
 

 

 

 

http://twitter.com/cambrabcn 
http://twitter.com/presscambrabcn 

http://www.youtube.com/user/PressCambrabcn 

http://www.linkedin.com/school/cambradebarcelona/ 

http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona/ 

 

 

1 

 
 

 http://premsa.cambrabcn.org  

 
 PressCambraBarcelona 

 
 Cambra de Barcelona 

 
 Cambra de Barcelona  @presscambrabcn   | #ConsultesCambra 

 
@cambrabcn   | 

 

#ConsultesCambra 

La implantació del teletreball, nova consulta Cambra 

 La Cambra de Barcelona ha engegat avui dues noves preguntes amb l’objectiu de 
conèixer quin és l’impacte del teletreball a hores d’ara en el teixit empresarial.  

 

Les noves Consultes Cambra preguntaran al conjunt dels empresaris i autònoms sobre quin és el 
percentatge de la seva jornada en què poden teletreballar, i en quin percentatge ho estan realment 
fent ara.  

L’objectiu és poder extreure una fotografia real sobre si la modalitat de teletreball s’ha anat 
incorporant en el dia a dia laboral i conèixer quin recorregut de millora té.  

 

#ConsultesCambra 

A la vostra activitat professional és possible fer teletreball? 

A Més del 75% 

B Entre el 50% i el 75% 

C Entre el 25% i el 50% 

D Menys del 25% 

 

#ConsultesCambra 

Ara mateix quin percentatge de teletreball feu? 

A Més del 75% 

B Entre el 50% i el 75% 

C Entre el 25% i el 50% 

D Menys del 25% 
 

Què són les #ConsultesCambra? 

Les #ConsultesCambra són un eina de participació que permetrà a la Cambra escoltar la veu de 

tot l’empresariat català i referendar posicionaments de la institució. Mitjançant preguntes 

multi resposta la corporació podrà extreure una radiografia del que opina el conjunt de 

l’empresariat sobre temes d’actualitat econòmica. 

 

El procés de consultes, que permet tenir més d’una consulta alhora, està obert a tot el conjunt 

d’empresaris/es i autònoms/es de Catalunya, i ofereix així la possibilitat que aquells que no 

estiguin a la demarcació de Barcelona puguin expressar la seva opinió sobre els temes consultats.  
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Per participar en les consultes serà necessari disposar d’un certificat digital que acrediti 

l’autenticitat i registri la partició en el procés. Un cop l’usuari s’hagi registrat, podrà votar amb el 

certificat digital o bé amb un usuari i contrasenya. 

 

Procés de votació a les #ConsultesCambra 
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