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Barcelona, 17 de gener de 2020 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

148a. carta circular 

Benvolguts consocis, 

Un dels propòsits que ens marquem per aquest any que acabem de començar és actualitzar el nou logotip de 
la Cambra, així com també la pàgina web i ser més actius en les xarxes socials. Així doncs, els equips que 
tingueu ganes de participar en el nou disseny de logotip, podeu enviar les vostres propostes al correu de la 
cambra cambra@cambraprofessional.org  
 
 
ACTES INTERNS  
 
GESTIÓ D’EQUIPS MULTIGENERACIONALS 
El passat mes de setembre vam fer una petita enquesta per saber si estàveu més interessats en una sessió 
sobre Gestió d’Equips o Lideratge d’Equips, doncs el 83% dels socis vau votar la Gestió d’Equips, per tant, la 
consultoria d’empresa familiar, Family Business Solutions, serà l’encarregada d’impartir aqueta sessió que 
serà el proper dijous 23 de gener de 2020 de 19:00h a 20:30h, a Rambla Catalunya 127 3r 1a de Barcelona. 
En aqueta jornada es tindrà en compte l’allargament de l’esperança de vida i el retardament de l’edat de 
jubilació, cada cop més freqüent i que fa que convisquin diverses generacions alhora a les empreses. Això 
comporta alguns reptes pel negoci, com aprendre a gestionar i a treballar amb equips multigeneracionals, 
aconseguir alinear les diferents generacions i resoldre els conflictes derivats de la gran bretxa generacional 
que separa els membres de l’equip, provinents de generacions tan diferents com la generació silenciosa, 
els baby boomers o els millennials. Podeu reservar places contestant aquets mateix correu.  
 

 
ACTES EXTERNS 
 
VISITA A CA L’ALIER (EL POBLENOU) 
L’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica, organitza una visita a les entranyes d’un dels 
edificis que han renescut fa poc temps en el Poblenou industrial que antigament va tenir els seus dies més 
gloriosos, es tracta de Ca l’Alier. L’edifici de Ca l’Alier, 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”. Visita gratuïta/guiada a càrrec d'Isabella 
Longo, responsable de projectes de la Fundació bithabitat. Serà el dia 23 de gener de 2020  a les 9:30 hores. 
El lloc de trobada serà a la porta entrada recinte principal Ca l’Alier (carrer de Pere IV, 362)/cantonada carrer 
de Fluvià (barri de Provençals del Poblenou/districte de Sant Martí). Inscripcions a través del correu electrònic 
de l’OBRA: info@obrabcn.cat 
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ACTUALITAT 
 
NOU LOGOTIP CAMBRA PROFESSIONAL 
Amb l’objectiu d’actualitzar el logotip de la Cambra Professional, us encoratgem a participar en el nou disseny 
presentant propostes de nou logotip de l’Associació amb la denominació abreujada Cambra Professional i 
tenint em compte les bases següents: 
 
- Podrà presentar proposta qualsevol soci de forma individual o en equip (empresa).  
- El disseny haurà de ser original i assegurar que la proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no 

s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.  
- El disseny es presentarà en format digital (.psd, png, .jpg), la mida mínima serà de 2.000x2.000 pixels 

(recomanable la major resolució possible), preferiblement acompanyat de la tipografia detallada.  
- La propietat del logotip escollit serà cedida a la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la 

Construcció i es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta escollida. 
-  La Cambra Professional es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats a través dels mitjans que 

consideri oportuns.  
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- La Cambra Professional es reserva el dret de modificar el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la 
seva posterior impressió.  

- La Cambra Professional es reserva el dret d’adaptar el logotip sempre que les condicions del material o 
objectes sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa.  

- El de termini de presentació de propostes és fins el dia 29 de febrer de 2020.  
- Podeu fer arribar les vostres propostes al correu habitual cambra@cambraprofessional.org  
- La elecció del disseny guanyador es farà per votació el dia de l’Assemblea General de socis, utilitzant el 

dret de vot de cada soci (inclòs el dels socis participants). 
- La Junta Directiva es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquesta proposta de concurs, 

sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar-ho amb suficient antelació. 
- La participació al disseny del nou logotip de la Cambra Professional no dona dret a premi. 
 
 
CONCURSOS 
 
PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 
El CAATEEB convoca la dissetena edició dels Premis Catalunya Construcció, amb els quals vol reconèixer 
l’esforç dels professionals i empresaris del sector i premiar les persones que, amb el seu treball han contribuït 
a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat en la construcció a Catalunya. Els 
Premis Catalunya Construcció no premien les obres de referència, sinó els valors de l’actuació professional 
realitzada en aquestes obres i que es correspon amb cadascuna de les cinc categories. La presentació de 
candidatures és gratuïta i el termini de presentació de candidatures finalitzarà el 27 de març de 2020. 
Trobareu les bases i més informació a https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis  
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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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