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Barcelona, 18 de juny de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

104. carta circular 

Benvolguts consocis, 
 
Podeu optar a fer difusió d’una obra vostra al REhabilita 2018  
Del 15 al 21 d’octubre es celebra el Rehabilita 2018, setmana dedicada a la rehabilitació, i com cada any la 
Cambra hi participa com a membre del comitè estratègic, organitzant una jornada amb la visita d’una obra 
singular de la ciutat que hagi estat rehabilitada recentment. Per aquesta jornada solem comptar amb bona 
part de l’equip que hi ha intervingut. Ens agradaria que l’obra mostrada fos feta per membres de la Cambra 
Professional, i en aquest estem oberts a rebre les vostres propostes per presentar un edifici que hagueu fet i 
aprofitar la difusió que se’n farà a través del Rehabilita. Entre les presentades en seleccionarem una i 
l’enviarem com a proposta. Ens podeu fer arribar un correu a  cambra@cambraprofessional.org i ens 
posarem en contacte amb vosaltres per organitzar-ho tot el més aviat possible. 
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Energy transition conference 
Conferència dins el marc de la trobada europea Energy Days de 2018, el Campus Diagonal Besòs de la UPC 
organitza el proper 19 de juny. Trobada Internacional que comptarà amb experts rellevants que ens 
explicaran la situació actual de la Transició Energètica des de el punt de vista de les principals 
administracions (UPC, Ajuntament BCN, Generalitat, UE). Trobareu més informació i el programa a la web. 
Us podeu registrar a https://fs30.formsite.com/Barterpositive/form135/index.html?1526292334972. 

 
  Font: Energy Days Barcelona 

 
 
ACTUALITAT 
 
Premi a la Trajectòria Professional 2018 per a Robert Brufau 
El jurat dels Premis Catalunya Construcció que organitza el CAATEEB, ha atorgat el Premi Especial a la 
Trajectòria Professional a Robert Brufau, consultor d’estructures i soci de la Cambra Professional que, al llarg 
de més de 30 anys ha projectat l’estructura, realitzat el càlcul i supervisat la construcció de més de 4.000 
edificis. L’enhorabona!  

 
Font: CAATEEB 

 
Debat de proposta de consens sobre criteris generals per a un habitatge i un urbanisme saludables 
El COAC va acollir, el passat 6 de juny, l’acte de presentació del document de consens "Criteris 
Generals per a un habitatge i un urbanisme saludables", elaborat per la Comissió Tècnica d’Habitatge i 
Urbanisme en el marc del Pla Interdepartamental Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la 
Generalitat. Pots recuperar el vídeo de la presentació al web. 
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/actualitat/debat-proposta-criteris-generals-habitatge-urbanisme-
saludables  

Font: Butlletí Suport Professional COAC 
 
 
CONCURSOS 
 
Arquitectes catalanes guardonats als Premis FAD 2018 
El 7 de juny va tenir lloc l'acte de lliurament dels Premis FAD 2018, que han reconegut, entre d'altres, 
l'obra dels col·legiats Esteve Bonell i Josep Maria Gil, els quals han rebut el Premi Internacional ex 
aequo pel Parlament del Vaud, a Suïssa. Consulta al web la resta de projectes guardonats. 
https://www.arquitectes.cat/ca/arquitectura/actualitat/arquitectes-catalans-guardonats-premis-fad-2018  
 

Font: Butlletí Suport Professional COAC 
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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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