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 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

61a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Des de la Cambra Professional treballem per trobant la manera d’accedir a les noves vies de negoci que van 
sorgint, establint aliances estratègiques entre empreses, adaptant-nos als nous models tecnològics i a 
dinàmiques col·laboratives, posant de relleu el valor diferencial que podem oferir com a empreses 
professionals. Per això us volem demanar que compartiu la Cambra Professional amb els despatxos 
professionals de la vostra confiança i els animeu a associar-se. Així podrem augmentar el nombre d’associats 
per poder ser més actius i eficients com a fòrum interdisciplinar. Si voleu els podeu donar el nostre correu i els 
aclarirem les preguntes que puguin tenir cambra@cambraprofessional.org  
 
 
ACTES INTERNS 
 
Jornada Verd a la Ciutat 
El proper dimecres, 8 de febrer a les 19h és celebrarà la 25a. Tertúlia Professional de la Cambra, el tema que 
es tractarà serà el Verd a la Ciutat. En aquesta ocasió hem convidat tan a experts professionals com a 
l’administració i anirà a càrrec del Sr. Antoni Massoni, de Massoni SL, el Sr. Alex Puig, de Vivers Ter i el Sr. 
Xavier Hernández, Director d’Espais Verds i Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta trobada, 
es pretén debatre sobre el tractament del verd, tant en espais públics com en edificis, com ajuden a millorar la 
vida de la ciutat i de les persones. Si esteu interessats a participar a la jornada, només cal inscriure ‘us a 
cambra@cambraprofessional.org.  
 
Dinar Col·loqui de la Cambra 
Com ja sabeu, la Cambra organitza un dinar col·loqui un cop al mes per incrementar la interlocució interna, 
compartir necessitats i solucions, proposar noves línies de treball i en definitiva promoure el Networking entre 
els socis. En aquestes trobades es reunirà la Junta i queden obertes a tots aquells associats que hi estigueu 
interessats, cada convocatòria la trobareu publicada a les circulars i si hi esteu interessats, només cal que 
envieu un correu a cambra@cambraprofessional.org per confirmar-hi la vostra assistència. La propera 
trobada serà el dimecres, 1 de febrer al restaurant Loira, (C/ Roger de Llúria, 35) a les 14h de la tarda. 
Esperem que us animeu. El preu del menú és de 14,80€. 
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Infraestructures i mobilitat a una Catalunya 4.0 
Ricard Font, secretari d’Infraestructures i mobilitat de la Generalitat de Catalunya, parlarà sobre com abordar 
els nous reptes, prioritats i oportunitats d’avui en dia per arribar a una Catalunya 4.0. Plantejarà una nova 
perspectiva en tots els sectors, les infraestructures, la mobilitat, el medi ambient, la indústria, l’urbanisme o 
l’energia, entre molts d’altres temes. Això serà el proper dimecres, 1 de febrer a les 19.00h al Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (C/ dels Vergós, 16 Barcelona), si hi esteu interessats us podeu 
inscriure a inscripcions@camins.cat  
 
 
ACTUALITAT 
 
Prioritzant l’eficiència energètica 
Les darreres convocatòries d’ajuts per a rehabilitar edificis d’habitatges que es fan des de les administracions 
catalanes han anat, de mica en mica, posant en valor els beneficis que aporta l’estalvi energètic. Recentment 
la Comissió europea va presentar un paquet de mesures per a preservar la competitivitat de la UE, ja que la 
transició vers a una energia més neta està canviant els mercats mundials de l’energia. En aquest sentit les 
propostes presentades afecten a tots els sectors relacionats amb l’energia neta: investigació i innovació, 
competències, edificis, indústria, transport, digital i finances, per a cintar-ne tan sols alguns. El paquet inclou 
també mesures per a accelerar la innovació en matèria d’energies netes i per a renovar els edificis d’Europa.  
  

mailto:cambra@cambraprofessional.org
mailto:cambra@cambraprofessional.org
mailto:cambra@cambraprofessional.org
mailto:inscripcions@camins.cat


CARRER SANT BENET, 11 BAIXOS 08003 BARCELONA / CAMBRA@CAMBRAPROFESSIONAL.ORG 

 
CONCURSOS 
 
Concurs per a la contractació d’un projecte de disseny i comissariat 
La Vocalia de Projecció i Cultura de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya convoca 
un concurs per a la contractació d’un projecte de disseny i comissariat que elabori una proposta per a 
l’exposició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2017. Hi haurà una única fase de concurs 
i s’hi podran presentar totes les persones físiques o jurídiques interessades, que tinguin capacitat per 
contractar i estiguin col·legiades al COAC. El termini màxim de recepció de sol·licituds és a les 13.00 hores 
del dia 10 de febrer de 2017. Les propostes hauran de ser presentades per correu electrònic a 
l’adreça cultura.gir@coac.cat, indicant a l’assumpte: CONCURS PEL DISSENY I COMISSARIAT DE 
L’EXPOSICIÓ DEL PREMIS D’ARQUITECTURA DE LES COMARQUES DE GIRONA 2017.  
 
 
XARXA 
 
Liweb, versió web del llibre d’incidències 
El Liweb és una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica del Llibre d’incidències, i que 
permetrà la substitució gradual de l’actual Llibre d’incidències. Segons prescripcions del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies a l’obra,  només es podrà fer servir un model del Llibre d’incidències, paper o 
digital (Liweb). El coordinador de Seguretat i Salut decidirà segons les característiques, prescripcions del llibre 
i mides de l’obra, si utilitzarà un o l’altre. Aquesta aplicació es podrà utilitzar des de qualsevol dispositiu, amb 
independència dels sistemes informàtics col·legials, amb compliment normatiu del RD 1627/1997 i ordres 
automàtiques, amb control d’usuaris i agents implicats per procediments que garanteixin la seva identificació, 
comunicació automàtica de les anotacions als Agents implicats i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
permet incorporar fotografies en els formats habituals, croquis o esquemes en format d’imatge i adjunts en 
pdf. Per més informació podeu consultar informació@apabcn.cat  

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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