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Barcelona, 27 de juliol de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

50a. 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’ACTIVITAT 
 
Trobada amb el Green Building Council Espanya - CAT 
El passat dia 13 de juliol, la Cambra es va reunir amb el Green Building Council, organització que forma part 
de l’alta associació internacional que treballa en temes de sostenibilitat, amb seu al Canadà. Afiliada a 
l’associació internacional amb major rellevància en temes de sostenibilitat a l’edificació “World Green Building 
Council”, el GBCe constitueix el capítol espanyol del WGBC, reconeguda des de 2009 com a Established 
Council. En aquest moment formen part del WGNC més de 90 països. Aquesta organització sense ànim de 
lucre te la missió d’actuar per transformar el mercat cap a una edificació més sostenible, és a dir, accelerar el 
procés de canvi, facilitar l’esforç realitzat pels agents del sector que treballin amb un mateix objectiu, buscar el 
punt de trobada de tots ells i fer de portaveu de la societat civil, de les idees i propostes per la sostenibilitat en 
l’edificació. Forma part del GBCe tots els agents del sector interessats en aquestes objectius, els associats es 
divideixen en tres grups: entitats (administració, institucions, centres d’investigació, associacions 
professionals), professionals (individuals o societats de professionals) i empreses (fabricants, promotors, 
constructors, consultories, empreses de gestió, etc.). El GBCe es regeix per una estructura orgànica, 
composada per una assemblea, un comitè executiu, una junta directiva i una estructura funcional. En aquest 
moment el President del GBCe és Felipe Pich-Aguilera, també soci de la Cambra Professional. Així doncs, 
tenint en compte les peticions dels socis en la darrera Assemblea General, celebrada el mes de maig, la 
Cambra es proposa iniciar una relació bilateral amb el GBCe per l’intercanvi tan d’informació que pugui ser 
d’interès com per col·laborar en respectives jornades i sessions tècniques. 
 
Rehabilita 2016 
El passat dijous, 21 de juliol es va reunió el Comitè Estratègic del Rehabilita per fer el seguiment de 
l’organització del Rehabilita d’enguany i una breu síntesi de les propostes rebudes fins al moment. Com ja 
sabeu, la setmana del 3 al 9 d’octubre es celebrarà la setmana de la Rehabilitació que conclau amb una Fira 
la cap de setmana al Passeig Lluís Companys de Barcelona. En aquesta reunió es va repassar les 
aportacions que hem fet els 22 membres del comitè, és a dir, confirmar la difusió, jornades tècniques que 
organitza cadascú i participació a la Fira, ja sigui amb activitats o estands. Els membres que han preparat 
jornades tècniques al llarg d’aquesta setmana són el CAATEEB, ICAEN, GBCe, ITeC, Cambra Professional, 
AEM, Agència de l’Habitatge, RIME i altre delegacions de CAATEEB. La Fira estarà composta per estands al 
llarg del passeig amb totes aquelles empreses que vulguin participar, un punt on hi haurà l’oficina de 
Rehabilitació formada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’ICAEN, el 
CAATEEB i el Gremi d’Ascensoristes, i el Village al final de tot a tocar al parc de la Ciutadella, on es 
realitzaran tallers per a la ciutadania. També hi haurà un photocall amb els logos de tots els participants. 
Finalment es va repassar la situació econòmica, amb un objectiu pressupostari assolit al 85% que surt de 
subvencions de l’Ajuntament, Generalitat, sponsors, estands d’empreses i estands membres del comitè.  
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Emprenedors en temps de crisi? Quina sort! 
El dimecres, 5 d’octubre tindrà lloc aquesta conferència a càrrec de l’enginyer de camins Albert Mas i el 
suport de Barcelona Activa, on a través de l’experiència vital del propi ponent així com d’altres emprenedors, 
s’intentarà respondre algunes preguntes com: Per què emprendre? Som realment emprenedors? Hem d’estar 
orgullosos els emprenedors? I l’entorn de l’emprenedor? Que obtenim quan emprenem? amb l’objectiu de 
provocar la reflexió personal als assistents per a què millorin com a professionals. Per més informació sobre 
la conferència i el ponent http://www.camins.cat/activitat/conferencia-emprenedors-temps-crisi-quina-sort/  
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Impuls del tècnic de capçalera 
Vols participar en l’impuls del tècnic de capçalera? La conservació i el manteniment dels edificis és el gran 
oblidat del sector de l’edificació residencial. En general, es pot afirmar que els propietaris no són conscients 
d’aquesta obligació i aquest sector precisament de professionals que ofereixin aquest servei. És per tot això 
que cal tenir una actitud proactiva que estimuli i impulsi la figura del tècnic de capçalera com el professional 
idoni per a realitzar aquesta tasca. Des del CAATEEB han dissenyat un seguit d’accions per impulsar el tècnic 
de capçalera i per tirar-les endavant, és necessària la implicació dels col·legis. Per això conviden a tots les 
professionals interessats a la jornada que es farà el dia 8 de setembre de 18.30 a 20.00h a la sala d’actes. El 
programa de la jornada inclou: Tècnic de capçalera, noves perspectives, accions 2016 i Composició o creació 
del grup. Us podeu inscriure a colegiacio@apabcn.cat 
 
 
ACTUALITAT 
 
Segona Mostra Internacional d’Arquitectura Catalana 
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a través de la Taula de Mostres, convoca la segona Mostra 
Internacional d’Arquitectura Catalana amb l’objectiu de registrar, destacar i divulgar la fina realitzada pels 
arquitectes que desenvolupen la seva tasca fora de d’Estat. Les inscripcions finalitzen el 30 de setembre de 
2016. En el marc de la mostra es convoca també el Premi Fundació Banc Sabadell a la Innovació, que té la 
voluntat de reconèixer l’esforç dels professionals que utilitzen els seus talents per aconseguir l’excel·lència 
més enllà de les fronteres de l’Estat. Tant a la Mostra com al Premi s’hi poden presentar obres finalitzades 
entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2015. Podeu consultar les bases de la Mostra i del Premi, 
fer preguntes, inscripcions i informació legal a https://www.arquitectes.cat/ca/segona-mostra-internacional-
arquitectura-catalana  
 
 
CURSOS 
 
Bicicletes i Ciutat 
Curs per aprofundir en la continua millora del disseny de les infraestructures al servei de la bicicleta i de la 
seves polítiques de promoció. Aquesta formació va destinada a formar els tècnics, ja siguin d’administracions, 
enginyers o consultories, que tenen responsabilitats en la promoció de polítiques i en el disseny, construcció i 
manteniment d’infraestructures de suport a la bicicleta, tant en l’àmbit urbà com l’interurbà. Aquest curs serà 
els dies 13, 20 i 27 d’octubre. Trobareu més informació i inscripcions a http://www.camins.cat/activitat/curs-
bicicleta-ciutats/  
 
Elaboració d’estudis d’impacte ambiental 
Del 5 al 30 de setembre, es pot realitzar un curs online per conèixer l’elaboració d’estudis d’impacte 
ambiental, des dels conceptes teòrics necessaris o l’àmbit d’aplicació i tramitació, fins al Programa de 
Vigilància Ambiental i el document de síntesi. El curs, que s’estructurarà com un taller amb quatre temes, 
exposarà les condicions derivades de la normativa vigent això com les eines necessàries per a la seva 
realització. Per més informació del curs i inscripcions http://www.camins.cat/activitat/curs-online-elaboracio-
destudis-dimpacte-ambiental/  
 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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