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Barcelona, 19 de març de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

127a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Ens plau compartir amb vosaltres que la setmana passada vam arribar a un acord amb PIMEC per la nostra 
incorporació com a soci col·lectiu. Aquesta incorporació ens permetrà d’una banda participar de les 
negociacions sectorials relacionades amb la nostra activitat a què PIMEC té accés, com per exemple 
l’avaluació prèvia de les lleis que posteriorment es tramiten als òrgans legislatius. De l’altra banda, permetrà a 
tots els membres de la Cambra Professional gaudir dels avantatges d’estar vinculats amb PIMEC, gairebé 
com si hi estiguessin vinculats directament. Iniciem amb ells un període de prova que us explicarem a la 
propera Junta General i que esperem que sigui del vostre interès. 

 
ACTES INTERNS 
 
VISITA OBRA SAGRADA FAMÍLIA 
La Cambra ha organitzat la 3a visita d’obra i en aqueta ocasió serà a la Sagrada Família. La visita 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 passarem a fer una visita guiada del seu interior 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. Serà estrictament destinada als associats a la Cambra 
Professional, la data màxima per confirmar assistència és el dilluns 15 de març i disposem d’un nombre 
màxim de 15 places. Els interessats, envieu un correu a cambra@cambraprofessional.org. 
 
 
ACTES EXTERNS  
 
AVANT MANAGER. NOVES EINES PER A UNA MILLOR GESTIÓ DEL DESPATX D’ARQUITECTURA.  
Els companys d’Avant Manager i socis de la Cambra, ens conviden el proper 28 de març a les 11.00h del 
matí, a la presentació de les últimes novetats del seu software de gestió a la sala de conferències del COAC.  
En aquesta jornada s'analitzaran les darreres novetats de l'aplicació Avant Manager per a la gestió eficient del 
despatx d'arquitectura, com ara la gestió intel·ligent d'emails, i es farà una demostració pràctica per a la gestió 
integral del despatx, els projectes i els clients. També comptarem amb la presència del Grup Idea, un estudi 
d'arquitectura col·legiat que fa més de 4 anys que va implantar l'aplicació Avant Manager i que explicarà la 
seva experiència d'èxit com a usuaris del sistema. US podeu inscripcions i veure el programa de la jornada a 
https://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2596&lang=C. 
 
EINES PER EVITAR QUE LA TEVA EMPRESA FAMILIAR DESAPAREGUI 
El gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques organitza una jornada pel proper dia 3 d’abril de 
2019 a les 17:30h, anomenada “Eines per evitar que la teva empresa familiar desaparegui” i l’implantarà en 
Ricard Agustín. Us deixem un enllaç a continuació on trobareu tota la informació https://www.gremi-
obres.org/wp-content/uploads/2018/10/Formaci%C3%B3-Family-Business-Solutions.pdf. En aqueta jornada hi 
conviden gratuïtament a tots els socis de la Cambra Professional, per tant si hi esteu interessats, si us plau, 
envieu un correu a cambra@cambraprofessional.org i us inscrivim. 

Font: Gremi Constructors d’Obres 

CONCURSOS 
 
PRESENTACIÓ DELS NOUS CONCURSOS D’HABITATGE PÚBLIC DE L’INCASÒL 
El proper dijous 21 de març a les 18.00h, tindrà lloc a la Sala d'Actes del COAC la presentació dels 
nous Concursos d’arquitectura per a la construcció de promocions d’habitatge públic 2019 que convocarà 
properament l'INCASÒL. L'acte comptarà amb la participació d'Albert Civit, director de l’INCASÒL; Gonçal 
Marquès, director de Projectes i Cap Operatiu de l'INCASÒL; Judith Gifreu, directora de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya, i Jaume Fornt, director adjunt de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Presentarà 
l'acte la degana, Assumpció Puig. Més informació https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/presentacio-
nous-concursos-habitatge-public-incasol-2019  

           Font: COAC 
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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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