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Barcelona, 25 de setembre de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

113. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana volem destacar la reunió que vam tenir la setmana passada amb la nova Junta del Col·legi 
d’Enginyers Industrials, el degà del COEIC, Sr. Josep Canós; el president de l’AEIC, Sr. Jordi Renom i el Sr. 
Pere Homs, director general de l’AEIC i del COEIC. Vam compartir amb ells els nostres objectius i inquietuds, 
posant-nos al seu servei en allò que pugui ser d’interès comú. Vam comprovar la seva bona predisposició a 
mantenir i impulsar vies de col·laboració a nivells com la difusió dels actes respectius, la formació i allò que 
incideixi en la millora del sector i els seus professionals.  

També volem destacar que com a Cambra Professional hem rebut invitacions a través del Gremi d’Àrids per 
assistir a la Fira Rebuild, que comença demà. Si hi voleu assistir i encara no teniu acreditació us podeu posar 
en contacte amb nosaltres a través d’aquest correu. 

 
ACTES INTERNS 
 
 
TERTÚLIA PROFESSIONAL LEAN CONSTRUCTION A LA CASETA D’OBRA DE MAGORIA  
Lean Construction és una metodologia de treball, un sistema i manera de produir importat del sector industrial 
i que comença a introduir-se en molts processos arquitectònics i constructius amb resultats molt satisfactoris. 
Al marge de les promeses fantàstiques i de les utopies pròpies de qualsevol “novetat”,  l’Adrià Poveda 
(Project Manager i cap d’Obra de l’empresa Promuobra)  ens explicarà a peu d’obra, des de la mateixa caseta 
on és fan les reunions de seguiment de Lean Construction setmanals, la seva experiència, els avantatges i 
dificultats observats, i ens introduirà en les diferents metodologies particulars de gestió de projectes on el 
Lean Construction és eina eficaç de gestió: metodologies Pull Session i Last Planner System. És pretén 
promoure el debat crític i constructiu dels assistents  a partir de la presentació feta i de l’experiència 
professional de tots els assistents. Us esperem el proper dimecres 26 de setembre a les 18:00h a la caseta 
d’obra situada a Gran Via de les Corts 159, cantonada carrer Parcerisas. Cal confirmar assistència enviant un 
correu a cambra@cambraprofessional.org  
 
 
REHABILITACIÓ BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ (LES CORTS)  
Com cada any la Cambra Professional organitza una jornada dedicada a la rehabilitació dins de cada edició 
del Rehabilita. Aquest any, dins el bloc “Socialment digne”, es tractarà la Biblioteca Montserrat Abelló, un 
espai recentment rehabilitat per a ús cultural. Com sempre, de la mà dels professionals que han intervingut 
coneixerem les tasques dutes a terme durant el procés i l’experiència en la rehabilitació. Acabarà a jornada 
amb una visita a l’espai. Jornada gratuïta. Inscripció prèvia a www.rehabilita.cat o enviant un correu a 
cambra@cambraprofessional.org. Serà el proper dilluns 15 d’octubre a les 19.00h. Per aquesta jornada 
comptarem amb els ponents: Ricard Mercadé i Aurora Fernández com autors i direcció d’obra. Jaume 
Bardají i en Rafael Capdevila com a Direcció d’Execució de l’Obra. 
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ACTES EXTERNS 
 
HABITATGE. TENDÈNCIES I TEORIES A LES DARRERES EDICIONS DLES PREMIS FAD 
El cicle ArquinSET 2018 s’organitza en quatre sessions en forma de conferències i debats amb diferents 
ponents que comparteixen la vinculació amb els premis FAD i el tema de l’habitatge. Són presentats per 
membres dels jurats i de la junta d’ArquinFAD en el marc de la promoció dels premis i dels premiats. La 
primera conferència és Pormoció Pública, oportunitats i límits on es vol abordar el tema de la promoció 
pública respecte la privada per entendre les oportunitats que cadascuna ofereix a l’hora de crear habitatge de 
qualitat. Aquesta conferència serà el proper dimecres 26 de setembre a les 19h al Centre de Documentació 
del Museu del Disseny. Inscripció obligatòria i gratuïta a www.arquinset.org  
 

Font: ArquinFAD 
 
ACTUALITAT 
  
REBUILD 2018 
El Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0 – Rebuild 2018, que se celebra del 26 al 28 
de setembre al CCIB Barcelona, comptarà amb la presència dels ponents més destacats del sector de 
l’edificació que abordaran els reptes als quals s’enfronta avui el sector: tecnologia i digitalització, eficiència i 
sostenibilitat o materials i nous sistemes constructius. Reunirà arquitectes, constructors, promotors i 
instal·ladors aquesta setmana a Barcelona, Rebuild es converteix en una plataforma única amb un entorn 
especialitzat i una completa agenda per cobrir els interessos de cada perfil professional del sector de 
l’edificació. A més de la fira – showroom i el congrés, Rebuild suma altres esdeveniments com els verticals 
per al sector del bany, el sector de les instal·lacions, el de les cuines o el de les façanes, així com nombrosos 
workshops i esdeveniments de networking especialitzats. Tota la informació a https://www.rebuildexpo.com 
 

Font: BIM Academy 
 
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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