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la nova terminal de l’aeroport
del Prat s’enlaira

La T-1, la nova terminal de l’aeroport de Barcelona, es va inaugurar
el passat 17 de juny després de cinc anys i mig d’obres. La nova ter-
minal va rebre les primeres 19 companyies àrees, pertanyents a Star
Alliance. A dia d’avui, ja estan programats 240 vols, que transporta-
ran a més de 30.000 passatgers i 18.000 maletes.

El primer any i mig d’obres es va destinar als treballs previs. Després,
les obres han avançat a un ritme de 10.000 metres quadrats de for-
jat a la setmana, xifra que equival a construir cent habitatges de
cent metres quadrats cada setmana.
Fins a 5.000 operaris –de 55 nacionalitat- han arribat a treballar
simultàniament en el que es considera el major edifici aïllat construït
a Catalunya en els darrers vint anys.

Barcelona celebra el Saló de les Oportunitats
Immobiliàries

Del 12 al 14 de juny es va celebrar a la fira de Barcelona el primer Saló de
les Oportunitats Immobiliàries “Low Cost”, que ha comptat amb la parti-
cipació de 173 empreses expositores. La fira, segons el seu president
Enrique Lacalle, té coma objectiu ajudar al sector immobiliari a donar sor-
tida als seus remanents a preu d’oportunitat, oferint “les millors ofertes
als millors preus”.

El saló va oferir una àmplia gama de productes als visitants que van gau-
dir de l’oportunitat de comprar habitatges, de primera i segona mà; així
com primeres i segones residències, i locals comercials, oficines, naus
industrials i places d’aparcament.

Microsoft nomena a Arktec com el seu
Certified Partner

Microsoft ha atorgat a Arktec la qualificació de Certified Partner
dins de la competència ISV (Independent Software Vendor), en reco-
neixement al seu compromís amb les tecnologies de Microsoft, i al
constant desenvolupament de les seves aplicacions, fonamental-
ment per la seva utilització de les interfícies estàndards i de la nova
arquitectura .NET.

Amb aquest nomenament, serà possible que Arktec accedeix a un
conjunt de tecnologies i eines de manera preferencial, inclòs abans
de la seva comercialització, així com compartir amb Microsoft una
mateixa visió estratègica del futur referent a les seves aplicacions.

Contratas y Obras inaugura una lona publicitària
solidària a les obres de la seva futura seu

Contratas y Obras ha iniciat els treballs d’edificació de la que serà la
seva futura seu corporativa. Com a primer pas, s’ha instal·lat en el
solar que acollirà l’edifici una lona publicitària en la qual apareixen
les empreses que col·laboran amb la constructora en el desenvolu-
pament de projectes socials.

En el tauler solidari apareixen 24 proveïdors i industrials amb una espe-
cial sensibilitat per la responsabilitat social que abonaren una quantitat
mensual per constar a la lona, que es mantindrà durant uns 24 mesos.
Aquesta acció generarà uns ingressos de més de 150.000 euros, els
quals es destinaran íntegrament a projectes socials, tant a Espanya
com a països del Tercer Món. Contratas y Obras assumeix els costos
d’instal·lació, manteniment i actualització del tauler solidari.




