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Presentació de l'Associació Catalana de Project Management
Data : 7/11/2018

Horari : de 18.30 a 20 h
Sala : Sala d'Actes del COAC
Lloc : Barcelona
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Tornar [4]

El proper 7 de novembre a les 18.30 h tindrà lloc a la Sala d'Actes del COAC l?acte de
presentació de l?Associació Catalana de Project Management (ACPM), organitzat
conjuntament amb el Grup de Treball de Project Management del COAC.
L?Associació pretén ser un punt de trobada dels professionals de la direcció integrada de
projectes, que volen abordar la seva activitat des de paràmetres d?eficiència i
professionalitat, en un context general cada cop més exigent en el desenvolupament de
projectes.
La sessió tractarà aspectes diversos d?aquesta branca d?especialització i la seva intervenció
en diferents camps del món públic i privat, i comptarà amb la participació de destacats
professionals del sector.
En finalitzar la sessió, hi haurà un espai de networking, acompanyats d'una copa de cava.

Programa:
Presentació de l?acte i benvinguda.
Pere Castelltort, secretari del COAC
Què és l'ACPM?
Jordi Seguró, soci fundador i president de l?ACPM.
Nous camps de desenvolupament professional: el PM a la Borsa de Treball del COAC.
Nuria Picornell, responsable de Borsa de Treball del COAC.
Els projectes de l?Ajuntament de Barcelona.
Manuel Valdés López, enginyer civil i gerent adjunt d'Infraestructures i Coordinació Urbana a
l?Ajuntament de Barcelona.
Què esperem des de BIMSA d?un projecte gestionat per un PM?
Àngel Sanchez Rubio, enginyer i director general de Barcelona d?Infraestructures Municipals,
SA (BIMSA)
Els projectes de l?Espai Barça avui i el valor que hi han creat els PM.
David Cano, Project Coordinator Espai Barça
Per què els arquitectes poden ser bons Project Managers?
Jordi Teixido, Customer Operations Director a Strands, consultor i docent a KION i professor
a la UPC.
Preguntes als ponents i clausura de l?acte. Moderador: Jordi Seguró.
Descarrega el programa aquí [5].
Per a més informació sobre l'ACPM, consulta el seu web [6].
Recupera la jornada:
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