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d’enginyeria industrial de Barcelona i Terrassa hi ha un 
total de 1.099 matriculats als màsters habilitants per a 
enginyer industrial, amb un preu —amb l’aplicació de la 
rebaixa— de 1.853 euros per curs. Cal dir que els estudiants 
paguen una mitjana del 19% del cost total dels estudis; la 
resta ho fi nança 
l’Administració.  

Per acabar-
ho d’adobar, a 
banda dels graus 
d’enginyeria que 
donen accés a la 
professió regulada 
d’enginyer tècnic 
industrial, se n’han 
creat de nous, 
anomenats “graus 
blancs”. El nom prové del fet que, de manera inaudita 
i incomprensible, són enginyeries sense atribucions. 
Així doncs, tenim per exemple el grau en Enginyeria de 
l’Energia, el pla d’estudis del qual és molt semblant al del 
grau en Enginyeria Elèctrica, però no permet als seus 
titulats signar els projectes d’enginyeria que sí que poden 
dirigir i gestionar. I no podem oblidar les discriminacions, 
que des del Col·legi no ens cansem de denunciar i recórrer, 
de les titulacions d’enginyer graduat i d’enginyer tècnic 
industrial en nombroses ofertes de places per treballar 
a l’Administració pública. Pensem que tot plegat és un 
desgavell considerable que mereix que totes les parts 
implicades facin una refl exió profunda.  ●

Ja hem dit moltes vegades que el fet que continuïn 
existint dues professions en l’àmbit de 
l’enginyeria industrial no benefi cia ningú. 
Diuen que rectifi car és de savis, però no sembla 
que aquesta sentència es pensi aplicar en 

l’ordenament universitari actual, ans al contrari. I per 
què cal rectifi car? Doncs perquè des que a mitjans del 
segle xix es va començar malament amb la idea que hi 
havia enginyers de primera i de segona, ja que els titulats 
d’ambdues carreres exercien l’enginyeria de manera 
pràcticament idèntica i l’error s’ha anat arrossegant fi ns 
avui dia. Així doncs, els perits industrials, els enginyers 
tècnics industrials i ara els enginyers graduats, que 
sempre han exercit i exerceixen l’enginyeria industrial 
amb competència, professionalitat i garanties, han hagut 
de conviure i conviuen amb una altra titulació semblant, 
la d’enginyer industrial, cosa que crea confusió en les 
empreses, les administracions i la societat en general.

Aquesta confusió s’ha estès de manera que ni tan sols 
els mitjans de comunicació se n’escapen. Sense anar gaire 
lluny, el passat juny es va publicar una notícia en la qual es 
deia que s’abaratien les taxes universitàries per als màsters 
obligatoris per fer d’advocat, arquitecte, psicòleg sanitari 
i, ai las!, enginyer. La confusió entre màster obligatori 
i màster habilitant és manifesta. És clar que per fer 
d’enginyer en la immensa majoria de les activitats, perfi ls 
professionals, funcions, etc., amb el grau d’enginyeria n’hi 
ha prou. Per tant, ens hem de fer tots plegats un parell de 
preguntes: si volem ser un país europeu avançat, modern 
i solvent, cal mantenir aquesta divisió del segle xix, que 
té connotacions elitistes i classistes i que no existeix a cap 
altre lloc d’Europa? Ens podem permetre el cost econòmic 
que representa oferir estudis per a dues professions 
gairebé idèntiques? Un parell de dades. Només a les escoles 

L’ENGINYERIA ÉS UN GRAU
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La professió d’enginyer de l’àmbit industrial continua el seu camí ascendent, ple de projectes i nous reptes, 
com es va poder comprovar el passat 30 de juny a la 18a edició de la Diada de la Professió del Col·legi, 
celebrada al recinte del Poble Espanyol de Barcelona. La foto és de la fotògrafa Marta Torrent.
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