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Barcelona, 5 de novembre de 2018 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

117. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Aquesta setmana volem destacar la Tertúlia professional que proposem per al dia 21, on coneixerem 
l’experiència de treball en el núvol de dos associats, i podrem debatre avantatges i inconvenients d’una 
manera de gestionar la informació que s’està implantant amb força als nostres despatxos 

 
ACTES INTERNS 
 
ELS AVANTATGES DE TREBALLAR AL NÚVOL 
Estem vivint els primers anys d’una nova era i els últims d’una manera de fer que se’n va per no tornar. Tot 
l’esforç i el temps que la empresa dediqui a aprendre i a posar-se al dia, es traduirà en més eficàcia i 
eficiència per a l’empresa i per als seus usuaris. En la propera Tertúlia Professional, que serà el dia 21 de 
novembre ales 19.00h, a Rambla de Catalunya 127 3r 1a de Barcelona,  parlarem sobre els avantatges del 
magatzem al núvol, que avui dia ja no és només una qüestió d’espai, sinó també de costos. Un espai que 
permet entrar a veure tota la informació des de qualsevol lloc amb només un dispositiu que tingui connexió a 
Internet. Falta ben poc perquè ja tot funcioni així, amb la Internet de les coses ja no hi haurà res que no 
estigui al núvol, tot estarà interconnectat.  
En aquesta Tertúlia comptarem amb socis professionals que ja treballen al núvol, compartint  la seva 
experiència i debatent sobre els avantatges que suposa aquest canvi. Els ponents seran en Ferran Espart de 
Tècnics G-3 i en Jordi Oliva de Avant Manager. Us podeu inscriure a la tertúlia enviant un correu a 
cambra@cambraprofessional.org 
 
 
ACTES EXTERNS  
 
INSTAL·LACIÓ DE CABAL VARIABLE I ENERGIA SOLAR EN AEROTERMIA 
El proper 8 de novembre de 2018 a les 18.00h, BOSCH organitza a la seu de l’ACI, Camí Vell de Sarrià 23 
Ent. 1a de Barcelona, la 49è Jornada Tècnica Interna pels socis de l'Associació i convidats. Aquesta vegada, 
es planteja les possibles variants a tenir en compte a l'hora d'escollir un sistema de climatització per a espais 
de gran format on amb un compressor podem alimentar diversos espais. Així doncs, es parlarà sobre 
instal·lacions de cabal variable, on puntualitzarem els avantatges i inconvenients d'aquest tipus de sistema, 
respecte altres tecnologies aplicades, i quines possibles solucions tenim a l'abast a l'hora del disseny d'aquest 
tipus d'instal·lacions. Per altra banda, també s’incidirà en aerotèrmia, un tema força interessant en aquest 
tipus d'instal·lacions on l'energia solar hi té molt a dir. Us hi podeu inscriure a info@acicat.org  

 
Font: ACI_Associació de Consultors d’Instal·lacions 

 
 
ACTUALITAT 
 
GBCe I L’ITeC UNEIXEN LES SEVES FORCES PER A UNA CONSTRUCCIÓ MÉS SOSTENIBLE 
Dilluns 22 d’octubre Green Building Council España i l’ITeC van procedir a la firma del conveni que formalitza 
la unió dels seus esforços a favor de la sostenibilitat al sector de la construcció. Amb el conveni  es pretén 
donar la major rellevància a les acciones que ja venen desenvolupant, així com plantejar noves accions, tant 
a nivell nacional com internacionals de promoció de metodologies i instruments que fomenten la incorporació 
de la sostenibilitat com un factor de qualitat i compromís social al sector de la construcció. Trobareu tota la 
informació a https://itec.cat/infoitec/institucional/gbce-litec-uneixen-seves-forces-construccio-mes-sostenible/  

 
Font: InfoITeC  
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AVANTATGES 
 

Descomptes per als membres de la Cambra Professional: 

- Software Avant Manager: 50% de descompte de la quota del primer mes, formació i migració de dades 
gratuïts http://www.avantmanager.com/ 
 

- Pixel 51: Estudi personalitzat gratuït de les necessitats per la implantació de BIM + 10% de descompte en 
formació (aplicable a la primera formació que es realitzi) http://www.pixel51.net/  

 
- Agencia de Certificació Professional: Descompte del 5% per ser socis de la Cambra, acumulable a altres 

bonificacions que ofereix l’Agència.  www.agenciacertificacionprofesional.org   

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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