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Tots els col·legiats i precol·legiats teniu 
ara accés a la XARXA e-BCN
Ja hi som tots. Els 6.000 col·legiats i precol·legiats d’ENGINYERS BCN ja podeu entrar a la XARXA 
e-BCN, la comunitat virtual de l’enginyeria de l’àmbit industrial (https://xarxa.enginyersbcn.cat). 
Fins ara només ho podien fer els membres de Comissions i Grups Territorials, però ara tots podeu 
connectar millor amb els companys, accedir a informació relacionada amb el vostre perfil i, en definitiva, 
aprofitar tots els avantatges d’una xarxa que, per cert, també presenta novetats importants. 

La notícia és aquesta: tots 
els col·legiats i precol-
legiats ja teniu accés a la 
XARXA e-BCN. Feu-ne 
la prova: entreu a https://
xarxa.enginyersbcn.cat 
i introduïu el vostre 
número de col·legiat o 
precol·legiat i la vostra 
clau habitual. Un cop 
dins, completeu el vostre 
perfil perquè per a la res-
ta sigui més fàcil trobar 
algú com vosaltres (en-
treu a l’apartat “Perfil” 
fent clic al vostre nom, a 
la pestanya de la part su-
perior dreta).

QUÈ HEU DE SABER
Ho hem explicat anteriorment, però 
aquest és un bon moment per repas-
sar el més destacat de la XARXA:
• A la pàgina principal es presen-
ten els últims comentaris o docu-
ments que han pujat les persones 
que formen part de les vostres 
comunitats (tots pertanyeu a “El 
Col·legi”, però també hi ha les co-
munitats de Comissions i Grups 
Territorials, si és que en sou mem-
bres). Per apuntar-vos a Comissi-
ons o Grups Territorials aneu al 
desplegable “Inscriu-te” de la part 
superior de la home.
• Al requadre “Col·legiats” po-
deu buscar algú per nom o per 
paraula clau (especialitat, àmbit 
territorial, interessos...). També 
teniu la possibilitat d’obrir un xat 
privat amb aquest professional.
• A l’Agenda hi ha les activitats de 
les comunitats a les quals esteu 
subscrits. Altres funcionalitats de la 
home són les notícies i els enllaços 
als principals serveis del Col·legi. 

• Dins de cada comunitat trobareu 
un mur amb les últimes novetats. A la 
segona pestanya hi ha la documentació, 
on podeu consultar i penjar la informa-
ció que considereu important. A la ter-
cera, les notícies relacionades amb la 
comunitat, i a la quarta, els esdeveni-
ments d’aquella comunitat.
• App uTalk Comunitats. Aquesta 
aplicació per a dispositius iOS i Android 
us avisarà de qualsevol novetat que hi 
hagi a la XARXA. El primer cop que 
hi entreu us demanarà un usuari i una 
contrasenya (és el número de col·legiat i 
la clau). A més, haureu d’escriure a “do-
mini” la paraula “enginyersbcn”.

QUÈ HI HA DE NOU
Si ja sou membres d’una Comissió o 
Grup Territorial, ja haureu pogut visi-
tar la XARXA des del seu llançament, 
a l’octubre. Però cal que sapigueu que 
hi ha algunes novetats importants:
• Xats d’assessorament. Hem creat 
quatre perfils nous del Col·legi: Servei 
d’Orientació Tècnica (SOT), Servei 
d’Assessorament Jurídic (SAJ), Ser-

vei d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) i, per 
a la resta de consultes, Ser-
vei d’Atenció al Col·legiat 
(SAC). Podeu xatejar-hi i 
resoldre els vostres dubtes 
d’una manera privada, rà-
pida i directa.
• Nova comunitat. “Ser-
vei de Mentoria”. Un 
espai relacionat amb el 
programa del Col·legi pel 
qual es facilita l’intercanvi 
d’informació i experiència 
entre col·legiats. Us podeu 
inscriure entrant a “Veu-
re més comunitats” (re-
quadre de l’esquerra). Al 
Servei de Mentoria feu clic 

a “Subscriu”. Per ser mentorat o 
mentor indiqueu-ho al vostre perfil. 
Al cercador de col·legiats introduïu 
la paraula “mentorat” o “mentor” 
per veure qui està al programa.
• Correus d’avís. Quan es publi-
qui en una comunitat un docu-
ment, una notícia o un esdeveni-
ment, s’enviarà una notificació via 
correu electrònic amb un enllaç.
• Nova pestanya “Compartit amb 
mi”. A la pàgina principal hi ha ara 
una tercera pestanya on podeu tro-
bar els documents que algú d’una 
comunitat a la qual no pertanyeu us 
deixa veure. Per compartir un docu-
ment amb algú feu clic a la pestanya 
de la part superior “Comparteix” 
quan accediu a l’arxiu en qüestió. 
Després, cerqueu la persona i indi-
queu si es pot editar o només veure.

La XARXA e-BCN té moltes més 
funcionalitats que no hem menci-
onat, perquè aquest article té un 
espai limitat. Entreu-hi i desco-
briu-les vosaltres mateixos. l
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