Març 2014

PMI-BCN MÉS ENLLÀ DE LA GESTIÓ SOLIDARIA.

IV Trobada de Voluntaris
PMI Barcelona Spain Chapter
L’esdeveniment s’ha dividit en dos parts:

!

1) L’eix de l’esdeveniment serà la ponència que ens oferiran els
nostres convidats del capítol del PMI de Madrid, Fatima Lage
Pérez i Daniel Martino, sobre la Gestió de Projectes eficient, al
servei del desenvolupament del tercer sector.

!

Des de Project Managers per al Desenvolupament (PMD) es
treballa en el desenvolupament de coneixement i la millora de
competències d'organitzacions orientades al desenvolupament,
enfortint la maduresa organitzacional, l'eficàcia i eficiència en la
gestió de projectes, la seva promoció a través de les bones
pràctiques i l'augment de prestigi amb els seus socis donants.

!

2) Durant la segona part, els nostres companys del capítol de
Barcelona, Josep Mir i Albert Buch, faran un repàs de les
iniciatives portades a terme des del capítol de BCN en temes
de voluntariat, aprofundint en el Projecte ANOIA i el resultat de
les enquestes als voluntaris del 2013. També, es presentaran
les principals iniciatives de voluntariat pel 2014

!

Per concloure l’esdeveniment, es reserva un espai de
networking on farem un pica pica.

!

L'esdeveniment és gratuït i obert amb places limitades, només
cal una inscripció prèvia.

!
Lloc
BES La Salle C/Sant
Joan de La Salle
42, Aula MFS.01

!

Data
12 de Març del
2014 de 18:30 ~
21:00	


!

Acreditació
2 PDUs

!

Inscripcions:
http://goo.gl/
QQb751

Agenda
18:30-18:45

Benvinguda a l'esdeveniment a carrec de
la Presidenta del PMI-BCN,

!

Elisabet Duocastella

!

18:45- 19:45

!

Gestió de projectes eficient, al servei del
desenvolupament del tercer sector,

!

Fatima Large Perez i Daniel Martino

!

19:45 - 20:15

!
Situació Voluntariat PMI-BCN,
!
Josep Mir

!

20:15 - 20:30

!

Presentació del resultat de les enquestes
als voluntaris del 2013,

!

Albert Buch

!

20:30 - 21:00

!

Networking amb piscolabis

Fátima Lage Pérez

Daniel Martino Morales

!Arquitecta

!E n g i n y e r

en Edificació i Urbanisme
per la Universitat Politècnica de
Madrid - ETSAM. Project Management
Professional (PMP ® ID 2052795)
Màster Direcció Integrada de Projectes
d'Edificació en l'ETSAM. Direcció i
Gestió Estratègica de Projectes a
l'Institut d'Empresa. Ha participat en
multitud de projectes complexos en
entorns nacionals en internacionals
(Perú / LATAM). Col · laboradora amb
la Revista COSTOS PERU en articles
de Project Management.

!

Des d'abril de 2012, voluntària en PMIMSC, en el grup Project Managers per
al Desenvolupament, coordinadora de
l'àrea de Contactes amb ONG

!

es.linkedin.com/in/fa/malageperez/

A g rò n o m , e s p e c i a l i t a t
Indústries Agràries per la Universitat
Politècnica de Madrid, col · legiat n º:
4.969. Project Management
Professional (PMP ®), n º: 1379178.
Màster Direcció de Projectes en IGS
La Salle / UAM. He desenvolupat
projectes de fabricació i innovació de
sistemes d'automatismes en entorns
industrials.

!

Des d'abril de 2012, voluntari en PMIMSC, en el grup Project Managers per
al Desenvolupament, encarregant
l'àrea de generació de coneixement i
documentació.

!

h5p://es.linkedin.com/in/danielmar/no/	


!

!
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Josep Mir

Albert Buch

Director de projectes de construcció.
Enginyer en Edificació i Màster en
Project Mangement per la Salle BES,
Universitat Ramon Llull, amb 9 anys
d'experiència en gestió de projectes.
Treballa com a Project Manager a
ATAC Process Management, empresa
partner del capítol de Barcelona del
PMI. Com a membre de la comissió de
voluntaris del PMI Barcelona Chapter,
presentarà els resultats de l'enquesta
anual sobre el funcionament del
voluntariat.

!

Professional del sector TIC amb més
de 20 anys d’experiència en Gestió de
Projectes. Enginyer Tècnic, Llicenciat
en Investigació de Mercats, Màster en
Gestió Operacions per ESADE,
Certificat PMP des del 2005, Certificat
ITIL V3 Foundation. Membre del capítol
PMI-BCN des del 2006 i actualment
responsable de la seva Comissió de
Voluntaris. Activitats docents en gestió
de projectes en màsters i postgraus de
La Salle i de la UPC

!
!
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