
 

 

 

                  
 

IV Taula de la Professió:  
 Perspectives professionals en creixement 

 
A la seu de Telecos.cat Plaça de Ramon Berenguer el Gran , 1, entresòl 08002 Barcelona, dijous 9 de juliol de 2015 

 

 

DADES I INSCRIPCIONS 
Quan: 09 de juliol de les 9:0 0 h a les 11.00 h.  
On:  Seu Telecos.cat (Plaça de Ramon Berenguer el Gran , 1, principal 1ª - 08002 Barcelona) 
Inscripció (gratuïta) per mitjà de formulari web o a inscripcio@telecos.cat 

 
PRESENTACIÓ 
 
El proper dia 9 de juny  de 9.00h a 11.00h Telecos.cat organitza la “IV Taula de la Professió: Perspectives 
professionals en creixement” que se celebrarà a la seu de Telecos.cat (Plaça de Ramon Berenguer el Gran, 
1, entresòl 08002 Barcelona) 
 

En el decurs de la jornada es presentaran temes d’interès per aprofitar les oportunitats de negoci que 
proporciona la reactivació econòmica d’alguns sectors concrets. A la Taula de la Professió d’aquest any, que 
és la quarta, hi participaran experts de diferents sectors per a què ens donin la seva visió.  Veurem de 
primera mà les oportunitats que ens ofereix el sector immobiliari i l'hoteler. També ens introduirem dins la 
recerca del món de les licitacions TIC i coneixerem eines que ens ajudin a trobar encàrrecs professionals.  

 

 
PROGRAMA 
 

9.00h Recepció: 

  

• Acreditacions assistents 

  

• Lliurament de material 
 

9.15h Benvinguda: 

  

• Serveis per a l’enginyer, a càrrec de Salvador Ramon, director de Telecos.cat 

 

9.20h Presentacions: 

  

• Perspectives en rehabilitacions i propietats immobiliàries, a càrrec de Marc 
Torrent, director de l’Associació de Promotors de Barcelona 

  

• Contractes i licitacions TIC, a càrrec de Valentí Arroyo, cap de contratació del CTTI.  
  

• Eines per trobar encàrrecs professionals, a càrrec de Joan Miquel Piqué soci 

de Maurilia Knowledge 

 

10.40h Torn obert de debat: 

  

• Modera Alfred Causi, serveis al col·lectiu Telecos.cat 

 

11.00h Cloenda: 

  

• Coffee, networking 

http://www.telecos.cat/Forms/wfInscripcio.aspx
mailto:inscripcio@telecos.cat
http://apcebcn.cat/
https://www.linkedin.com/pub/valentin-arroyo/1/865/b39
http://ctti.gencat.cat/web/ctti/ctti
https://www.linkedin.com/in/jmpique
http://maurilia.net/

