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Efi ntec (instal·lacions), Rebuild (rehabilitació), Advanced 
Factories (Indústria 4.0), i, per descomptat, continuem 
com a coorganitzadors de l’Expoelectric. 

També volem destacar els canvis organitzatius per 
avançar vers un Col·legi orientat al col·legiat, amb la creació 
del Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting, 
que integra també 
la gestió de les 
Comissions i Grups 
Territorials, de l’àrea 
col·legial i de la Borsa 
de treball. Altrament, 
el Departament 
de Formació agafa 
entitat pròpia com 
a departament 
autònom, i, com a 
novetat, estrena una 
nova plataforma d’inscripcions i un catàleg que permet 
als usuaris fer saber les seves preferències formatives. 
Està previst que a principis de l’any vinent estreni nova 
imatge i nou campus de formació en línia. Enguany 
també ha estat any d’eleccions a les juntes rectores de 
les Comissions, eleccions en les quals es preveia poder 
votar telemàticament i que no s’han celebrat perquè, en 
les nou que continuen i una de nova (Joves enginyers), 
només hi havia una sola candidatura. Des de la Junta ens 
comprometem a buscar solucions per recuperar, en la 
mesura que sigui possible, les Comissions que s’han quedat 
sense Junta Rectora.

Està a punt d’acabar el primer any sencer de la nova 
Junta de Govern. Només us volem dir que l’any vinent 
continuarem treballant amb la mateixa il·lusió, ganes i 
perseverança que fi ns ara. El Col·legi i la professió s’ho 
mereixen.  ●

Santa Maria del Mar va ser consagrada el 1384, 
quan Barcelona renovava el seu paisatge 
monumental. Aquesta joia del gòtic català 
expressa la puixança de les ciutats i una nova 
cultura urbana, on la capital de Catalunya ja 

és un node principal de la xarxa mediterrània de ciutats. 
Però una característica de la basílica és que va ser aixecada 
per la voluntat popular, pels comerciants que miraven 
cap al mar i enfortien un sector dedicat a importar i 
exportar productes. Gent del poble, pescadors, paletes, 
fusters, bastaixos —els que transportaven les pedres des 
de Montjuïc—, tots plegats oferien les mans i la força per 
bastir la nova església, que aviat va aixoplugar els gremis, 
antecessors dels col·legis professionals. Per tant, una 
església del poble i per al poble, que el dia 21 de desembre 
acollirà, un any més, el Concert de Nadal del Col·legi.

I és amb la mateixa empenta popular, amb els mateixos 
valors de col·laboració i d’esforç al servei d’un projecte, com 
també hem anat aixecant el nostre Col·legi. Hem arribat 
fi ns on som ara gràcies al fet que tots plegats hem cregut 
en una idea compartida, la que diu que la unió fa la força, 
la que diu que per tenir una professió forta cal un Col·legi 
fort, la que diu que només nosaltres defensarem els nostres 
interessos. Una mateixa idea expressada de diferents 
formes però que ens ha servit per tenir un Col·legi que 
vetlla per la professió i pels col·legiats. 

I fi dels a aquesta idea, treballem perquè el Col·legi avanci 
cap a la digitalització dels serveis i de la comunicació 
(Tecnovisat per dispositius mòbils, Torna-la veure, blog 
de l’enginyeria, aplicacions de la Borsa de treball i de 
notícies, xarxes socials, etc.), aplegats en l’espai del web 
que anomenem ENGINYERS BCN DIGITAL. També 
volem continuar augmentant la nostra presència en els 
principals fòrums d’enginyeria per donar visibilitat al 
Col·legi i a la professió. Així doncs, enguany hem estat a 

L’ESGLÉSIA DEL POBLE

ENTRE TOTS, AMB 
COL·LABORACIÓ 
I ESFORÇ, HEM 
ANAT AIXECANT EL 
NOSTRE COL·LEGI

Més d’un terç de la inversió en innovació tecnològica de les empreses catalanes l’acapara la 
indústria. Aquesta dada, revelada en la darrera enquesta sobre innovació empresarial de l’Idescat, 
augura bons pronòstics i demostra que la indústria del nostre país no vol quedar-se enrere.
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