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pedra, que a través del Consell estem aconseguint, 
entre altres coses, que les administracions ens escoltin 
en les nostres reivindicacions a favor de la professió; 
per exemple, que en les 
convocatòries de places 
d’enginyers per al nivell 
A1, acceptin els graduats. 
I no descansarem fi ns 
que també admetin 
els enginyers tècnics 
industrials. La professió 
és la mateixa, per tant 
els drets han de ser el 
mateixos. També hem batallat perquè puguem fer la 
inspecció tècnica d’edifi cis (ITE), com us informem en 
aquest número. I tenim projectes de futur importants 
com ara organitzar un curs d’accés al grau que 
sigui assequible als que estan treballant o un curs 
d’introducció a la professió per a nous titulats. 

I, fi nalment, també estem liderant la Mesa de 
l’Enginyeria Tècnica i Graduats en Enginyeria de 
Catalunya (METGEC), que aplega tretze col·legis i 
representa més de quinze mil col·legiats. Volem aprofi tar 
aquesta força per fer sentir la nostra veu en l’àmbit de 
l’enginyeria i reivindicar el nostre paper en el context 
actual, arran de les titulacions del Pla Bolonya, que ens 
equipara a la resta d’enginyeries europees. Després de la 
reeixida jornada del passat novembre, “L’enginyeria és 
un grau”, n’estem preparant una altra: “La transformació 
digital de l’enginyeria”, a banda de més projectes com 
la recuperació de la revista Tecnodebats o de fer un 
programa de televisió per explicar la nostra feina i 
fomentar les vocacions d’enginyer, i d’altres que aniran 
sortint sobre la marxa. Sense oblidar mai que el secret és 
perseverar. ●

Perseverança, constància, insistència, virtuts 
totes elles que, tant els pèrits industrials 
primer, com els enginyers tècnics industrials 
després, i esperem que també els enginyers 
graduats ara, hem demostrat tenir al llarg de 

la nostra història. Ha estat la manera com ens n’hem anat 
sortint, malgrat les difi cultats i travetes de ser titulacions 
que n’han tingut —i en tenen— una altra del mateix àmbit 
professional al costat, que els fa ombra. I per això mateix, 
per aquesta perseverança, també la nostra corporació ha 
anat avançant cap al col·legi del futur que necessitem; 
primer, com a CETIB, i ara com a ENGINYERS BCN, 
anem fent camí per convertir-nos en el col·legi —i també 
la professió— de referència de l’enginyeria a Catalunya, 
tal com diu la nostra visió. I penseu que, de col·legis 
d’enginyers, n’hi ha uns 22, comptant totes les titulacions 
i els del nostre Consell. 

Amb tot, el repte no és fàcil ni els resultats són tan 
ràpids com voldríem. Però ja sabem que sovint la causa i 
l’efecte no són propers en el temps. Per tant, no ens hem 
de preocupar més del compte quan les coses no surten 
prou bé, ni tampoc llançar les campanes al vol quan les 
coses van millor del que ens pensàvem, com ha passat 
durant la primera part d’aquest any, ja que no deixen de 
ser situacions conjunturals. El més important de tot és 
continuar treballant sense defallir ni un sol moment i 
seguir amb la proa encarada cap al port d’arribada, perquè, 
com deia el fi lòsof alemany Schopenhauer, no hi ha cap 
vent favorable per a qui no sap cap a quin port es dirigeix. 

Així doncs, dia a dia, any rere any, anem construint 
un Col·legi sòlid, útil i de prestigi. Segurament és un 
dels motius pels quals estem liderant, des de fa més de 
dos anys, el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats 
i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, que 
aplega sis col·legis i més de deu mil col·legiats. I és 
perseverant, i, com es diu col·loquialment, picant 
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Si ets Enginyer Graduat o  

Enginyer Tècnic Industrial, 

aquest és el teu Col·legi.

Vine i col·legia’t!

elcollegiconnecta.cat

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

Les noves incorporacions d’enginyers 

menors de 30 anys gaudiran d’un 50% 

de descompte a la quota col·legial.

  Consulteu les condicions de la 
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