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l’objectiu que el Col·legi s’apropi al territori, es reuneixen 
periòdicament per socialitzar amb els companys de 
professió i per intercanviar experiències.

D’altra banda, en el procés de digitalització i 
actualització, l’Àrea del Col·legiat vol crear sinergies 
potents entre els col·legiats i el Col·legi mitjançant eines 
digitals que ajudin a fer cada cop més fàcil i estreta la 
relació dins del nostre món col·legial.  Aquesta relació 
ha de ser bidireccional i de confi ança, i en aquest sentit, 
el Col·legi ha apostat fort per la digitalització. Un clar 
exemple n’és la creació de la XARXA e-BCN, una eina de 
comunicació i de treball que ajudarà els col·legiats a trobar-
se per fer debats, 
consultes, crear 
grups de treball 
o per estar al dia 
de les novetats de 
l’enginyeria. En 
defi nitiva, un espai 
digital dissenyat per 
contactar, connectar 
i compartir. 

Estem 
convençuts que 
ENGINYERS 
BCN acabarà sent el referent de l’enginyeria de l’àmbit 
industrial a Catalunya. En això hi col·laborem tots: Junta 
de Govern, equip humà, Comissions, Grups Territorials 
i tothom que participa en les activitats col·legials. Tots 
plegats fem un esforç important per seguir el ritme 
que marquen els temps i cada dia fem un pas més per 
acostar-nos a la institució moderna que necessiten els 
professionals del futur. Ens hem d’imaginar el Col·legi al 
centre de les necessitats, no tan sols dels enginyers, sinó 
també de la societat, ja que som un binomi inseparable.  ●

En el procés de canvi i transformació de 
l’enginyeria de l’àmbit industrial, la Junta 
d’ENGINYERS BCN ha posat de manifest 
la necessitat de reforçar l’atenció cap al 
col·legiat i satisfer les seves necessitats 

professionals. La creació de l’Àrea del Col·legiat així 
ho confi rma. Des d’aquesta àrea, estem absolutament 
compromesos amb aquesta intenció i treballem per 
introduir millores que ens apropin al Col·legi del futur. 
Pensem en un col·legi més obert, transversal i digital 
capaç d’acollir diferents especialitats dins l’àmbit 
industrial i capaç d’atendre diferents públics i edats. 
La nova Àrea del Col·legiat, que inclou el departament 
del Col·legiat, no només se centra en la gestió de les 
Comissions i Grups Territorials, sinó que també compren 
l’Àrea de Comunicació i Màrqueting, el Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional, l’Àrea de Col·legiació, les escoles 
universitàries i el Club, de manera que dona una resposta 
més global.

Volem que les Comissions continuïn sent un dels 
pilars del Col·legi, un espai de treball, d’intercanvi de 
coneixement i de respecte entre col·legiats i la professió. 
La voluntat de la Junta, amb una visió renovada i de 
futur, és millorar el model de gestió que hi havia fi ns ara 
i donar més responsabilitat a les juntes rectores de les 
Comissions per tal que aquestes les liderin directament 
comptant amb el suport de l’Àrea del Col·legiat. 
Actualment, s’ha recuperat la Comissió de Joves i s’està 
reprenent l’activitat de la Comissió d’Energia. També 
estem bolcats a reformular la Comissió d’Exercici 
Lliure pensant en una nova comissió més transversal 
que permeti unir els diferents serveis professionals en 
què treballa l’enginyer, ja siguin amb professionals que 
treballen pel seu compte o bé per a una empresa. Alineats 
amb les Comissions, s’han creat els Grups Territorials amb 

ORIENTATS AL COL·LEGIAT

VOLEM REFORÇAR 
L’ATENCIÓ CAP 
AL COL·LEGIAT 
I SATISFER LES 
SEVES NECESSITATS 
PROFESSIONALS

L’automatització de la logística ha arribat també a les empreses públiques. El Port de Barcelona, referent en 
aquest àmbit, n’és un clar exemple: disposa de la primera terminal semiautomàtica del Mediterrani, amb 
un nou sistema que augmenta la productivitat i redueix els costos de l’operativa logística.

Laura López i Sergi Albet, 
vocals de la Junta de Govern i 
responsables de l’Àrea del Col·legiat

Els tiquets es poden adquirir al web www.enginyersbcn.cat/nit2019 o a la recepció del Col·legi, 
a partir del 27 de maig. Preu per tiquet: 15€, inclou acte, sopar bufet,

barra de combinats i ball fi de festa

Masia Rosàs, Sant Cugat del Vallès
28 juny 2019, 19 h

Amb les actuacions de la Beth i l ’arpista Berta Puigdemasa.
Sopar bufet i festa final amb DJ.
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