FÒRUM D’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA 
Experts nacionals i internacionals debatran sobre el present i el futur de l’habitatge a la ciutat. Les inscripcions 
per assistir al Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR) ja estan obertes. Els dies 19, 20 i 21 de 
març l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) de l’Ajuntament de Barcelona celebrà aquest 
fòrum per debatre, treballar i posar en valor el dret a l’habitatge a la ciutat. Les persones que hi vulguin 
assistir només s’han d’apuntar introduint les seves dades a través del formulari d’inscripció, ja que l’aforament 
és limitat. Formulari d’inscripció a https://congres.manners.es/FHAR/. Trobareu el programa a complet de 
totes les jornades a https://habitatge.barcelona/ca/noticia/obertes-les-inscripcions-per-assistir-al-forum-
dhabitatge-i-rehabilitacio-de-barcelona-2_775426.  
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ACTUALITAT 
 
EL GOVERN AUTORITZA L’ICAEN A CONTRACTAR UN ESTUDI SOBRE EL MODEL ENERGÈTIC DE 
CATALUNYA L’ANY 2050 
El Consell Executiu ha autoritzat l’Institut Català d’Energia (ICAEN) a contractar un estudi sobre el model 
energètic de Catalunya l’any 2050. L’objectiu és analitzar les necessitats del sistema elèctric català pel que fa 
a generació, emmagatzematge, gestió de la demanda i infraestructures de la xarxa per tal d’assolir un model 
amb una participació del 100% d’energies renovables l’any 2050.  L’import màxim de l’estudi serà de 149.435 
euros. Aquesta mesura s’emmarca en el procés de transició energètica que viu Catalunya, i que el Govern de 
la Generalitat vol acompanyar i accelerar. En aquest sentit, el Govern ja va aprovar el gener de 2017 les 
bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, on s’estableix que l’any 2050 el sistema energètic 
català es basi totalment en les energies renovables, i en l’actualitat es troba en procés d’elaboració de la Llei 
de la Transició Energètica de Catalunya. https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/333862/govern-
autoritza-icaen-contractar-estudi-sobre-model-energetic-catalunya-any-2050  
 

Font: Institut Català de l’Energia_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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