
RETRAT PROFESSIONAL

“un professor que, als que estàvem a 
punt d’acabar la carrera, ens insistia a 
dir que la tasca d’un enginyer industri-
al és la mateixa en una fàbrica de mit-
jons que en qualsevol altra activitat. És 
aquesta versatilitat que ens dona la pro-
fessió la que ha fet que sigui indiferent 
que treballi pensant en la instal·lació de 
bescanviadors elèctrics per vapor satu-
rat en una central tèrmica o en la instal-

lació de màquines de validació i venda 
per al transport públic. És necessari 
un temps d’aprenentatge de la solució 
o del producte en si, perquè conèixer 

Fa tot just deu anys que 
Jordi Fernández va ini-
ciar el seu camí profes-
sional. Pot semblar poc 
temps, però la realitat és 

que la seva trajectòria ja li ha permès 
desenvolupar-se en diferents àmbits 
i sectors. Així ho explica ell mateix: 
“Durant set anys he estat vinculat a la 
fabricació de béns d’equip des de dife-
rents punts de vista, com ara el disseny, 
el seguiment de la fabricació i l’assegu-
rament de la qualitat. També he dut a 
terme serveis orientats al client, com 
els d’assistència tècnica en la posada 
en servei o el manteniment, tant cor-
rectiu com preventiu. És aquesta dar-
rera experiència la que m’avalava per 
optar al lloc que ocupo actualment, i 
des de fa gairebé tres anys, com a tèc-
nic de desplegament de la T-Mobilitat, 
el nou sistema de bitlletatge de trans-
port públic del sistema tarifari inte-
grat de l’àrea de Barcelona”. En aquest 
sentit, el nostre protagonista recorda 

“LA TASCA D’UN ENGINYER ÉS LA MATEIXA 
EN UNA FÀBRICA DE MITJONS QUE EN 
QUALSEVOL ALTRA ACTIVITAT”

Text: Jordi Garriga

“Sigui quin sigui 
el producte o 
servei, el nucli dels 
problemes és molt 
similar”
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l’entorn és clau per entendre algunes 
problemàtiques concretes, però el nu-
cli dels problemes és molt similar”.

Sigui com sigui, l’inici d’aquesta 
trajectòria és purament vocacional, i 
neix d’una magnífica visió del que és 
l’enginyeria. Quan pregunto a Jordi 
Fernández per què va decidir ser en-
ginyer, m’explica que creu que “va ser 
una qüestió romàntica. A la infantesa 
hi ha qui voldria ser un gran explora-
dor i conèixer mons nous, per exemple. 
D’altres ens preguntàvem com estan 
fetes les coses, per què funcionen i si no 
hi hauria una manera millor de fer-ho. 
Trobo magnífic i tota una declaració 
d’intencions que l’escut de la nostra 
professió sigui un regulador de Watt, 
un petit giny que fou imprescindible 
per a una fita històrica de tanta relle-
vància com la primera Revolu-
ció Industrial. Em sembla 
que il·lustra molt bé aquest 
romanticisme vers la pro-
fessió a què em referia”.  l

ELS REPTES DE LA NOVA MOBILITAT

A l’hora de destacar algun dels projectes en què ha estat implicat, Jordi Fernández no té dubtes: 
“M’agradaria poder destacar la implantació de la T-Mobilitat, que és el projecte en què estic treballant 
actualment, però crec que és massa prematur per fer-ne balanç i poder destacar gaires aprenentatges. La 
meva activitat actual té un impacte públic brutal. És una sort i una desgràcia al mateix temps. És molt 
gratificant treballar en un projecte conegut públicament, però, per contra, és molt fàcil criticar la gestió 
pública i, en aquest cas, la relativa al transport”.  Reconeix que cal un canvi d’hàbits i vèncer la percepció 
que hi ha un greuge comparatiu entre la mobilitat privada i els sistemes de transport públic. “Hem 
d’entendre que algunes pràctiques que encara mantenim ja no són sostenibles, ni per l’impacte ambiental 
que tenen ni per l’ocupació de l’espai públic que signifiquen.” Per a ell, aquesta percepció es podrà vèncer 
“amb més inversió en transport col·lectiu com els trens i els autobusos interurbans, però també creant 
nous serveis, com ara serveis de transport a demanda o de vehicle compartit, que aportin flexibilitat a la 
xarxa de transport públic, especialment en el que es coneix com la darrera milla”.
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