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L’aparellador, tècnic de capçalera i els serveis que presta a professionals i als ciutadans es
mostrarà a Construmat

Enllaços Externs

El Saló Internacional de la Construcció, que ha iniciat un procés de renovació denominantse Beyond
Building Barcelona, tindrà lloc del 19 al 23 de maig al recinte de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat
El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) serà un any més al Saló Construmat amb un estand “per mostrar als
ciutadans el paper de l’aparellador com a tècnic de capçalera dels edifici, així com els serveis que presta als professionals
i als ciutadans”, segons destaca Maria Rosa Remolà, presidenta del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), qui
també destaca “la celebració enguany dels 75 anys del Col·legi”. També tindran una presència destacada en l’estand del
CAATEEB la nova Agència de Certificació Professional (ACP), així com la Corredoria d’Assegurances, adreçades a tots els
professionals de la construcció i l’arquitectura.

Enllaços Interns

El Saló Internacional de la Construcció ha iniciat un procés de renovació i ha canviat el nom per Beyond Building
Barcelona. Tindrà lloc del 19 al 23 de maig al recinte de Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat, i obrirà les seves portes al
públic general els dies 22 i 23.
A banda de la seva presència a l’apartat institucional, el CAATEEB participarà activament en l’organització i coordinació de
l’apartat dedicat a l’àrea de la rehabilitació, el manteniment i l’eficiència energètica, tal com va fer en les edicions anteriors.
Des de fa anys, el Saló aposta per la rehabilitació com un dels seus principals eixos temàtics, conscient que es tracta d'una
de les grans oportunitats de negoci per a empreses i professionals del sector. A més, aquesta edició és una magnífica
oportunitat per acostar la rehabilitació als usuaris finals.
En aquest àmbit hi haurà una àmplia oferta expositiva, així com una vessant més pràctica de demostració de productes i
serveis, des del diagnòstic a la reparació de patologies, fins l'aïllament tèrmic o la millora de la sostenibilitat en edificis
existents.
Jornades i sessions tècniques
També es faran jornades i sessions tècniques, així com accions de sensibilització. Aquesta zona estarà oberta no només al
públic professional sinó també al consumidor final (administradors de finques, comunitats de veïns i propietaris individuals)
perquè puguin trobar assessorament tècnic, solucions professionals així com opcions de finançament tant des de l'àmbit
públic com des del privat.
Per a més informació i acreditacions:

http://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/construmat2015.aspx
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