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 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

21a. carta circular 

Benvolguts consocis, 
 

 

CONGRÉS MUNDIAL D’EDIFICACIÓ SOSTENIBLE WSB14 

Avui dia 30 d’octubre de 2014 finalitza el congrés mundial d’edificació sostenible a Barcelona 
organitzat per Green Building Council España (GBCe). Durant tres dies s’ha dut a terme 144 
sessions, en diferents torns de 18 sessions en paral·lel en cada una d’elles, tres sessions 
magistrals i tres taules rodones, aplegant nombroses experts en la matèria. L’objectiu final del 
congrés ha estat impulsar i promoure un Full de Ruta, posant en marxa un procés que permet al 
sector definir els plans d’acció locals orientats a donar, al més aviat possible, una resposta efectiva 
als reptes globals, socials i ambientals que s’afrontaran durant els propers anys. Es pot compartir 
l’experiència del congrés, impressions o opinions en aquest enllaç del fòrum de la Cambra 
http://cambraprofessional.foroactivo.com/t64-congres-mundial-d-edificacio-sostenible-wsb14#178 

 

JORNADES PROFESSIONALS_SESSIONS DIVULGATIVES_TERTÚLIES 

Durant aquest mes d’octubre hem tingut ocasió de participar en nombroses sessions que apunten 
cap a una nova tendència d’orientar el sector. D’una banda, s’ha parlat de noves eines de treball 
amb una sessió sobre Sistemes d’Informació Geogràfica, organitzada per la Cambra Professional i 
una sessió sobre sistemes BIM, organitzada pel Gremi de Constructors d’Obres, amb representants 
de diferents institucions públiques i l’Administració. D’altre banda, s’ha tractat aspectes de cap on 
van dirigides les noves oportunitats amb una sessió sobre la Rehabilitació d’Edificis, organitzada 
pel Cercle d’Infraestructures i el Gremi de Constructors i  la darrera organitzada per la Cambra 
Professional sobre la Transformació del Mercat Immobiliari, amb dos economistes experts en 
aspectes financers i econòmics del món immobiliari. Podeu seguir participant en qualsevol 
d’aquestes sessions passades a través del fòrum http://cambraprofessional.foroactivo.com/ 

 

ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D’ESTRUCTURES 

Durant aquest mes d’octubre, hem endegat relació amb l’ACE per crear noves sinergies d’interès 
mutu dins el col·lectiu de professionals de la consultoria d’estructures i dels agents que intervenen 
en el procés de l’edificació i rehabilitació. Aquesta setmana ha estat la Setmana de la Fusta i avui hi 
ha una jornada que parla del Present i Futur de les Estructures de Fusta. Us mantindrem informats 
a través de la web  de jornades com aquesta a http://cambraprofessional.org/noticia.php?id=109 

 

ALTES I BAIXES  

Tenim bones notícies, a partir d’aquest mes comptem amb dues afiliacions noves de dues 
empreses professionals molt diferents. Una és BIS ARQUITECTES DAVID GARCIA, SLP i l’altre és 
PROMO ASSESSORS CONSULTORS, SAP. Sigueu benvinguts a la Cambra Professional.  

 

Rebeu una cordial salutació, 

La Junta 
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