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Barcelona, 19 de setembre de 2017 

 

 

 

 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

77a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Des de la Cambra Professional esperem que hagueu gaudit d’un bon estiu i unes bones vacances. Per part 
nostre us fem saber que seguirem treballant per trobar la manera d’acostar-nos i mirar d’aconseguir noves 
formes d’interactuar entre els associats. De ben segur que tots ens adaptarem als nous models tecnològics i a 
dinàmiques col·laboratives, posant de relleu el valor diferencial que podem oferir com a empreses 
professionals. Durant aquest inici de curs us presentarem un nou model que us permetrà conèixer els vostres 
companys de la Cambra i així poder iniciar sinergies que condueixin cap a possibles col·laboracions 
professionals. Intentarem doncs, posar eines fer facilitar aquesta via de comunicació professional. 
 
ACTES INTERNS 
 
El projecte de connexió del Tramvia per la Diagonal 
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona i la Fundació Cercle 
d’Infraestructures convida a la Cambra Professional a participar a una taula rodona sobre la connexió del 
Tramvia per la Diagonal. Si algun associat de la Cambra hi està interessat, preguem que es posi en contacte 
amb nosaltres per inscriure’l com a representant. La sessió serà el proper 21 de setembre de 2017, de 18.00h 
a 20.30h a la Sala d’Actes del CAATEB, C/ Bon Pastor 5 de Barcelona. 
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Principals erros en la nostra comunicació escrita professional 
Algunes vegades heu escrit un correu electrònic que el receptor no ha entès? O heu rebut un correu que tal 
com estava escrit, us ha fet dubtar de les qualitats professionals de qui ho escrivia? Escriure no és una tasca 
senzilla: requereix atenció, empatia i pràctica. Per aquest motiu cada vegada són més les empreses que 
dediquen temps perquè els seus empleats millorin la seva comunicació escrita. Una bona escriptura trasment 
claredat, confiança i obra portes. En aquesta conferència es presentaran els principals errors en la 
comunicació escrita professional i es donaran alguns consells per identificar-los i evitar-los. La ponent serà la 
Laia Terrón, professora de comunicació escrita a Esade i participa donant xerrades en altres universitats i 
organitzacions. Des de l’empresa que va fundar el 2011, Laboratori de Lletres, també imparteix cursos a 
empreses com ACCIÓ, Dada Brand o CTESC (Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya). Aquesta 
conferència tindrà lloc aquest dijous 21 de setembre de 2017, de 18.00h a 20.0h al CINC Centre de Negocis i 
Assessoria d’Empreses, Edificis CINC al C/ Llull 321 de Barcelona. Inscripcions gratuïtes a 
http://www.cinc.com/ca/eventos/inscripciones.php?idEv=770 
 
 
ACTUALITAT 
 
Indicadors PIMEC juliol 2017 
Per si és del vostre interès us adjuntem el document d’Indicadors PIMEC del juliol 2017, elaborat per 
l’Observatori de la pimec que fan referència a la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. En aquet 
informe trobareu representats els gràfics de creació i dissolució de societats mercantils, empreses en concurs, 
índex de producció industrial i de la xifra de negocis del sector serveis, PIB consum privat i públic,  inversió, 
exportacions i importacions de béns, tipus d’interès, índex de preus al consum, afiliació a la seguretat social 
tan en règim general com en règim d’autònoms, atur registrat, població activa, taxa d’activitat i d’ocupació i 
atur i finalment, sinistralitat laboral. En tots ells es presenta la comparativa entre Catalunya i Espanya. 
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/indicadors_pimec_juliol_2017.pdf  
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CURSOS  
 
ARQImmo. Postgrau de l’escola SERT en direcció immobiliària 
El pròxim mes d'octubre començarà la tercera edició del Postgrau ARQImmo en direcció immobiliària dirigit a 
professionals que vulguin especialitzar-se en l'anàlisi i gestió d’operacions immobiliàries. Aquest curs capacita 
per treballar en empreses que desenvolupin projectes immobiliaris, entre les quals destaquen les entitats de 
crèdit, propietàries de gran part dels actius immobiliaris, així com les comercialitzadores. També capacita per 
poder ser consultor i assessor d’aquestes entitats i d’entitats de caràcter públic, en relació a les noves 
propostes de projectes publicoprivats en els àmbits residencial, comercial, oficines, etc. Per últim, aquest 
postgrau et permetrà també conèixer tot el procés per crear la teva empresa i posar en marxa, com a 
promotor, noves operacions i nous projectes d’edificació. El curs està dirigit per Ana Puig-Pey, doctora 
arquitecta en Organització d'Empreses (UPC), i Xavier Martín, arquitecte i director de l'Àrea Sòl i Construcció 
a IOSA IMMOBLES, S.L.U. Grup COMSA. Podeu torbar tota la informació sobre aquest postgrau al següent 
enllaç http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=2191&lang=C    
 
 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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