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 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

46a. 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 
 
Alternatives per fer d’arquitecte avui. L’autopromoció d’habitatges 
Seguint amb el cicle de tertúlies i jornades professionals dedicades a noves fórmules i canvis que viuen les 
nostres professionals avui, el dimecres, 13 de juliol a les 19h, parlarem de l’Autopromoció d’Habitatges, amb 
la presència del conegut arquitecte, professor i company Antoni Bou i Monclús. Es tracta 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. Petits 
projectes molt dispersos, als centres urbans o teixits urbans a regenerar, es pot consultar el programa a 
http://cambraprofessional.org/noticia.php?id=181 Cal confirmar assistència cambra@cambraprofessional.org  
 
ACTES EXTERNS 
 
Ciutats Olímpiques: Transformacions i llegat. Rio i Barcelona 
En el marc del Congrés d’Arquitectura 2016, i amb el suport del Consolat de Brasil, el proper 7 de juliol a les 
19h, tindrà lloc al Pavelló Mies van der Rohe (av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7 de Barcelona) una taula rodona 
sobre les ciutats olímpiques de Rio de Janeiro i Barcelona, i les transformacions urbanes que hi ha tingut lloc 
amb motiu dels Jocs Olímpics. Es parlarà sobre els beneficis que uns Jocs poden aportar al territori que els 
acull, tant a curt com a llarg termini, i de quina manera aquests potencials beneficis s’han de tenir en compte 
en la planificació de l’esdeveniment. Ara que fa quasi 25 anys de les Olimpíades de Barcelona, el seu llegat 
pel que fa a planejament i infraestructures urbanes es pot començar a valorar amb perspectiva, D’altre banda, 
s’analitzarà el cas de Rio de Janeiro, on tindran lloc les Olimpíades d’aquest any. Cal confirmar assistència a 
https://congres.manners.es/arquitectura2016/iniciInscripcio.php?tipus=inscripcio&idioma=CA  
 
Els nous reptes de la contractació del sector públic 
Els dies 13, 14 i 15 de juliol, el Col·legi de Camins organitza un cicle de tres jornades on s’exposarà el 
panorama legislatiu actual i les modificacions que s’estan tramitant en aquest moment, amb especial èmfasi 
en les noves Directives comunitàries, la seva transposició en l’ordenament estatal i els efectes directes. Per 
més informació sobre el cicle http://www.camins.cat/activitat/jornades-nous-reptes-contractacio-sector-public/  
 
 
ACTUALITAT 
 
Carme Trilla, premi Catalunya Construcció a la Trajectòria Professional 
El jurant dels Premis Catalunya Construcció ha atorgat el Premi Especial a la Trajectòria Professional 2016, a 
Carme Trilla i Bellart, economista i especialista en el sector de l’habitatge i en polítiques públiques d’habitatge. 
El guardó es lliurarà demà 30 de juny en el marc de La Nit de la Construcció dels aparelladors 2016, que per 
tretzè any consecutiu també s’atorgaran els premis a Direcció de l’Execució de l’Obra, Innovació en al 
Construcció, Direcció Integral de Projectes, Coordinació de Seguretat i Salut, Innovació en la Construcció, 
Intervenció en Edificació Existent i Treball Final de Grau. L’acte serà presidit per l’Honorable Sr. Josep Rull i 
Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i conduït pel periodista Albert Om. 
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CURSOS 
 
Aplicacions BIM en la Seguretat i Salut en la Construcció 
El 14 de juliol tindrà lloc, a la sala d’actes del CETOP, la jornada gratuïta de presentació del proper curs BIM 
que s’iniciarà a l’octubre de 2016. La presentació anirà a càrrec del Sr. Ezequiel Bellet Garcia, gerent de PRL 
en obres a Infraestructures.cat, Sr. Xavier Font i March, degà del CETOP, i Sr. Ignasi Pérez Arnal, director de 
BIM Academy. Més informació i inscripcions http://www.enginyerscivils.cat/ca/node/4177  
 
Eines SIG per a l’urbanisme i el paisatge 
El 7 de juliol comença el curs “Eines SIG per a l’urbanisme i el paisatge”, dirigit a professionals que vulguin 
assolir nocions bàsiques del software de referència per treballar a escala territorial, així com conèixer 
l’aplicabilitat dels programes GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica) per a representació i anàlisi del territori, 
tant en planejament urbanístic com de paisatge. El curs te una durada de 12 hores repartides en tres sessions 
presencials que opcionalment també es podran seguir online a través de Videoacula. Aquest curs es 
realitzarà en col·laboració amb l’Oficia de la Biennal Internacional de Paisatge del COAC. Per més informació, 
inscripcions i preus del curs podeu consultar https://www.arquitectes.cat/ca/escola-estiu-eines-sig-urbanisme-
paisatge?utm_source=butlleti_coac&utm_medium=mesinfo&utm_content=escolaestiu&utm_campaign=eines_
sig  
 
Enginyeria de la Ciutat Intel·ligent 
Inscripcions obertes pes últims mòduls del curs “Enginyeria de la Ciutat Intel·ligent”, que seran els dies 30 de 
juny, 7 de juliol i 14 de juliol de 16h a 20h, coordinats respectivament per Robert Vargés, professor 
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola de Camins, Ignasi Samper, director de l’empresa Pentaedro i 
Andreu Ulied, director d’Mcrit. Cada  mòdul comptarà amb un quadre docent format per reconeguts 
professional. Podeu consultar el programa a http://www.camins.cat/activitat/ultims-moduls-del-curs-
enginyeria-de-la-ciutat-intel%C2%B7ligent/ 
 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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