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ha d’aportar valor a la col·legiació, ja que potenciarà el 
SOPP (Servei d’Orientació i Promoció Professional), 
la mentoria, les comissions, els grups territorials i 
crearà nous serveis d’utilitat com ara la xarxa e-BCN, 
que ha de ser el lloc idoni per contactar, connectar i 
compartir entre els 6.000 col·legiats. També serà l’any 
en què donarem 
un impuls a la 
formació a fi  
que abasti tot 
l’espectre formatiu 
necessari per als 
enginyers del 
segle xxi, amb 
noves propostes i 
formats.

Els propers 
anys seran 
anys de canvis i transformació a tots els nivells i hem 
d’assegurar-nos que ENGINYERS BCN pugui respondre 
als reptes que se li plantejaran. Volem que la missió que 
vam defi nir, la qual diu que el Col·legi ha d’oferir serveis 
als col·legiats, treballar per la professió i ser útil a la 
societat, es continuï duent a terme amb més efi càcia que 
mai. I no volem oblidar la nostra visió de ser el Col·legi 
de referència de l’enginyeria de l’àmbit industrial a 
Catalunya. Per aconseguir-ho comptem amb la vostra 
col·laboració, suport i escalf. ●

E ls anys que toca eleccions a càrrecs de la 
Junta de Govern són especials, ja que una 
part de l’any hi ha una junta, i l’altra part, la 
nova. A partir de la presa de possessió del 
19 d’abril, els vuit membres que dirigim la 

corporació, amb la total col·laboració de l’equip humà 
del Col·legi, ens hem posat a treballar per continuar 
endavant, d’una banda, i per mirar de complir les 
propostes electorals, de l’altra. La primera cosa no és gens 
fàcil. Els valors que es basen en el compromís, en l’orgull 
de pertinença, i, en defi nitiva, en tot allò relacionat amb 
la vida col·lectiva, van de baixa. Estem instal·lats des 
de fa temps en el que Zygmunt Bauman anomena la 
modernitat líquida, en la qual l’home postmodern transita 
per un món inestable, sense valors duradors i on tot el que 
era sòlid s’ha liquat.

Els col·legis professionals, com la resta d’entitats, 
associacions, agrupacions, etc., que es fonamenten en 
l’existència de membres, no estan passant pel seu millor 
moment. A les noves generacions els costa integrar-se en 
comunitats ja establertes, que en molts casos associen al 
passat. Per això és important apostar sense excuses per la 
modernització, per la transformació digital, per les xarxes 
socials i per tot allò que pugui atreure les noves fornades 
d’enginyers. I precisament, per tot plegat, les nostres 
propostes de futur van en aquesta direcció. Però per 
reeixir en l’intent cal molta refl exió, anàlisi i estratègia, 
cosa que ens permet el nou model de governança que 
tenim. Abans hi havia poc temps per fer tot això, ja que 
els temes del dia a dia ens absorbien. Ara la presa de 
decisions ha esdevingut més àgil, fi able i elaborada. 

Així doncs, el 2018, entre  altres coses, ha de ser l’any 
de la implantació del nou departament del col·legiat, que 

2018, UN ANY SENCER PER AVANÇAR

APOSTEM PER LA 
MODERNITZACIÓ I 
LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL PER 
ATRAURE NOUS 
COL·LEGIATS

El reciclatge dels residus industrials genera una important activitat empresarial a Catalunya, 
on, el 2016, la indústria va produir uns 3,5 milions de tones de residus, segons la Generalitat. 
El 80% d’aquests residus industrials es va tornar a aprofi tar.
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Estem amb tu!

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 

Tècnics Industrials de Barcelona és una 

corporació moderna, útil i proactiva al servei 

dels col·legiats, la professió i la societat que 

agrupa 6.000 professionals. 

NO SOM NOMÉS UN COL·LEGI,

SOM ENGINYERS BCN
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