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Barcelona, 8 novembre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

82a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

 

La setmana passada a la junta de la FECOCAT vam accedir a informació sobre l’estat del sector que 
adjuntem. El consum de formigó del segon trimestre a Catalunya, ha augmentat lleugerament respecte 
l’anterior trimestre, amb el 65% del pes a la demarcació de Barcelona.  

L’agrupació de fabricants de ciment a Espanya preveu un creixement residencial i no residencial de l’ordre del 
15%, amb la continuació de l’estancament de l’obra civil. A Catalunya es parteix d’un 2017 amb un 8.4% de 
consum de ciment respecte el total, i es preveu un 16.5% per al 2018, molt més en sintonia amb el 
percentatge de població i del PIB. Veurem si es confirma aquesta normalització i com hi influeix la situació 
política actual. 

 
ACTES INTERNS 
 
Ets un bon professional. Fes que ho sàpiga tothom 
El passat 19 de juliol, la Cambra va signar un conveni de col·laboració amb l’Agencia de Certificació 
Professional de la d’Edificació i l’Arquitectura. Aquest conveni permetrà accedir als professionals de les 
empreses associades a la Cambra a descomptes en les certificacions. Aquesta sessió adreçada a tots els 
socis professionals, pretén informar-vos de tot plegat per tal de que pugueu gaudir de majors avantatges a 
l’hora de certificar-vos com a professionals. Adjunt torbareu el programa de la sessió, que anirà a càrrec de 
Jesús Galán Barjollo, Director de Certificació. Aquesta jornada està prevista pel dimecres, 15 de novembre de 
2017 de 19h a 20.30h. a  la Rambla Catalunya 127 3r. 1a. de Barcelona. Podeu reservar plaça enviant un 
correu a cambra@cambraprofessional.org indicant el vostre nom i cognoms, empresa associada i col·legi 
professional. 

Rehabilita 2017. El Museu de les Cultures. 
Com cada any el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, organitza la Setmana 
de la Rehabilitació. Una setmana dedicada a jornades professionals que aquest any en serà la quarta edició i 
serà durant la setmana del 20 al 24 de novembre. La Cambra professional hi participarà amb una jornada 
sobre la col·laboració entre professionals en la rehabilitació, programada pel dia 21 de novembre a les 
19.00h. En aquesta edició ens trobarem al Museu de les Cultures del Món, situat al carrer Montcada, 14 de 
Barcelona i recentment rehabilitat. L’objectiu de la jornada és conèixer com s’ha dut a terme la rehabilitació de 
la mà de cada professional. Els ponents seran els arquitectes del projecte i directors d’obra, Xavier Farré (OP 
Team arquitectura) i Josep Benedito (RQP arquitectura); el project maneger i director d’execcució, Albert 
Lacasa (Q-Estudi); l’enginyer d’instal·lacions Josep Masachs (Proisotec) i el gerent de la UTE Constructora 
CRC i Constructora de Calaf, David Miret. Podeu confirmar assistència envinat un correu a la Cambra 
indicant el vostre nom i DNI cambra@cambraprofessional.org.  
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Solucions IOT en Facility Management 
El dimarts 14 de novembre tindrà lloc al Roca Barcelona Gallery una jornada sobre l’aplicació del “Iternet of 
Things” en la gestió d’espais i instal·lacions. https://www.roca.es/ 
 
Responsive Cities 
El 13 i 14 de novembre se celebrarà a Barcelona la 2a edició del Simposi “Responsive Cities” organitzat per 
l’IAAC. Aquest any, el simposi s’emmarca en el projecte europeu Active Public Space (APS). Consulta els 
ponents confirmats fins a la data http://responsivecities2017.iaac.net/  
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ACTUALITAT 
 
Agencia de Certificació Professional 
AENA es converteix en la primera empresa pública en sol·licitar la certificació professional en un concurs. Ha 
donat a conèixer el plec de condicions per la licitació del concurs d’assistència tècnica per el disseny d’un pla 
d’implantació de la metodologia BIM, el qual demana a les empreses que decideixin concursar, posar a 
disposició de la gestora aeroportuària dues persones que disposin de la certificació professional en l’àmbit del 
BIM. Per més informació http://www.aparejadoresmadrid.es/archivos/files/Imagenes/Emailing/ACP/2017-
7/index.html  

 
 
AVANTATGES 
 
Els avantatges que disposen els membres de la Cambra són: 
- Condicions especials de contractació del software Avant Manager: Descompte del 50% de la quota del 

primer més de servei. Formació gratuïta a tot l’equip del despatx perquè puguin començar a gaudir dels 
avantatges d’utilitzar Avant Manager des del primer dia. Migració de dades cap a Avant Manager gratuïta 
http://www.avantmanager.com/ 
 

- Pixel 51: Estudi personalitzat gratuït de les necessitats per la implantació de BIM + 10% de descompte en 
formació (aplicable a la primera formació que es realitzi) http://www.pixel51.net/  

 
- Agencia de Certificació Professional: Descompte del 6% a les tases de certificació per estar col·legiat al 

CAATEEB o a qualsevol col·legi col·laborador, a més els  professionals d'empreses de la Cambra tenen 
un 5% de descompte acumulable a la resta de bonificacions. www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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