Barcelona, 21 de març de 2018

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
95. carta circular
Benvolguts consocis,
Com ahir es detallava en un correu, hem iniciat novament un període electoral, tal com marquen els Estatuts.
Des de la Junta actual, i com no pot ser d’altra manera, volem animar la presentació de noves candidatures
per donar el màxim impuls al procés electoral. Us esperem el dia 11 d’abril, en una jornada que volem que
sigui també de networking, debat i reflexió sobre el present i futur del sector. Properament us en donarem
més detalls.
ACTUALITAT
Èxit de participació en la quarta edicó del BIM Summit
Més de 450 professionals de tot el món van participar els dies 8 i 9 de març en la quarta edició d’European
BIM Summit que organitzar el CAATEEB, BIM Academy i Building Smart Spain, amb el suport de Roca com a
col·laborador principal, empresa precursora a en l’ús de tecnologia BIM. Aquesta ha estat la quarta edició de
l’European BIM Summit (EBS) que s’erigeix com un dels congressos de referència en matèria BIM a
Europa. Ferran Falcó, secretari general de Territori i Sostenibilitat, ha destacat el paper de l’EBS “com espai
de col·laboració entre els sectors públic i privat i el valor que té a l’hora de desenvolupar projectes la
participació entre equips i professionals de disciplines diferents”. Tota la informació sobre aquest congrés a
https://www.apabcn.cat/
Font: Setmanari d’Informació Col·legial CAATEEB

CURSOS
Eines Digitals per millorar la feina de l’arquitecte
Els propers dies 12 i 19 d'abril es durà a terme a l'Escola Sert el curs Eines digitals que faciliten la feina de
l'arquitecte, a càrrec de Miquel Turné, arquitecte i docent. Aquest curs va dirigit a arquitectes en actiu, que
treballin usualment tant en despatx com en obra. Estudiants d’últims cursos o arquitectes acabats de titular
que treballin en presentacions o concursos. L’objectiu és donar diverses eines gratuïtes que permetin agilitzar
i millorar el treball dels arquitectes, ja sigui a través de lloc web per quan estiguin al despatx, com
d’aplicacions per a mòbils i tauletes per quan estiguin desplaçats a l’obra. Trobareu tota la informació sobre
aquest curs a https://www.arquitectes.cat/escolasert/cursos/eines-digitals-que-faciliten-la-feina-de-larquitecte1
Font: Butlletí Suport Professional COAC

CONCURSOS
Darrers dies per presentar candidatures als Premis Catalunya Construcció
El CAATEEB convoca la XV edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals es vol reconèixer
l’esforç dels professionals i empreses que han contribuït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la
innovació i la seguretat en la construcció. Encara sou a temps per presentar la vostra candidatura. El termini
finalitza el 4 d'abril. Més informació https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/
Font: Setmanari d’Informació Col·legial CAATEEB

XARXA
Millores del Llibre d’incidències en format web (Liweb)
L'aplicació del Llibre d'incidències s'ha actualitzat recentment per incorporar diverses millores en el seu
funcionament. Recordeu que aquesta eina és una aplicació web que facilita de forma àgil la gestió informàtica
del Llibre d’incidències. Segons prescripcions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’obra,
només es podrà fer servir un model de Llibre d’incidències, paper o digital (Liweb). El coordinador de
Seguretat i Salut (o Direcció Facultativa si s'escau) decidirà segons les característiques, prescripcions del
llibre i medis de l’obra, si utilitzarà un o l’altre.
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Font: Setmanari d’Informació Col·legial CAATEEB

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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