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Barcelona, 14 de març de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

94. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Us adjuntem el nou butlletí setmanal. Recordeu que estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o 
proposta que vulgueu plantejar. 
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Com afecta la renovació urbana la vida de les persones? Una mirada transversal 
El COAC organitza, el proper 19 de març a les 18.00h a la Sala d’Actes del COAC, una conversa 
pluridisciplinària sobre els efectes de la renovació urbana en el dia a dia dels ciutadans, en el 
desenvolupament de l’economia circular i en la lluita contra el canvi climàtic, entre altres. Comptarem amb la 
participació de Joan B. Casas, doctor en Economia i degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Rubèn 
Pineda, doctor en Art i Educació, arquitecte i expert en innovació educativa; Assumpta Farran, física i 
directora de l’Institut Català de l’Energia; Carme Ribas, arquitecta i gerent del Consorci del Besòs; Joaquim 
Nadal, catedràtic en Història i director de l'Institut Català de Recerca en el Patrimoni; Carme Borrell, doctora 
en Medicina i gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i Albert Cuchí, doctor en Arquitectura i 
director de l’ETSAV. L'acte, que forma part de les activitats preparatòries del Pacte Nacional per a la 
Renovació Urbana, serà presentat per Enric Mir, vocal de la Junta de Govern del COAC; Carles Sala, 
secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, i Agustí Serra, director general d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme de la Generalitat. Assumpció Puig, degana en funcions del COAC, clourà l'acte. 
http://arquitectes.cat/ca/content/conversa-com-afecta-la-renovaci%C3%B3-urbana-la-vida-de-les-persones-
una-mirada-transversal-0  

Font: Col·legi d’Arquitectes 
 
Present i futur de l’enginyeria costanera i portuària 
El Col·legi d’Enginyers de Camins organitza la conferència Present i futur de l’enginyeria costanera i 
portuària. La conferència farà èmfasi en l’evolució dels coneixements i les eines disponibles per resoldre els 
desafiaments de la franja costanera. En un món cada vegada més competitiu, és necessari disposar de 
previsions o coneixements avançats per prendre decisions fonamentals per a les activitats socioeconòmiques 
a la frontera terra-mar i la seva sostenibilitat. S'abordarà l'evolució de l’enginyeria de ports i costes durant els 
darrers anys i els reptes que les properes dècades ens plantejaran. Presentació a càrrec d'Oriol Altisench: 
Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. Ponents, Agustín Sánchez-Arcilla: Dr. 
Enginyer de Camins, Canals i Ports. Director del Laboratori d’Enginyeria Marítima. José Alberto Carbonell: 
Director General del Port de Barcelona. La conferència serà el proper 4 d’abril de 19h a 21h al Col·legi 
d’Enginyers de Camins. Us podeu inscriure a inscripcions@camins.cat 

Font: Col·legi d’Enginyers de Camins 
 
 
ACTUALITAT 
 
Rebuild Expo. Arquitectura avançada i Construcció 4.0 
Participa com a ponent en el Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0 si tens una visió 
innovadora i trencadora pots presentar les teves experiències, projectes i casos d’èxit entorn de la construcció 
i rehabilitació d’habitatges i edificis per estar present davant de més de 9.000 professionals en el Congrés 
Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0 que es celebra en el marc de Rebuild. Aquest congrés es 
celebrarà del 26 al 28 de setembre de 2018 a Barcelona. Trobareu tota la  informació per a participar-hi a 
https://www.rebuildexpo.com/  
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CURSOS  
 
Patologies en obres lineals interurbanes 
Del 12 al 26 de març (online), quart curs d'aquest programa adreçat a tècnics que vulguin obrir noves vies de 
negoci (peritatges, rehabilitació, manteniment) en la cura i vigilància de les infraestructures públiques o 
privades. Tota la informació a http://www.camins.cat/ca/2017/09/27/cus-online-patologia-en-infraestructures/  

 
Font: Col·legi d’Enginyers de Camins 

 
 
AVANTATGES 
 

Descomptes per als membres de la Cambra Professional: 

- Software Avant Manager: 50% de descompte de la quota del primer mes, formació i migració de dades 
gratuïts 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 5% per ser socis de la Cambra, acumulable a altres 

bonificacions que ofereix l’Agència.  www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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