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ns dels vos-
tres objectius
és augmentar
la col·legia-
ció. Quins

són els principals avantatges
per a un enginyer que es
vulgui col·legiar?
En són molts i variats. Des
de gaudir de nombrosos ser-
veis de qualitat com la for-
mació, la borsa de treball,
les assessories, les comis-
sions, la informació, la cer-
tificació, etc., fins a formar
part d’una xarxa de 6.000
professionals de l’enginyeria
amb qui connectar i com-
partir, ja siguin projectes,
coneixements o experièn-
cies. A més, estem treballant
en la creació de la xarxa di-
gital eBCN, que es basarà en
una intranet 2.0 que serà un
punt de trobada virtual de
tot el col·lectiu. Finalment,
vull remarcar que perquè
una professió com la nostra
sigui forta, li cal un col·legi
fort al darrere. Per tant,
com més massa crítica tin-
guem, millor, perquè tot-
hom en sortirà beneficiat, ja
que podrem defensar més bé
la professió i els professio-
nals.

Podria concretar les accions
que duu a terme el Col·legi
d’Enginyers Graduats i En-
ginyers Tècnics Industrials
de Barcelona (ENGINYERS
BCN) per incrementar el
nombre de col·legiats?
Des de fa força anys tenim
una presència continuada en

U
les escoles d’enginyeria de
l’àmbit industrial del nostre
territori. Es va crear la figu-
ra del precol·legiat per anar
introduint els futurs engi-
nyers en el coneixement del
Col·legi. També col·laborem
amb aquestes escoles a l’ho-
ra d’explicar als joves en què
consisteix la professió. Pun-
tualment també fem campa-
nyes de publicitat en mitjans
de comunicació. D’altra
banda, tenim una important
presència a les xarxes socials
que ens ajuda a donar-nos a
conèixer. Amb tot, pensem
que els millors prescriptors
del Col·legi són els mateixos
col·legiats, que aconsellen a
altres companys que s’unei-
xin a nosaltres. Segons una
enquesta realitzada més de
vuit col·legiats de cada deu
recomanen col·legiar-se.

La societat a vegades veu els
col·legis professionals com
una organització lligada al
segle passat. Tot i així, vostè
ha insistit molt que aquest
col·legi és útil, necessari i
proactiu. Podria aprofundir
per què defensa aquesta vi-
sió?
La nostra missió diu que el
Col·legi treballa per oferir
serveis als col·legiats, per
defensar la professió i per
ser útil a la societat. Si no
existís se n’hauria de crear
un d’igual o alguna cosa
semblant. En una professió
regulada com la nostra, el
Col·legi és útil a la societat a
l’hora de garantir que els
professionals actuen d’acord
amb les lleis, reglaments i

codis deontològics profes-
sionals. Per tant, som una
garantia per a la seguretat
del ciutadà, ja que les ins-
tal·lacions que projecten els
enginyers estan sotmeses a
riscos considerables i no es
poden deixar en mans de
qualsevol. El Col·legi vetlla
perquè les facin professio-
nals competents que tinguin
una pòlissa de responsabili-
tat civil adequada.

Quins són els valors fona-
mentals que s’impulsa des
d’aquesta corporació?
Tenim una sèrie de valors
com ara el compromís amb
l’enginyeria i els seus pro-
fessionals, el treball en
equip, ja que creiem en la
força de la unió dels engi-
nyers, la democràcia que fa-
cilita la participació dels
col·lectiu en la presa de de-
cisions, el rigor a l’hora de
prendre decisions i en les
nostres actuacions, la trans-
parència que permet accedir
a la informació de forma
senzilla i a un Col·legi obert i
la proactivitat, ja que sense
oblidar el passat, actuem i
pensem amb visió de futur.
Ens esforcem cada dia per-
què aquests valors ho siguin
no només de la Junta de Go-
vern, sinó també de l’equip
humà del Col·legi i que si-
guin compartits per tots els
col·legiats.

