Barcelona, 23 de juliol de 2019

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
136a. carta circular
Benvolguts consocis,

ACTUALITAT
L’EDIFICACIÓ A CATALUNYA 1r SEMESTRE 2019
L’edificació mostra un lleuger creixement basat però en un model poc sostenible, segons l’anàlisi d’activitat de
construcció i rehabilitació de Catalunya el primer semestre del 2019 a partir dels projectes d’execució d’obra,
que ha fet el COAC. L’activitat del sector es fonamenta en el model tradicional, centrat en l’edificació d’obra
nova. La gran rehabilitació segueix perdent pes, i ho fa de forma continuada des del 2017. Resoldre les
deficiències en accessibilitat, aïllament i eficiència energètica —que afecten la salut i el benestar de les
persones— segueix sent el repte pendent, en un parc edificat el 40% del qual té més de 50 anys d’antiguitat, i
en un context de canvi climàtic que reclama accions contundents també en el nostre sector. Podeu llegir la
notícia sencera a https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/edificacio-catalunya-1a-2019
Font: COAC
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS RESIDENCIALS DEL 2019
Amb data 7 de juny, s'ha publicat al DOGC la Convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació
d’edificis de tipologia residencial a Catalunya per l’any 2019, exclosos els municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (Resolució TES/1530/2019). L'objecte de la convocatòria és fomentar la millora de l'eficiència
energètica i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d'utilització i l'accessibilitat. Les subvencions s'adrecen
tant a habitatges col·lectius com a habitatges unifamiliars aïllats o en filera. Consulta al web el resum de les
bases, elaborat per l'OCT https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/20190607_oct_convocatoria2019rehabilitacio-ahc_0.pdf
Font: COAC

CURSOS
MÀSTER I POSTGRAUS 2019-2020
Nou programa de formació amb els cursos de Màster i Postgrau del curs 2019-2020. Els podeu consultar tots
a https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/llista-masters/
Font: CAATEEB
CONCURSOS
GUARDONATS EN LA DARRERA EDICIÓ DELS PREMIS FAD
El dimecres 19 de juny es va celebrar al Disseny Hub Barcelona la cerimònia de lliurament dels Premis FAD
d'Arquitectura i Interiorisme, en un acte presentat per Núria Moliner, arquitecta i presentadora del programa
de televisió Escala Humana. L’arquitectura catalana va resultar guardonada en diverses categories. Consulta
al web els projectes guardonats amb els Premis del Jurat i amb els Premis d'Opinió
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/estudis-premiats-premis-fad-arquitectura
Font: COAC
TÈCNICS GUARDONATS ALS PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2019
El passat 20 de juny es va celebrar a la seu de l'INEFC la cerimònia de lliurament de la 16a edició dels Premis
Catalunya Construcció, convocats pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB). L'acte va ser presidit
per Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i Jordi Gosalves, president del
CAATEEB. Podeu consultar els projectes guardonats en les diferents categories al següent enllaç:
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/guanyadors-premis-catalunya-construccio-2019
Font: CAATEEB
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Descomptes per als membres de la Cambra Professional:
PIMEC ofereix als socis de la Cambra gaudir indirectament dels beneficis de ser soci institucional, que són
els mateixos que els socis directes excepte alguns actes o formació amb aforament limitat, on tenen
prioritat els socis directes.
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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