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que estem a punt d’iniciar sigui del tot profi tosa. De ben 
segur que nosaltres hi posarem recursos, ganes i il·lusió 
perquè així sigui.

UNA DIADA AMB ART
El 29 de juny tenim una nova cita amb la Diada de 
la Professió, i enguany en un lloc emblemàtic de 
Barcelona: les ruïnes del Born. Amb el reclam de “L’art 
de l’enginy”, ens espera una vetllada amb premis, 
companys i companyes, i sorpreses. Per tant, us animem a 
acompanyar-nos en l’acte social per excel·lència 
del Col·legi. Que 
els col·legiats ens 
puguem retrobar un 
cop cada any 
en un ambient distès 
i agradable, lluny de 
les exigències de la 
vida professional, 
és un actiu que, en 
la mesura que sigui 
possible, cal preservar 
i valorar. D’altra 
banda, la Diada de la 
Professió és un acte que ens posiciona com a institució 
davant les empreses, les administracions, les universitats, 
altres col·legis i, en defi nitiva, davant de la societat. Així 
doncs, no desaprofi teu l’oportunitat de gaudir d’un vespre 
diferent, en què podreu fer networking, veure un bon 
espectacle, prendre una copa i, sens dubte, “fer Col·legi”. 
Us hi esperem.  ●

“Si creieu que l’educació és cara, proveu 
amb la ignorància.” La citació 
és de Derek Curtis Bok, expresident 
de la Universitat de Harvard. A la 
Junta de Govern no volem provar el 

preu de la ignorància, i, per això, i en compliment del 
programa electoral, apostem per invertir, en aquest cas 
en la formació que oferim als col·legiats. En la nostra 
societat, el coneixement té un paper tan rellevant per al 
conjunt de l’activitat econòmica i social que no solament 
resultaria inadequat voler restringir la necessitat de 
formació de les persones a una etapa determinada de la 
vida, sinó que també seria imprudent pensar que aquest 
procés, necessàriament sostingut al llarg del cicle vital, 
podrà ser restringit al sistema educatiu formal.

Conscients d’aquesta necessitat, estem a punt de 
convertir el departament de formació en autònom i, 
per tant, desvinculat orgànicament de comunicació 
i màrqueting. A l’interior de la revista trobareu una 
notícia on aquest canvi s’explica amb més detall. Val a 
dir que la formació contínua ha estat sempre un dels 
pilars principals del Col·legi, però ara volem anar més 
enllà i explorar nous formats, horaris i propostes. 
D’altra banda, volem arribar a acords amb universitats 
per ampliar el focus i poder oferir la participació en 
postgraus i màsters d’una manera avantatjosa. 

Amb tot, som conscients de les difi cultats que a 
vegades representa accedir a les activitats formatives 
del Col·legi, sobretot quan s’està actiu professionalment 
i es fa complicat conciliar els horaris. Per aquest motiu, 
cada cop ens esforcem més per facilitar les coses: 
videostreaming, cursos en línia, Tornar-la a Veure... I 
pensem continuar per aquest camí. Hem de ser capaços 
d’utilitzar la tecnologia al nostre abast de la millor 
manera possible. Esperem, doncs, que la nova etapa 

FORMACIÓ O FORMACIÓ

VOLEM INVERTIR 
EN FORMACIÓ 
I EXPLORAR 
NOUS FORMATS, 
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Prevenir i actuar en casos d’emergència col·lectiva. D’això s’encarrega protecció civil, un servei vital per a 
la població, dins el qual el perfi l dels enginyers i professionals tècnics destaca en la coordinació i gestió 
de plans per evitar riscos o intervenir, si cal.
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