Barcelona, 28 de març de 2018

A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS
96. carta circular
Benvolguts consocis,
La nostra funció no és posicionar-nos políticament, i com sempre volem restar al marge del debat partidista.
Malgrat això, en moments com l’actual en què fins i tot les Nacions Unides han d’instar a garantir els drets
polítics dels diputats electes, creiem que cal posicionar-nos novament en favor del Parlament i en defensa de
les llibertats civils i polítiques al nostre país.

ACTES INTERNS
Junta General i Eleccions
El pròxim 11 d’abril està convocada la Junta General Ordinària de la Cambra, així com també es preveu la
votació de candidatures presentades per renovar la Junta Directiva. Al final d’aquest acte i un cop finalitzat els
punts de l’ordre del dia, es preveu, en un espai a part, iniciar una sessió de networking amb tots els associats
per compartir experiències professionals i conèixer els diferents perfils que hi ha dins la Cambra. Per aquest
motiu, tenim la voluntat d’agrupar al major nombre d’associats possible i reunir-nos en un entorn distès on es
gaudirà d’un petit refrigeri per facilitar la comunicació entre socis. Així doncs, us esperem a tots/es el proper
11 d’abril, a les 18:30h a la Sala Espai Barcelona, planta baixa de l’edifici MediaTIC.

ACTES EXTERNS
Present i futur de l’enginyeria costanera i portuària
Dimecres 4 d'abril, José Alberto Carbonell, director del Port de Barcelona, i el catedràtic de la UPC, Agustín
Sánchez-Arcilla, explicaran l'evolució dels coneixements i les eines disponibles per resoldre els desafiaments
de la franja costanera. La conferència farà èmfasi en l’evolució dels coneixements i les eines disponibles per a
resoldre els desafiaments que la franja costanera (ports i costes) suposa en un món cada vegada més
competitiu, i on la necessitat de disposar de previsions o coneixement avançat per prendre decisions resulta
fonamental per a les activitats socioeconòmiques a la frontera terra-mar i la seva sostenibilita. Aquesta sessió
tindrà lloc el dimecres, 4 d’abril de 19.00h a 21.00h a la Seu del Col·legi de Camins. Us podeu inscriure a
inscripcions@camins.cat
Font: Camins.cat

ACTUALITAT
EDUSI - Eix Besòs. Una manera de fer Europa
L’Ajuntament de Barcelona implementa l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Eix
Besòs, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020. El projecte
beneficia a 10 barris que pertanyen als tres districtes de l’àmbit del riu Besòs, districte de Nou Barris, Sant
Andreu i Sant Martí. El període d’implementació és 2014-2020. L’import local subvencionable és de 30M€,
amb un cofinançament per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del 50%. Les
actuacions, adreçades a millorar les condicions de vida de la ciutadania, s’agrupen en 4 dels Objectius
Temàtics del Programa Operatiu de Creixement Sostenible: tecnologies e la Informació, conservar i protegir el
medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos, promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i
economia baixa en emissions de carboni. http://ajuntament.barcelona.cat/edusi
Font: Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica

Rebeu una cordial salutació,
La Junta
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