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la formació cap als interessos del col·lectiu. En aquest 
sentit, potenciar la formació en línia o retransmetre 
les conferències per videostreaming són accions, entre 
d’altres, que ja hem endegat com a manera d’augmentar 
la participació en la formació. Pel que fa al Club EBCN, 
que tot just el passat novembre va fer un any que es va 
posar en marxa, cal dir que hi ha passat gairebé mig 
miler d’assistents en les activitats o actes organitzats, fet 
que confi rma el seu bon paper a l’hora d’augmentar la 
participació en la vida col·legial. El “Cafè amb el degà”, 
que se celebra periòdicament al Club, també va en la línia 
d’escoltar els col·legiats.

XARXA e-BCN, UNA INICIATIVA PARTICIPATIVA
Tanmateix, en el marc de la voluntat participativa de la 
Junta, el Col·legi ha obtingut un ajut de la Generalitat de 
Catalunya per rebre un assessorament personalitzat en 
la millora de la participació interna. Aquest ajut, del qual 
només poden gaudir cinc entitats sense ànim de lucre 
a Catalunya, consisteix a portar a terme una iniciativa 
d’implicació participativa en el dia a dia de l’entitat. La 
iniciativa que s’ha decidit impulsar i treballar amb vista a 
aquest any 2017 és la Xarxa e-BCN, una eina 2.0 que ha de 
servir, entre altres coses, per posar en contacte col·legiats, 
empreses, institucions i universitats,  i aprofi tar així el 
gran potencial del Col·legi per crear sinergies i projectes 
comuns. Volem que el nostre eslògan “Contacta, 
connecta, comparteix”, esdevingui cada cop més una 
realitat inqüestionable i que, entre tots i totes, fem cada 
dia un col·legi més fort al servei dels col·legiats, de la 
professió i de la societat. ●

Des de l’inici del mandat de la nostra Junta 
de Govern hem anat posant en marxa 
tot un seguit d’actuacions que permeten 
augmentar la participació del col·lectiu 
en la vida col·legial. Sense anar més lluny, 

un dels eixos del mateix Pla estratègic del Col·legi és 
l’augment de la participació. Cal dir que la seva elaboració 
va ser totalment participativa, és a dir, es va fer amb 
la col·laboració de membres de comissions, col·legiats 
vinculats a la institució, l’equip humà i la Junta. Així 
doncs, com a resultat del Pla estratègic s’han endegat un 
conjunt d’accions per acomplir els objectius proposats. 
Una de les més destacades ha estat la creació dels grups 
de treball territorials, que han de servir perquè el Col·legi 
s’apropi al territori i que han de ser la llavor de futures 
delegacions territorials. També considerem que és una 
acció destacable la possibilitat de votar telemàticament 
en les juntes generals i en aquelles consultes rellevants 
per al futur del Col·legi. Facilitar als 6.000 col·legiats 
la presa de decisions, visquin on visquin, és un avanç 
important per augmentar la participació.

Però no només volem saber l’opinió del col·legiat 
en aquells temes 
importants, sinó 
també en altres àmbits 
més quotidians de 
la vida col·legial. 
La recent enquesta 
realitzada sobre les 
preferències dels 
col·legiats en temes 
formatius ens ha 
proporcionat una 
informació molt 
valuosa per orientar 

TOTS FEM COL·LEGI

HEM ENDEGAT 
ACCIONS PER 
AUGMENTAR LA 
PARTICIPACIÓ 
DEL COL·LECTIU 
EN LA VIDA 
COL·LEGIAL

L’enginyeria i la medicina es donen la mà per avançar en la tecnologia mèdica, un sector en el qual els 
metges defi neixen quines són les necessitats i els enginyers de l’àmbit industrial especialitzats 
s’encarreguen de buscar les solucions per cobrir-les. Parlem dels aparells mèdics, cada cop més 
complexos, que cal desenvolupar, mantenir i millorar, amb innovació i transferència tecnològica.
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@miqueldarnes
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Comissions

Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia 

professionalment i que creu en el networking, 

la formació, la millora continua i les relacions 

socials, en les comissions trobaràs el teu lloc.

TÈCNIQUES

— Disseny Industrial

— Energia

— Enginyers en Actuacions Pericials

— Medi Ambient i Seguretat

— Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil

— Qualitat i Innovació

— Seguretat contra Incendis i Emergències

PROFESSIONALS

— Enginyers d’Empresa

— Ensenyament

— Exercici Lliure

— Funció Pública

SOCIALS

— Cultura i Esports

— Enginyers Jubilats

— Funcionem Junts

— Joves Enginyers

Apunta’t a:

 www.enginyersbcn.cat/comissions

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat
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PARTICIPA ACTIVAMENT AL COL·LEGI
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