Una de les accions en què
treballa ENGINYERS BCN és
la gestió energètica eficient.
Podria comentar alguna ac-
ció que el col·legi estigui
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“Col·legiar-se
a Enginyers BCN
aporta molts
i variats avantatges”

LIDERATGE. Miquel Darnés treballa per aconsegu

L’OBJECTIU
“El Col·legi busca en
tot moment ser útil,
necessari i proactiu”

COMPROMÍS
“El treball en equip,
el rigor i la màxima
transparència són
valors irrenunciables”

COL·LEGIACIÓ
“L’entitat ha posat en
marxa una campanya
pedagògica per captar
col·legiats”

FUTUR
“Estem treballant en
la creació de la xarxa
digital eBCN, que serà
una intranet 2.0”
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impulsant avui en dia?
Doncs enguany celebrem
l’any de la gestió energètica
eficient, durant el qual es
fan tot un seguit d’activitats
com ara conferències, jor-
nades, publicacions... al
voltant d’aquest tema. Per
fer-ho tenim la col·labora-
ció d’empreses punteres en
el sector i de les administra-
cions. Cal dir que fa poc que
hem aconseguit l’acredita-
ció per ENAC per expedir
certificats d’experts en au-
ditories energètiques, i som
el primer col·legi de l’Estat
que ho hem aconseguit. El
Col·legi sempre ha estat
sensible a tot el que fa refe-
rència a la sostenibilitat i el
medi ambient.

Quina és la salut de les em-
preses catalanes quant a l’ús
de l’energia eficient? Què
hauria de fer el teixit indus-
trial per millorar aquesta
eficiència?
En aquest camp hi ha molt
camí per recórrer. Però cal
dir abans de res que actual-
ment a Catalunya el 72% del
consum final d’energia es re-
parteix entre només 196 esta-
bliments industrials, que han
d’aplicar l’RD 56/2016 que les
obliga a presentar una audi-
toria energètica. Però el pro-
blema principal rau en la res-
ta d’empreses que queden fo-
ra de l’RD. Per tant cal fer una
feina important de conscien-
ciació perquè apostin de ma-
nera voluntària per una gestió
energètica eficient, que signi-
ficaria una reducció del mal-
baratament energètic i una
millora de la seva productivi-
tat.

Un dels camps que treballa
amb insistència el Col·legi és
el de la descentralització dels
serveis. Podria explicar algu-
nes accions que s’estiguin
impulsant amb l’objectiu
d’evitar desplaçaments i po-
der fer els cursos, per exem-
ple, en la pròpia comarca.
S’estan creant grups territo-
rials per apropar el Col·legi
als col·legiats de fora de Bar-
celona. Ja tenim en funciona-
ment el de l’Anoia, el del Ma-
resme i el d’Osona i ara estem
treballant per crear els del
Vallès Oriental i Occidental.
Pensem que aquests grups
poden ser els embrions del
futures delegacions, que po-
dran programar activitats
col·legials en cada comarca.
Per una altra banda, des de fa
poc totes les conferències que
es fan a la seu central es re-

transmeten per videostrea-
ming perquè es puguin seguir
a distància i algunes s’enre-
gistren per penjar-les al nos-
tre canal de YouTube.

Creu que la qualitat dels ser-
veis prestats es pot compa-
rar a altres col·legis d’engi-
nyers d’arreu d’Europa?
Les necessitats dels profes-
sionals són molt semblants
arreu. Hem tingut contactes
amb corporacions com la
nostra de França i Itàlia i la
veritat és que no tenim res a
envejar. Però cal dir que el
que marca les diferències
són les condicions legals i la
percepció que té la societat
dels col·legis. Aquí encara
una gran part de la societat
ens veu com a entitats cor-
porativistes en el sentit pe-

joratiu del terme, quan po-
dem demostrar que en el dia
a dia som útils als professio-
nals, a la societat i al país.

