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Barcelona, 2 d’abril de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

128a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana destaquem la visita als habitatges dotacionals de Fabra i Coats. Aquesta promoció és un 
dels projectes singulars que ha portat a terme la regidoria d’Habitatge i Rehabilitació en aquest mandat. 
Ubicada al barri de Sant Andreu, el projecte ha permès recuperar com a edifici d’habitatges una de les naus 
de Can Fabra. La nau s’ha convertit en un edifici amb 46 habitatges, 41 dels quals destinats al lloguer 
assequible i reservats per a joves menors de 35 anys. Les obres van començar el juny de 2017 (finalitzaran 
aquesta primavera) i s’hi ha invertit un total de 5,9 milions  

 
ACTES EXTERNS  
 
VISITA AL RECINTE DE LA FABRA i COATS (46 HABITATGES DOTACIONALS)   
L’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, ha programat una visita guiada al complex 
industrial de la Fabra i Coats (Sant Andreu/Carrer de Sant Adrià, 20). Prevista pel proper dijous, 4 d’abril de 
2019 a les 10.00h (durada 90 minuts aprox.). Aquesta visita és gratuïta i va a càrrec de Mercè Berengué 
(Arquitecta de Roldán+Berengué), de l’equip encarregat del projecte executiu de rehabilitació i construcció 
d’aquesta promoció; i el suport de Daniel López, arquitecte de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. 
Algunes de les característiques de la promoció de la Fabra i Coats: ha conservat la seva façana industrial i té 
interiors de fusta. I a més, podrem veure in situ criteris d’estalvi energètic que s’hi ha aplicat, o quines han 
estat les pautes constructives d’aprofitament de l’edifici, entre d’altres millores. Les places són limitades (20 
màxim). Si hi esteu interessats un podeu inscriure a través del correu genèric de l'OBRA: info@obrabcn.cat  
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ACTUALITAT 
 
L’ICAEN PRESENTA EL PLA RENOVA’T PER IMPULSAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA 
L’Institut Català d’Energia (ICAEN), del departament d’Empresa i Coneixement, ha presentat avui el Pla 
Renova’t Indústria  2019, que fomentarà la renovació d’equips auxiliars de plantes industrials ubicades a 
Catalunya per d’altres energèticament més eficients. La iniciativa té per objectiu coordinar els descomptes i 
incentius que poden oferir els fabricants i distribuïdors d’equips de la indústria que s’hi adhereixin amb 
l’acompanyament a les empreses interessades en substituir la seva maquinària. El Pla Renova’t oferirà, fins al 
30 de setembre de 2019, l’oportunitat de renovar el parc actual d’equips auxiliars al procés industrial per 
equips de funcionament, rendiment i característiques similars i que acreditin una major qualitat i eficiència 
energètica. Així, en el marc de la iniciativa, els fabricants i distribuïdors inclouran en les seves ofertes 
avantatges o incentius de tipus econòmic –com per exemple descomptes, recompra de l'equip retirat, etc. – o 
de serveis addicionals –com ara manteniment, projecte, estudi, posada en marxa, etc. –. A més, les empreses 
que s’acullin al Pla gaudiran de l’acompanyament tant dels propis fabricants com de l’ICAEN, que actuarà 
com a coordinador de la campanya.  
Podeu llegir la noticia a http://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20190318_PresentacioPlaRenovat  
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CURSOS 
 
CURS ONLINE: PREPARACIÓ PER OPOSICIONS 
L’Escola Sert posa en marxa un curs de preparació per a tots aquells arquitectes que vulguin concórrer a 
unes oposicions a l'administració pública i necessitin preparar-se el temari específic de les proves. Per això, 
entre el 29 d’abril fins al 8 de juliol, es desenvoluparà un curs de 24 sessions que repassarà els tres mòduls 
que recull l’examen i que inclouen qüestions relatives a l’urbanisme i l’habitatge, l’edificació i els equipaments, 
l’espai públic i el cadastre, a més a més d'una darrera sessió dedicada a fer proves pràctiques. També hi 
haurà un quart mòdul sobre la ciutat de Barcelona, que es cursarà de forma separada durant l'Escola d'Estiu. 
El curs busca que l’alumne adquireixi els coneixements dels temaris específics habituals necessaris per 
presentar-se a les proves d’oposició d’arquitecte superior en qualsevol administració pública. La formació, 
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d’un total de 84 hores, es farà a les aules de l’Escola Sert, però també es pot cursar online a través del 
Campus Virtual. https://www.arquitectes.cat/ca/escolasert/cursos/preparacio-oposicions-barcelona-2019  
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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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