
3

OBSERVATORI

Gener-febrer 2020    Theknos

Comissió Tècnica de l’Enginyeria com a lloc de trobada 
d’un ampli ventall d’enginyers. També tornarem a fer 
trobades per reforçar els Grups Territorials i estudiarem 
la possibilitat d’obrir delegacions. D’acord amb la fi losofi a 
de ser un col·legi orientat al col·legiat, ampliarem l’horari 
d’atenció de les 
assessories i crearem 
el Servei d’Atenció 
al Col·legiat (SAC), i, 
després de força temps 
sense fer-la, passarem 
una enquesta de 
satisfacció als 
col·legiats. Després 
de més de deu anys, 
caldrà canviar el web per un de més modern, i mirarem, 
malgrat les restriccions urbanístiques, d’il·luminar les 
façanes de la seu. A més, crearem una àrea de networking
a la planta tercera com a complement de les aules de 
formació.

I pel que fa a la professió, continuarem defensant on 
faci falta les atribucions i el fet que els enginyers graduats 
puguin accedir al grup A1 de l’Administració. No deixarem 
de fer valer el visat com a garantia de seguretat, per a 
l’usuari, l’Administració i l’enginyer, i treballarem per 
posicionar-nos com a referents en les energies renovables 
i la indústria 4.0. D’altra banda, continuarem liderant tant 
el Consell com la METGEC i col·laborant amb el Consejo, 
com a instruments útils per a la defensa dels col·legis i de 
la professió. Així doncs, queda molta feina per fer, però 
també molta il·lusió i ganes perquè l’any i la dècada que 
hem encetat siguin ben profi tosos. ●

Un any més, seguirem en la construcció del 
col·legi del futur que necessitem, en la 
construcció del col·legi de referència de 
l’enginyeria. Venim de molt lluny. Amb 
més de 100 anys d’història, hem canviat 

de titulacions, de nom i d’àmbit territorial, sempre amb 
l’objectiu de bastir una corporació més forta i útil per als 
col·legiats, per a la professió i per al país. Comptem amb 
tots vosaltres per continuar avançant! 

Volem recordar que el 22 de novembre de 1995 es va 
publicar al DOGC núm. 2131, el Decret 293/1995, de 7 de 
novembre, del Departament de Justícia, que aprovava 
la segregació del Col·legi de Catalunya en sis col·legis, 
entre ells el nostre. Farem, doncs, 25 anys; un quart de 
segle d’evolució, de modernització, de millora, de feina, de 
compromís, d’esforç i sobretot de creure tots plegats en 
un projecte compartit. Aquesta ha estat la clau per poder 
arribar, malgrat les difi cultats, fi ns on som ara. Però no 
ens hem d’aturar, ans al contrari, hem de seguir amb més 
empenta que mai. L’efemèride ens ha de servir per agafar 
impuls i per encarar la propera dècada amb un optimisme 
realista. Segurament serà un decenni de canvis profunds 
en tots els àmbits i hem de ser capaços d’adaptar-nos-hi. 
Estem preparats per fer-ho, tenim les eines necessàries, 
però, com en els darrers 25 anys, ens ho hem de creure 
tots i totes si volem que d’aquí deu anys els professionals 
de l’enginyeria de l’àmbit industrial continuem tenint a 
ENGINYERS BCN el lloc on actualitzar coneixements, 
on estar al dia de la professió, on connectar-nos amb els 
companys i on sentir-nos protegits i assessorats, a més de 
poder satisfer les noves necessitats que vagin sorgint.

Però ara tornem al 2020. Tenim força projectes en 
marxa que volem consolidar, com la XARXA e-BCN, una 
eina que, si l’aprofi tem, ens ha de servir per connectar-
nos molt millor entre nosaltres. Volem impulsar la nova 

NOVA DÈCADA, NOUS REPTES

SERÀ UN DECENNI 
DE CANVIS 
PROFUNDS I DE 
TREBALLAR PER 
SEGUIR MILLORANT

El pronòstic de Blade Runner s’ha complert: el futur ha arribat i les màquines actuen i responen simulant la 
intel·ligència humana. Màquines i robots que treballen per a nosaltres, a la indústria, a les plantes de 
producció, per transformar la societat i fer-nos la vida més fàcil. Màquines intel·ligents. Intel·ligència artifi cial.  
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