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PROFESSIONALS A PROVA 
DE ROBOTS

 
 
ÉS CERT que la transformació digital de la indústria 
comporta amenaces? Sí que ho és per a 
determinats perfils professionals. Però no és menys 
cert que obre la porta a noves oportunitats per a 
altres perfils existents i, sobretot, per a nous perfils 
que apareixen i apareixeran en el mateix procés. 
Estem bombardejats de notícies alarmants sobre el 
futur del mercat laboral a conseqüència de la 
digitalització de la indústria, però poc es parla de 
l'ocupabilitat que comportarà i de les millores que 
pot aportar en les condicions en les quals es 
desenvolupa aquest mercat laboral.  
 
La transformació digital suposa fer el trànsit cap a 
una indústria més intel·ligent, que produeix béns de 
més qualitat, de forma més ràpida i a un cost 
inferior. I en aquest sentit, no difereix tant d'altres 
transformacions industrials que provocaren la 
mateixa alarma i que s'ha demostrat que, a més 
d'imparables, van acabar reordenant el mercat i 
creant una ocupació més alta, de més qualitat i molt 
més favorable per als "ocupats". Suposa també 
afrontar de forma eficaç reptes inajornables, com la 
introducció d'un model d'economia circular, que 
minimitzi al màxim l'impacte de la producció i del 
consum sobre el planeta amb la revalorització de 
residus. 
 
El repte en el cas del nostre país, Catalunya, és que 
aquesta transformació no es quedi només en les 
grans corporacions, sinó que arribi sobretot a l'ampli 
teixit de les pimes. I en aquest repte han de tenir un 
paper principal els enginyers industrials, ja que 
vertebren de manera capil·lar aquest teixit productiu 
que en cap cas es pot quedar al darrere en aquesta 
cursa. 

 

Segons un informe del departament d'Indústria de la 
Generalitat de l'any 2017, si bé el 35 per cent dels 
llocs de treball tenen una alta probabilitat de ser 
automatitzats, això no vol dir que tot seran 
substituïts per robots. Sí que és segur que molts 
llocs de treball es transformaran, però en l'impacte 
global pot arribar a ser positiu. És cert que la 
digitalització està obrint una escletxa entre la 
demanda d'ocupació per part dels empresaris i la 
realitat dels perfils disponibles en el mercat laboral. 
Per això són importants aquests informes per no 
abaixar la guàrdia, treballar per adaptar els perfils a 
les noves necessitats, i que aquesta transformació 
tingui el menor impacte possible en les persones; 
sempre amb l'horitzó que la creació de nous llocs de 
treball i la millora de les condicions laborals 
compensi aquestes pèrdues. 
 
Són un bon toc d'alerta per adaptar el nostre model 
educatiu –des de l'educació obligatòria fins a la 
Formació Professional i la universitat– perquè 
permeti proveir les empreses i els futurs inversors 
de mà d'obra capacitada per exercir les habilitats 
laborals que comencen a albirar-se en camps com 
la robòtica, la gestió de sistemes d'informació i 
tractament de dades, mecatrònica i electrònica, 
automatització o la logística.  
 
Els nous temps requereixen enginy i noves habilitats 
no sempre cognitives, que s'adaptin a un entorn en 
constant i ràpida transformació; habilitats que faran 
que els nous professionals ho siguin, doncs, a prova 
de robots. 

 
 
 
 

Guillem Boira i Herreros 
President de la Demarcació de Lleida de l'AEIC i COEIC 

 
 

 



 

 
 

  

 
Som una Institució 

 
 
A la Demarcació de Lleida som 395 adscrits, 298 són 
col·legiats/associats i 97 socis estudiants. I durant aquest any se 
n’han inscrit 77, entre col·legiats, associats i socis escolars. 

 
La Junta General és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat dels 
enginyers i enginyeres industrials adscrits a la demarcació. Es 

reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any.  

