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Però la “normalitat” també inclou recuperar la nostra 
activitat institucional amb les reunions presencials 
del Consejo, del Consell i de la METGEC, a més de les 
que vagin sorgint amb les diverses administracions, 
organismes i entitats. D’aquesta crisi, una de les coses que 
n’hem après és que les enginyeries no podem continuar 
gaire temps més separades, ja que ens treu força i 
possibilitat d’exercir com un lobby infl uent, com sí que ho 
són altres professions. Segurament si haguéssim tingut 
una casa comuna, ara se’ns tindria més en compte en 
molts temes, com, per exemple, els fons Next Generation. 
Per tant, ens cal amb una certa urgència un full de ruta 
que ens porti a tenir un sol Consejo de l’enginyeria, amb 
un únic col·legi per autonomia, encara que siguin, de 
moment, només d’enginyers graduats i enginyers tècnics 
de les diferents especialitats. El Col·legi i el Consell hi 
estem treballant.

Per acabar, volem 
fer esment que al 
desembre, com és 
habitual, hi haurà 
la Junta General 
Ordinària d’aprovació 
del pressupost del 2022, 
que també procurarà 
refl ectir aquest retorn 
a la “normalitat”. 
Com sempre, us 
demanem la vostra participació en les votacions, ja sigui 
de manera presencial o telemàtica, ja que per a nosaltres 
és un estímul que ens ajuda a continuar treballant pels 
col·legiats, per la professió i per la societat. ●

Com si es tractés d’un terratrèmol, d’una 
guerra o de qualsevol altre episodi dramàtic 
que hom pugui imaginar, la pandèmia de la 
COVID-19 ho ha capgirat tot. Ha traçat un 
abans i un després en la consciència individual 

i col·lectiva, i ha projectat una nova visió sobre les coses. És 
encara sota els efectes d’aquesta sacsejada, acompanyada de 
rèpliques, que ENGINYERS BCN afrontarà un nou exercici 
ple d’incògnites i dubtes, però també d’esperances. La 
situació econòmica, d’acord amb la sanitària, està en procés 
de recuperació, però sotmesa a vaivens impredictibles, com 
ara la darrera crisi dels subministraments i d’altres que 
encara no podem saber. Amb tot, el Col·legi s’esforçarà per 
anar normalitzant la situació.

Sense anar més lluny, darrerament s’han celebrat actes 
presencials amb una bona assistència de col·legiats i 
col·legiades: la presentació de l’informe per revitalitzar 
la indústria catalana; el lliurament de premis de pintura i 
fotografi a; el case study sobre recàrrega de cotxes elèctrics 
i els 25 anys de seu, i esperem que el concert de Nadal del 
dia 16 de desembre serà un èxit de públic. Però no ens hem 
de quedar aquí, sinó que hem d’anar més enllà i recuperar 
la “normalitat” pel que fa a l’assistència a les reunions 
de comissions i als grups territorials, a les activitats 
formatives i a qualsevol altra activitat presencial. No hem 
d’oblidar que les possibilitats que dona el tracte de tu a 
tu no es poden substituir per cap aplicació tecnològica, 
per bona que sigui. No obstant això, hem aprofi tat 
aquesta circumstància per adequar les instal·lacions i les 
plataformes perquè es puguin fer les connexions en línia 
amb la millor qualitat possible. En molts casos cal poder 
oferir les dues opcions: la presencial i la telemàtica.

OBJECTIU 2022: 
RECUPERAR LA “NORMALITAT” 

Tots hem patit la pandèmia, les restriccions i ara l’anomenada nova normalitat. A la nostra vida privada, 
però també a la professional i laboral. Algunes mesures i hàbits han arribat per quedar-se, com l’ús de la 
mascareta en alguns entorns. Quatre col·legiats ens expliquen l’experiència a les seves empreses.
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col·legiats, per la professió i per la societat. 
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AFRONTEM UN 
NOU EXERCICI 
PLE D’INCÒGNITES 
I DUBTES, 
PERÒ TAMBÉ 
D’ESPERANCES
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