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els dos serveis guanyaran efi ciència. Altrament, s’hi 
incorporaran nous serveis com ara la Xarxa Digital 
e-BCN, que volem que sigui el punt de trobada virtual 
dels professionals de l’enginyeria de l’àmbit industrial i 
d’altres, com ara el Servei d’Atenció al Col·legiat (SAC). 
Aquest servei ens ha d’ajudar a millorar la relació amb tots 
vosaltres i conèixer de manera àgil i efectiva les vostres 
necessitats, però també les vostres queixes i propostes 
de millora. Ens consta que el grau de satisfacció de la 
majoria de col·legiats amb els serveis d’ENGINYERS 
BCN és alt, però no 
ens conformem amb 
això i volem anar més 
enllà. 

Volem aconseguir 
que estar col·legiat 
a ENGINYERS 
BCN signifi qui no 
perdre’s oportunitats 
de millora 
professional, poder 
fer un networking 
professional i efi caç, 
amb contactes de 
referència, empoderar-se i actualitzar-se per estar a 
l’última i obrir-se a nous coneixements i, també, estar 
orgullosos de formar part d’un col·lectiu professional de 
reconegut prestigi. Estem convençuts que amb esforç, 
empenta i il·lusió ho aconseguirem.  ●

La manera en què les empreses s’han relacionat 
amb el mercat ha anat evolucionant al llarg 
del temps per diverses circumstàncies. 
Actualment, les empreses són conscients de 
la importància d’establir una relació estreta 

i duradora amb els seus clients per aconseguir adaptar-
se ràpidament a les noves necessitats que vagin sorgint 
com a conseqüència de canvis demogràfi cs, culturals, 
tecnològics o simplement per un canvi de les preferències 
de consum. Si canviem empresa per Col·legi, i clients per 
col·legiats, el repte està servit.

Un col·legi són els seus col·legiats. Sense col·legiats és 
clar que no n’hi hauria, de col·legis. A la Junta de Govern 
això sempre ho hem tingut present. Hem dit moltes 
vegades que volem un col·legi orientat al col·legiat, un 
col·legi que situï els col·legiats al centre de les seves 
actuacions, projectes i objectius. I, per ser conseqüents 
amb aquesta fi losofi a i d’acord amb el nostre compromís 
electoral, estem a punt de posar en marxa el Departament 
del Col·legiat. Durant aquest temps hem estat preparant 
el terreny i ara el projecte ja està prou madur perquè 
esdevingui una realitat. Quan llegiu aquest text ja haurem 
començat el curs 2018-2019, en el qual tenim dipositades 
moltes esperances per continuar construint el Col·legi 
del futur. Una de les novetats serà, doncs, l’entrada en 
funcionament d’aquest nou departament, que estarà 
integrat dins l’actual de comunicació i màrqueting. Els 
companys Sergi Albet i Laura López seran els membres 
de la Junta que, amb la gerent Marta Martí i la cap de 
departament Montserrat Vila, lideraran aquest projecte. 

Val a dir que en el departament s’inclouran serveis ja 
existents, com ara les Comissions i els Grups Territorials 
i el SOPP (Servei d’Orientació i Promoció Professional). 
Estem convençuts que, amb aquest nou enquadrament, 
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