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Barcelona, 25 d’abril de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

99a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

 
ACTES EXTERNS 
 
Formigons per a l’enginyeria sostenible 
BASF organitza al Col·legi d’Enginyers de Camins la jornada: Formigons per a l’enginyeria sostenible. Els 
desafiaments d’una població en creixement, la concentració urbana i els riscos ambientals són variables clau 
que determinen com s’haurà de construir en el futur. El formigó és el material de construcció més usat. No 
obstant això, els recursos naturals necessaris per a la seva producció s’estan esgotant, de tal manera que les 
futures construccions es dissenyin amb la mentalitat de crear alguna cosa que duri més en comparació dels 
estàndards del passat. La jornada comptarà amb dues presentacions, la primera posarà l'èmfasi en el formigó 
ecològic, sostenible i durador per a l’aplicació diària, així com en el formigó dissenyat per a superestructures. 
La segona presentació es focalitzarà en els avantatges del formigó fibro-reforçat amb fibres polimèriques. Es 
donarà una visió general de la tecnologia, la normativa, metodologies d’assaig i, especialment de disseny, a 
més de presentar referències d’obres així com les aplicacions més actuals. La jornada serà el proper 10 de 
maig de 9:30h a 13:30h al Col·legi de Camins. Us podeu inscriure a inscripcions@camins.cat 
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Les Rambles, una experiència compartida 
Fa temps que l’Ajuntament de Barcelona ha anat reflexionant sobre com podia millorar Les Rambles i tornar-
les a fer atractives per als barcelonins. L’any 2017, aquest compromís amb el rescat de Les Rambles va 
passar per la convocatòria d’un concurs internacional perquè un equip extern, amb professionals de diferents 
sectors, elaborés un proposta d’actuació integral. L'equip kmZero, guanyador del concurs, ha proposat 
treballar amb unes dinàmiques contínues de cooperació entre tècnics, ciutadania i administració. La idea és 
construir durant el propi procés cooperatiu de treball una “Comunitat Rambles”, que en el futur podria 
integrar-se més fàcilment en la gestió d'aquest espai des d’un govern participat i democràtic. Per això, que 
aquesta comunitat se senti dipositària legítima dels desitjos i visions d'aquest espai públic i que hi cooperi és 
una qüestió clau en l’èxit de la transformació social, econòmica, ambiental i urbanística d’aquest passeig 
històric i central de Barcelona. La jornada organitzada per AuS, serà el proper dimarts 8 de maig, a les 18:30h 
a la Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes. Us podeu inscriure a https://www.arquitectes.cat/ca/aus-inscripcio-
jornada-rambles  
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ASPECTES LEGALS  
 
Modificada la normativa sobre gestió de residus a Catalunya 
S'ha publicat al BOE el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que entrarà en vigor el 5 de maig de 2018. Aquest 
Reial Decret, incorpora els aspectes d’economia circular establerts per la Directiva marc de residus 
2008/98/CE i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició a l’UE, entenent el residu com una 
oportunitat d’obtenir un recurs. És en aquests termes que el Reial Decret pretén avançar deixant enrere la 
visió separada de la gestió dels residus (municipals, industrials i construcció) unificant-ne al màxim els 
aspectes de tractament i gestió a fi efecte que els fluxos d’investigació entre els sectors afectats facin efectiu 
el binomi residu–recurs. Per a més informació, podeu consulteu el text sencer del RD 210/2018 al següent 
enllaç https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5114  
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CONCURSOS 
 
Premis Catalunya Construcció 
Un total de 94 candidatures optaran als Premis Catalunya Construcció en el seva XV edició. L’apartat amb 
més opcions serà el d’intervenció en edificis existents amb 38 candidatures, de les quals 17 són considerades 
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com a intervenció en el patrimoni i 21 com a rehabilitació funcional. A la categoria d’innovació en la 
construcció s’han presentat 21 candidatures i 16 ho han fet en la de direcció d’execució de l’obra. Les menys 
nombroses seran les categories de coordinació de seguretat i salut, amb 5 candidats i 2 pel que fa a la 
direcció integrada de projecte. En els propers mesos, un jurat multidisciplinari valorarà toles les candidatures, 
en farà una primera selecció i determinarà els finalistes en cadascuna de les categories. La identitat dels 
guanyadors es donarà a conèixer en el marc de la Nit de la Construcció, que enguany se celebrarà el 
dimecres 27 de juny al Paraninf de la Universitat de Barcelona a la Plaça Universitat. El jurat de la 15a edició 
dels Premis Catalunya Construcció estarà format per Josep Maria Forteza, arquitecte tècnic i project 
manager; Eduard Gascón, arquitecte; Josep Camps, arquitecte tècnic; Natàlia Crespo, arquitecta tècnica i 
coordinadora de seguretat; Valentí Julià, arquitecte tècnic i gerent de la constructora SEROM; Maria Lluïsa 
Sánchez, arquitecta i directora de l’enginyeria JSS i Jordi Gosalves, president del CAATEEB i alhora 
president del jurat.  
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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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