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Barcelona, 26 d’octubre de 2016 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

55a. 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 
 
Col·laboració entre professionals. La rehabilitació del Pavelló Sant Salvador 
En motiu de la setmana de la Rehabilitació, el passat dia 5 d’octubre, la Cambra Professional va organitzar 
una exitosa jornada sobre la rehabilitació del Pavelló Sant Salvador, dins el recinte modernista de Sant Pau. 
Al llarg de la visita d’obra que es va fer, els assistents van conèixer el procés que s’ha seguit per dur a terme 
la rehabilitació d’aquest entranyable edifici modernista, així com les dificultats, solucions i anècdotes  de les 
diferents fases de l’obra explicades pels autors del concurs, projecte i obra:  
2BMFG, arquitectes / I.Cristià, escenògraf / AIS, enginyers / FontGrau, aparelladors / NS constructor.  
El pavelló de 1908, que acollia malalts i es va maltractar els anys 60-80, es convertirà -amb la seva bellesa 
original- en un museu dedicat a l’Hospital de Sant Pau i el seu autor: Lluis Domènech i Montané. 
   

 
 
ACTES EXTERNS 
 
Smart Building: Construcció Eficient i Sostenible 
El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona, conjuntament amb el Cercle d’Infraestrctures i el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya organitzen el workshop sobre Smart Builiding: Construcció Eficient i Sostenible el 
proper dia 28 d’octubre a l’auditori del Gremi de Constructors d’Obres. Dins el context de Smart Cities, hem 
centrat la jornada en l’àmbit de l’habitabilitat, que utilitza els avenços tecnològics com a suport i eina per 
millorar el confort i la qualitat de vida dels ciutadans, tenint present conceptes d’eficiència energètica i 
sostenibilitat, perseguint l’equilibri entre la construcció, el medi ambient i el consum de recursos naturals. En 
la jornada s’exposarà un exemple d’un projecte d’èxit que revela els avantatges dels edificis intel·ligents, les 
oportunitats per la innovació i el potencial per les grans transformacions del segle XXI. Us hi podeu inscriure 
enviant un correu a actes@gremi-obres.org o trucant al 932659430. 
 
 
ACTUALITAT 
 
La visió de la UE en temes de contractació pública a la conferència Euroconstruct Barcelona 
La Comisió Europea participarà en la propera conferència Euroconstruct Barcelona de novembre exposant les 
novetats sobre contractació pública. Aquest és un tema cabdal per al sector de la construcció, atès que 
gairebé un terç de tota l’activitat constructora a Europa passa prèviament per un procés de licitació. Les noves 
Directives europees estan orientades al transparència i al “fair play” en el procés d’adjudicació i contractació. 
Però al mateix temps són també un instrument poderós per accelerar un canvi de model cap a un procés 

mailto:cambra@cambraprofessional.org
mailto:actes@gremi-obres.org


CARRER SANT BENET, 11 BAIXOS 08003 BARCELONA / CAMBRA@CAMBRAPROFESSIONAL.ORG 

constructiu més digitalitzat, col·laboratiu i en darrera instància més eficient. Anticipar aquest canvi és clau, 
sobretot en el cas d’Espanya, on ja portem retard en la transposició de les Directives de 2014 i estem assistint 
a una preocupant degradació del mercat causada per les ofertes temeràries. Podeu seguir llegint a 
http://itec.cat/infoitec/estudis-mercat/visio-ue-temes-contractacio-publica-conferencia-euroconstruct-barcelona/  
 
 
CURSOS 
 
Curs sobre Aplicacions BIM en la Seguretat i Salut 
El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques juntament amb BIM Academy, organitzen aquest curs 
programat pels divendres 28 d’octubre i 11 i 25 de novembre a la seu del CETOP al C/ Numancia 95-99, local 
5 de Barcelona de 8.30h a 18.00h. Aquests tallers estan dirigits a professionals que vulguin introduir el BIM en 
les seus projectes, obres i manteniment d’edificis i infraestructures relacionades amb l’Enginyeria Civil i 
l’Edificació. L’objectiu és adquirir els coneixements bàsics que permetin aprofitar i saber utilitzar la 
documentació generada en un model BIM en cadascuna de les fases del cicle de vida d’una construcció. Si hi 
esteu interessats trobareu més informació i inscripcions a http://www.enginyerscivils.cat/ca/node/4284  
 
 
XARXA 
 
La nova versió 5.1 del TCQ2000 i el nou BEDEC es presentaen a Bimexpo 
Del 25 al 28 d’octubre l’ITeC participarà a la fira Bimexpo, on presentarà les seves principals novetats: la nova 
versió 5.1 del TCQ2000 per l’entorn BIM i el nou BEDEC. Les principals característiques del TCQ200 5,1 són 
la incorporació d’arxius i detecció d’arxius actualitzats i l’exportació cap a les plataformes de modelatge de 
l’estructura del banc de preus o pressupost. A més, ofereix la possibilitat de compondre un pressupost 
combinat simultàniament dades procedents de diferents plataformes de modelatge. El TCQ és un  conjunt 
d’aplicacions informàtiques per a la gestió de les activitats de redacció, contractació, planificació i control de 
projectes i obres. L’altre novetat que es presentarà és el nou BEDEC, que està adaptat a tots els dispositius 
mòbils i disposa d’un disseny més visual i intuïtiu per agilitzar la navegació i facilitar l’accés dels usuaris al 
banc. El banc incorpora plataformes de modelatge BIM, s’actualitzarà constantment i conté 750.000 elements 
amb preus per província i comunitat autònoma i 60.000 productes comercials. Podeu torbar aquesta 
informació a http://itec.cat/infoitec/bim-ca/itec-presentara-nova-versio-5-1-tcq2000-nou-bedec-bimexpo/ i si hi 
esteu interessats accedeix a la invitació gratuïta amb el codi CO160000065SS 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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