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OBSERVATORI

equipades amb la darrera tecnologia audiovisual, que 
permet, entre altres coses, poder seguir les classes des 
de casa, com si fóssim a l’aula. És a dir, podem seguir les 
explicacions que el professor fa a la pissarra electrònica; 
podem intervenir-hi fent preguntes o comentaris; podem 
escoltar i veure els alumnes que són a l’aula, etc. I si un dia 
no hem pogut assistir-hi, podem recuperar la sessió en 
diferit al Tecnoaula. A més, hem creat una àrea de descans 
entre les dues aules que anomenem Espai Networking.

I, per acabar, volem parlar del que serà l’Espai Antoni 
Carrillo. Com la majoria sabeu, teníem una sala de 

juntes que feia patxoca. 
Revestiments de fusta, 
motllures, una gran taula 
ovalada de fusta noble, 
làmpades de cristall i les 
parets plenes de pintures 
del fons d’art del Col·legi. 
Però necessitem espais 
que vagin més enllà de 
fer les reunions de Junta 
de Govern i alguna altra 
reunió. Per això aviat 

tindrem un espai polivalent on es podran continuar fent les 
reunions de la Junta, però també cursos, xerrades i activitats 
en diferents formats i, com no podia ser d’una altra manera, 
equipada amb la mateixa tecnologia que les dues aules.

L’hem anomenat Espai Antoni Carrillo en homenatge 
al primer degà de la corporació, que va ser el principal 
impulsor del Col·legi modern, útil i connectat amb la 
societat que tenim. Estem convençuts que si encara 
visqués, amb la gran visió de futur que tenia, el canvi li 
semblaria una bona idea.  ●

Per llei els col·legis tenim encomanada 
l’actualització de coneixements. La Llei 
catalana 7/2006 així ho deixa palès en l’article 
39, com també els Estatuts del Col·legi en 
l’article 8. I el Pla Bolonya, nom pel qual 

es coneix l’Espai Europeu d’Educació Superior, també 
aposta pel long life learning.  Així doncs, hi ha arguments 
legals i acadèmics de sobres perquè des d’ENGINYERS 
BCN ens prenguem seriosament un element tan 
important en la vida professional dels enginyers. Però, a 
més, hi ha potser l’argument més poderós de tots: volem 
que els nostres col·legiats estiguin sempre al dia, per 
poder desenvolupar la feina amb les màximes garanties de 
qualitat i professionalitat.

El Departament de Formació del Col·legi ha passat per 
diverses etapes sense deixar de ser mai un dels pals de paller 
de la corporació. Ara bé, els temps canvien i cal evolucionar. 
Des del 2018 que aquest departament va agafar vida pròpia, 
i es va segregar del de Comunicació. Vam creure que calia 
donar-li més marge de maniobra i atorgar-li més recursos. 
Es va crear la plataforma Tecnoaula que inclou un campus 
virtual. L’aposta ha estat un èxit. A tall d’exemple, a banda 
dels cursos i les activitats formatives habituals, aquest any 
s’hauran fet tres postgraus i per primer cop a la història del 
Col·legi s’ha programat un màster: el màster en Seguretat 
Industrial. Disseny i Legalització d’Instal·lacions, en el qual 
tenim dipositades moltes esperances. S’ha fet un gran esforç 
per poder tenir els millors experts en les diferents àrees i 
s’han facilitat les coses, ja que es podrà fer sencer o bé només 
alguns mòduls (en aquest theknos hi ha encartat el tríptic).

Però també volem destacar l’esforç inversor que s’ha 
fet per adequar les aules a les necessitats de formació del 
segle xxi. Actualment, disposem de dues aules totalment 

APOSTA PER LA FORMACIÓ

El jardí de la centenària masia Rosàs, a Sant Cugat del Vallès, va ser per segona vegada l’escenari de la Nit 
del Col·legiat i la Professió, la festa del Col·legi i dels col·legiats que, a causa de la pandèmia, feia dos anys 
que no s’havia pogut celebrar. Una nit de retrobament i reconeixements.

OFERIM AULES 
RENOVADES I 
TECNOLÒGIQUES 
PER FER CURSOS, 
TRES POSTGRAUS 
I UN MÀSTER
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ENGINYERS BCN
SURT A COMPTE

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona

T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

Tots els avantatges, a: 
www.enginyersbcn.cat/surtacompte

EN PRIMERES MARQUES
DESCOMPTES

DE FEINA
OFERTES

fins a 30%  
d’estalvi

CURSOS 
I POSTGRAUS

> RECURSOS

> MÚTUA PREVISIÓ
 SOCIAL

> SOFTWARE 
 D’ENGINYERIA

> INFORMACIÓ 

fins a 100€  
d’estalvi

NORMES UNE

100€  d’estalvi

CONSULTES 
JURÍDIQUES

fins a 1.000€ d’estalvi
en CENTRES 

DE FORMACIÓ

fins a 60% d’estalvi
ASSEGURANÇA 

RESPONSABILITAT 
CIVIL (ARC)

fins a 35% 
d’estalvi

70€  d’estalvi

SESSIONS 
D’ORIENTACIÓ

COACHING
PROFESSIONAL

APARELLS 
DE MESURA

ESPAIS

I MÉS...
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