
 
 
 
 
 
 
 

RESUM D’ACTIVITATS. Setmana del 6 de març de 2023 
 
Activitats institucionals  
 
- 6/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport 

El President, en la seva qualitat de president de la Comissió, assistí a les 
compareixences davant la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport de Foment del 
Treball. 

 
- 6/03/2023 La Cambra de Contractistes a Foment del Treball 

El President va assistir al dinar de vicepresidents i a la posterior reunió de la Junta 
Directiva de Foment del Treball Nacional. 

 
- 7/03/2023 La Cambra de Contractistes amb la ITC 

Una representació de la Comissió de Seguretat i Salut de l’entitat es van reunir amb 
la Sra.  Carolina Holgado, Cap de l'Àrea Especialitzada de Seguretat i Salut Laboral 
de la Inspecció de Treball de Catalunya per parlar sobre la prevenció de riscos 
laborals de les UTES. 

 
- 7/03/2023 La Cambra de Contractistes al COAC Arquitectes 

El President assistí al cicle de debats "Vectors de futur", organitzat pel Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya - COAC juntament amb FemVallès i la Fundació Bosch i 
Cardellach. 

 
- 9/03/2023 La Cambra de Contractistes esmorza amb l’INCASÒL 

La Cambra de Contractistes organitzà, conjuntament amb ASINCA, un esmorzar 
col·loqui al qual es va convidar a la directora de l’INCASÒL (Institut Català del Sòl), 
senyora Maria Sisternas, qui va presentar el pla de treball de l’institut destacant les 
inversions previstes per al 2023.  

 
- 10/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Fundació Cercle d’Infraestructures 

El President va assistir a la visita guiada de les obres de l’empresa de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIM/SA) organitzada per la Fundació Cercle 
d’Infraestructures. 

 
 
AGENDA D’ACTIVITATS PREVISTA. Setmana del 13 de març de 2023 
 
- 13/03/2023 La Cambra de Contractistes amb l’AGBAR 
 
- 13/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Comissió de l’Ampliació de l’Aeroport 
 
- 13/03/2023 Junta Directiva 
 
- 15/03/2023 La Cambra de Contractistes amb ATREVIA 
 
- 15/03/2023 La Cambra de Contractistes participa al Reinventing the Building  
 
- 16/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Fundació Cercle d'Infraestructures 



 
 
 
 
- 16/03/2023 Comissió de Medi Ambient i Energia 
 
- 16/03/2023 La Cambra de Contractistes al programa de Tot es mou de TV3 
 
- 16/03/2023 La Cambra de Contractistes amb el Departament de Territori 
 
- 17/03/2023 La Cambra de Contractistes a la Fundació Cercle d'Infraestructures 
 

 
PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
- 5/03/2023 CATALUNYA RÀDIO ‘Obres i eleccions: els Ajuntaments concentren les obres al final 

del mandat’ (Àudio adjunt) 

 
https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia-cap-de-setmana/obres-i-
eleccions-els-ajuntaments-concentren-les-obres-al-final-del-
mandat/noticia/3215967/?ext=SMA_TW_F4_CE24_ 
 

 
 
 
 

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia-cap-de-setmana/obres-i-eleccions-els-ajuntaments-concentren-les-obres-al-final-del-mandat/noticia/3215967/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia-cap-de-setmana/obres-i-eleccions-els-ajuntaments-concentren-les-obres-al-final-del-mandat/noticia/3215967/?ext=SMA_TW_F4_CE24_
https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia-cap-de-setmana/obres-i-eleccions-els-ajuntaments-concentren-les-obres-al-final-del-mandat/noticia/3215967/?ext=SMA_TW_F4_CE24_

