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La Delegació
del Vallès
Descobreix-nos

ELS EIC DEL VALLÈS EN NÚMEROS
1.500 COL·LEGIATS / ASSOCIATS
83 EMPRESES ADHERIDES
1.980 certificats d’actuació profesional el 2016
28 activitats formatives, tècniques i lúdiques
el 2016, amb més de 160 participants

5 convenis culturals amb els principals
ajuntaments de les nostres comarques

1951 El Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya obre l’Oficina de Visats
de Sabadell, amb l’objectiu d’apropar
aquest servei al territori.

1993 Es crea la Comissió del Vallès.
1999 Es constitueix l’actual Delegació
emmarcada dins la Demarcació
de Barcelona, que engloba les
comarques del Vallès Occidental
i Vallès Oriental.
La proximitat de la nostra institució amb la
societat, la cultura i la indústria fan que el
desplegament sobre el territori resulti bàsic en
el desenvolupament de la nostra funció social
i en la prestació de serveis al nostre col·lectiu
de més de 1.500 col·legiats/associats.
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A la Delegació estem oberts
a tots els suggeriments
dels enginyers i de les
empreses del Vallès
per organitzar les activitats
que necessitin, així com
per ajudar-los i assessorarlos en tot allò relatiu a
l’exercici de la professió.

SERVEIS DE LA DELEGACIÓ
La Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya, té la representació institucional de l’Associació
i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya en les dues comarques vallesanes, i també l’objectiu d’apropar
al màxim els serveis de l’Associació i el Col·legi als enginyers i a les empreses del Vallès.
A nivell institucional, els enginyers tenim presència a:
•

Ajuntament de Castellar del Vallès. Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

•

Ajuntament de Granollers. Centre de serveis a les empreses

•

Ajuntament de Sabadell
•

Taula del Patrimoni

•

Consell Rector de l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA)

•

Ajuntament de Rubí

•

Ajuntament de Terrassa

•

CECOT

•

CIESC: Consell Intersectorial d’Empresaris

•

Consell Comarcal del Vallès Occidental

•

Consell Comarcal del Vallès Oriental

•

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

•

Fundació Bosch i Cardellach

•

Intercol·legial Tècnica del Vallès

•

Plataforma FEM VALLÈS

•

Taula de Relació de Sabadell

•

Xarxa d’Entitats per l’Economia Circular del Vallès Occidental

I tenim convenis culturals amb:
•

Club de Jazz d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa

•

Granollers Escena

•

Teatre Auditori de Sant Cugat

•

Centre Cultural de Terrassa

•

Organisme Autònom del Teatre Principal/Teatre La Faràndula de Sabadell

5

Enginyers Industrials Vallès

SERVEIS ALS ENGINYERS
Pel que fa als serveis als enginyers es poden adreçar a la Delegació,
presencialment o per mitjans electrònics i gaudir dels següents serveis:
Assessorament sobre 
l’exercici de la professió
Consultes sobre els serveis 
del Col·legi i com gaudir-los:
borsa de treball, assessorament jurídic…

Activitats formatives sobre networking,
comunicació, millora perfil professional.

Certificats d’estar col·legiat/associat, d’estar
cobert per l’assegurança de responsabilitat civil
del Col·legi, entre d’altres.

Activitats tècniques: visites empreses
i institucions: Sincrotró Alba, Institut Cartogràfic
de Catalunya…

Visats i Certificats d’Actuació
Professional dels treballs professionals
signats com a enginyer.

Activitats lúdiques que fomenten
els contactes entre els enginyers del Vallès:
tast de caves, sortides…

Signatura electrònica professional,
amb l’atribut d’enginyer associat o col·legiat, altres,
renovacions, consultes.

Descomptes en entrades en la temporada
de jazz de Terrassa i en els espectacles dels teatres
on tenim conveni: Club de Jazz d’Amics de les Arts
i Joventuts Musicals de Terrassa, Centre Cultural
Terrassa, Teatre Auditori de Sant Cugat, Granollers
Escena i Teatre Principal i Teatre La Faràndula
de Sabadell.

Lloguer d’aparells de mesura:
sonòmetre i altres...
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Cursos de formació continua sobre
temes tècnics d’enginyeria d’interès professional:
mesures elèctriques, gestió de projectes.

SERVEIS A LES EMPRESES
Pel que fa als serveis per a les empreses aquestes poden gaudir dels següents serveis específics:
•

Participació i presència en l’Acte Social del Vallès, acte anual que compta amb l’assistència de prop
de 200 persones entre enginyers i representants de l’Administració, d’institucions i d’empreses del Vallès.

