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Barcelona, 10 de gener de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

88. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Adjuntem el primer butlletí d’aquest 2018, any que esperem que estigui ple d’energia i nous encàrrecs. 

 
ACTES EXTERNS 
 
Inscripcions obertes per a l’European BIM Summit 
La quarta edició de l'European BIM Summit tindrà lloc el 8 i 9 de març a l'Auditori AXA de Barcelona amb el 
repte de continuar sent la trobada de referència a BIM més avançat d’Europa. La cimera reunirà professionals 
de 12 països. Trobareu tota la informació a http://europeanbimsummit.com/ca/  
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ACTUALITAT 
 

Martínez Lapeña i Torres reben el Premi Nacional d’Arquitectura 
Els arquitectes José Antonio Martínez Lapeña i Elies Torres Tur han rebut el Premi Nacional d'Arquitectura 
2016, atorgat pel Ministeri de Foment a proposta d'un jurat format per destacats professionals. 
El jurat reconeix, així, la trajectòria professional de l'estudi format pels dos arquitectes, "autors d'una extensa 
obra en una dilatada carrera conjunta que aviat complirà cinquanta anys de col·laboració ininterrompuda, al 
llarg de la qual han abordat projectes de tot tipus, des de la perifèria més problemàtica fins als seus encàrrecs 
internacionals, en què van ser pioners al nostre país". Tal com esmenta el jurat, "entre la seva obra, 
d'arquitectura oberta i arriscada, s'inclou la construcció i renovació d'alguns dels espais públics més 
significatius de l'arquitectura espanyola en les últimes dècades. Sempre des d'un llenguatge fresc, que uneix 
compromís cívic amb actitud respectuosa davant el paisatge i la ciutat històrica, constituint un exemple 
d'innovació i recerca constant". El jurat, amb la presidència honorífica del ministre de Foment, Íñigo de la 
Serna, ha estat format enguany per Juan Navarro Baldeweg (Premi Nacional 2014), Rafael Moneo Vallés 
(Premi Nacional 2015), Juan Bordes Caballero, Elisa Valero Ramos, Sara de Giles Dubois, Beatriz Colomina 
i José María Cruz Novillo. 
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ASPECTES LEGALS  
 
Jornada Tècnica. Sistemes de ventilació eficient DB-HS3 
El proper 25 de gener, de 12 a 14 h, tindrà lloc a la Sala d'Actes del COAC una Jornada 
Tècnica gratuïta sobre els canvis normatius que implica la nova modificació del DB-HS 3 2017 i exposar 
els nous sistemes de ventilació eficient. La jornada està organitzada pel Campus Professional de l'Escola Sert 
i l'empresa SIBER ZONE. Dirigida a arquitectes i altres professionals del sector de la construcció i l'eficiència 
energètica, la jornada tractarà els canvis del recentment aprovat DB-HE Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de 
l'Edificació, que limita el consum final d'energia primària i modifica la resta de documents. A través de casos 
d'èxit i exemples, es posarà de manifest que dissenyar l'edifici amb un adequat Sistema de Ventilació Eficient, 
és una de les estratègies de major benefici i menor cost. Trobareu més informació sobre aquesta jornada a 
https://www.arquitectes.cat/escolasert/campus-professional/jornada-tecnica-siber-sistemes-ventilacio-eficients  
 

Font:: Butlletí Suport Professional COAC 
 
 
CONCURSOS 
 
Premis FAD 2018 
Recordeu que estan obertes les inscripcions per a la 60a convocatòria dels Premis FAD, que atorga 
l'ArquinFAD. L’àmbit dels premis és la península Ibèrica i les illes i poden optar-hi les obres acabades al llarg 
de 2017. Fins les 12 h del 25 de gener de 2018. Més informació http://arquinfad.org/premisfad/edicio-en-curs/  

 

http://europeanbimsummit.com/ca/
https://www.arquitectes.cat/escolasert/campus-professional/jornada-tecnica-siber-sistemes-ventilacio-eficients
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Public Space 
Publicades les bases de la 10a convocatòria del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà, certamen biennal 
convocat per reconèixer i difondre obres de creació, recuperació o millora d’espais públics a les ciutats 
europees. Fins el 21 de febrer. Més informació http://www.publicspace.org/ca/premi/bases/2018  
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AVANTATGES 
 
Els avantatges que disposeu els membres de la Cambra per aquest any 2018 segueixen sent els mateixos: 
- Condicions especials de contractació del software Avant Manager: Descompte del 50% de la quota del 

primer mes 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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