Barcelona, 25 de maig de 2016

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
41a. carta circular
Benvolguts consocis,
Adjuntem l’habitual selecció de notícies en blocs per tal de potenciar l’àmbit d’informació i de treball
col·laboratiu de la Cambra Professional. Us animem a compartir amb la resta de companys qualsevol
informació que considereu oportuna i ho afegirem a la circular de la setmana següent. Només cal que us
adreceu a cambra@cambraprofessional.org

ACTES INTERNS
Rehabilita 2016
Com cada any la Cambra Professional participa en la setmana de la Rehabilitació organitzada pel CAATEEB,
que enguany es celebrarà durant la setmana del 3 al 9 d’octubre. Com cada any presentarem un exemple de
col·laboració entre tots els professionals que hi ha intervingut, i aquest cop us proposem que sigui una edifici
realitzat per algun membre de la Cambra. De manera que us encoratgem a que ens presenteu propostes
d’una obra rellevant de rehabilitació que puguem presentar per aquesta edició. Ens podeu enviar un correu a
cambra@cambraprofessional.org amb la proposta d’obra on heu intervingut, l’analitzarem i ens posarem en
contacte amb vosaltres.

ACTES EXTERNS
Saló d’emprenedoria Biz Barcelona
Els dies 1 i 2 de juny a Fira de Barcelona (Recinte Montjuïc) tindrà lloc el Biz Barcelona, el saló que converteix
Barcelona en la capital de l’emprenedoria i cita ineludible per trobar noves idees i fer créixer els negocis.
Aquest saló aglutina una àmplia presència d’entitats i institucions que fomenten la cultura empresarial i
l’emprenedoria, convertint-se en l’escenari perfecte per al networking, que dóna resposta a les necessitats
dels emprenedors. Ofereix la possibilitat de contactar amb decision makers de pes del panorama empresarial
i trobar noves oportunitats de negoci. Per més informació http://www.bizbarcelona.com/ca/home
IV Smart Logistics
Brindem la possibilitat als socis de la Cambra d’assistir al proper dimecres, 8 de juny, de 9:30h a 13:30h al IV
Smart Logistics organitzat per Cimalsa a la sala “El Consorci” ubicada al Palau 8 de la Fira de Barcelona
(Plaça d’Espanya) en el marc del Saló Internacional de la Logística SIL2016. Els interessats podeu consultar
el programa complet de la jornada http://www.silbcn.com/es/actos_jornadas/seccion.php?id=14 i acreditarvos gratuïtament fins el 27 de maig. Podeu confirmar la vostra assistència per email:
smartlogistics@cimalsa.cat o al telèfon 933 634 960.

ACTUALITAT
La Generalitat promou la implantació del sistema BIM
La Generalitat de Catalunya ha aprovat en Junta de Govern del dia 24 de maig de 2016, la creació d’una
Comissió Inter Departamental, liderada pel Departament de Territori i Sostenibilitat per a la implantació del
sistema BIM. De moment no ha informació publicada al respecte, esprem que es publiqui en els propers dies i
en puguem informar més.
L’Ajuntament de Barcelona aposta per invertir en rehabilitació
En motiu de la commemoració dels 10 anys de vida de la RiMe (Comissió de Rehabilitació i Manteniment
d’Edificis), celebrada el passat 14 d’abril a la seu de la Fundació Joan Miró, a Montjuïc, el Sr. Josep Maria
Montaner, actual regidor d’Habitatge a l’Ajuntament de Barcelona, va aprofitar l’ocasió per destacar tres
actuacions del consistori barceloní en matèria de millora urbana: la convocatòria oberta d’ajuts a la
rehabilitació; l’Estratègia de Rehabilitació Urbana de Barcelona 2016-2019; i el Pla Especial de barris. En
aquesta línia Montaner va afirmar que “És moment d’invertir en rehabilitació i és el que estem fent des de
l’Ajuntament, tenint en compte que s’han de flexibilitzar les condicions per tal que els ajuts s’utilitzin
íntegrament”.
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CURSOS
Certificant la construcció sostenible
Des de juny de 2011, l’ITeC forma tècnics independents per a realitzar processos d’avaluació i certificació de
la sostenibilitat d’edificis, un perfil professional molt demandat per les empreses del sector, que aposten cada
cop més pels beneficis econòmics, ambientals i socials d’una construcció sostenible. La propera edició
d’aquest curs presencial tindrà lloc a l’ITeC el proper mes de juny (confirmar data a la pàgina web) està
destinat a professionals de diverses especialitats: enginyers industrials, enginyers d’obres públiques,
enginyers agrònoms, arquitectes, arquitectes tècnics... pertanyents a constructores, empreses de demolició i
gestió de residus, estudis d’arquitectura i consultories.
Certificació energètica amb la nova eina unificada líder-calener (HULC)
El Gremi de Constructors d’obres organitza un curs dirigit a tota mena de professionals que vulguin aprofundir
en el camp de la Certificació Energètica d’edificis i compliment del DB HE Estalvi d’Energia, tant d’obra nova,
rehabilitació o edificis existents, mitjançant la nova eina oficial EINA UNIFICADA LIDER-CALENER. Per més
informació sobre aquest curs formacio@gremi-obres.org
Formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció
Formació que organitza el col·legi d’Aparelladors d’introducció bàsica a la protecció civil Normativa bàsica i
relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració
i implantació. Aquest curs esta previst que s’iniciï al 19 de setembre, amb una durada de 140 hores, de les
quals 78 seran presencials i la resta seran complementades amb casos pràctics i lectures. Si hi esteu
interessats http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/cursos/Pagines/S14816.aspx
Rehabilitació de façanes i cobertes (9a edició)
L’escola Sert-Col·legi d’Arquitectes de Catalunya té previst iniciar la 9a edició d’aquest curs de rehabilitació
de façanes i cobertes, corresponent al Mòdul 3 del Postgrau en Rehabilitació, dirigit a arquitectes i altres
professionals interessats en iniciar-se i aprofundir en l’exercici de la rehabilitació d’edificis. Aquest curs es pot
realitzar presencialment o bé a través d’internet per videoaula. Per més informació http://bit.ly/1JJkrVh
Rebeu una cordial salutació,
La Junta
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