•

Presentació de producte o servei a la seu de la Delegació, amb difusió a tot el col·lectiu d’enginyers
del Vallès.

•

Lloguer de la Sala Social de la Delegació per a reunions de treball internes, visites de clients, etc.

•

Formació continua in company.

•

Borsa de Treball on-line. Servei de preselecció de candidats.

•

Serveis de Legislació i Normativa personalitzada on-line a traves de l’InfoCentre.

•

Possibilitat de ser Empresa Adherida a l’Associació i al Col·legi.

QUÈ ÉS SER EMPRESA ADHERIDA
EMPRESA ADHERIDA és una iniciativa dels Enginyers Industrials de Catalunya dirigida a les empreses
amb enginyers en el seu equip. L’objectiu és establir una xarxa de relació entre les empreses i les institucions
dels enginyers que ajudi les empreses en la seva projecció i els permeti l’accés a un ampli catàleg d’avantatges
i serveis exclusius.
AVANTATGES DE SER EMPRESA ADHERIDA
•

VisibiLitat
Presència als mitjans digitals dels Enginyers Industrials (web, revista Fulls, reportatges propis...). Promoció
dels productes o serveis de l’empresa a través del Promoempresa.

•

Cobertura
Benefici de la garantia de RCP que els Enginyers Industrials proporcionen als seus col·legiats.

•

Serveis
Descomptes i serveis professionales i exclusius orientats a les empreses en les seves diferents àrees: tècnica
i professional, recursos humans, màrqueting i comunicació i jurídica.

•

Networking
Fomentem la relació entre les institucions dels Enginyers i les empreses, però també la relació i l’establiment
de sinergies entre les pròpies empreses adherides.

•

Participació
Participació en les activitats de les Comissions, Subcomissions i Grups de Treball del Col·legi. Accés a actes i jornades
exclusius: Diada de l’Enginyer, Enginyers Matí, Premi a la Millor Pràctica Empresarial.
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L’acte social
del Vallès
L’ACTE SOCIAL
Des de l’any 1996, la Delegació del Vallès organitza anualment el seu Acte Social, on les institucions del territori
i els enginyers es retroben i reforcen els llaços de col·laboració i sintonia.
Aquest Acte, que compta amb quasi 200 assistents, es realitza alternativament a les dues comarques vallesanes
i aplega diverses institucions de les administracions locals (ajuntaments i consells comarcals) i autonòmica, patronals
(CECOT), la banca, cambres de comerç, altres col·legis professionals i escoles d’enginyeria (ETSEIAT i EET),
entre d’altres.
En el decurs d’aquest Acte, es dóna la benvinguda als nous col·legiats, i es ret un homenatge als companys
amb més de 50 anys de professió.
Des de l’any 2002, s’atorga el Guardó d’Honor que es concedeix a aquella persona o institució que destaqui pel
seu arrelament al Vallès i amb una trajectòria que honori l’Enginyeria Industrial.
A partir de l’any 2005, l’Acte està dedicat a un tema, que fa de fil conductor del mateix i al voltant del qual fem unes
reflexions i consideracions que posem a la consideració dels assistents, a la societat civil i, si és el cas, a empreses
del sector corresponent.
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LLISTAT D’ACTES SOCIALS
ANY

CIUTAT

COMARCA

LLOC

LEMA

GUARDÓ D’HONOR

2017

Sant Cugat
del Vallès

Vallès
Occidental

Edifici corp.
Banc de Sabadell

L’eCommerce

Associació de Fabricants
i Distribuïdors AECOC

2016

Terrassa

Vallès
Occidental

ESEIAAT

El Col.legi va a l’Escola

ESEIAAT

2015

Granollers

Vallès
Oriental

Roca
Umbert

L’impacte
del tèxtil al Vallès

RELATS, S.L. /
Centre Tecnològic LEITAT

2014

Rubí

Vallès
Occidental

Celler
Cooperatiu

Cap a la Reindustralització del Vallès

GRUP B.BRAUN MEDICAL Accèssits:
BRUGAROLAS, S.A. / MARINA TÈXTIL, S.L.

2013

Parets
del Vallès

Vallès
Oriental

Sala
cooperativa

La indústria
farmacèutica del Vallès

GRIFOLS, S.A.

2012

Terrassa

Vallès
Occidental

Seu
Unnim

La banca: la Indústria
i els enginyers

TELSTAR

2011

Granollers

Vallès
Oriental

Pastas
Gallo

L’alimentació:
Som el que mengem?

