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Barcelona, 4 d’octubre de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

140a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

En aquesta circular trobareu adjunta la presentació de la darrera tertúlia sobre compres que va impartir el Sr. 
Sebastià García de Global Business Inputs Experts. Va ser una presentació magnífica que ens va permetre 
entendre com millorar el balanç anual reduint despeses tot optimitzant els processos de compra i per tant 
minimitzant la pressió de reduir  personal i perdre capital humà en les nostres empreses. També va servir per 
entendre la millor manera d’enfocar un procés de venda, posant en relleu tot el cicle de valor que podem 
aportar com a professionals als nostres clients.  

Per altra banda, informar-vos que els resultats de l’enquesta sobre la tertúlia de lideratge o gestió d’equips, 
els resultats han estat 83% a favor de Gestió d’Equips i 17% a favor de Lideratge d’Equips, per tant, 
properament organitzarem una data per fer aquesta jornada/taller. Moltes gràcies per la vostra alta 
participació, que ens permetrà garantir les jornades siguin del vostre màxim interès; recordeu que estem 
oberts a suggeriments i propostes de possibles tertúlies, debats, etc. que considereu interessants. 

 
ACTES INTERNS 
 
VISITA OBSERVATORI FABRA_REHABILITA 2019 
Com cada any la Cambra Professional organitza una jornada dedicada a la rehabilitació dins la setmana del 
Rehabilita, que enguany serà del 7 a l’11 d’octubre. L’edifici que visitarem serà l’Observatori Fabra i en 
coneixerem detalls del procés de rehabilitació de la mà dels arquitectes Carme Grau i Carles Gelpí. També 
ens acompanyarà el Sr. Jorge Núñez, catedràtic de la UB i director de l’Observatori Fabra. Aquesta, serà la 
última jornada que es farà el dimecres 9 d’octubre de 19:00h a 20:30h i que forma part del programa de 
Jornades Tècniques que es faran el llarg de tot el dia. Podeu consultar el programa de la setmana a 

http://rehabilita.cat/. Ens trobarem a l’entrada de l’edifici, situat al Camí de l’Observatori s/n. Us podeu 

inscriure enviant un correu a cambra@cambraprofessional.org fins el dilluns 7 d’octubre.   
 
EL PAPER DEL PROJECT MANAGER 
La figura del Project Manager o el Director de Projectes ha anat assolint en els darrers anys una presència 
molt important en tot el procés del nostre sector. Tant com la manca de regulació específica, la dispersió de 
serveis, d’honoraris i de perfils. En aquesta Tertúlia volem reflexionar sobre el paper que té el Project 
Manager en el nostre àmbit, quines feines fa, quines responsabilitats té, quan és necessari, quan l’hem 
d’exigir, com l’hem d’explicar. Què podem aportar com a Cambra Professional en aquest debat?. 
Per fer-ho comptarem amb la presència de Josep Lluís Gil Dir. Acadèmic del màster PROJECT MANAGER 
EN EDIFICACIÓ I URBANISME del Col·legi d’Aparelladors. Arquitecte Tècnic col·legiat. Project Manager. 
Gerent de l'empresa GESOB. La jornada serà el dijous 24 d’octubre de 2019 a Rambla Catalunya 127 3r 
1a de Barcelona. Horari és de 19.00h a 20.30h. Cal confirmar assistència enviant un correu a la següent 
direcció cambra@cambraprofessional.org  
 
 
ACTES EXTERNS  
 
VISITA A CA L’ALIER (EL POBLENOU) 
OBRA organitza una visita a les entranyes d’un dels edificis recuperats del Poblenou industrial, es tracta de 
Ca l’Alier. L’edifici que s’ubica just al darrere del Parc Central de Poblenou (obra de l’arquitecte gal Jean 
Nouvel; i ben a prop d’un altre complex amb passat industrial com és l’Oliva Artés) va rebre aquest passat 
estiu un guardó ‘Catalunya Construcció’ en la categoria de Rehabilitació Patrimonial a causa de la “resolució 
brillant d’un projecte complicat, amb una gran dificultat tècnica prenent com a referència l’estat de degradació 
en què es trobava el conjunt”. El jurat també va destacar l’esforç “per a recuperar elements del 
patrimoni industrial de Poblenou”. La visita serà a càrrec de David Martínez, director de Projectes de la 
Fundació BIT Hàbitat i coordinació de la Comissió del 22@ de l’Ajuntament de Barcelona. Serà el dijous 24 
d’octubre de 2019 a les 10:00h i la visita durarà aproximadament 1h. El lloc de trobada és a la porta 
d’entrada al recinte principal de Ca l’Alier (carrer de Pere IV, 362)/cantonada carrer de Fluvià (barri de 
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Provençals del Poblenou/districte de Sant Martí). Visita gratuïta amb places limitades, inscripció a través del 
correu de l’OBRA info@obrabcn.cat  

Font: OBRA 
1r CONGRÉS D’ENGINYERIA D’INSTAL·LACIONS 
L’Associació de Consultors d’Instal·lacions organitza el 1r Congrés d’Enginyeria d’Instal·lacions. 
L’esdeveniment tindrà lloc el dia 5 de Novembre del 2019 al World Trade Center Barcelona amb l’objectiu 
de generar un nou espai d’intercanvi de coneixement i experiència que es converteixi en referent per als 
consultors d’instal·lacions i altres agents relacionats amb el món de l’edificació. En 3 sales amb capacitat total 
de fins a 300 persones es programaran conferències i taules de debat de forma simultània durant tot el dia. 
L’agenda del congrés s’ha dividit en tres espais – Innovem, Millorem i Compartim – cadascun d’ells destinat a 
una tipologia de contingut i amb un objectiu concret. Consulteu el web on trobareu tota la informació 
http://www.congresenginyeriainstalacions.cat/ca/  

Font: ACI 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: JIMÉNEZ MONTOYA ESCENCIAL HORMIGÓN ARMADO 
Amb motiu de la publicació de la nova 16a edició, l’ACE ha organitzat una jornada de presentació d’aquesta 
obra de  referència. Els canvis en els continguts i format són força importants, i els nous redactors ens els 
presentaran i explicaran. L'assistència a l'acte és de franc i podreu adquirir un exemplar amb un 10% de 
descompte. L'acte serà el proper dia 10 d'octubre a les 17:00h a l'aula Màster, edifici A3, al carrer Jordi 
Girona, 1-3 al Campus Nord de la UPC. Trobareu la informació a la web de l’ACE www.aceweb.cat 

Font: ACE 
 
 
AVANTATGES 
 

Descomptes per als membres de la Cambra Professional: 

- PIMEC ofereix als socis de la Cambra gaudir indirectament dels beneficis de ser soci institucional, que són 

els mateixos que els socis directes excepte alguns actes o formació amb aforament limitat, on tenen 

prioritat els socis directes. 

- 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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