 
La Junta Directiva  és l’òrgan rector,  que  d’acord amb els estatuts 
cada dos anys es convoca eleccions per la renovació de la meitat 
dels càrrecs. Es reuneixen mensualment a excepció del mes 
d’agost. 
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Jordi  
Berengué Piqué 

Jordi  
Calvís Arnó 

Albert  
Castell Casol 

Alfred  
Guitard Sein-Echaluce 

Josep F.  
Solà Fernández 

 
 

COL·LEGIACIÓ 

La llei estableix la regulació de la 
professió d’Enginyer Industrial com 
a garantia per al correcte exercici de 
la professió, bé sigui per compte 

propi o aliena, al servei de 
particulars, d’empreses privades o 
d’administracions o ens públics. La 
col·legiació per a l’exercici de la 
professió dels enginyers industrials 
és preceptiva d’acord amb l’art. 3.2 
de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, i 
ha estat confirmada per recent 
jurisprudència (sentències del 
Tribunal Suprem 1216/2018, de 16 
de juliol i del Tribunal Constitucional 
3/2013 de 17 de gener, i 82/2018 de 
16 de juliol). Aquesta obligació ha 
de ser tutelada pel Col·legi, com a 
corporació de dret públic, podent-ne 
resultar de l’exercici de la professió 
dels enginyers industrials sense 
estar col·legiats, la consecució de 
problemes de costosa solució, que 
van des de l’exigència d’una 
responsabilitat administrativa fins 
l’agreujament de la responsabilitat 
civil o penal per errors o sinistres en 
els treballs que es desenvolupen en 
el vast camp de les competències 
dels Enginyers Industrials, a més de 
la possible falta d’assegurament 
que, d’aquestes actuacions, es 
puguin derivar. El Col·legi vetlla per 
la qualitat de l’exercici dels seus 
professionals, així com mantenir el 
permanent esforç per oferir als 
enginyers els serveis que els 
permeten estar ben informats, 
formats, connectats i assessorats, 
en benefici seu, dels seus 
contractants i de la societat. 

 
 

President 
Guillem Boira Herreros 

 
 

Secretari 
Jordi Masip Oronich 



 

 
 

  

La Junta de l’Associació de la Demarcació de Lleida forma part de la Junta de Representants de 
l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, renovant els càrrecs cada quatre anys segons acord dels 
estatuts. Es reuneixen conjuntament amb la  Junta Directiva, cada mes a excepció del mes d’agost. 
 
 
 

 
Guillem  

Boira Herreros 
President 

Josep V. 
Marín Vitalla 

Secretari 

Xavier  
Argilés Figuerola 

Vocal 

Jordi   
Masip Oronich 

Vocal 

 
Montse  

Vilarrubí Porta 
Vocal 

 
 
 
Ens fem visibles  
 
Relacions amb altres institucions  

 

 
 Membres de la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Lleida de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

 Participació en les reunions de Seguretat 
Industrial del SSTT Departament d’Empresa i 
Coneixement. 

 
 
 
 

 Membres de la nova Comissió Local de Pobresa Energètica de l’Ajuntament de Lleida. 
 

 Participació “Pla del Canvi climàtic de Lleida”  de la Regidoria Rural i la Sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Lleida. 

 

 Membres de Comissió d’assessorament dels diferents projectes i línies de treball de la Fundació Lleida 21 
de l’Ajuntament de Lleida. 

 

 Membres del Consell Assessor del POUM de l’Ajuntament de Lleida.  
 

 Aportacions i propostes sobre les Ordenances Municipals i sobre el POUM 
 

 Convocatòria Concurs d’Idees en Estalvi i Eficiència Energètica. 
 

 Visites i reunions, 
- 1r Tinent d'Alcalde Regidor d'Urbanisme, Toni Postius. 
- 2a tinent d’Alcalde i Regidora Govern i Qualitat Democràtic i Institucional, Jordina Freixenet. 
- 3r tinent alcalde de l’Ajuntament de Lleida, Sergi Talamonte. 

 

El nostre col·lectiu té un pes social específic fonamentat 
en la trajectòria històrica que la nostra professió ha 
aportat al desenvolupament i al seu progrés tecnològic. 
Els òrgans de  la demarcació tenen un paper clau per 
impulsar totes les iniciatives i actuacions  amb les 
institucions locals, donant visibilitat; marca, influència, 
veu, xarxa i serveis que reforcen la nostra raó de ser. 



 

 
 

  

Dinar-col·loqui del món econòmic i empresarial de Lleida amb Toni  Postius, Cap de llista de Junts per Lleida 
i Àngels Chacón, Consellera d’Empresa i Coneixement. 
 

 Dinar-col·loqui de la Lleida Empresarial amb Fèlix Larrosa.  
 

 Sopar amb els candidats a l’alcaldia de l’Ajuntament 
de Lleida de les eleccions Municipals 2019, 

 
 

- Toni Postius, Junts per Lleida 
 

- Jaume Rutllant i Mariana Sall,  
en representació del candidat per ERC 
 

- Fèlix Larrosa, PSC 
 

- Ángeles Ribes, Ciutadants 

 
 
 
 
 
 

 
 Membres del Patronat de la Fundació de la Universitat de Lleida. 
 

