
OBSERVATORI

a corporació i col·lectiu professional compromesos amb 
la sostenibilitat i el medi ambient, hem de contribuir 
a millorar l’eficiència energètica, a estendre l’ús de les 
energies renovables i a tenir una economia circular neta 
i eficient. Hem de posicionar-nos –Col·legi i col·legiats– 
davant la societat, les empreses i les administracions, com  
a referents en aquests temes, i ara és el moment. 

També volem crear un programa formatiu, vinculat 
a l’àmbit de la mentoria i l’emprenedoria, perquè els 
col·legiats puguin iniciar l’aventura de crear la seva 
pròpia enginyeria. Cal estimular noves vocacions que 
agafin el relleu en l’exercici lliure de la professió. I volem 
potenciar els case study com a eina per seleccionar i 
presentar les solucions més actuals davant de cada nou 
repte tecnològic. I cal, sens dubte, continuar creixent 
en formació, com estem fent, com potenciar, ara que les 
condicions ho permeten, les activitats de networking 
empresarial, així com reactivar els Grups Territorials 
per continuar mantenint els contactes entre col·legiats. 
Altrament, l’any 2023 serà l’any del nou web i de la nova 
guia de professionals, així com del ple ús del nou espai 
polivalent Antoni Carrillo, entre altres novetats.

Per tot plegat, cal tenir un pressupost que respongui a 
aquestes necessitats, i tot i la incertesa, hem de continuar 
amb el compromís i la responsabilitat de fer avançar 
ENGINYERS BCN. Per tant, com cada any, us demanem 
la vostra participació en les votacions per a l’aprovació 
del pressupost. Ens agradaria que aquesta participació 
continués augmentant, com està fent any rere any, perquè 
això ens dona força i confiança per continuar treballant 
per al Col·legi del futur. Gràcies per endavant! l

El títol pot semblar un oxímoron, però en 
realitat és la definició de l’escenari econòmic 
que ens trobarem al Col·legi l’any vinent. Per 
una banda, la incertesa que l’economia global 
ens està duent no serà fàcil de gestionar. Hi 

ha molts indicadors econòmics, com ara el creixement, 
que estan de baixa, a més d’altres com la inflació, els 
preus de l’energia, el deute públic, el subministrament 
de primeres matèries i components, etc., que dibuixen 
un panorama gens engrescador. Si llegiu l’entrevista 
d’aquest número a Jordi Goula és ben demostrativa del 
que estem dient. Però, d’altra banda, d’un dels ingressos 
més importants d’ENGINYERS BCN, que és el dels 
visats –ja siguin visats pròpiament dits, com ara revisions 
documentals (RVD), o informes d’idoneïtat tècnica 
(IIT)–, podem dir, una mica abans d’acabar l’any, que ha 
augmentat força respecte del 2021. En concret estem més 
d’un 10% per sobre. 

Cal destacar l’augment espectacular del nombre de 
visats relacionats amb les energies renovables, ja que n’hi 
ha hagut un 199% més que en l’exercici anterior. Val a dir 
que veníem de força avall. Tot plegat, doncs, ens dona un 
cert marge de confiança a l’hora d’afrontar el pressupost 
de l’any 2023, perquè serveixi per continuar complint 
amb eficiència la nostra Missió, que és treballar per als 
col·legiats, defensar la professió i ser útils a la societat. 
Sense oblidar mai la Visió de ser el Col·legi de referència 
de l’enginyeria a Catalunya.

Així doncs, l’any 2023 volem desenvolupar projectes 
que ens facin avançar. Tenim pensat fer un acte potent al 
voltant del canvi climàtic i la transició energètica. Com 

INCERTESA I CONFIANÇA PER AL 2023

La moto elèctrica ha trobat en la nova mobilitat urbana una gran aliada. L’asfalt, i les voreres, en són 
testimoni. El sector revifa i la indústria auxiliar també creix.
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