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Barcelona, 22 de juny de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

45a. 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 
 
Fer d’arquitecte avui, l’autopromoció d’habitatges 
Jornada programada pel dimecres, 13 de juliol de 19h a 20.30h, a la Rambla de Catalunya, 127 3a 1a de 
Barcelona. En aquesta jornada es tractarà en bona part de projectes que neixen de la participació i 
autopromoció d’habitatges, és a dir, els promotors dels habitatges en règim de Comunitat de Béns, 
esdevenen els seus propietaris, per tant, no hi ha benefici d’intermediació de la promoció; el benefici és el 
propi habitatge. La producció d’habitatge, doncs, neix de la demanda no satisfeta d’un sector que, en la 
darrera dècada, en molts casos ha estat més especulatiu per l’obtenció de plusvàlues, que no pas productiu. 
A més a més, a dia d’avui és de les poques possibilitats de producció d’habitatge, permet treballar des de la 
qualitat de l’arquitectura, des del confort dels habitatges, en resum permet treballar amb els criteris habituals 
dels arquitectes, que massa habitualment els promotors havien menystingut. Es tracta de petits projectes molt 
dispersos, als centres urbans o teixits urbans a regenerar.  
 
ACTES EXTERNS 
 
Tradició i innovació en rehabilitació 
Els propers dies 7 i 8 de juliol al col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de 
Barcelona, tindrà lloc la cinquena edició del Simposi “Tradició i innovació en rehabilitació”. En l’edició d’aquest 
any es tractaran tres dels camps que han generat més activitat econòmica durant l’any passat en el sector de 
la rehabilitació. Els ponents i les empreses participants, aportaran moltes idees i solucions pràctiques per 
ajudar al tècnic a prescriure la millor opció. Per una banda s’exposaran diferents materials i productes per a 
revestir els paraments, façanes i paviments. En un segon bloc, es presentaran les diferents experiències i 
solucions per fer els habitatges més funcionals i els edificis més accessibles. Finalment, el tercer bloc es 
dedicarà a les energies renovables i la seva integració en l’edificació existent, essent aquesta la intervenció 
de millorar energètica que presenta una amortització econòmica més ràpida segons indiquen les mateixes 
convocatòries d’ajuts públics. Podeu consultar el programa de les jornades i inscripcions a 
http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/Simposi-rehabilitacio-2016.aspx  
 
 
ACTUALITAT 
 
Projectes-Idees-Innovació 
Projectes-Idees-Innovació (PII) és un nou espai creat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Catalunya i la Fundació Cercle d’Infraestructures on es podran exposar iniciatives innovadores davant d’un 
públic format, entre d’altres, per experts professionals i acadèmics que valoraran les propostes presentades i 
posaran sobre la taula els aspectes més rellevants de cada projecte. Amb aquesta iniciativa es vol crear un 
espai d’introducció, captació, reflexió i estudi de totes aquelles propostes que presentin una idea, un projecte 
o una tecnologia innovadora d’acord amb la normativa establerta. Podeu consultar les bases a 
http://www.camins.cat/projectes-idees-innovacio-tens-iniciativa-innovadora-aquest-espai/  
 
 
CONCURSOS 
 
Recuwatt 2016 
S’obren inscripcions per registrar-se a la 4a edició de Recuwatt que se celebrarà els propers 27 i 28 d’octubre 
de 2016 al Tecnocampus de Mataró, la trobada internacional entre professionals del sector públic i privat 
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vinculats a la gestió de residus. Si teniu un projecte, iniciativa o tecnologia que siguin innovadors, disruptius i 
inspiradors, podeu presentar la vostra proposta abans del 30 de juny. D’aquesta manera, tindreu l’oportunitat 
de formar part del programa com a ponents. Podeu consultar el programa de totes les conferències 
d’enguany a http://recuwatt.com/programa/  
 
Guanyadors dels premis FAD 2016 
El passat dimecres 8 de juny va tenir lloc la cerimònia de lliurament dels Premis FAD d’Arquitectura i 
Interiorisme 2016 a la seu del FAD, el Disseny Hub de Barcelona. En aquesta nova edició s’han presentat 496 
obres entre totes les categories. Finalment el jurat va decidir atorgar el Premi FAD d’Arquitectura 2016 a 
“Arquipélago- Centreo de Artes Contemoraneas” a Portugal, el Premi FAD d’Interiorisme 2016 a “3 estacions 
de metro de la L9” de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, Premi FAD de Ciutat i Paisatge 2016 al “Mirador 
de Pedra da Rá” a la Corunya i el Premi FAD de Inervencions Efímeras 2015 a “Exposició Espècies d’Espais- 
MACBA” de Barcelona. Podeu trobar més informació dels premis i imatges dels projectes guanyadors a 
http://www.fad.cat/bustia/enviaments/2016/fadfest/004/  
 
 
ASPECTES LEGALS 
 
Catalunya implantarà el BIM a l’obra pública 
Tal i com ja us havíem anunciat, el Conseller de Territori i Sostenibliitat Josep Rull, ha anunciat que la 
Generalitat serà pionera en l’establiment d’una normativa que concretarà i obligarà a l’aplicació del BIM a 
l’obra pública. “Entenem que el sistema BIM és el futur de la construcció i, per tant, motivar la seva 
implantació a les empreses catalanes servirà per augmentar la seva competitivitat i grau de modernització, la 
qual cosa els facilitarà la internacionalització. Amb el model BIM, segons Rull, es pot assolir un estalvi en 
l’execució del projecte d’entre el 20 i el 30%. En moments de dificultats econòmiques és molt important que 
puguem incorporar mecanismes de major eficiència. L’adopció del sistema BIM suposa la transformació 
íntegra del model de treball actual, motiu pel qual la seva implantació ha de ser progressiva. El Departament 
de Territori i Sostenibilitat lidera la comissió interdepartamental que guiarà tot el procés de desplegament. 
Entre les seves funcions hi haurà la d’analitzar la viabilitat de desplegar el BIM, avaluar les diferents 
plataformes i softwares existents en el mercat, proposar un pla d’implantació i determinar les obres en què 
s’haurà d’aplicar de manera prioritària. 
 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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