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Benvinguda
Apreciat soci:
Volem donar-te la benvinguda al PMI-Barcelona Chapter. Com a soci de nova incorporació desitgem informar-te sobre tot
el que et cal per participar en les activitats del capítol. A la pàgina web del capìtol, http://www.pmi-bcn.org i amb la teva
identificació, podràs accedir a l’àrea reservada per a socis, on trobaràs documentació, activitats, comunicats i la bolsa de
treball.
Serà un plaer per nosaltres posar-nos en contacte amb tu en els propers actes que el capítol celebri. A tots ells, un
membre de la Comissió d’Atenció al Soci et rebrà i orientarà sobre tots aquells dubtes i informació que et calguin.
T’animem a venir-hi i participar-hi.
Esperem que el PMI Barcelona Spain Chapter sigui la plataforma que et permeti profunditzar i compartir els teus
coneixements, ampliar la teva xarxa de contactes, acreditar PDUs i que a l’hora ens ajudis a promoure i transmetre el
coneixement de la Direcció de Projectes. Així com que t’ajudi a desenvolupar la teva carrera professional .
Quedem a la teva disposició per qualsevol dubte que pugis tenir.

Salutacions cordials
La Comissió d’Atenció al Soci
Montse Chavalera
Elisabet Duocastella
Manel Elias
Albert Martín
Gabriel Niño

El teu contacte
El teu contacte amb el PMI Barcelona Spain Chapter:
Per a qualsevol dubte, sol·licitud de informació, o suggeriments pots contactar amb nosaltres al següent correu electrònic:
info@pmi-bcn.org

Cóm accedir a l’àrea interna

El Capítol

Directament des de la web del capítol http://www.pmibcn.org a l’àrea Accés Socis. L’usuari i contrasenya són els que
trobaràs en el correu de benvinguda.

Junta Directiva

Subscripció al butlletí
Si estàs interessat en rebre informació actualitzada de
l’activitat del capítol, et pots subscriure al butlletí del capítol
des de la pàgina web.







Presidenta: Elisabet Duocastella
Vice Presidents: Luis Chirivella i Lluís Pons
Tresorer: Oscar Santos
Secretària: Marisa Lostumbo
Vocals: Andrés García, Laurentiu Neamtu i Laura
Samsó

Comissions






Comissió d’Atenció a Socis
Comissió de Comunicació
Comissió d’Empreses i Partners
Comissió d’Esdeveniments
Comissió de Voluntaris

Voluntariat:
El passat desembre del 2010 el PMI Barcelona Spain Chapter va llençar el Programa de Voluntariat, amb el qual es preten
promoure la participació de tots els socis en el desenvolupament del Capítol.
Si tens una actitud proactiva, t’interessa augmentar la teva red de contactes, desenvolupar la teva carrera professional i
millorar les teves competències de llideratge i gestió d’equips, t’invitem a participar-hi dintre d’una de les comissions.
Per participar-hi hauràs de omplir el següent formulari: http://bit.ly/cgwXry.

Asistencia a la Reunió mensual de la Junta Directiva
Cada primera setmana de mes se reuneix la Junta Directiva del capítol. L’assistència és oberta a tots els membres. Si desitges
assistir-hi només et cal remetre un correu a info@pmi-bcn.org per a confirmar la teva assistència. La data, agenda i lloc de la
reunió es publicarà a la web del capítol.
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