L’OBSERVATORI DE LA JUNTA

L’HORA DE DECIDIR

L’

1 d’octubre del 2017 pot passar a la
història com una de les dates més
determinants per a Catalunya i el seu
futur. Segurament a partir del 2 d’octubre
ja res tornarà a ser igual. Per tant, estem
en un dels moments més crucials com a poble des del
1714. Per això estem convençuts que la voluntat de
votar representa la de la majoria del col·lectiu. També
volem recordar que en el nostre programa electoral
manifestàvem, de manera clara i inequívoca, “la voluntat
de participar en els esdeveniments del país situantnos al costat de les decisions que prenguin de manera
democràtica la majoria dels seus ciutadans” amb el
convenciment que el futur del Col·legi, de la professió i
del país són indestriables. I això és el que hem fet, fem i
continuarem fent.
Som un dels 3.000 signants, com a Consell de
Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Catalunya, del Pacte nacional pel dret a
decidir, integrat per entitats civils, cíviques, ciutadanes,
culturals, econòmiques, sindicals, empresarials, etc. La
intercol·legial catalana, de la qual formem part i que
està integrada per més de cent col·legis i més de 200.000
col·legiats, també s’hi va adherir.
Creiem que seria un error intentar separar la professió
dels professionals, ja que els professionals no som
éssers aïllats, sinó que vivim en un país on hi ha un
teixit empresarial, una activitat industrial, una política
energètica, unes directrius econòmiques, educatives,
etc., que depenen, en bona mesura, de les estructures
polítiques del territori on treballem. Per tant, com a
professionals establerts a Catalunya, hem de poder
decidir si volem continuar com fins ara, o bé si volem un
canvi d’escenari.

Així doncs, donem suport al Govern català en el seu
compromís amb la ciutadania i amb el Parlament —que
per cert és un dels més antics d’Europa, ja que data del
1283— a l’hora de convocar el referèndum per al dia 1.
Cal tenir present que el dret a decidir genera un consens
ampli i majoritari entre la població i que les darreres
enquestes diuen
que dos de cada
tres preguntats
acudiria a les
urnes. Per tant,
pensem que
s’ha d’escoltar
el poble. S’ha
demostrat
repetidament,
al carrer i al
Parlament, que es vol votar. El referèndum seria el
resultat d’un mandat democràtic, que emana de les
darreres eleccions a la cambra catalana. Si no es fes,
caldria continuar treballant perquè algun dia es pogués
fer. Així ho creiem i així ho manifestem.

DONEM SUPORT AL
GOVERN CATALÀ I A
LA CONVOCATÒRIA
DEL REFERÈNDUM
PER A L’1 D’OCTUBRE

EL COL·LEGI DE DOL
Primer de tot, la nostra consternació, el nostre condol
als familiars de les víctimes dels atemptats del dia 17
d’agost i el nostre rebuig absolut al terrorisme. Dit això,
tot i que com a enginyers sabem que la seguretat total no
pot existir, sí que demanem que s’extremin les mesures
de prevenció, que flueixi la informació policial i que
s’apliquin les accions de protecció adequades per evitar
més atemptats. D’altra banda, volem destacar, alhora
que congratular-nos-en, l’excel·lent resposta dels serveis
públics catalans i de la ciutadania. ●
Nota. Atesa la importància dels temes tractats, de manera
extraordinària aquest observatori el signa tota la Junta de
Govern del Col·legi.

La feina dels enginyers tècnics industrials, enginyers tècnics en disseny industrial o graduats en
enginyeria és fonamental perquè es pugui practicar esport amb els aparells més sofisticats des dels
gimnasos de barri fins als camps de futbol de primera divisió.
Setembre 2017 Theknos
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