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OBSERVATORI

una estructura organitzativa coherent i unificada, 
fidelitzar els col·legiats i incrementar la col·legiació. 
Aquests objectius s’acompanyen dels respectius plans 
d’actuació, dels quals us anem informant en cada moment.

EL 27-S I EL COL·LEGI
Sempre hem dit que seguiríem els esdeveniments del país 
i que hi participaríem perquè el futur del país i del Col·legi 
són indestriables. Així doncs, vam donar suport, com la 
majoria de col·legis, al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, 
que es va concretar 
en la demanda del 
Parlament català 
per fer una consulta 
no vinculant sobre 
quina és la relació 
que Catalunya ha 
de mantenir amb 
Espanya. No va ser 
possible i va ser 
substituïda per un 
procés participatiu, 
que incloïa la mateixa pregunta. Tot plegat ha desembocat 
en les eleccions del 27-S, que tenen un caràcter, s’hi 
estigui d’acord o no, excepcional. Des d’ENGINYERS 
BCN volem ser coherents amb el nostre plantejament 
inicial i donem ple suport a la iniciativa. Pensem que 
els col·legiats, sigui quin sigui el sentit del vot, hem de 
participar en una contesa electoral que decidirà el futur 
de Catalunya i, per tant, del Col·legi.  l

Seguint el nostre compromís electoral, per primer 
cop el Col·legi s’ha dotat de manera explícita 
d’un pla estratègic (PE), que ha de contribuir en 
gran manera a fixar el rumb que seguirem l’any 
en curs i els dos propers (al número anterior 

de Theknos en vam publicar un resum). Cal destacar 
que en l’elaboració del PE hi han intervingut col·legiats 
compromesos amb el Col·legi, presidents de comissions, 
l’equip directiu del Col·legi i, és clar, la Junta de Govern. 
Per tant, és un PE participatiu i realista, ja que s’ha fet des 
del consens i del coneixement directe de la situació. A més, 
està acotat en un període relativament breu (2015-2017). 
A ningú no se li escapa que estem vivint el que el sociòleg 
Zygmunt Bauman anomena temps líquids. Estem instal·lats 
en una postmodernitat que ens condemna a viure en un 
món fragmentat i atomitzat i, per tant, cada vegada més 
incert i impredictible. Per aquest motiu és agosarat fer 
prediccions i planificacions a llarg termini. Cal ser realistes 
i apostar per les distàncies curtes.

El que sí que tenim clar, però, és tant la Missió com la 
Visió del Col·legi. La Missió defineix el que som i el que 
fem, i en el PE s’expressa com que ENGINYERS BCN som 
el Col·legi professional dels enginyers graduats i enginyers 
tècnics industrials de Barcelona. Formem un equip que 
treballa per als col·legiats, la professió i la societat. La Visió 
és una declaració que determina on volem arribar en el 
futur, què volem ser i que s’expressa en el PE com que 
volem ser el Col·legi de referència de l’enginyeria de 
l’àmbit industrial a Catalunya, proper, actiu, ben valorat, 
amb capacitat d’adaptació als canvis i amb vocació de 
servei als col·legiats, a la professió i a la societat.  

Per tant, aquests són els reptes pels quals estem 
treballant cada dia, amb més o menys encert, però amb 
constància i compromís. Per això estem implementant els 
objectius del PE per al 2015, que consisteixen a aconseguir 
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EN PORTADA 
Estudiants de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa, que amablement ens va obrir 
les seves portes per tal d’elaborar les fotografies d’aquest reportatge.
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