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NEWSLETTER OBRA FEBRER
Ja teniu disponible el butlletí OBRA del mes de febrer. Aquest mes, entre altres notícies, es
destaca la rehabilitació del Palau Reial Major/Saló del Tinell, així com el Pont de Sarajevo, “pont
verd” de plataforma única que uneix Trinitat Vella i Trinitat Nova; entre altres notícies del sector
de la construcció. Llegir més.

JORNADA. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I EDIFICACIÓ - 13/03
El proper dimecres 13 de març, la Taula Inter-professional de l’Energia promou un debat sobre
Transició Energètica i Edificació en el Col·legi d’Enginyers Industrials. La jornada seguirà el fil de
la Directiva de la Unió Europea 2018/844 de 30 de maig de 2018, EPBD i Eficiència Energètica
modificades.Programa i inscripcions.

PREMIS ANELLS DE LA FUSTA
El 19 de març s'entregaran els Premis ANELLS DE LA FUSTA, als quals potser algunes
empreses agremiades us pot interessar presentar les vostres candidatures (límit de presentació
de candidatures: 5 de març de 2019).
Aquests premis els organitza el Gremi de Fusta i Moble, juntament amb altres entitats, i ofereix
reconeixement públic a persones, empreses o entitats que s’hagin distingit per la seva contribució
a divulgar, dignificar i promocionar el coneixement, l’ús i els oficis de la fusta. Bases de la
convocatòria de premis. Imprés de participació. Normes de presentació cartells.

AVÍS DE NOVA CIRCULAR DE LA CNC
Hem afegit un nou comunicat a l'apartat de circulars de la CNC (password: con5tructors) de la
web del Gremi:
18/02/2019 Convocatoria de huelga general promovidas por CNT y CGT para el próximo día 8 de
marzo de 2019

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES ESPECIALITZATS EN TEULADES

Us recordem que fins el proper 1 de març podeu sol.licitar-nos l'estada a la vostra empresa
d'estudiants en pràctiques de Formació professional especialistes en teulades de l'escola
francesa Les Compagnons du devoir, de Dijon. Les pràctiques serien de tres setmanes, entre el
8 i el 26 d'abril, amb un màxim de 35 hores per setmana de dilluns a divendres. No hi ha
obligació de compensació econòmica perquè ja reben una beca Erasmus de la Unió Europea.
D'altra banda, tenen nivell escolar de llengua espanyola i poden fer feines de restauració o
reparació de teulades, impermeabilització de teulades o en definitiva qualsevol tasca no massa
complexa en relació a teulades. Si esteu interessats indiqueu-nos-ho a recepcio@gremiobres.org o trucant al 932 659 430.

CARTA D'UN AGREMIAT AL BLOG DEL GREMI
Hem publicat la interessant carta d'un agremiat al blog del Gremi, on dona la seva visió per crear
llocs de treball per als més joves amb l’aprenentatge dels oficis que ofereix el ram de la
construcció; entre altres temes. Llegir més
Aixi mateix, us recordem que, si us interessa, les empreses agremiades podeu enviar-nos les
vostres cartes d'opinió a comunicacio@gremi-obres.org per tal que les publiquem al blog.
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