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LA INDÚSTRIA, MOTOR PER 
SUPERAR LA CRISI

 
 
Diguem-ho d’entrada: la indústria ha de ser el sector 
sobre el qual ha de pivotar la recuperació econòmica 
de Catalunya. Així ho va entendre l’exconsellera 
Àngels Chacón, en impulsar els Pactes Nacionals per 
a la Indústria i per a la Societat del Coneixement, i 
aquest és el camí assenyalat per Ramon Tremosa, que 
ha indicat que seguirà la que sembla l’única línia 
possible en aquests moments: ara, més indústria. 
 

El repte consisteix a activar polítiques i accions que 
ajudin a superar la crisi, que es despleguin amb 
celeritat i amb l’ambició de transformar en positiu el 
sistema productiu. És el moment d’accelerar esforços i 
inversions en sectors que ja tenim identificats com són 
el canvi climàtic, els impactes de la digitalització i la 
millor distribució del valor generat per l’economia. 
 

Però per desplegar les propostes calen recursos, cal 
inversió, no només bones paraules. La política 
industrial necessita uns recursos que fins ara no hem 
tingut i que no podem esperar que arribin només de 
l’administració del sector públic. 
 

La indústria catalana ha tingut un cert èxit fins ara al 
combinar innovació i internacionalització, cosa que ha 
donat pas a una indústria diversificada i amb un bon 
nivell d’exportació. Ara ha d’afrontar la transformació 
digital i la incorporació de la sostenibilitat. Amb aquests 
quatre vectors –innovació, internacionalització, 
digitalització i sostenibilitat– mantindrem una indústria 
competitiva en un món global. 
 

La indústria ha de ser el motor de la recuperació 
econòmica del país per la seva capacitat de crear valor 
afegit de qualitat i majors i més estables nivells 
d’ocupació i repartiment de riquesa. És el que hem vist 
durant els darrers dos segles en la majoria dels països 
avançats, i no solament pel seu paper com a element 
vertebrador de l’economia, sinó per ser un dels 
principals factors en la configuració de la seva 
organització social. 
 

 

 

Apostar per la indústria té un doble vessant del curt i 
mitjà termini. Curt perquè necessitem reforçar el teixit 
industrial actual i orientar-lo adequadament cap a la 
digitalització i la sostenibilitat, i a mitjà perquè tenim 
el talent i la iniciativa necessaris per poder ressituar-
la al bell mig del creixement durant els propers anys. 
 

A Catalunya existeix un ecosistema amb una 
capacitat productiva, receptiva a la innovació 
permanent. Vam fer la Revolució Industrial sense 
disposar de matèries primeres, amb passió per la 
innovació i l’eficiència i el treball en equip, posats al 
servei del progrés de la societat. Ara toca fer-ho de 
nou. 
 

L’arribada dels fons europeus representa una 
oportunitat única per actuar amb una visió estructural 
allà on ja teníem diagnosticada la necessitat de 
transformar la societat: amb la col·laboració 
publicoprivada i des d’una economia i una indústria 
més sostenibles, eficients i competitives com a 
palanques d’equitat i benestar. 
 

Aquesta oportunitat s’ha de concretar en projectes 
que ajudin a la transició dels sectors que han de 
transformar-se necessàriament –com l’automoció– 
tot aprofitant el talent i la bona pràctica aconseguida 
fins ara, però també apostant per nous projectes 
vinculats amb la nova indústria. 
 

Tant de bo aquests fons europeus arribin també a 
projectes que es desenvolupin a les Terres de Lleida 
i que aquest cop les nostres terres no es quedin 
endarrere com ha passat tradicionalment. Perquè no 
és el moment de repensar-ho tot, és el moment de 
prioritzar i d’actuar. 

 
 
 

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

Amb més de 150 anys d’història, els enginyers i 
enginyeries hem tingut que adaptar-nos a la frenètica 
evolució que el món d’avui en dia ens demana. 
 
Gràcies al conjunt de professionals que formem part 
d’aquest col·lectiu, podem ampliar els nostres 
coneixements i interactuar amb la societat. A Lleida  som 
400.  

 
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. 
 
Aquest any i d’acord amb els estatuts cada dos anys s’han de convocar eleccions per la renovació de la meitat 
dels càrrecs. Aquest any electoral ha entrat a formar part de la junta nous membres que es van presentaren 
una sola candidatura, els qual van prendre el 17 de setembre. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

Vocals 
 

Jordi  
Calvís Arnó 

Ariadna  
Carrobé Montalvo 

Alfred  
Guitard Sein-Echaluce 

Victor 
Lacasa Mesa 

Josep F.  
Solà Fernández 

 
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 

 
 

President 
Guillem Boira Herreros 

 
 

Secretari 
Jordi Masip Oronich 
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Ens fem visibles  
 
Relacions amb altres institucions  

 

• Membres de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de la Generalitat 
de Catalunya. 

 

• Col·laboració en la presentació del 
programa ProACCIÓ 4.0: El Programa 
d’ajuts i serveis 4.0 per a pimes. 
Agència per la Competitivitat de 
l’Empresa de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

• Participació en la jornada de debat sobre la Transició Energètica al Territori. Experiències 
d’implementació en el sector industrial a les comarques de Lleida. ICAEN i Clúster de l’Energia Eficient 
de Catalunya. 

 

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

• Participació en la xerrada-presentació de l’EPS-UdL sobre el Màster en Enginyeria Industrials dirigida 
especialment als estudiants de grau en Enginyeria. * 

 

• L’EPS forma part del jurat al Premi Enginyers 2020. 
 