Quins aspectes clau desta-
caria d’ENGINYERS BCN per
ser encara més eficient amb
vista al futur?
Hem d’avançar de manera
decidida cap a la digitalitza-
ció del Col·legi i dels col·le-
giats per aprofitar les enor-
mes oportunitats que ens
ofereixen les tecnologies de
la informació i de la comu-
nicació (TIC). També volem
arribar més i millor a les no-
ves generacions d’enginyers
i fer-los entendre allò que
no per conegut deixa de ser
veritat que la unió fa la for-
ça, per la qual cosa crearem
un nou departament al Col-
legi perquè se n’ocupi. Se-
guirem treballant perquè els
enginyers graduats i els en-
ginyers tècnics industrials
no siguin discriminats per la
seva titulació en les ofertes
de feina, ja siguin públiques
o privades, cosa que malau-
radament passa massa so-
vint.uir un col·legi amb serveis útils per als col·legiats i també per a la modernització i el rigor

ESTALVI ENERGÈTIC
“Fem un seguit
d’activitats per
fomentar la gestió
energètica eficient”

DIGITALITZACIÓ
“Hem d’aprofitar les
oportunitats que ens
ofereix tot allò que ens
aporta la tecnologia

PÀGINES ESPECIALS
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La formació és un dels pilars
en què se sustenta el Col·legi
d’Enginyers Graduats i Engi-
nyers Tècnics Industrials de
Barcelona (ENGINYERS
BCN), per això el Col·legi de-
dica una part important dels
recursos a dissenyar un pro-
grama de formació contínua
potent, capaç de donar res-
posta a les necessitats de re-
ciclatge constant que reque-
reixen els professionals de
l’enginyeria d’àmbit indus-
trial.

Ampli catàleg de cursos,
presencials i en línia. Vi-
vim en una societat en què el
mercat laboral reclama profes-
sionals qualificats, i en què els
avenços tecnològics i tècnics
no permeten quedar-se enre-
re. Conscient d’això, ENGI-
NYERS BCN facilita als col·le-
giats, principalment, però
també a altres professionals,
la possibilitat d’actualitzar-se
amb cursos sobre les diferents
especialitats de l’enginyeria
de l’àmbit industrial impartits
per experts en cada matèria.

Electricitat i eficiència ener-
gètica, informàtica dirigida a
l’enginyeria, qualitat, instal-
lacions i normatives acostu-
men a ser les temàtiques més
demanades pels usuaris del
servei de formació d’ENGI-
NYERS BCN. En aquest sentit,
el programa formatiu que ofe-
reix el formen cursos per for-
mar auditors energètics, de
disseny d’instal·lacions de
baixa tensió (de nivell avançat
o introductori), cursos de
creació i gestió d’instal·la-
cions específiques (climatit-
zació, electricitat, fontane-
ria...) en projectes BIM (Buil-
ding Information Modeling),
o de robòtica col·laborativa,
per citar alguns exemples dels
més sol·licitats.

Molts d’aquests cursos són
de caràcter presencial, però,
ateses les necessitats actuals i

el creixent interès de col·legiats
i altres usuaris de formar-se a
distància, el Col·legi disposa
d’una excel·lent plataforma
virtual que facilita la formació
en línia i també semipresen-
cial. Una enquesta realitzada el
novembre passat entre els col-
legiats va demostrar que la mo-
dalitat virtual dels cursos gua-
nya adeptes entre els col·le-
giats i la resta d’usuaris de
l’oferta formativa.

A banda dels cursos, el catà-
leg de formació d’ENGINYERS
BCN també inclou conferèn-
cies, que es poden seguir en di-
recte per videostreaming, i acti-

vitats que tenen molt bona
acollida entre els col·legiats.
Entre conferències i activitas se
n’organitzen un centenar a
l’any, les quals, durant els dar-
rers dos anys, han rebut una
mitjana de 3.000 assistents
anuals. Entre les activitats des-
taquen les tertúlies d’econo-
mia, taules de debat i fins i tot
visites guiades a empreses i in-
dústries de renom.

