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important de tot és que hem fi xat un rumb, perquè, com va 
dir Schopenhauer, no hi ha cap vent favorable per a aquells 
que no saben a quin port es dirigeixen.

I tot plegat per què ha estat així? Doncs perquè des 
del primer moment hem demanat suport i ajut per tirar 
endavant el nostre projecte i el pla estratègic associat. En 
primer lloc, a l’equip humà, que ha respost magnífi cament. 
Després, a diversos col·legiats que de manera altruista i 
desinteressada ens han donat un cop de mà, i, fi nalment, als 
col·laboradors externs i proveïdors, que han sabut estar a 
l’altura de les circumstàncies. Un cop més, el famós refrany 
“la unió fa la força” s’ha acomplert. 

Així doncs, d’acord amb els resultats obtinguts encarem 
el proper mandat amb energia i il·lusions renovades; 
també amb una renovació parcial dels membres de 
l’equip i amb una renovació important en l’estructura, 
ja que passem d’onze membres a vuit. L’objectiu és ser 
més àgils i efi cients. La creació de l’Àrea del Col·legiat 
en la mateixa Junta i el departament corresponent en 
l’organització són dos al·licients afegits que ens serviran 
per millorar a l’hora d’anar bastint un Col·legi orientat al 
col·legiat, que és el que necessitem per créixer. Per tant, 
ens esperen quatre anys de molta feina. Quatre anys, el 
resultat dels quals pot ser clau per al futur del Col·legi. Un 
Col·legi que és de tots i totes, i, per tant, tothom se l’ha de 
sentir seu. I si tothom hi posa el seu granet de sorra estem 
convençuts que aconseguirem fer d’ENGINYERS BCN el 
col·legi de referència de l’enginyeria de l’àmbit industrial a 
Catalunya. Comptem amb tots vosaltres!

Nota: Hem volgut encartar al theknos el tríptic 
electoral perquè conegueu les nostres propostes per als 
propers quatre anys.●

Tot estava a punt i preparat perquè el Col·legi 
afrontés les seves sisenes eleccions, però 
fi nalment només es va presentar una so la 
candidatura, la nostra, i, per tant, va quedar 
proclamada com a Junta de Govern de manera 

automàtica. Si per un cantó la competència sempre és 
bona perquè ajuda a millorar, també és veritat que quan un 
projecte està llançat i no va malament del tot, pot resultar 
positiu per a tothom deixar-lo fi nalitzar —fi ns i tot per 
al Col·legi, ja que l’estalvi econòmic ha estat important. I 
pensem que és això el que ha passat. Per tant, tenim quatre 
anys més per poder continuar avançant amb la construcció 
del Col·legi del futur que vam proposar fa temps.

Cal dir que quan vam entrar com a nova Junta el juny 
del 2013, ens vam haver d’arremangar de valent. Calia 
passar d’una organització poc cohesionada, gens motivada 
i mal dirigida a una de cohesionada, motivada i ben 
dirigida com la que tenim ara. Calia aturar les pèrdues 
importants d’ingressos i col·legiats que patia el Col·legi 
any rere any. També cal dir que el 2016 va ser, des del 2007, 
l’any amb menys baixes de col·legiats, tot i que encara no 
hem aconseguit invertir la tendència per tenir més altes 
que baixes, però estem convençuts que tard o d’hora ho 
aconseguirem. Pel que fa als ingressos, deixant a banda 
els fi nancers per la 
seva extraordinària 
variabilitat, hem fet 
possible que en els dos 
darrers exercicis els 
ingressos de cada any 
hagin superat els de 
l’any anterior. Per tant, 
a poc a poc, ens anem 
recuperant. I el més 

QUATRE ANYS MÉS

PER CONTINUAR 
AVANÇANT 
EN LA 
CONSTRUCCIÓ 
DEL COL·LEGI

L’Equip Darnés forma la nova Junta de Govern, després d’haver-se proclamant guanyador 
automàticament, i sense concórrer a eleccions, pel fet d’haver estat l’única candidatura presentada. 
Comença un període de quatre anys per acabar la feina començada i engegar nous projectes. 
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