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per començar, quin valor afegit diria 
que aporten els enginyers tècnics in-
dustrials a l’empresariat català? Com 
d’important són les seves nocions en 
matèria de gestió de la qualitat i pro-
moció de la innovació?     
El valor afegit són sens dubte tots 
els valors professionals que carac-
teritzen els enginyers: canvi cons-
tant, cerca de l’excel·lència, treball 
en equip, etc. Sense una bona 
gestió de la qualitat i sense inno-
vació, no es pot garantir l’èxit de 
cap empresa. Això els enginyers 
ho tenim molt clar i, per tant, es-
mercem esforços i recursos en la 
seva aplicació.

De fet, al Col·legi que vostè mateix 
presideix, compten amb la Comissió 
de Qualitat i Innovació, una de les 
més antigues i actives de l’entitat. 
Ara bé, de quina manera faciliten des 
del CCEGETIC el coneixement i difu-
sió d’aquests dos conceptes?

President del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials

Miquel Darnés 
El Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials (CCEGETIC) neix 
el 1995 arran de la segregació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya en sis 
col·legis (Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Tarragona, i Vilanova i la Geltrú). Actualment 
representa més de 10.000 col·legiats, entre pèrits industrials, enginyers tècnics i graduats en 
enginyeria de l’àmbit industrial, professionals que saben millor que ningú com és d’important la 
innovació i una bona gestió de la qualitat.   

Text: Berta Seijo Fotos: Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Tots els col·legis que formem part 
del CCEGETIC fem pedagogia i 
formació d’aquests dos temes 
cabdals per a qualsevol empresa. 
Amb tot, cal dir que els enginyers 
portem en el nostre ADN una pre-
ocupació constant per la millora 
continua i per la innovació, cosa 
que facilita molt les coses.

Creu que les noves generacions d’en-
ginyers de l’àmbit industrial estan 
més sensibilitzades amb la necessi-
tat d’innovar contínuament i de crear 
nous productes o serveis? 
És evident que el món cada cop 
està més accelerat i, per tant, cal 
implementar els canvis de la ma-
nera més ràpida possible i, d’això, 
les noves generacions d’enginyers 
en són ben conscients. Allò tan 
conegut i antic de “renovar-se o 
morir” és més actual que mai. La 
capacitat d’innovar és força innata, 
però una bona formació sempre 

pot ajudar a situar les coses i a 
saber valorar les oportunitats que 
van sorgint. S’ha d’evitar caure en 
l’error del canvi per al canvi o del 
canvi només perquè toca. Cal ava-
luar mot bé la inversió i el retorn.

D’altra banda, i seguint amb aquest 
tema, m’agradaria preguntar-li sobre 
la relació entre qualitat, innovació i 
gestió empresarial. Considera que el 
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Miquel Darnés El president del CCEGETIC té 
molt clar que “la industria 4.0 
obre un ventall d’oportunitats 
que els enginyers han d’apro-
fitar”. Ara bé, també afirma 
que aquests professionals 
“hauran d’adaptar les seves 
habilitats i capacitats al nou 
paradigma digital”.

»
“Els EnGInyErs 
porTEm En El 
nosTrE ADn unA 
prEoCupACIó 
ConsTAnT pEr lA 
mIllorA ConTInuA I 
pEr lA InnovACIó”
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Les prioritats 
deL ccegetic 

creixement del nostre teixit indus-
trial està estretament lligat a la 
protecció, transferència i impuls de 
l’r+D+i? En aquest sentit, s’estan 
fent les coses bé a Catalunya? 
Com ja hem dit abans, no pot ha-
ver-hi una bona gestió sense una 
política de qualitat o sense inno-
vació. És clar que la innovació va 
íntimament lligada a la Recerca i 
al Desenvolupament i, per tant, 
cal protegir-les i estimular-les. 
Cal invertir-hi més recursos i fan 
falta polítiques empresarials i ad-
ministratives en aquest sentit. La 
transferència tecnològica entre la 
universitat i l’empresa encara té 
molt camí per córrer per arribar 
als nivells d’altres llocs d’Europa. 
S’estan fent coses però no n’hi 
ha prou.  

si parlem d’r+D+i hem de fer refe-
rència a la tecnologia i a la indús-
tria 4.0. Quin serà el rol de l’engi-
nyer en un món que cada vegada 
està més robotitzat i digitalitzat? 
Quines capacitats i habilitats haurà 
de perfeccionar per fer-se un lloc en 
aquest nou escenari?
Doncs, com vulgarment es diu, a 
bodes em convides. Per als en-
ginyers la revolució que significa 
la industria 4.0 obre un ventall 

d’oportunitats que cal aprofitar. 
La robotització i la digitalització 
de les fàbriques, per exemple, 
ocasionaran la creació d’un nom-
bre important de llocs de treball 
per als enginyers, que seran els 
encarregats del disseny, la instal-
lació i el manteniment dels dispo-
sitius i dels nous processos pro-
ductius. La capacitats i habilitats 
continuaran sent aquelles que 
sempre han definit els enginyers, 
però adaptades al nou paradigma 
digital.

per últim, després d’un any al cap-
davant del CCEGETIC, quins punts 
encapçalen la seva llista de priori-
tats com a president? 
Tenim una prioritat que és de-
fensar la professió en tots els 
seus àmbits. Per exemple, en 
el professional, posant en valor 
les funcions dels enginyers en 
temes com ara les declaracions 
responsables per posar en marxa 
activitats econòmiques i d’altres. 
En l’administratiu, recordant, 
massa sovint, que els graduats 
en enginyeria poden accedir al 
grup A1 en les convocatòries de 
places públiques per enginyers. 
I en l’acadèmic, demanant a les 
escoles d’enginyeria més col·la-
boració per informar als futurs 
enginyers de les possibilitats pro-
fessionals que els ofereix la seva 
titulació. 

En tots tres temes hi estem 
treballant i estem convençuts 
que els resultats no trigaran a 
arribar. També tenim previst fer 
accions amb les associacions 
d’empresaris per fer-los veure la 
importància que els seus engi-
nyers estiguin col·legiats. Estem 
convençuts que hi ha més possi-
bilitats que sigui més bon engi-
nyer un que està col·legiat, que 
un que no ho està.

““s’ha d’evitar caure 
en l’error del canvi 
pel canvi o del canvi 
només perquè toca. 
Cal avaluar molt 
bé la inversió i el 
retorn.”

2. l’àmbIT ADmInIsTrATIu 

3. l’àmbIT ACADèmIC

1. l’àmbIT profEssIonAl

DEfEnsAr lA profEssIó
DE l’EnGInyEr En:


