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Barcelona, 28 de setembre de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

54a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Adjuntem l’habitual selecció de notícies en blocs per tal de potenciar l’àmbit d’informació i de treball 
col·laboratiu de la Cambra Professional. Us animem a compartir amb la resta de companys qualsevol 
informació que considereu oportuna i ho afegirem a la circular de la setmana següent. Només cal que us 
adreceu a cambra@cambraprofessional.org  
 
 
RECULL D’OPINIONS 
 
Projecte col·laboratiu de L35 Arquitectes a París.  
El passat dia 21 de setembre, els companys i socis de la Cambra, L35 Arquitectes, en una sessió de 
networking organitzada per la Cambra Professional, van exposar el Projecte “Italik” emmarcat en el concurs 
“Réinventer Paris” que l’Ajuntament de la ciutat va endegar per a promoure la transformació de 23 espais 
urbans, actualment en desús. Aquesta transformació ha de generar nous espais de convivència ciutadana 
que fomentin la interacció social, les sinergies i la biodiversitat. De la seva experiència concreta en aquest 
concurs,  L35 en ressalta, per sobre de tot, la sintonia i el treball conjunt, i en la mateixa direcció, que esta 
duent a terme amb l’equip multidisciplinari que l’Ajuntament va crear pel foment del projecte. Administració i 
projectistes compartint i col·laborant pels mateixos objectius. El concurs va estar presentat per un equip 
format per un promotor i per tots els agents necessaris (arquitecte, enginyeria, gestors del procés, medi 
ambientalistes, etc) per a dur a terme, de forma completa, el projecte. A partir d’aquesta  i altres experiències 
que L35 ha tingut a França, s’ha obert un debat sobre el model de licitació dels projectes públics al nostre 
país. La col·laboració entre l’Administració i la resta d’agents, l’especialització -tant marcada a França- contra 
el perfil generalista del projectista de casa nostra, l’autoritat i la responsabilitat de l’arquitecte aquí i a França, 
la capacitat de treball en equip dels nostres tècnics, la valoració del treball de preparació dels concursos, el 
perfil i la preparació del promotor etc., van ser els aspectes que van ser objecte del debat entre els assistents 
i els que, d’acord amb les opinions expressades, condicionen en gran manera, també, el resultat final del 
projecte. 

 
 
ACTES INTERNS 
 
La col·laboració entre professionals en la rehabilitació del Pavelló Sant Salvador i visita d’obra 
Durant la setmana del 3 al 9 d’octubre, s’impartiran un seguit de jornades tècniques en motiu de la tercera 
edició de Rehabilita. Setmana i Fira dedicada a la rehabilitació i al manteniment d’edificis, on la Cambra 
participa com cada any amb la organització d’una jornada. Enguany aquesta jornada serà el dimecres, 5 
d’octubre a les 19.00h i es visitarà la rehabilitació del Pavelló Sant Salvador, dins el recinte modernista de 
Sant Pau. Durant el recorregut es podrà gaudir de les experiències que han tingut al llarg d’aquest projecte, 
l’arquitecte Carles Gelpí de 2BMFG, l’aparellador Vicenç Font de Font-Grau, l’enginyer Andreu Pérez d’AiS i 
el museògraf Ignasi Cristià. Esperem que tan la visita com les experiències dels diferents professionals 
interventors siguin del vostre interès. Podeu confirmar assistència envinat un correu a 
cambra@cambraprofessional.org.  
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 
Joan Jaume Oms, president d'Infraestructures.cat,  parlarà sobre el paper de les Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya en el context actual i presentarà propostes de millora. L'acte serà dimarts 18 
d'octubre a les 19:00h, al Col·legi d’Enginyers Camins, Canals i Ports, C/ dels Vergós, 16 de Barcelona. Les 
places són limitades i us podeu inscriure a inscripcions@camins.cat  
 
Arquinset 2016 
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Aquinfad organitza la 10a setmana d’arquitectura, Arquinset. El tema d’aquest any s’emmarca en la reflexió 
sobre la professió que el COAC proposa com a fil conductor del Congrés d’Arquitectura  “Sortir de la Capsa”. 
Els dies 4,5 i 6 d’octubre a l’Edifici Disseny Hub de Barcelona, Planta 0 a les 19h. Les professions 
relacionades amb el disseny d’interiors, l’arquitectura i la construcció estan patint una forta crisi, no només 
causada per l’esclat de la bombolla immobiliària sinó també de caràcter disciplinari. Una de les diagnosis 
d’aquest problema indica que l’arquitectura i l’interiorisme viuen tancats en ells mateixos i han deixat de tenir 
els seus referents en el coneixement humanístic, la societat i en la realitat. En aquest context Arquinfad es 
suma al Congrés d’Arquitectura per organitzar una necessària mirada “fora de la capsa” per sortir de la 
disciplina i ser capaços d’observar molts dels temes que ens interessen i són de la nostra competència, però 
des del punt de vista de les altres disciplines. Podeu consultar les taules rodones i inscriure ‘us a 
www.arquinset.org   
 
ACTUALITAT 
 
Oportunitats i nínxols de mercat en el medi ambient 
Els països que més bé se’n surten de la crisi econòmica estan fent una aposta ferma pels models de 
creixement tecnològics i més sostenibles, sòlidament fonamentats en la competitiva i la millora del benestar a 
través, entre altres, de l’impuls de l’economia verda i circular, l’ecodisseny, l’eficiència energètica, les energies 
renovables, la rehabilitació, el manteniment, etc. El desenvolupament sostenible és un vector transversal i 
fonamental d’innovació i competitiva internacional que està esdevenint una oportunitat de creixement per a la 
majoria de sectors productius i professionals. L’aposta decidida en el nostre sector pel medi ambient aporta 
eficiència en la utilització dels recursos naturals i energètics, en la gestió i valorització dels residus i en la salut 
ambiental dels ciutadans. Tots aquests fets provoquen el desenvolupament de noves activitats i llocs de 
treball de qualitat, tot facilitant el desenvolupament sostenible en el nostre planeta. Per tal de donar a conèixer 
totes aquestes qüestions i les darreres novetats d’aquest secotr el CAATEEB ha organitzat una jornada 
gratuïta pel proper 21 d’octubre de 9h a 14h a la sala d’actes del CAATEEB, en la que es podran conèixer de 
primera mà alguns exemples i sortides professionals. Més informació i inscripcions colegiacio@apabcn.cat 
    
XARXA 
 
Nova visualització del Banc BEDEC des de qualsevol dispositiu mòbil 
L’ITeC ha redissenyat la consulta online del Banc BEDEC, que a partir d’ara disposa d’un disseny més visual i 
intuïtiu per tal d’agilitzar la navegació i està adaptat a tots els dispositius mòbils. L’objectiu d’aquesta 
actualització és facilitar l’accés dels usuaris al banc, així com millorar-ne la usabilitat. Per més informació 
podeu consultar  http://itec.cat/infoitec/bases-dades/nova-visualitzacio-banc-bedec-qualsevol-dispositiu-mobil/ 
 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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