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s’ha aplicat el 2020, per poder salvar els mobles un altre 
cop. Però esperem que no calgui, que el panorama es vagi 
aclarint i que aviat puguem recordar aquest destret com 
un entrebanc més en el camí i que, com sempre, entre tots 
i totes l’hàgim deixat enrere. 

UN THEKNOS ESPECIAL 
PER RECORDAR ELS 25 ANYS DEL COL·LEGI
Teniu a les mans un exemplar diferent, que vol recollir 
de manera condensada els fets més destacats de la nostra 
història corporativa, entre altres coses. Deveu haver vist 
la portada especialment feta per a l’ocasió. És obra del 
pintor Pep Fonts, que fa com a president del jurat del 
concurs de pintura que organitza la Comissió d’Enginyers 
Sèniors. En Pep és enginyer tècnic industrial i havia 
treballat, taula per taula, en el mateix gabinet d’enginyeria 
que el malaguanyat Antoni Carrillo (vegeu la pàgina 9). 
Però un bon dia ho va deixar tot per dedicar-se de ple a la 
pintura, la seva passió. La força que transmeten les peces 
metàl·liques pujant per aplegar-se en aquest simbòlic 25, 
podria ser una metàfora de la força que ha demostrat tenir 
el Col·legi al llarg de la seva vida.

En les 28 pàgines que componen aquest especial, 
s’ha procurat relatar de la manera més fi del possible la 
crònica d’una corporació que va néixer arran d’una crisi 
institucional greu, que va agafar una forta embranzida 
des del primer moment i que, malgrat les nombroses 
difi cultats —la darrera, la de la crisi abans comentada 
de la COVID-19— ha sabut tirar endavant amb fermesa 
i determinació. I si ha estat possible arribar fi ns aquí ha 
estat gràcies a l’esforç de tothom: juntes de govern, equip 
humà i, sobretot, col·legiats i col·legiades que heu confi at 
en el Col·legi perquè us acompanyi, us protegeixi, us 
assessori, us actualitzi i, en defi nitiva, perquè heu volgut 
formar part d’una comunitat que comparteix professió i, 
per tant, interessos, necessitats i anhels. Seguim!  ●

Deixem enrere un any complicat, molt 
complicat. Ni el més pessimista dels 
humans s’hauria pogut imaginar fa un any 
la catàstrofe que ens ha caigut al damunt. 
A la societat en general ens ha passat com 

a aquells boxejadors a qui un ganxo d’esquerra inesperat 
els deixa mig noquejats i van fent tentines per no caure 
estesos damunt la lona. Malauradament, alguns han 
acabat caient, com ara les empreses i els negocis que han 
hagut de tancar —també cal lamentar els milers de morts 
que hi ha hagut—, però per sort el Col·legi no ha caigut i, 
a poc a poc, ens anem refent. L’any que ja hem començat 
ha de servir per recuperar-nos de l’estocada, si no del 
tot, almenys una mica. Segons els experts, fi ns al 2023 
no es tornarà al nivell d’activitat econòmica del 2019. 
Per tant, si es compleixen les previsions, ens esperen dos 
anys difícils, durs. Però això no ens ha d’espantar, ans al 
contrari, ens ha d’esperonar per seguir lluitant, perquè 
el futur immediat, malgrat la promesa de la vacuna 
salvadora, continua sent incert.

I per encarar aquest futur immediat, el passat desembre 
es va aprovar el pressupost per al 2021, amb rècord de 
participació i amb més 
del 80 per cent dels vots 
a favor. Això ens dona 
força i confi ança per 
continuar dirigint el 
Col·legi amb compromís, 
responsabilitat i 
proactivitat. No 
escatimarem esforços, 
recursos i dedicació 
per tirar endavant, amb 
l’esperança que la situació millori i amb el benentès 
que, si les coses es torcen un altre cop, caldrà tornar a 
recórrer a un pla de contingència econòmica, com el que 

EL 2021, UN ANY PER A L’ESPERANÇA

ENCAREM 
EL FUTUR AMB 
LA FORÇA I LA 
CONFIANÇA 
QUE ENS 
DONEU

La imatge de la portada és obra de Pep Fonts, pintor i enginyer tècnic industrial. Amb motiu dels 25 anys de 
celebració del Col·legi, ha elaborat una imatge on cadascuna de les peces vistes de forma separada no expressa 
cap signifi cat concret, però la seva unió conforma visualment el 25 protagonista d’aquest número.
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formar part d’una comunitat que comparteix professió i, 
per tant, interessos, necessitats i anhels. Seguim!  ●
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UN ‘PORTAMASCARETES’

UN CALENDARI DE 2021

Aquest número de THEKNOS
inclou encartats:

Dos petits obsequis per celebrar 
el 25è aniversari del Col·legi
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