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Companys i companyes, quarta setmana de confinament. De ben segur que entre els que 

formem part del nostre col·lectiu hi haurà de tot: gent que fa teletreball; que se’ls ha aplicat un 

ERTO; que li toca anar a la feina; autònoms que poden sortir de casa però que no tenen feina; 

altres que per sort en continuen tenint; malalts,... 

 

Però de ben segur que cap de nosaltres pot fer vida normal. La pandèmia ho ha trasbalsat tot i 

tothom. Si en l’Observatori del Theknos, redactat abans de l’estat d’alarma, “Viure en un món 

VUCA”, es parla que vivim en un món on la incertesa està a l’ordre del dia, l’aparició del maleït 

coronavirus sembla feta exprés. El nivell d’incertesa al qual ens afrontem és enorme, immens, 

esfereïdor. Ningú no sap, ni tant sols aquells opinadors professionals que tot ho saben, i si no 

s’ho inventen, com acabarà tot plegat. Mai abans ens havíem trobat amb una cosa semblant. 

Per tant, la única manera de no sucumbir és pensar que molt abans de nosaltres, milers, 

milions de persones s’han enfrontat a calamitats, epidèmies, guerres, desastres naturals... i 

sempre, sempre la humanitat ha continuat avançant. Nosaltres, els hereus dels pèrits 

industrials, hem de fer honor al seu esperit lluitador, resilient, que és diu ara, i entomar les 

dificultats, que seran moltes, amb moral de victòria. 

 

I és amb aquest esperit de combat, de força, de determinació, que des de la Junta de Govern 

volem dirigir el Col·legi en aquest moments tan complicats i els que vindran. Ens esforcem i 

esforçarem per ser innovadors, empàtics, generosos i creatius. Tenim la sort de tenir una 

corporació formada per un equip humà competent i motivat i per uns col·legiats i col·legiades 

compromesos amb el Col·legi i la professió. Això ens dona força per seguir endavant, per 

demostrar-nos a nosaltres mateixos que som el col·legi de referència de l’enginyeria a 

Catalunya. Ho estem fent amb l’atenció telemàtica i telefònica que estem oferint; amb la 

informació puntual i acurada que sobre la crisi estem publicant; amb l’oferta formativa en línia 

que posem, en molts casos gratuïta, al vostre abast; amb la celebració de reunions 

telemàtiques de comissions i grups territorials; i amb el suport a iniciatives d’enginyers 

relacionades amb el Covid-19. Com a exemple, el suport que hem donat als nostres companys i 

companyes del Grup Territorial de l’Anoia, que han estat capaços de fabricar 30 respiradors, 

que malgrat les traves burocràtiques de l’Agència Espanyola del Medicament, estem 

convençuts que acabaran sent útils. Estem molt orgullosos de la seva feina. En aquest apartat 

del web podeu ampliar-ne la informació.  

 

Per acabar, només desitjar-vos que estigueu bé, i els que per mala sort teniu la malaltia, molts 

ànims i no defalliu, que us en sortireu. Ara més que mai hem de posar en valor formar part 

d’un col·lectiu que comparteix necessitats i inquietuds professionals, però que també en 

moments difícils com aquest és capaç de fer pinya per sortir-ne més reforçat. 

https://bit.ly/3bKk0zO
http://ves.cat/es2d

