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PROPER ESMORZAR-COMISSIÓ RiMe - 14/02
Us informem que el proper dijous 14 de febrer, a partir de les 9 h, tindrà lloc el primer Esmorzar
de la RiMe de l'any. Properament us enviarem la convocatòria amb informació sobre el nou
format de les reunions previst per aquest 2019, en línia a les idees que es van exposar a la
reunió del passat 12 de desembre (podeu trobar el resum clicant aquí).

ESTADÍSTIQUES DEL SECTOR TERCER TRIMESTRE 2018
La Fundació Laboral de la Construcció va publicar darrerament el butlletí de Catalunya del tercer
trimestre del 2018, a la seva nova web d'observatori del sector. També podeu trobar
les estadístiques a nivell estatal d'Espanya en relació a empreses, ocupació, hipoteques o
licitacions.

ENTRADES AL 50% PEL EUROPEAN BIM SUMMIT - 11/04 i 12/04
Us recordem de què disposem de d'entrades al 50% per assistir a l'European BIM Summit
(EBS19). En cas d'estar interessats en assistir-hi, feu-nos-ho saber i proveirem del descompte als
primers agremiats que ens ho demanin (entrades limitades), seguint l'odre de demanda. El BIM
Summit d'enguany es celebrarà els dies 11 i 12 d'abril a l'Auditori AXA, a l'Illa Diagonal de
Barcelona.

JORNADA. NOVES TECNOLOGIES I AUTOMATIZACIÓ PER VALOR AFEGIT- 06/02
Després de la jornada que vam celebrar al Gremi sobre Eines tecnològiques per a la gestió i
direcció de l'obra, el passat dimecres 23 de gener, us animem a assistir a una segona jornada
amb el nom de Noves Tecnologies i Automatització com a valor afegit, que es celebrarà el proper
dimecres 6 de febrer. Inscripcions a recepcio@gremi-obres.org o trucant al

932 659 430.

Agrairíem que si alguna empresa agremiada vol participar com a ponent per explicar la seva
experiència amb les noves tecnologies durant 15 minuts i de forma gratuïta, ens ho fes saber a
comunicacio@gremi-obres.org. El programa d'aquesta propera jornada és el següent:
17:00 a 17:10 – Benvinguda i registre d’assistents.
17:10 a 17:35 – Quins sistemes d’automatització d’habitatges i edificis són més adients per a
cada tipologia d’obra?
Francesc Soler, CEO a LOXONE
17:35 a 18:00 – Quins professionals intervenen i com han d’actuar en cada fase d’obra per
integrar correctament solucions d’automatització als edificis?
Odón Losada, Director Comercial i Màrqueting a Ingenium Ingeniería y Domótica

18:00 a 18:30 – Presentació de casos pràctics.
18:30 a 19:00 – Mesa de debat.
Ricardo Riviere, Country Manager a Z-WAVE Europe.
Cas pràctic d’un agremiat.

RECORDATORI D'AVANTATGES DEL GREMI PER AGREMIATS
Recordem als agremiats els descomptes que poden gaudir de les diferents entitats que tenen
conveni amb el Gremi, que estan exposades a l’apartat Avantatges dins del menú de Serveis del
web del Gremi. Podeu trobar avantatges en diferents àmbits: salut, transport, energia, oci, etc.
Per a qualsevol dubte contacteu amb nosaltres.
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