 L’EPS forma part del jurat del Concurs d’Idees en Estalvi i Eficiència Energètica que convoquem 
juntament amb l’Ajuntament de Lleida.  
 

 Reunió amb la directora d’EPS-UdL, Magda Valls. 
 

 Presentació de les nostres entitats als nous estudiants de Màster en Enginyeria Industrial a l’EPS-UdL. 
 

 Participació en la Fira de l’Ocupació de UdL Treball juntament al la Mútua d’Enginyers i Caixa d’Enginyers. 
Sorteig d’una càmera Instax Mini Fujifilm entre els participants estudiants de Grau i Màster en Enginyeria. 
 

 Participació en el sopar antics alumnes EPS.  
 

 Inauguració del curs acadèmic 2019/20 de la Universitat de Lleida. 
 

 Presentació del COIEC/AEIC a la 7a promoció del Màster en Enginyeria Industrial d’EPS-UdL a La Llotja 

de Lleida, juntament amb La Mútua dels Enginyers i Caixa Enginyers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

 

 Signatura de la renovació del conveni al Premi 
a la Innovació Tecnologia i Seguretat en el 
Disseny de Màquines Agrícoles de la Fira de 
Sant Miquel de Lleida.   

 

 

 
 Visita a la Cambra de Comerç de Lleida per 
reunir-nos amb el seu President, Joan Simó, i el 
Secretari General, Josep Ramon París.  

 

 

 Reunions amb els principals socis de la institució; Joan Munt, president de la Mútua d’Enginyers, i Joan 
Cavallé, president Caixa d’Enginyers. 

 
 

 Estem presents en actes institucionals, 
 
- Fira de Lleida. 
- Fira Sant Josep de Mollerussa. 
- Col·legi d’Economistes de Catalunya a Lleida. 
- Col·legi d’Enginyers Agrònoms Catalunya, demarcació de Lleida. 
- Col·legi d’Enginyer Tècnics Industrials de Lleida. 
- Esmorzar-col·loqui sobre l’estat actual de l’Acreditació Professional (CETILL). 
- Diada dels Enginyers Industrials de Catalunya. 
- XLè Premi Guillem Catà, EIC de la Catalunya Central. 
- Diada de l'Enginyer, EIC de la Demarcació de la Catalunya Central. 
- Acte Social, EIC de la Delegació del Vallès. 
- Sopar Revetlla, EIC de la Demarcació de Tarragona. 
- Sopar de Sant Josep, EIC de la Demarcació de Tarragona. 
- Sopar Germanor, EIC Demarcació de Girona. 

 
 
 
 

Les nostres aportacions i col·laboracions 
 
 

 Conveni amb El Gremi i Agrisec per establir un marc de relacions de col·laboracions per tal de millorar els 
serveis als associats.  

 

 Aportació econòmica a IRB Lleida, Institut de Recerca Biomèdica per la recerca biomèdica bàsica, 
translacional-aplicada i clínic-epidemiológica a Lleida.  

 

 Aportació econòmica a la Marató TV3 per les malalties minoritàries. 
 

 Cessió de les instal·lacions a l’Associació de dones no lucrativa HERA. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

CONCURS i premis 
 

 

 CONCURS IDEES EN ESTALVI I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA  

 
Concurs d’idees per a l’adjudicació del projecte 
d’execució, direcció facultativa de les actuacions, 
programa d’implantació, treballs de seguiment i anàlisi 
final del Projecte d’eficiència energètica i/o generació 
d’energia als serveis, infraestructures i/o edificis 
municipals de l’Ajuntament de Lleida. 

 
- Resolució de la segona edició. Guanyador un 

projecte per l’auditoria de rehabilitació energètica 
en els edificis municipal, presentat per l’empresa 
Kreum de Lleida. 

 

 
- Convocatòria tercera edició del Concurs d’Idees en 

estalvi i eficiència energètica amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Lleida, i la presència de l’Escola 
Politècnica Superior de la UdL com a jurat.  

 
 
 

 
 
 

 Premi ENGINYERS al millor TFM del Màster 
en Enginyeria Industrial de l'Escola 
Politècnica Superior. S’hi poden presentar 
tots els estudiants de la titulació de Màster 
en Enginyeria Industrial de l'EPS que hagin 
defensat i aprovat el TFM. Guanyadors, 
Ariadna Carrobé i Víctor Lacasa. 

 
 

 

 
 

 Premi al Millor Expedient Acadèmic en la 
titulació de Màster en Enginyeria Industrial de 
l'Escola Politècnica Superior de la UdL en 
finalitzar els seus estudis per a Xavier I. Rey. 