Formació bonificada. EN-
GINYERS BCN gestiona de ma-
nera gratuïta els tràmits per
acollir-se a la subvenció de la
Fundación Estatal para la For-
mación en el Empleo del Mi-
nisteri de Treball i Seguretat
Social, que permet formar els
treballadors bonificant els cos-
tos de formació amb càrrec a
les quotes de cotització de la
Seguretat Social. Anualment
s’assigna a les empreses una

quantitat en concepte de crèdit
de formació per portar a terme
accions formatives dirigides a
millorar la qualitat, capacitats i
competències professionals
dels treballadors. ENGINYERS
BCN està acreditat com a enti-
tat organitzadora per gestionar
la bonificació dels cursos que
organitza. Les gestions són gra-
tuïtes per als cursos propis del
Col·legi.

L’àrea de formació s’encarre-
ga de mantenir al dia l’ampli
catàleg de cursos, activitats i
conferències a través del web
del Col·legi, www.engi-
nyersbcn.cat, els butlletins
electrònics, la revista Theknos i
una agenda trimestral en pa-
per que recull la programació a
tres mesos vista.

Servei de Formació:
934 961 420
i inscripcions@ebcn.cat
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L’OBJECTIU. Els cursos es dissenyen pensant en el professional de l’enginyeria d’àmbit industrial

La formació contínua: un
servei amb projecció de futur

Els cursos més
recomanables

AUDITORS ENERGÈ-
TICS. S’ofereix la me-
todologia tècnica ne-

cessària, d’acord amb el
que estableix la normati-
va, per realitzar auditories
energètiques. Aquest curs
disposa d’una edició pre-
sencial i una altra per ‘vi-
deostreaming’.

1

LES CLAUS

LEGALITZACIÓ D’AC-
TIVITATS. Imprescin-
dible per aprendre a

elaborar projectes d’acti-
vitats, tramitació electrò-
nica, i per estar al dia so-
bre la normativa i nous
procediments adminis-
tratius de tramitació de
llicències d’activitats. És
un curs en línia.

3

INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES DE BAI-
XA TENSIÓ. Es facili-

ten els recursos necessa-
ris per realitzar tasques
d’inspecció i determinar
l’estat de les instal·la-
cions, així com per fer-ne
el disseny (inicial o avan-
çat) i el càlcul, per super-
visar-les i gestionar-les.

2

FORMACIÓ CONTÍNUA. És una bona manera de disposar de més oportunitats professionals.

FORMACIÓ BIM (Buil-
ding Information
Modeling). El BIM,

modelatge 3D, és d’apli-
cació obligada a l’hora de
fer instal·lacions d’obra
pública. L’alumne aprèn a
fer-ho amb el programari
Autodesk Revit.
D’altra banda, hi ha cur-
sos específics sobre cli-
matització, electricitat i
fontaneria i sanejament.

www.enginyersbcn.cat/
agenda

4

El Col·legi ofereix
formació en línia i
també en versió
semipresencial

PÀGINES ESPECIALS
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Entre tot el ventall de serveis
que ofereix el Col·legi d’Engi-
nyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelo-
na (ENGINYERS BCN), n’hi ha
un concretament que destaca
per la novetat i pels beneficis
que aporta als enginyers. Es
tracta del servei de Certificació
Professional, amb el qual el
Col·legi ha volgut avançar-se al
futur i oferir als professionals la
possibilitat de tenir una eina, la
certificació, que demostra que
són experts en un àmbit con-
cret. Un certificat d’expertesa.

