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amb el títol de “L’enginyeria és un grau”, que ha de servir 
per explicar a les administracions, els empresaris, els 
agents econòmics, etc., les noves titulacions de grau 
sorgides del Pla Bolonya, atès que encara hi ha un gran 
desconeixement al 
respecte. Finalment, 
s’està preparant 
una campanya 
divulgativa sobre la 
necessitat que hi hagi 
un certifi cat tècnic 
en les declaracions 
responsables de 
les activitats, que 
es farà arribar als 
ajuntaments i als consells comarcals.

Val a dir que aquest any la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial ha adjudicat al Consell 
la secretaria de les taules consultives de l’àmbit de la 
seguretat industrial. També volem recordar que el Consell 
participa en diverses taules tècniques relacionades amb 
la seguretat contra incendis, l’accessibilitat i els plans 
d’autoprotecció. A més, forma part del Pacte Nacional per 
la Indústria.

Per tot plegat, pensem que el Consell de Col·legis 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya és un instrument necessari per treballar per 
a la professió, que no vol dir res més que treballar per 
als col·legiats i per a la societat. La força que ens dona 
representar més de deu mil col·legiats cal aprofi tar-la per 
sobre de qualsevol altre interès o consideració.  ●

Avegades es presenta un dilema i no sempre 
la solució adoptada és la millor. Estem 
parlant de la segregació en sis del Col·legi 
de Catalunya. Pensem que per sortir de la 
greu crisi institucional que es va presentar 

ara fa més de vint anys es podien haver adoptat altres 
mesures que no haurien comportat, al nostre entendre, 
un afebliment de la institució. Estem convençuts que, 
en corporacions com aquesta, la unió fa la força. Però en 
qualsevol cas, disposem d’un Consell de Col·legis, del qual 
soc president, format pels col·legis de Barcelona, Girona, 
Lleida, Manresa, Tarragona i Vilanova i la Geltrú, al qual 
hem de treure el màxim profi t en defensa de la professió, 
dels col·legis i dels col·legiats. Per sort, des de ja fa un 
temps hem deixat enrere una etapa plena de desconfi ances 
mútues entre col·legis, que, acompanyada de gestions poc 
efi cients, havia fet que durant força anys el Consell tingués 
una utilitat molt per sota de les seves possibilitats.

Per poder encarar els propers temps amb èxit, a fi nals 
de l’any passat es va fer una reunió per establir un full de ruta 
que marqués el camí a seguir. Com a accions destacables 
hi ha les reunions que es volen mantenir amb els rectors 
de les universitats catalanes, per posar en valor els 
col·legis com a actors necessaris a l’hora d’intervenir 
en l’elaboració de plans d’estudis; de participar en els 
consells socials, que són els encarregats de relacionar 
la universitat amb el sector públic, la societat i el teixit 
productiu, i, en defi nitiva, de participar activament 
en l’àmbit universitari. També es va acordar mantenir 
reunions amb les associacions empresarials, per donar 
a conèixer la professió i la seva importància en el sector 
industrial i de serveis. D’altra banda, es va parlar de fer 
una publicació anual de prestigi i d’organitzar una jornada 

UN CONSELL NECESSARI

S’HA D’APROFITAR  
LA FORÇA 
QUE ENS 
DONEN 10.000 
COL·LEGIATS

Les màquines que treballen en l’entorn industrial s’han d’ajustar a unes exigències mínimes de 
seguretat i salut per a l’ús dels equips de treball. A Catalunya no sempre és així. Posem el termòmetre 
a la maquinària industrial per comprovar-ne l’estat de salut.
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Com tu,  

6.000 

enginyers  

llegeixen aquest 

anunci

ANUNCIA’T AMB NOSALTRES

ENGINYERS BCN disposa de canals 

de comunicació directa als col·legiats, 

a l’abast de les empreses i institucions 

que vulguin difondre els seus productes, 

serveis, solucions tècniques, activitats i 

coneixements.
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