 
 

 Premi a la Innovació Tecnologia i Seguretat en el Disseny de Màquines Agrícoles de la Fira de  Sant 
Miquel de Lleida.   
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  

Els Enginyers Industrials als mitjans 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

  

 
Entrevista al guanyador de la 
primera edició del Concurs 
d'Idees a en Estalvi i Eficiència 
Energètica, Ramón Navés 
(esquerra), pel seu projecte d per 

donar escalfor a l'hivern i refrescar a l'estiu al 
pati d'una llar d'infants. Juntament amb Alfred 
Guitard, membre de la junta del Col·legi 
d'Enginyers Industrials i jurat del Concurs, i el 
Regidor de l’hàbitat rural i la sostenibilitat, 
Joan Queralt. 

 
 
  
https://play.cadenaser.com/audio/ser_lleida_sorolllleida_20190305_133000_1
40000/  

           
 

 

 

 
Entrevista amb el guanyador de 
la segona edició del Concurs 
d’Idees en estalvi i eficiència 
energètica,  Jordi Calvís de 
l’empresa Kreum pel seu projecte 

per auditar un edifici municipal per la seva 
rehabilitació energètica. 

 
                                   

 
 http://www.eic.cat/promocio/e_agenda_lle/2019/entrevista_SER.wmv  
 

 
 

 
En el programa Efecte 
Papallona de Catalunya Ràdio 
s'explica el projecte guanyador 

de la primera edició del Concurs d'Idees a en 
Estalvi i Eficiència Energètica. 
 

Cristian Riera i Alfred Guitard, membres jurat del Concurs. Guillem 
Boira, President del Col·legi Enginyers Industrials. Joan Queralt, 
Regidor de l’hàbitat rural i la sostenibilitat.  Ramon Navés,  
enginyer industrial guanyador del Concurs. I Estela Busoms, 
periodista. 
 
 

 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lefecte-papallona/patis-descola-
climatitzats/audio/1030067/  

 

 
 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_lleida_sorolllleida_20190305_133000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_lleida_sorolllleida_20190305_133000_140000/
http://www.eic.cat/promocio/e_agenda_lle/2019/entrevista_SER.wmv
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lefecte-papallona/patis-descola-climatitzats/audio/1030067/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lefecte-papallona/patis-descola-climatitzats/audio/1030067/


 

 
 

  

Què oferim? 
 
La nostra experiència i professionalitat d’un col·lectiu de més de 150 anys d’història. 
 

Responsabilitat Civil Professional (RCP)  
Per tal de cobrir l’ampli ventall d’actuacions professionals dels nostres 
associats i col·legiats, els Enginyers Industrials de Catalunya disposem 
d’una Pòlissa Col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional (RCP) per 
tots els seus membres. Mitjançant una pòlissa col·lectiva, donant  
cobertura al col·lectiu per danys materials, corporals i patrimonials i 
perjudicis conseqüents causats involuntàriament a terceres persones per 
fets que es derivin d’actes negligents, d’errors o d’omissions 
professionals en qualitat d’enginyers. 

 
Certificació  
Donem la garantia d'identitat, titulació i habilitació professional en la 
documentació elaborada pels professionals de l'enginyeria (projectes, 
informes, certificats i altres documents tècnics), així com la cobertura de 
la responsabilitat civil. A més, contribueix a la lluita contra l'intrusisme i 
afavoreix la defensa dels interessos dels professionals. 

 
Borsa Treball 
En qualsevol moment de la carrera professional es pot necessitar buscar 
feina; el primer contacte al món laboral, un canvi d’activitat, una millora 
econòmica ...  Ajudem a la recerca de feina amb la nostra borsa de treball, 
així com amb el contacte entre els nostres socis i empreses associades, i amb tallers específics per millorar 
competències  i d’orientació professional. 

 
Assessorament 
Atenem consultes dels enginyers en el camp de l’exercici professional, amb un assessorament  especialitzat  
en cada cas.  
Prioritzem l’assessorament jurídic en defensa de la nostra professió i de les nostres competències.  

 
Servei de normativa i altres documents 
El servei gestiona la consulta i adquisició dels textos complets, tant de normes tècniques (UNE o altres 
normes internacionals) com de documents tècnics (articles, manuals de bones pràctiques, publicacions, entre 
d’altres). 
 
