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Barcelona, 7 de març de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

93. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

 
ACTES EXTERNS 
 
Construcció de la Terminal E al moll Adossat del Port de Barcelona 
El Col·legi d’Enginyers de Camins organitza la conferència Construcció de la Terminal E al moll Adossat del 
Port de Barcelona, en el marc del cicle: Infraestructures 4.0. La nova terminal E de creuers al Moll Adossat del 
Port de Barcelona forma part dels projectes del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona en el sector turístic. 
S’ha dissenyat i construït per permetre l’operativa de creuers de més de 300 metres d’eslora. Es tracta d’un 
edifici rectangular, de dues plantes, amb una passera adossada de 175 metres de llarg i amb una superfície 
construïda total de 12.500 m2. L’objectiu de la conferència és explicar els diferents sistemes constructius 
utilitzats, així com el procés d’execució. Els ponents seran Marc Marcos, director de Construcció de Vopi4 i 
Jaume Fleta, soci director de Projectes, responsable del Project Management. Aquesta conferència serà el 
proper dijous 15 de març a les 19.00h al Col·legi de Camins. Us podeu inscriure a inscripcions@camins.cat  
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Encofrats i Cimbres. Seguretat en Fase d’Estructures 
El proper dia 22 de març l'ACE ofereix una jornada tècnica "ENCOFRATS I CIMBRES. SEGURETAT EN 
FASE D'ESTRUCTURES" La jornada es basarà sobre la seguretat en fase d'estructures i l'actualització del 
marc normatiu i les noves eines per encofrats i cimbres, també es farà un recorregut per la situació i l'evolució 
dels encofrats i cimbres. Es presentarà la nova guia que tracta de posar en valor els sistemes d'encofrats i 
cimbres desenvolupant de forma general les seves diferents aplicacions, elements de sistema, marc normatiu, 
estàndards de seguretat i qualitat (desenvolupats per AFECI). Aquesta conferència està programada pel 
dijous, 22 de març de 9.00h a 13.45h a l’Aula Màster – Campus UPC Nord (Edifici A3). Si hi esteu interessats 
us podeu inscriure a administració@aceweb.cat 
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ASPECTES LEGALS  
 
La Taula d’Accessibilitat publica un nou Document Tècnic 
El Departament de Benestar i Família de la Generalitat, en el marc de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats 
de Catalunya (TAAC), ha publicat un nou document DT-6 ”Criteris referents a activitats singulars”, que 
analitza aquelles activitats que requereixen algun tipus d’aclariment o consideració especial, com els 
gimnasos o les farmàcies, entre d’altres. Podeu accedir al document d’interpretació i aplicació de la normativa 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/accessibilitat_intern/acce
ssibilitat_i_autonomia/normativa_relacionada/interpretacio/ 
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CONCURSOS 
 
Projectes guanyadors del Concurs de l’INCASÒL per construir habitatges de lloguer social 
El passat 21 de febrer es van donar a conèixer els equips guanyadors del Concurs per a la redacció del 
projecte i direcció de les obres de tres promocions del Programa d’habitatge de lloguer assequible de la 
Generalitat. Els equips guanyadors són: F2M Francesch-Flavià Manzano, SCP per a la promoció del Carmel; 
Luis Lara, Elena Redondo, Monica Escaño i David Soley, per a la del Polvorí; i Ravetllat Ribas, SLP per a 
la de Rubí. A la seu de l'INCASÒL es poden veure exposats els projectes guanyadors i finalistes de les 
3 promocions.  
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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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