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 A TOTS ELS SOCIS PROFESSIONALS  

71a. carta circular 

 

Benvolguts consocis, 

Des de la Cambra Professional treballem per trobant la manera d’accedir a les noves vies de negoci que van 
sorgint, establint aliances estratègiques entre empreses, adaptant-nos als nous models tecnològics i a 
dinàmiques col·laboratives, posant de relleu el valor diferencial que podem oferir com a empreses 
professionals. Per això us volem demanar que compartiu la Cambra Professional amb els despatxos 
professionals de la vostra confiança i els animeu a associar-se. Així podrem augmentar el nombre d’associats 
per poder ser més actius i eficients com a fòrum interdisciplinar. Si voleu els podeu donar el nostre correu i els 
aclarirem les preguntes que puguin tenir cambra@cambraprofessional.org  
 
 
ACTES EXTERNS 
 
Facility Management. Aplicació de noves tecnologies. 
L’Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI) organitza la 39a Jornada Tècnica sobre Facility 
Management. Aplicació de noves tecnologies que tindrà lloc el matí del dia 8 de juny a l’Aula 2 del CCCB a 
Barcelona. El canvi en la visió empresarial i l'evolució tecnològica han modificat la manera de treballar actual, 
fent que la disciplina de Facility Management sigui cada vegada més necessària. Per donar-hi resposta, s’han 
anat imposant conceptes com IoT, Smart Building, Smart City, codis QR, Tag NFC, posicionament indoor o 
l'ús de BIM. En aquesta jornada tractarem la gestió d’aquests recursos i alguns dels principis que es veuen 
implicats com el de l'administració empresarial, perquè saber com coordinar-los serà primordial per 
assegurar-se la funcionalitat i el funcionament de l'entorn de l'edifici i serveis associats. Si esteu interessats 
en assistir-hi, feu la reserva de plaça enviant un correu a info@acicat.org les places són limitades. 
 
Transforma els teus problemes en oportunitats 
L’objectiu de la conferència és conèixer com funciona la nostra ment per, a partir d’aquí, ser més eficaços 
gestionant-la. Semblaria lògic que el primer per resoldre un problema sigui identificar-ho i buscar les eines per 
resoldre-ho. La xerrada convida a anar més enllà,  ja que tenim la clau per fer-ho. Aquesta jornada està 
emmarcada en el Congrés de les Professions de Catalunya i anirà a càrrec de Puri Hospital, Enginyera de 
Camins, Canals i Ports i Enginyera Tècnica d’Obres Públiques. Està programada pel dijous 15 de juny a les 
19.00h al Col·legi de Caminis, l’assistència és gratuïta i us podeu inscriure a inscripcions@camins.cat indicant 
nom i cognoms. 
 
 
ACTUALITAT 
 
Primer Congrés de les Professions 
El Congrés agruparà sessions transversals, dinàmiques de networking i actes i jornades sectorials. 
L'economia del segle XXI, les professions des d'un prisma europeu, les ‘smart cities’ o la gestió de la 
comunicació i el treball en xarxa són algunes de les temàtiques que s'hi tractaran. Amb un plantejament i una 
estructura similars als del Congrés d'Arquitectura, l'objectiu d'aquest esdeveniment és establir un lloc de 
trobada on els professionals de diferents àmbits puguin compartir coneixements i oportunitats. El Congrés 
demostra així la modernització dels Col·legis com a centres de servei als col·legiats, amb especial atenció a 
la formació continuada i al foment de l’excel·lència professional i de la internacionalització. A més, també 
pretén fer divulgació de la funció dels Col·legis davant la societat, els consumidors i l'administració pública. 
Constituïda com a Associació el 2011, la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya representa 
més de 100 Corporacions Professionals a Catalunya, que representen a més de 200.000 col·legiats de tots 
els sectors professionals. L’Associació té com a finalitats reforçar la presència social dels Col·legis, divulgar 
les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les 
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administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment. Es celebra del 31 de maig al 27 
de juny de 2017 i trobareu més informació al web del congrés https://www.congresdelesprofessions.cat/ 
 
 
 
CURSOS 

Eines SIG per a l’urbanisme i el paisatge 
El divendres 9 de juliol comença el curs Eines SIG per a l'urbanisme i el paisatge, dirigit a arquitectes i altres 
professionals que vulguin assolir nocions bàsiques del software de referència per treballar a escala territorial, 
així com conèixer l'aplicabilitat dels programes GIS (Sistemes d'Informació Geogràfica) per a la representació 
i anàlisi del territori, tant en planejament urbanístic com de paisatge. De la mà del doctor Josep Mercadé i 
Aloy, arquitecte i enginyer de camins, canals i ports, l'alumne veurà com els sistemes d'informació geogràfica 
poden utilitzar-se en la recerca, la gestió de recursos, la planificació de despeses, l'avaluació d'impacte 
ambiental, els plans de desenvolupament, la cartografia o la planificació de rutes. Un sistema d'informació 
geogràfica pot convertir informació digital, que no es troba en forma de mapa, de manera que pugui ser 
tractada i visualitzada de forma integrada. El curs d'Eines SIG té una durada de 12 hores repartides en tres 
sessions presencials, que opcionalment també es podran seguir online a través de la Videoaula. 
Aquest curs es realitza en col·laboració amb l'Oficina de la Biennal Internacional de Paisatge del COAC. Per 
més informació podeu consultar https://www.arquitectes.cat/ca/escolasert/cursos/eines-sig-urbanisme-
paisatge-2?utm_source=butlleti_coac&utm_medium=mesinfo&utm_content=curs&utm_campaign=curs_sig  
 
CONCURSOS 

Concurs de cobertes verdes 

L’Ajuntament posa en marxa el "Concurs de cobertes verdes" per tal d'impulsar 10 nous terrats verds i 
difondre els beneficis d’aquests, tant per a la ciutat com per als edificis a on se situïn. Les cobertes verdes 
són un dels elements clau per aconseguir una ciutat més verda i sostenible, tal i com s’estableix en les 
mesures de govern com el Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 i el Programa d’Impuls a la 
Infraestructura Verda Urbana. El dimecres 7 de juny, a les 17 h, al Pati Manning (c/ de Montalegre, 7, 
Barcelona), es durà a terme una sessió informativa on explicarem les característiques d’aquest concurs, que 
properament convocarà l’Ajuntament de Barcelona. Inscripció a la sessió informativa 

Rebeu una cordial salutació, 
 
La Junta 
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