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una determinada activitat. De moment, a casa nostra 
encara estem ancorats en el paradigma d’atribucions, però 
estem convençuts que, tard o d’hora, s’anirà implantant el 
paradigma d’habilitacions. Per això, des del Col·legi ens hem 
avançat i estem oferint la nostra certifi cació PRO acreditada 
per ENAC.

Com a enginyers i 
com a col·legis tenim 
al davant molts 
reptes, però també 
moltes oportunitats  
que hem de saber 
aprofi tar. Sense anar 
més lluny, aquest any 
al Col·legi fem “L’Any 
de l’Enginyeria 
Biomèdica”, una 
especialitat amb molt de futur i que volem que trobi a casa 
nostra el seu lloc per desenvolupar-se. Els professionals de 
l’enginyeria som un col·lectiu professional que contribuïm 
al creixement econòmic, al benestar i a la seguretat de les 
persones, i, en defi nitiva, al progrés que tot país i tota societat 
necessiten. Continuem així.

APROVACIÓ DE COMPTES
El pròxim 25 d’abril a les 19 h se celebrarà la Junta General 
Ordinària a la sala d’actes del Col·legi, en la qual es procedirà 
a l’examen i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta 
de Govern, del compte de resultats de l’exercici 2018 i del 
balanç tancat el 31 de desembre de 2018. També es podrà 
exercir el vot telemàtic i veure la Junta per videostreaming. 
Necessitem la vostra participació per continuar endavant 
amb la nostra missió de fer un col·legi amb més i millors 
serveis per als col·legiats, que defensi la professió davant les 
administracions i les empreses i que sigui útil a la societat. ●

A vui dia podem identifi car quatre grans àrees 
de coneixement cap a les quals es dirigeix 
l’enginyeria del segle xxi: la indústria 4.0, 
l’efi ciència energètica, la internet de les 
coses (IoT) i les smart citys. Per tant, els 

enginyers hem d’entendre la importància d’adaptar-nos 
a nous perfi ls professionals relacionats amb el big data, 
la sostenibilitat, la robòtica, la innovació, els serveis 
intel·ligents, l’R+D+i, el BIM, etc. Amb tot, malgrat els 
canvis en els continguts tecnològics, continuarem tenint 
un paper rellevant, com fi ns ara, en el desenvolupament i 
la realització de projectes i en les activitats de producció, 
en càrrecs que van des de la direcció general o CEO, les 
direccions funcionals, els comandaments intermedis i els 
càrrecs tècnics, entre d’altres. 

Així doncs, la formació contínua i la certifi cació 
professional seran dos grans pilars en els quals s’haurà 
de sustentar l’enginyeria del futur. El lifelong learning 
s’ha convertit no ja en una necessitat, sinó en una 
exigència. Per estar al dia, adaptar-se als canvis i 
actualitzar coneixements, cal una oferta de qualitat que 
des d’ENGINYERS BCN oferim des del servei Tecnoaula. 
Cal dir que la llarga trajectòria que tenim en programar 
cursos i conferències, ens permet accedir a un gran ventall 
de professionals que expliquen de primera mà els seus 
coneixements i experiències, cosa que afegeix valor al 
nostre catàleg formatiu.

D’altra banda, el model europeu d’enginyeria es 
fonamenta en l’habilitació professional, mitjançant les 
certifi cacions atorgades per les associacions professionals, 
que són les equivalents dels col·legis, que per cert, en la 
majoria dels casos, agrupen totes les enginyeries en una sola 
associació. Els certifi cats, que es basen en els coneixements, 
l’experiència professional i la formació contínua, són una 
eina que aporta confi ança al mercat, a les autoritats i als 
ocupadors, sobre la competència dels enginyers per exercir 
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La indústria del packaging a Catalunya és molt potent: un sector que acull 753 empreses amb 
una facturació conjunta de 7.100 milions d’euros i que donen feina a més de 40.000 treballadors. 
A més, és un àmbit industrial que necessita els enginyers, cada cop més, per desenvolupar-se.
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