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Barcelona, 21 de setembre de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

53a. 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 
 
Grups de Treball de la Comissió Construïm el Futur - ITeC 
En aquestes torbades celebrades els dies 13 i 15 de setembre, s’informa de la reunió ESBIM que va tenir lloc 
el passat 22 de juliol a Madrid, on es constata el seu poc avenç de la mateixa amb el Ministeri de Foment, i no 
es presenten els documents que s’esperaven per falta de consens. Es posposa la seva publicació pel mes 
d’octubre. També s’informa de la creació de la Comissió Inerdepartamental de la Generalitat de Catalunya per 
l’impuls del BIM, on la Comissió Construïm el Futur hi és present. L’administració catalana acorda impulsar la 
publicació d’un Llibre Blanc BIM a Catalunya. Els representats de Infraestructures.cat informen dels projectes 
i obres realitzades ja amb BIM i el seu grau de satisfació i èxit. Com a GT2, s’analitzen les accions i les seves 
prioritats segons les enquestes rebudes, i per tant es valida i es proposa una planificació de totes les accions 
identificades en cadascun dels eixos de treball: alinear/acompanyar/educar/facilitar/avaluar, que li són 
pròpies, i en concret: Accions del marc d’Actuació Procés (acompanyar) i Accions del marc d’Actuació Tècnic 
(acompanyar).   

 
 

ACTES INTERNS 
 
La col·laboració entre professionals en la rehabilitació del Pavelló Sant Salvador i visita d’obra 
Durant la setmana del 3 al 9 d’octubre, s’impartiran un seguit de jornades tècniques en motiu de la tercera 
edició de Rehabilita. Setmana i Fira dedicada a la rehabilitació i al manteniment d’edificis, on la Cambra 
participa com cada any amb la organització d’una jornada per a professionals. Enguany aquesta jornada serà 
el dimecres, 5 d’octubre a les 19.00h i es visitarà la rehabilitació del Pavelló Sant Salvador, dins el recinte 
modernista de Sant Pau. Durant el recorregut es podrà gaudir de les experiències que han tingut al llarg 
d’aquest projecte, l’arquitecte, l’aparellador, l’enginyer i museògraf. Podeu confirmar assistència envinat un 
correu a cambra@cambraprofessional.org.  
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Matins Construcció. Rehabilitar i construir amb materials sostenibles 
Dins dels actes de la Setmana de la Rehabilitació, el dilluns 3 d’octubre tindrà lloc una edició de Matins 
Construcció on s’analitzarà la importància i impacte dels materials sostenibles en la construcció. La sessió 
comptarà amb la participació de representants de la Generalitat, Infraestructures.cat així com d’empres del 
sector. 
 
Jornada sobre façanes, cobertes verdes i terrats vius 
En aquesta jornada es vol donar a conèixer la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls dels 
terrats vius i coberta verda així com alguns exemples d’èxit en la coberta verda de l’envolupant d’alguns 
edificis. La sessió tindrà lloc el proper 7 d’octubre  de 10 a 14h a la Sala d’Actes del CAATEEB, en el marc de 
la Setmana de la Rehabilitació. Inscripcions a colegiacio@apabcn.cat  o al 932402060.  
 
Conferència Euroconstruct a Barcelona 
Ja està oberta la inscripció a la 82a Conferència Euroconstruct, que tindrà lloc a Barcelona els dies 24 i 25 de 
novembre, organitzada per l’ITeC, com a membre de la xarxa Euroconstruct . Representants de 19 països 
europeus analitzaran l’estat del sector i les previsions a Europa. Serà una conferència amb l’anàlisi i 
previsions del sector de la construcció, inaugurada pel Conseller de Terriotri i Sostenibilitat de la Generalitat 
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de Catalunya, Josep Rull. Tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès el proper 25 de novembre i on es presentaran les 
últimes previsions a mig termini conclusions relatives al seguiment del sector de la construcció, els reptes de 
la indústria i comptarà amb ponències d’experts internacionals del sector. Un dia abans, el 24, tindrà lloc el 
sopar de benvinguda, al Mirador del Palau de la Música a les 20.00h. Per accedir al programa i/o inscripcions 
podeu consultar a http://itec.cat/infoitec/estudis-mercat/82a-conferencia-euroconstruct-a-barcelona/   
 
 
ACTUALITAT 
 
Simposi de la Biennal Internacional de Paisatge 
En el marc del Congrés d’Arquitectura, del 29 de setembre a l’1 d’octubre tindrà lloc, al Palau de la Música 
Catalana, el Simposi de la 9a Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, que s’obrirà al paisatge amb un 
simposi ajustat a les circumstàncies actuals. Durant tres dies hi haurà conferències, taules rodones i 
presentacions dels projectes finalistes al Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba. El Jurat, convocat amb 
el suport de la Fundació Banc Sabadell, ha escollit 10 projectes de paisatge creats arreu del món entre 2011 i 
2016 com a finalistes. Els seleccionats presentaran els seus projectes durant el simposi, el 20 de setembre. El 
1 d’octubre tindrà lloc l’acte de lliurament del Premi, guardonat amb 15.000 euros. Per veure el programa 
http://www.coac.net/landscape/inscripcions.html  
 

 
CURSOS 
 
Màster en Rehabilitació en Edificació 
La rehabilitació i els seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació i/o restauració, necessiten especialistes 
que, tant en l’àmbit de diagnosi estructural i/o envolupant, i revisions periòdiques regulades per llei, com en 
l’àmbit de la restauració monumental, disposin de coneixements específics sobre les maneres de construir 
tradicionals i en desús i les tècniques d’intervenció en cadascuna d’elles. L’objectiu del màster és consolidar 
la capacitat de diagnosi i la pràctica de la rehabilitació, millorant els fonaments teòrics i fomentant els 
coneixements adquirits gràcies al treball en equip, la resolució de casos i el projecte final. Podeu assistir a la 
presentació d’aquest màster el proper dijous, 22 de setembre a les 18.00h a la Sala d’Actes del CAATEEB 
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/formacio/llista-masters/cursos/Pagines/master-rehabilitacio-
edificacio.aspx  
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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