El primer col·legi certifi-
cador acreditat per EN-
AC. ENGINYERS BCN és el
primer col·legi professional
de tot l’Estat que està acredi-
tat per l’Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) per cer-
tificar experts en instal·la-
cions de baixa tensió, en au-
ditories energètiques i en le-
galització d’activitats. I
aquesta fita aconseguida és
el fruit de moltes hores de fei-
na i demostra el rigor i el
compromís del treball del
Col·legi d’Enginyers Gra-
duats i Enginyers Tècnics In-
dustrials envers la professió i
la societat en general.

Tant en l’àmbit internacio-
nal com estrictament en l’eu-
ropeu és molt habitual que per
poder desenvolupar determi-
nades feines es demani una
certificació acreditada que ge-
neri confiança. Per aquest mo-
tiu, el Col·legi va decidir co-
mençar a treballar en aquesta
línia per poder convertir-se en
un organisme acreditat certifi-
cador de professionals. Es trac-
ta de donar noves eines als col-
legiats i a altres tècnics perquè
puguin demostrar i garantir
davant de qualsevol empresa,
organisme, administració o
persona particular que tenen
les competències associades al
treball descrit en el certificat.
La certificació no és obligatò-
ria, però pot ser, sense cap me-

na de dubte, una eina comple-
mentària per donar valor al seu
currículum. “Fins ara no hi ha-
via cap manera objectiva de
valorar el grau d’expertesa

d’un enginyer”, reconeixia re-
centment Jaume Uriach,
enginyer freelance col·legiat, i
afegia: “Ara que el Col·legi ja
ha aconseguit l’acreditació

d’ENAC per poder ser un orga-
nisme certificador d’experts,
ja disposem d’un certificat
que ens dona prestigi profes-
sional.”

Un servei, molts avantat-
ges. I és que l’ENAC és l’únic
organisme designat per l’ad-
ministració a tot l’Estat espa-
nyol per establir i mantenir
un sistema d’acreditació
d’acord amb les normes in-
ternacionals. Cada estat de la
Unió Europea té una única
entitat d’aquest tipus. Que
aquesta entitat hagi acreditat
ENGINYERS BCN com a cer-
tificador significa que aquest
pot expedir certificacions re-
conegudes oficialment per
l’entitat espanyola de certifi-
cació així com per les entitats
dels països membres de la
UE i d’altres amb els quals
existeixen acords.

Per tant, la certificació que
atorga el Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona és
vàlida tant a l’Estat espanyol
com internacionalment.

Cal assenyalar, per altra
banda, que el servei de Certi-
ficació Professional del Col-
legi va superar l’avaluació
d’acord amb la norma UNE-
EN ISO/IEC 17024:2012, un
fet que evidencia la compe-
tència tècnica d’aquest ser-
vei i que dóna grans avan-
tatges als usuaris: l’aval
professional donat per un
tercer a l’hora de ser selec-
cionat per a una feina
d’aquell àmbit i el reconei-
xement internacional
d’aquesta certificació.
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LÍDERS. És el primer col·legi que certifica experts en instal·lacions de baixa tensió

Certificació professional: certificar
el coneixement sobre la matèria

Les claus de la certificació acreditada

INDÚSTRIA. El servei de certificació destaca per la novetat i els beneficis que aporta als enginyers

LES EINES IMPRESCINDIBLES

La certificació
està reconeguda

internacionalment en
més de 70 països. És una
clau essencial que obre de
bat a bat les portes per
treballar a l’estranger.

2 El mercat, les
autoritats i les

empreses reconeixen
amb aquesta certificació
la competència de
determinades persones per
executar certes activitats.

4És una eina
imprescindible

que aporta confiança al
mercat laboral sobre la
professionalitat de la
persona que resulta
certificada.

3És un aval professional
de les competències

que té el tècnic, atorgat
per una tercera part
independent i que permet
a la persona millorar
professionalment.

1
CONFIANÇAINTERNACIONALRECONEIXEMENT GARANTIA
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