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Barcelona, 6 de juliol de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

47a. 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  
 
 
RECULL D’OPINIONS 
 
Les infraestructures, claus per atraure activitat als polígons industrials 
Millorar les infraestructures del territori, tant viàries com ferroviàries, és un aspecte determinant per atraure 
activitat empresarial a la comarca del Bages. Aquests són els aspectes que van coincidir tots els agents que 
van participar el passat divendres, 1 de juliol a la jornada organitzada pel Cercle d’Infraestructures sobre sòl 
industrial al Bages. D’aquesta trobada en destaquem que ha augmentat la demanda de sòl industrial, malgrat 
hi ha s’hagin produït alguns canvis de paradigma que obliguen a posar al dia l’oferta actual del sòl industrial, 
per una banda hi ha una tendència a la concentració tant d’empreses com de processos que requereixen 
espais més grans i per l’altre hi ha un canvi en el client final, que ara molts vegades no són empreses que 
necessiten naus sinó grups inversos o promotors que treballen per diferents clients. Es destaca també que en 
el que portem d’any ja s’han doblat les operacions respecte l’any anterior i que les perspectives per a la 
comarca són molt positives a causa de la manca de sòl industrial proper a Barcelona. 
 
 
ACTES INTERNS 
 
Alternatives per fer d’arquitecte avui. L’autopromoció d’habitatges 
Recordeu que dimecres que ve dia 13 de juliol de 19h a 20.30h hi haurà una jornada que tractarà sobre 
l’autopromoció d’habitatges, seguint amb el cicle de tertúlies i jornades professionals dedicades a noves 
fórmules i canvis que viuen les nostres professions. En aquesta ocasió ens parlarà de l’Autopromoció 
d’Habitatges, el 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. Es 
tracta de petits projectes molt dispersos, als centres urbans o teixits urbans a regenerar. Podeu consultar el 
programa de la jornada a http://cambraprofessional.org/arxiu/Convocatoria_23a._Tertulia.pdf i us podeu 
inscriure enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org  
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Rescatem el projecte de Sagrera 
Avui dimecres 6 de juliol, a les 12.30h al Col·legi d’Economistes de Catalunya, tindrà lloc la conferència 
“Rescatem el projecte de Sagrera” a càrrec de Jordi Julià, enginyer de camins, president de la Comissió 
d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de Camins, president de Transfer Enginyeria i autor del llibre 
“Sagrera i la xarxa ferroviària de Barcelona” i moderada per Agustí Jover, economista i secretari de la 
Comissió Intercol·legial de Territori i Urbanisme. Si hi esteu interessats, Us podeu inscriure a la conferència a  
http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_inscripcion.aspx?IdMenu=a2ef68da-9e11-4618-b4cc-
30e817f701cd&Cod=8584&Idioma=ca-ES  
 
Projectes, Idees i Innovació: “Wind, Water and Sun MIX” 
El proper 12 de juliol, a les 18h al Col·legi de Camins, tindrà lloc la primera sessió del nou espai Projectes-
Idees-Innovació, organitzat conjuntament entre el Col·legi d’Enginyers de Camins i la Fundació Cercle 
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d’Infraestructures. En aquesta primera sessió es presentarà el projecte “Wind, Water and Sun MIX”, el qual 
estudia la planificació de l’ocupació del territori català per les infraestructures necessàries per generar, 
emmagatzemar i transportar energia renovable. Podeu descobrir un nou espai que us dona l’oportunitat de 
presentar una idea o projecte innovador, enviant una fitxa de presentació que trobareu adjunta a 
http://www.camins.cat/activitat/projectes-idees-innovacio/ una comissió de treball seleccionarà les propostes 
que seran exposades mensualment a la seu del Col·legi. 
 
 
ACTUALITAT 
 
Premis Catalunya Construcció 2016 
La gran pèrgola dels Encants de la Plaça de les Glòries de Barcelona va acollir el 30 de juny la cerimònia de 
la 13a edició dels Premis Catalunya Construcció, en el marc de la Nit de la Construcció organitzada pel 
Col·legi d’Aparelladors de Barcelona. A l’acte hi van assistir més de 500 persones, professionals i empresaris 
del sector de la construcció i va ser presidit per Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat i Jordi Gosalves, president del Col·legi d’Aparelladors (CAATEEB). Aquests premis tenen com a 
objectiu reconèixer l’esforç de professionals i empreses del procés constructiu i premiar les persones que, 
amb el seu treball, contribueixen a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en 
la construcció. En aquesta edició s’han presentat un total de 96 candidatures, presentades per equips i 
empreses responsables de dirigir, coordinar i projectar obres acabades durant els anys 2015 i 2015. Entre 
tots els premiats volem destacar el premi a la direcció integral de projectes pel projecte “Campus Diagonal-
Besós de la UPC” de l’equip RQP Arquitectes, socis de la Cambra Professional. Enhorabona!  
Podeu consultar aquesta i la resta d’obres guardonades en les diferents categories d’aquesta edició a 
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/Pagines/guanyadors.aspx  
 
 
CONCURSOS 
 
Convocatòria del Concurs “Vestíbul COAC” per al Congrés d’Arquitectura 2016 
Recordeu que el Col·legi d’Arquitectes organitza un Concurs d’Arquitectura per transformar les espais públics 
que hi ha a la plaça nova en un centre neuràlgic que reflecteix tota l’activitat generada en els diferents actes 
programats amb motiu del Congrés d’Arquitectura. L’equip guanyador haurà de tenir en compte l’especial 
emplaçament on està ubicada la seu, emblemàtica tant urbanísticament com socialment. Hi poden participar 
arquitectes i equips multidisciplinars liderats per arquitectes, que hauran de presentar la seva proposta en 
format anònima, amb un lema. La data límit per presentar les propostes és el 22 de juny a les 23:59h. Podeu 
consultar les Bases del Concurs a https://www.arquitectes.cat/ca/convocatoria-concurs-vestibul-coac-congres-
arquitectura 
 
 
CURSOS 
 
Tradició i innovació en rehabilitació: revestiments, accessibilitat i energies renovables 
Els propers 7 i 8 de juliol, tindrà lloc al col·legi d’aparelladors, la cinquena edició del Simposi “Tradició i 
innovació en rehabilitació”, que dóna continuïtat a les trobades periòdiques i al fòrum de debat tècnic entre 
empreses i professionals del sector a l’entorn de la 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, segons 
indiquen els programes d’ajuts i subvencions públiques. Els ponents i les empreses participants, aportaran 
moltes idees i solucions pràctiques per ajudar al tècnic a prescriure la millor opció. Podeu consultar el 
programa de les jornades i fer les inscripcions a http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/Simposi-
rehabilitacio-2016.aspx Paral·lelament, del 7 al 22 de juliol a la sala d’exposicions del Col·legi, s’organitza un 
espai expositiu en el qual les empreses participants a les sessions, mostren els seus productes específics per 
a la rehabilitació. 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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