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Barcelona, 28 de febrer de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

92. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

 
El passat 8 de febrer va tenir lloc la 28a. Tertúlia Professional sobre rehabilitació i pobresa energètica, 
on vam poder gaudir d’un ric debat. Va ser revelador poder comptar amb un investigador com 
l’Andrés Peralta, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, qui ens va explicar coses que ens fan 
plantejar les possibles conseqüències inesperades de la nostra feina. Un exemple: els investigadors 
van detectar que tot i que en general als edificis on s’havia fet una rehabilitació energètica disminuïen 
les taxes de mortalitat, en el grup de població masculina al voltant dels 60 anys la mortalitat pujava 
enlloc de baixar, en un percentatge equivalent però invers al de la població femenina. La causa és un 
tema que a priori ens pot passar desapercebut: tot i que l’aïllament millora les condicions tèrmiques 
dels habitatges, i per tant en millora la salut, en la població fumadora d’una generació determinada, hi 
ha un efecte derivat de la reducció de les infiltracions. Aquesta reducció, combinada amb una mala 
ventilació i la presència de tabaquisme pot disminuir la qualitat de l’aire interior fins al punt 
d’augmentar la mortalitat. La Cristina Ramos, coordinadora en Eficiència Energètica i Pobresa 
Energètica de l’Ajuntament de Barcelona, ens va explicar el funcionament dels nous punts 
d’assessorament energètic. Podeu trobar la seva ponència a la web de la Cambra Professional 
http://cambraprofessional.org/arxiu/Presentacio_Cambra_dEmpreses_de_Serveis_Professionals_Con
struccio.pdf  

 
 
ACTES EXTERNS 
 
Taula Rodona Dades Obertes per una Ciutadania Activa  
El proper dia 6 de març a les 18.00h, la Secretaria de Transparència i Govern Obert us convida a la taula 
rodona “Dades obertes per una ciutadania activa”. Es fa dins el marc del Dia de les Dades Obertes, una 
celebració anual i de caire mundial que, pretén donar visibilitat a les dades obertes i al seu potencial. La 
sessió comptarà amb la participació de destacats activistes i professionals de prestigi: Mara Balestrini, Karma 
Peiró, Roger Palà i un representant d’Intermón-Oxfam, els quals compartiran les seves experiències en l’ús 
de les dades obertes. Amb ells es podrà debatre sobre els beneficis d’obrir les dades i de quina manera això 
facilita el canvi cultural que impulsa el govern obert. Podeu veure el programa i fer la inscripció a 
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/jornada-dades-obertes-per-a-una-ciutadania-activa/ 

 
Font: Generalitat de Catalunya 

 
Nou espai Barça. El repte del disseny basat en la metodologia BIM 
Col·legi d’Enginyers de Camins organitza la conferència Nou Espai Barça: el repte del disseny basat en la 
metodologia BIM, en el marc del Cicle: Infraestructures 4.0. L’Espai Barça és un projecte estratègic per al club 
blaugrana que implica una renovació completa de les instal·lacions esportives (Camp Nou, Palau o Estadi 
Johan Cruyff, entre d’altres). Una estratègia de disseny i construcció basada en dades a través de la 
metodologia BIM és clau per aconseguir que el nou Espai Barça esdevingui el millor complex esportiu del 
món en el centre d’una gran ciutat com Barcelona. Un espai marcat per l’eficiència energètica i sostenibilitat 
mediambiental a l’ordre de la tecnologia. El ponent serà Ramón Jesús González-Márquez, BIM Manager del 
FC Barcelona. La conferència serà el dijous 1 de març a les 19.00h al Col·legi d’Enginyers de Camins. Us 
podeu inscriure a inscripcions@camins.cat  

Font: Col·legi d’Enginyers de Camins 
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ACTUALITAT 
 
Espai Talent BIM Market Place 
Activitat organitzada dins del BIM Summit 2018 amb l’objectiu de posar en contacte professionals 
especialitzats en la tecnologia BIM amb empreses interessades a captar nous talents. No us deixeu perdre 
aquesta oportunitat d'ampliar les vostres expectatives laborals. Aquest espai el trobareu el dia 9 de març de 
10h a 14h a l’Auditori AXA (Illa Diagonal de Barcelona). 

Font: Setmanari d’Informació Col·legial CAATEEB 
 
 
 

CONCURSOS 
 
L’Ajuntament de Mataró convoca un Concurs d’idees per impulsar el Centre de la ciutat 
L’Ajuntament de Mataró ha posat en marxa un concurs d’idees amb l’objectiu de dissenyar una estratègia que 
inclogui accions econòmiques, urbanístiques, arquitectòniques i de mobilitat que permetin impulsar el Centre 
com a motor d’activitat cultural, de comerç i turística, alhora que posar en valor el seu llegat històric i 
patrimonial. La convocatòria té per objectiu definir l’estratègia integral per millorar la qualitat de vida, la imatge 
i l’activitat econòmica del centre de la ciutat. Les mesures a proposar, doncs, han d’estar encaminades a fer 
un centre de ciutat més atractiu per a residents, visitants i agents econòmics; que posi en valor el patrimoni i 
convidi a passejar; i que generi les condicions òptimes per potenciar l’activitat econòmica. El concurs constarà 
de dues fases diferenciades. La presentació de candidatures en la primera fase estarà oberta fins al 8 de 
març. Un cop feta la selecció dels finalistes, s’iniciarà la 2a fase i s’obrirà un nou termini perquè els operadors 
puguin presentar les seves propostes. Durant el procés posterior es preveu que es duguin a terme sessions 
de grup tutelades sobre el terreny perquè els equips puguin tenir un contacte més directe amb el territori. El 
concurs compta amb una dotació econòmica de 50.000 € a repartir entre les propostes finalistes (màxim 5) i 
10.000 € per a la proposta guanyadora, que també tindrà l’opció de desenvolupar alguna de les accions 
previstes en la seva proposta. Per a més informació, consulta el web de l'Ajuntament de Mataró 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/pla_impuls/index.html  

Font:: Butlletí Suport Professional COAC 
 
 
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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