Networking 
Els professionals de l’enginyeria necessiten un marc on poder relacionar-se professionalment per enfortir  les  
i crear les seves xarxes.  
Nosaltres som  l’entorn més adequat on construir  aquestes xarxes que  permet promoure accions i iniciatives 
de forma conjunta i compartir experiència i coneixement.  
Són diversos els mecanismes per enriquir i potenciar aquesta xarxa de relacions a les institucions. 

 
Empresa Adherida  

Col·laboració amb les empreses amb enginyers al seu equip per obtenir beneficis mutus. 
L'objectiu és establir una xarxa de relació entre les empreses i les nostres institucions que les ajudi en la seva 
projecció i els permeti l'accés a un ampli catàleg d'avantatges i serveis exclusius. 

 
Els nostres espais  

Els enginyers que ho necessitin també tenen al seu abast les  sales i aules  completament equipades amb la 
tecnologia necessària per fer diferents models d’actes o reunions i, a la vegada, ofereixen tots els serveis 
complementaris que es puguin necessitar en l’organització de l’acte. 
 
 

Els associats i col·legiats als 
Enginyers Industrials de 
Catalunya gaudeixen d’un 
seguit de serveis genuïns 
vinculats a la professió en 
condicions avantatjoses. Al 
llarg dels anys, els EIC han 
impulsat una oferta de serveis 
propis o mitjançant terceres 
entitats (la Caixa d’Enginyers i 
la Mútua dels Enginyers) per 
acompanyar l’exercici de la 
professió.  
Una completa oferta de 
serveis pensats per als 
diferents moments i situacions 
dels enginyers. 
 



 

 
 

  

Formació 
 

 

 

 

 

 

 

 Nova aplicació Certificació (webinar formatiu) 

 Curs: Projecte d'Autoconsum. Model NZEB i Winter packages  

 Jornada: Claus per l'èxit dels Emprenedors 

 Curs: Impressió 3D  

 Jornades: Forum Nuclear  

 Esmorzar-Col·loqui amb la Mútua Enginyers (Canal Enginyers) 

 Curs: Formació per a professional que realitzin tractaments de prevenció de la legionel·losi 

 Sessió informativa: avenç de la implementació del BIM en l'àmbit públic i privat 

 Com planificar una herència i estalviar impostos (canal Enginyers) 

 We speak together? Conversa amb anglès 

 Curs: Elaboració de projectes construcció industrial 

 Jornada Accions pel Desenvolupament del món rural 

 Xerrada-Col·loqui: Qualitat del pa que mengem 

 2a Jornada tècnica d'energia i seguretat industrial 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

Activitats lúdiques i socials 
 
Perquè també és important les relacions personals i familiars, intentem mantenir aquest vincle amb activitats 
culturals, esportives i lúdiques entre companys i companyes de la mateixa professió. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell a Mollerussa 

 Calçotada a El Rebost de Ponent a Castellnou de Seana 

 XXXIV  Campionat de Tennis en les instal·lacions del Club Tennis Lleida 

 X Torneig de Pàdel en les instal·lacions de l’EKE 

 Curset d’iniciació al Golf 

 Sopar d’Estiu i lliurament de premis del Campionat de Tennis i del Torneig de Pàdel, amb sorteig 
de regals per a tots els assistents amb la col·laboració d’entitats i empeses de Lleida 

 XIX Open Enginyers de Golf celebrat al Raimat Golf Club de Lleida i Campionat juvenil. Patrocinat 
per empreses i entitats de Lleida 

 Equip Futbol-7, jugant en la competició de Lligues Lleida 

 Sortida a Torremirona (Girona) 

 Curset de Ball de Saló 

 Concurs de dibuixos de Nadales 

 Visita del Pare Noel i berenar de Nadal  

 



 

 
 

  

 Sopar de Germanor a la Seu Vella de Lleida 

 Benvinguda i lliurament d’insígnies als nous col·legiats i col·legiades 

 Lliurarem del Premi al Millor Projecte de fi del Màster en Enginyeria Industrial de l’EPS-UdL 

 Acte commemoratiu als enginyers de 50 i 25 anys de col·legiació 

 Sorteig benèfic d’una bicicleta elèctrica amb el suport Atlas Green Energy 
 

 

 
 
 

Difusió, com informem  
 

 

 La web, https://lleida.eic.cat/ 
 

 

 El butlletí setmanal, t’informa  on pots trobar  notícies, 

agenda, serveis, impresos, avantatges i descomptes pels 

EIC’s 
 

 
 Xarxes socials 
 

 
 
 
 

   

   

https://lleida.eic.cat/


 

 
 

  

Els nostres socis 


