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OBSERVATORI

les al·legacions al desplegament reglamentari de la 
Llei 9/2014 de seguretat industrial de Catalunya, a fi  i 
efecte, entre altres coses, de posar en valor la revisió 
documental dels projectes d’instal·lacions per part 
del Col·legi. Cal evitar l’intrusisme professional; cal 
assegurar els estàndards 
de qualitat; cal donar 
garanties a la ciutadania i a 
l’Administració que darrere 
dels col·legiats hi ha una 
pòlissa de responsabilitat 
civil i un col·legi que l’avala. 
A banda de fer les propostes, 
vam entrevistar-nos amb 
responsables polítics 
per explicar-los-les amb 
detall. D’altra banda, com 
ja dèiem en l’Observatori de gener-febrer, continuen les 
converses amb l’ICAEN per establir una col·laboració 
estable per contribuir a assolir l’objectiu fi xat per la llei 
catalana de canvi climàtic de produir el 50% de l’energia 
elèctrica a través de fonts renovables l’any 2030. Les 
converses avancen per bon camí i, si acaben cristal·litzant, 
els col·legis i col·legiats del Consell tindrem un paper 
destacat en aquest àmbit de vital importància per al país i 
per al planeta.

Per tot plegat, i més coses que ara seria llarg d’explicar, 
continuem endavant amb més força que mai, amb la 
confi ança i la il·lusió que la feina que fem donarà els seus 
fruits i que continuarem gaudint de la vostra confi ança 
i suport per continuar fent-la, ja que tenim clar que la 
majoria de vosaltres en sou, de bona gent i de gent bona. ●

Hi ha una frase potser poc coneguda que 
diu que perquè una organització funcioni 
ha d’estar formada per bona gent i gent 
bona, en aquest ordre. Primer, per davant 
de tot, la bona gent, les bones persones, 

perquè serveix de ben poc tenir-hi un bon professional si 
és una persona envejosa, rancuniosa, mentidera, tòxica, 
desconfi ada, amb un ego desbocat, per a qui la culpa és 
sempre dels altres, falsa, hipòcrita, criticaire, “qualitats” 
totes elles inherents a les males persones. Tinc la gran 
sort, i el Col·legi també, que els companys i companyes de 
la Junta de Govern compleixen aquesta doble condició. 
Del primer a l’últim.

Assistir a la reunió setmanal de la Junta i trobar-se 
rodejat de gent positiva, intel·ligent, amb sentit de l’humor, 
proactiva, que saben ser crítics quan fa falta i que treballen 
a consciència perquè el Col·legi sigui cada dia millor, em 
fa sentir privilegiat. Val a dir que a les reunions també hi 
assisteixen la gerent i l’assessor jurídic, i en determinades 
ocasions també hi participen caps de departament. Pel 
que fa a l’equip humà i als col·laboradors externs, tot i 
que no conec prou a tothom, m’atreveixo a dir que la gran 
majoria, si no tots, també posseeixen les dues virtuts. Si no 
fos així, no s’explicaria que ENGINYERS BCN sigui cada 
cop més un col·legi reconegut a tots els àmbits: el col·legial, 
l’empresarial i el de les administracions. La Creu de Sant 
Jordi n’és un exemple. La visió que vam formular ja fa 
uns anys de ser el Col·legi de referència de l’enginyeria a 
Catalunya, s’està complint.

En el que portem d’any s’han fet diverses accions, sols o 
com a Consell, que si acaben sortint bé, representaran un 
salt endavant per als col·legis, per als col·legiats i per a la 
professió. En primer lloc, s’han treballat exhaustivament 

LA BONA GENT, LA GENT BONA

L’escala de la portada serveix, com totes, per pujar. Però aquesta destaca perquè sobresurt de la resta, 
emergeix i assoleix l’objectiu. Les empreses emergents, o start-up, són com aquesta escala. Analitzem 
aquestes empreses, i el seu ecosistema a Catalunya, al reportatge interior.
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PARTICIPA
ACTIVAMENT 
AL COL·LEGI

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona

T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

Si ets un enginyer a qui li agrada 
estar al dia professionalment 
i que creu en el networking, la formació, 
la millora continua i les relacions 
socials, en les comissions trobaràs 
el teu lloc.

Apunta’t a:
www.enginyersbcn.cat/comissions

_TÈCNIQUES
Energia
Enginyers en Actuacions Pericials i Mediació
Medi Ambient i Seguretat
Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil
Qualitat i Innovació
Seguretat Contra Incendis i Emergències
Tècnica de l’Enginyeria

_PROFESSIONALS  _SOCIALS
Enginyers d’Empresa  Cultura i Oci
Ensenyament   Enginyers Sèniors
Funció Pública   Joves Enginyers

_Grups Territorials:
L'Anoia
El Maresme
Osona
El Vallès Occidental - Sabadell
El Vallès Occidental - Sant Cugat
El Vallès Occidental - Terrassa
El Vallès Oriental
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