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Barcelona, 22 de febrer de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

64a. 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 passat dia 8 de febrer va tenir lloc la 25a. Tertúlia Professional sobre el Verd a la Ciutat. Vam aprofundir en 
les noves maneres d’incorporar el verd urbà, destinant els recursos en augmentar la quantitat, qualitat i 
biodiversitat de la vegetació i reduir-los tot evitant pràctiques de manteniment intensiu i sovint contraproduent. 
Es va parlar de prioritzar una vegetació més de bosc que de jardí francès, de reduir podes dràstiques i 
contraproduents, de treballar el subsòl per millorar la salut dels arbres, d’usar els edificis com a recuperadors 
d’aigua per al rec del verd urbà, i d’incorporar la vegetació a les cobertes i façanes per millorar els paràmetres 
ambientals i de confort dels edificis i la ciutat, dels ajuts en aquest sentit que no s’exhaureixen, entre d’altres 
qüestions. Vam comptar amb la presència del Sr. Xavier Hernández, gran impulsor del verd urbà des de 
l’Ajuntament, i amb dos dels enginyers agrònoms amb més experiència en aquest àmbit: el Sr. Alex Puig, de 
Vivers Ter i el Sr. Andreu Massoni, de Massoni. La Cambra Professional vol ser un agent actiu en aquest 
procés de millora i incorporació del verd a la ciutat tot compartint amb els associats les eines per fer-ho 
possible. Aquest és un objectiu de present per part de l’Administració i una realitat que s’anirà implantant cada 
cop més gràcies a l’evolució cultural que s’està produint en aquest sentit. L’interès es va fer palès per part 
dels associats, tant en assistència com en el debat que es va produir. 
 
 
ACTES EXTERNS 
 
El coneixement i la innovació com a eixos de transformació empresarial: cas d’Agbar 
Àngel Simon, enginyer de Camins Canals i Ports, president executiu d’Agbar i sènior executive Vicepresident 
de Suez Europe, compartirà les claus de l’èxit que han permès transformar Agbar, complementant la seva 
activitat en l’àmbit de les concessions i gestió d’infraestructures, amb nous models de negoci basats en la 
innovació i el coneixement. Àngel Simon, explicarà els eixos estratègics de treball actuals i els seus objectius 
de futur. Aquesta jornada que consistirà en una Màster Class d’Àngel Simon, serà presentada i clausurada 
pel degà del Col·legi de Camins Oriol Altisench, tindrà un col·loqui amb tots els assistents. Si hi esteu 
interessats, serà dijous, 23 de febrer, de 19h a 20.30h al Col·legis d’Enginyers de Camins (C/ dels Vergós, 16 
de Barcelona) i us podeu inscriure a inscripcions@camins.cat  
 
 
ACTUALITAT 
 
El Govern impulsa l'autoconsum d'energia elèctrica a Catalunya amb la creació d'una Taula que 
reunirà administracions públiques i ens privats 
El Govern ha acordat la crear la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, un ens que agruparà 
els diferents actors implicats en l’autoconsum d’energia elèctrica per tal de facilitar i promoure aquest tipus de 
pràctica. La Taula tindrà com a funcions identificar les barreres administratives, econòmiques i legals que 
dificulten la generalització de l’autoconsum a Catalunya, proposar mesures per superar-les, impulsar 
projectes i activitats per promoure’n el desenvolupament, i fomentar l’ús eficient i eficaç dels recursos públics 
en l’autoconsum. Per això, la Taula reunirà les administracions públiques (Generalitat, administracions locals i 
supralocals) i els diferents agents privats (empreses, associacions professionals, distribuïdores i 
comercialitzadores d’electricitat, col·legis professionals, associacions de consumidors o fabricants i 
distribuïdors d’equips del sector, entre d’altres) que prenen part en la posada en marxa d’una instal·lació 
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d’autoconsum http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/298667/ca/govern-impulsa-
lautoconsum-denergia-electrica-catalunya-creacio-duna-taula-reunira-administracions-publiques-privats.do 
 
 
CURSOS 
  
Curs de rehabilitació de façanes i cobertes 
El 24 de febrer començarà el curs de Rehabilitació de façanes i cobertes, que forma part del Mòdul 3 
del Postgrau en Rehabilitació, organitzat per l’Escola Sert, que arriba a la 10ª edició. L'objectiu del curs és 
que l'alumne adquireixi els coneixements necessaris per detectar, identificar i diagnosticar els danys i 
patologies més habituals a les façanes. Serà capaç d'establir sistemes de reparació i tècniques d'intervenció 
dels elements constructius més habituals en aquests elements. El curs es realitzarà de manera presencial a 
les aules de l'Escola Sert (c/Arcs 1-3 Barcelona) i a la vegada es podrà seguir en directe a través d'Internet 
per la videoaula.  
 
ASPECTES LEGALS 
 
La tramitació de la Llei de l'Arquitectura avança: compareixences institucionals al Parlament 
El Projecte de llei de l'arquitectura avança en la seva tramitació parlamentària, i actualment ja està en la fase 
de compareixences al Parlament per part de diferents institucions i associacions que exposen el seu punt de 
vista pel que fa al contingut del text. https://www.arquitectes.cat/ca/llei-arquitectura-compariexenca-coac-
parlament  
 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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