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OBSERVATORI

Però, sobretot, caldrà tenir la ferma convicció que, amb 
la confiança aconseguida al llarg d’aquest quart de segle, 
el Col·legi ha de continuar endavant amb pas ferm, perquè, 
molt més important que tot plegat, és l’actitud. Les bones 
estratègies sempre són fruit de les actituds correctes, i no 
pas al revés. Per exemple, Churchill, a l’inici de la guerra, no 
tenia una bona estratègia, però tenia l’actitud correcta i això 
va fer que trobés l’estratègia guanyadora. Així doncs, cal una 
actitud positiva, proactiva, 
de confiança, d’esforç i de 
creure en l’enorme potencial 
que tenim com a enginyers 
i com a Col·legi. Si ens ho 
creiem, si no defallim i tenim 
una mica de sort, ho tenim 
guanyat.

Quan escric aquestes línies 
encara no se sap si hi haurà 
eleccions o no, ja que, si 
només hi ha una candidatura, la de l’equip Darnés, aquesta 
queda proclamada Junta de Govern de forma automàtica, 
tal com va passar fa quatre anys. Segurament, quan llegiu 
aquest Observatori, ja se sabrà, si n’hi haurà o no. En cas que 
n’hi hagi, us volem demanar que hi participeu, perquè és la 
millor manera de demostrar que som una corporació viva i 
interessada pel seu futur, a banda que, com més vots tingui la 
candidatura guanyadora, més legitimada se sentirà per aplicar 
el seu programa electoral. Gràcies. l

Des que el Col·legi de Barcelona va començar 
a caminar, han passat 25 anys plens de feina, 
lluita i esperança cap a un futur millor, tant per 
al Col·legi com per a la professió. Ara, amb les 
properes eleccions, s’obrirà una nova etapa que 

haurà de marcar el camí a seguir els propers 25 o 30 anys. El 
balanç d’aquests primers cinc lustres, malgrat les nombroses 
dificultats, es pot dir que ha estat força satisfactori. Totes les 
juntes de govern d’aquest període eren molt conscients que 
l’aposta, forçada, que es va fer per al Col·legi de Barcelona 
havia de sortir bé. En cas contrari, la nostra professió 
centenària en podia patir les conseqüències. I totes les juntes 
de govern, sense excepció, amb el suport i la complicitat 
imprescindible de la majoria de col·legiats i col·legiades i de 
l’equip humà, s’hi han esforçat perquè fos així.

Per tant, ara som en un moment clau de la nostra 
història. No podem malbaratar l’herència que ha costat tant 
d’aconseguir. El futur del Col·legi i de la professió, que són 
indestriables, dependrà de com enfoquem la nova època. Em 
faré pesat i repetiré allò que he dit tants cops: una professió 
forta necessita un col·legi fort darrere. Així doncs, siguin quins 
siguin els companys i companyes que formin part de la nova 
Junta de Govern, tindran la responsabilitat de tirar endavant 
ENGINYERS BCN en un moment força complicat, amb 
nombroses amenaces a l’horitzó, però també amb moltes 
oportunitats, que caldrà saber aprofitar. Faran falta molta 
imaginació, creativitat i visió estratègica per fer-ho; i també 
valentia i determinació en la presa de decisions. I convé no 
oblidar aquella frase del president americà Eisenhower que 
diu: “Els plans no són res, la planificació ho és tot”, perquè la 
millor manera de predir el futur és creant-lo.
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TENIM 
AMENACES 
A L’HORITZÓ, 
PERÒ TAMBÉ 
MOLTES 
OPORTUNITATS

Els enginyers que s’especialitzen en la branca d’organització industrial poden desenvolupar la seva activitat 
professional en qualsevol empresa i sector de la indústria. Tenen coneixements tècnics d’enginyeria i poden 
organitzar i dirigir amb eficàcia projectes i equips de treball. 
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FICEP S3, 
capdavanters de
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CONEIX EL TEU 
COL·LEGI
Ricard Piqué, 
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Consell de Cent 365, 08009 Barcelona

T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

Precol·legiació gratuïta per a 
estudiants. Consulteu les condicions a 
www.enginyersbcn.cat/precollegiat

Mireu les ofertes de col·legiació a
www.enginyersbcn.cat/
quotes_promocions.html

Si ets Enginyer 
Graduat o Enginyer 
Tècnic Industrial,
aquest és 
el teu Col·legi.
Vine i col·legia’t!
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