• Procés en l’elaboració de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa 
municipal sobre l’ús del sòl i edificacions: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. 
 

• Conveni de col·laboració entre El Gremi, Agrisec i la Demarcació de Lleida per establir un marc de 
relacions de col·laboracions per tal de millorar els serveis als associat. 
 

• Conveni Fira de Lleida. 
 

• Col·laboració amb IRB Lleida, Institut de Recerca Biomèdica amb la donació de 500 € per la recerca 
biomèdica bàsica, translacional-aplicada i clínico-epidemiológica a Lleida.  
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• Reunions i actes institucionals:  

- Consellera Empresa i Coneixement, Àngels Chacon. 

- 1r Tinent d'Alcalde i Regidor d'Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida, Toni Postius. 

- Dinar amb Ramon Tremosa, Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, organitzat pels SSTT de Lleida. 

- Cap de la Secció de Llicències Ajuntament de Lleida, Ramon Sumalla. 

- Mútua d’Enginyers, reunió Consell Institucional. 

- Festa Patronal 2020, El Gremi d’instal·ladors de Lleida i Agrisec. 

- Elena Cervera, directora de RRHH, i Assumpció Balsells, cap de formació, de l’Ajuntament de 
Lleida. 

 

 
 

CONCURS i premis 
 

 

• CONCURS IDEES EN ESTALVI I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA  

 
Convocatòria de la quarta edició del Concurs d’Idees 
en Estalvi i eficiència energètica en edifici Municipal 
(Pavelló Barris Nord)  amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Lleida, i la presencia 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.  

El jurat format per, Lluïsa F.Cabeza i Jordi Masip en representació de l’EPS-UdL i Guillem Boira i Jordi 
Calvís com els EIC-Demarcació de Lleida, van resoldre com a guanyador en Cedric Ortiz, amb el seu 
projecte “Optimització de un elevador de catúfols”. El segon i tercer lloc van ser per en Desideri Regany i 
Santiago Maestro.  

 

            
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

vídeo 

file://///coeic-files/promocio/e_agenda_lle/2020/premi.m4v
file://///coeic-files/promocio/e_agenda_lle/2020/premi.m4v
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Els Enginyers Industrials als mitjans 
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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. 
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Formació 
 

 
• Jornada sobre metodologia BIM i construcció.  

• Curs d’Instal·lacions d'Energia Solar Fotovoltaica d'Autoconsum. 

• Jornada sobre Seguretat Elèctrica en les Instal·lacions. Mesures i Protecció Diferencial.  

• Jornada RGPD/LOPDGDD/LSSIce. 

• Jornada sobre Seguretat elèctrica a les instal·lacions. Sistema elèctrica aïllat de terra it. Possible 
solució al salt dels diferents.  

• Curs Obligacions Legals del Manteniment d'Instal·lacions. 

• Curs en Eficiència en Edificis. 

• Jornada sobre Com encertar en les Decisions d'Inversió i Previsió.  

• Jornada Novetats en l'Impost sobre successions a Catalunya.  

• Jornada Ètica i Responsabilitat Civil Professional dels Enginyers.  

 
 
 
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. 
 
 

• Esquiada i visita a la Vall de Boí. 

• Futbol-7 temporada 2019-20 

• Curs d’iniciació al Golf.  

• Presentació dels projectes finalistes al Premi Enginyers 2020 davant del tribunal format per membres 
de la Junta dels EIC de la Demarcació i de l’EPS-UdL. 

• Concurs de dibuixos de Nadales de la Demarcació. 

• Visita del Pare Noel i lliurament dels premis del concurs de Nadales. 

• Lliurament d’insígnies als nous col·legiats, i lliurament Premi al Millor Projecte de fi del Màster.  

 

 

 

 

 

vídeo 
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• Sopar de Germanor telemàtic preparat Tugues, taller de gintònics, i amb el fi de festa amb el 
concert en streaming de Pascual. Sorteig benèfic. 
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Que hem fet i que no hem pogut fer 
per la COVID-19 
 
 

• Març: Estat d’Alarma. Tancament oficines de la 
Demarcació, COEIC/AEIC, Mútua i Caixa. Treball 
telemàticament fins a nou avís. 

 

• Març: Ajut econòmic equivalent a una quota anual de 
col·legiació i associació segons la seva tarifa actual. 

 

• Març: Suspensió dels terminis del procés electoral de la 
Demarcació.  

 

• Maig: Obertura oficines amb atenció presencial. 
 

• Confecció i enviament mascareta amb el logo EIC-Lleida a tots els inscrits a la Demarcació. 
 
 

• Anul·lacions i cancel·lacions:  
 

- Festivitat de Sant Josep.  

- Campionat Tennis al CTLL. 

- Tornegi de Pàdel a l’EKKE. 

- Sopar Estiu. 

- Open Golf Enginyers. 

- 3a edició Concurs Idees d’Energia. 

- Fira de l’Ocupació UdL treball. 

- Lliurament del Premi Millor Expedient Acadèmic MEI de l’EPS-UdL en el sopar antics alumnes 

- Acte de lliurament de les Orles del MEI de l’ESP-UdL en la 8à promoció  

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

- Fira Sant Josep de Mollerussa, Concurs del Premi de la Maquinària Agrícola, Ramaderia i 
Instal·lacions Agroindustrials 
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Difusió, com informem  
 
 

• La web, https://lleida.eic.cat/ 

 

• El butlletí t’informa  

 

• Xarxes socials 

 

 

Els nostres socis 
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