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Barcelona, 15 d’octubre de 2019 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

141a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

La Junta de la Cambra Professional s’ha sumat a un manifest que rebutja la sentència del Procés, que s’ha 
fet pública aquest 14 d’octubre. El text el signen més de 250 organitzacions i institucions de la societat civil 
catalana, representants de diferents sectors del nostre país i compromesos amb els valors de la pau i el 
diàleg com a principis indestriables de tota societat democràtica. Podeu llegir el text complet del manifest a 
http://www.lafede.cat/la-societat-civil-catalana-rebutja-la-sentencia/ 

 
ACTES INTERNS 
 
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  
 
EL ROL DE LES DONES PROFESSIONALS 
La Comissió de Dones i Igualtat de l'Associació Intercol·legial, de la qual el COAC forma part, organitza la 
jornada "El rol de les dones professionals", que es durà a terme el dijous 17 d'octubre a les 18h a la sala 
d'actes del COAC. Comptarem amb la participació d’Elisenda Bonet, arquitecta i directora del Festival 48h 
Open House; Anna Ortega, arquitecta tècnica, impulsora de La Constructora i premi Barcelona Activa 2019; 
i Zaida Muxí, arquitecta, professora de l’ETSAB-UPC i autora del llibre “Mujeres, casas y ciudades. Más allá 
del umbral". L'acte serà moderat per Núria Carrera, vicepresidenta de l'Associació Intercol·legial i presidenta 
de la Comissió de Dones i Igualtat. Al final de l'acte se servirà un refrigeri. Es prega confirmar assistència a 
https://www.arquitectes.cat/ca/formulari-rol-dones-professionals 

Font: COAC 
 
 
ACTUALITAT 
 
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 
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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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