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Barcelona, 17 de setembre de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

139a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana està plena d’activitats entre les quals destaquem el REBUILD, on hi participen, com a 
ponents, diferents membres de la Cambra i el PARK(ING) DAY en què hi participem com a Cambra 
Professional. Aquest dijous també tenim una interessant Tertúlia sobre Gestió de Compres.  

 
ACTES INTERNS 
 
GESTIÓ ESTRATÈGICA DE COMPRES  
Iniciem el curs aquest dijous, amb una jornada sobre la gestió estratègica de compres. En aquesta jornada es 
parlarà de la diferència entre comprar i aprovisionar, entre compres directes i indirectes. No tot ho podem 
comprar igual, on és la diferència? També es parlarà de com podem fer una grupalització de compres i què 
podrem grupalitzar. Aquesta jornada anirà a càrrec del Sr. Sebastián García, auditor i consultor, expert en 
gestió de compres avançades. Us esperem aquest dijous 19 de setembre de 19:00h a 20:30h a Rambla 
Catalunya 127 3r 1a de Barcelona. Es prega confirmar assistència a cambra@cambraprofessional.org  
 
 
VISITA OBSERVATORI FABRA_REHABILITA 2019 
Com cada any la Cambra Professional organitza una jornada dedicada a la rehabilitació dins la setmana del 
Rehabilita, que enguany serà del 7 a l’11 d’octubre. L’edifici que visitarem serà l’Observatori Fabra i en 
coneixerem detalls del procés de rehabilitació de la mà dels arquitectes Carme Grau i Carles Gelpí. Aquesta, 
serà la última jornada que es farà el dimecres 9 d’octubre de 19:00h a 20:30h i que forma part del programa 
de Jornades Tècniques que es faran el llarg de tot el dia. Podeu consultar el programa de la setmana a 
http://rehabilita.cat/. Ens trobarem a l’entrada de l’edifici, situat al Camí de l’Observatori s/n. Us podeu 
inscriure enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org fins el dilluns 7 d’octubre.   
 
 
ACTES EXTERNS  
 
REBUILD 2019_CONGRÉS NACIONAL D’ARQUITECTURA AVANÇADA I CONSTRUCCIÓ 4.0 
Congrés que es celebra aquesta setmana, del 17 al 19 de setembre a Madrid, l’esdeveniment que vol 
impulsar la transformació del sector de l’edificació. Sostenibilitat, robòtica, construcció industrialitzada i 
col·laborativa seran alguns dels eixos principals del Congrés que tractaran experts mundials en diferents 
tallers, dels quals destaquem les intervencions de Ada Yvars, directora de MYAA Architects i Jordi París, 
Felip Pich-Aguilera, Teresa Batlle i Antonio Batlle, socis de Pich Architects i tots ells membres de la 
Cambra Professional. Podeu consultar l’agenda al següent enllaç http://www.rebuildexpo.com/rebuild/ 

 
ACTUALITAT 
 
PARK(ING) DAY BARCELONA 2019 
El  Park(ing) Day és  un  esdeveniment  anual que té lloc  en diverses ciutats  de tot el món. Es tracta 
 d’una acció de ciutat performativa,  educativa i reivindicativa, on diverses  entitats, col·lectius i ciutadania en 
general, transformen de forma temporal places públiques d’aparcament  en parcs, jardins i altres formes 
d’espai públic amb l’objectiu  de reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el  medi ambient. 
Aquest 2019 torna el Park(ing) day, que enguany serà el divendres 20 de setembre a les places 
d’aparcament de la ciutat coincidint amb la setmana de la mobilitat, i amb l’inici de la setmana d’accions i vaga 
per el clima #EmergènciaClimàtica. L’entitat promotora és GIxSU, Grup d’Interès per la Sostenibilitat Urbana, 
col·lectiu oberts d’entitats amb trajectòria sostenible, com AuS, COAC, Eco.Unión, GBCe.Cat i la Cambra 
d’Empreses de Serveis  Professionals a la Construcció, que participem a grups de treball per influir en les 
polítiques urbanes i en les Normatives municipals de Barceloa. Trobareu més informacióa al següent enllaç 
http://www.bcnsostenible.cat/web/fotografia/5d7cd57d24dd5d87718b456a 
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CURSOS 
 
NOUS CURSOS MÀSTER I POSTGRAU 2019/2020 
Inscripcions al nou programa de formació amb els cursos de Màster i Postgrau del curs 2019-2020, que 
organitza el CAATEEB. Podeu consultar-lo a https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/llista-
masters/Pagines/masters-i-postgraus.aspx  

Font: CAATEEB 
 
AVANTATGES 
 

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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