Pastas Gallo

2010

Sant Cugat
del Vallès

Vallès
Occidental

Hotel
Qgat

Transport
ferroviari

FGC

2009

Granollers

Vallès
Oriental

Teatre
Auditori

Transport de
viatgers per carretera

Sagalés - Noventis

2008

Terrassa

Vallès
Occidental

MNacTec

Energies
renovables

Alstom Power

2007

Sabadell

Vallès
Occidental

Fira
de Sabadell

Energia
elèctrica

CIRCUTOR

2006

Caldes
de Montbui

Vallès
Oriental

Termes
Victòria

2005

Montmeló

Vallès
Oriental

Circuit de
Catalunya

2004

Cerdanyola
del Vallès

Vallès
Occidental

Castell de
Sant Marçal

Josep de C.
Torrella i Cascante

2003

Mollet
del Vallès

Vallès
Oriental

Restaurant
Can Prat

Albert Xalabarder
i Miramanda

2002

Terrassa

Vallès
Occidental

Gran Casino

Jaume Pagès i Fita

2001

Les Franqueses
del Vallès

Vallès
Oriental

Restaurant
Torre del Pla

2000

Sant Cugat
del Vallès

Vallès
Occidental

Teatre
Auditori

1999

Sabadell

Vallès
Occidental

Hotel
Verdi

1998

L’Ametlla
del Vallès

Vallès
Oriental

Restaurant
la Masia

1996

Terrassa

Vallès
Occidental

Hotel Don Cándido

Companyia d’Aigües de Sabadell
i Mina Pública d’aigües de Terrassa
Automoció

FICOSA Internacional
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Edifici Corporatiu del Banc de Sabadell / Sant Cugat del Vallès

2017
L’eCommerce
27 dE NOVEMBRE de 2017

“La compra de béns i serveis a través d’Internet i el seu
pagament amb mitjans electrònics”, que anomenem
comerç electrònic (eCommerce), neix a la dècada
dels 90; és una activitat en alça, que ens afecta a tots
i que té un impacte en diversos àmbits: mobilitat
en les ciutats, seguretat en les transaccions, hàbits
de consum i compra dels ciutadans, logística de la
distribució, etc., alhora que es presenta com una
oportunitat professional per al nostre col·lectiu.
Aquest és el tema que vam escollir per parlar-ne a la
taula rodona de l’Acte Social 2017 (vint-i-uena edició)
que va tenir lloc a l’Edifici Corporatiu del Banc de
Sabadell a Sant Cugat del Vallès.
Després d’una breu salutació del President de la
Delegació, Francesc Figueras, es va iniciar la taula
rodona per parlar del comerç electrònic, en l’Auditori
de l’edifici corporatiu del Banc de Sabadell. Moderada
per Manuel Manuel Villalante, adjunt a Direcció de
BARCELONA REGIONAL, i amb la participació de Àlex
Sánchez, Director de Cadena de Subministrament
d’AECOC, Jordi Pascual, director de Negoci TPV’s i
eCommerce del BANC SABADELL i Sergi MartinezAbarca, cap del Servei de Gestió del Transport de
l’ATM, va ser objecte d’un gran interès per part de tots
els assistents.
Acte Social 2017
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A continuació es va fer un homenatge als companys
amb 50 anys de professió presents a l’acte:
•

Francesc Figueras Bellot

•

Josep Maria Grau Osés

•

Antonio López Montejano

i un reconeixement a una representació dels nous
associats i col·legiats a les nostres institucions:
•

Ricard Badia Casas

•

Daniel García Almiñana

•

Enric Macho Navarro

•

Pablo Puertas Escudero

Taula rodona eCommerce

GUARDÓ D’HONOR
El Guardó d’Honor, reconeixement que es concedeix a aquella persona o institució amb una trajectòria
que honori l’Enginyeria Industrial i tenint molt en compte el “leitmotiv” d’enguany: “El comerç electrònic”,
va recaure en l’Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC, una de les mes grans organitzacions
empresarials del país, fundada l’any 1997, amb més de 28.000 empreses associades. Els mèrits i valors
reconeguts pel jurat van ser la seva missió, centrada en millorar la competitivitat de tota la cadena de valor
aportant i compartint solucions, estàndards i coneixement, per aportar un major valor al consumidor, així com
el seu continuat treball per ajudar a la digitalització de les empreses, ja que amb la transformació de la cadena,
les botigues ja no són l’únic punt de contacte de les empreses amb el consumidor. El guardó va estar recollit
per Àlex Sánchez, Director de Cadena de Subministrament d’AECOC, que va adreçar a l’auditori unes paraules
d’agraïment.
La cloenda de l’Acte va estar a càrrec del President de la Delegació, Francesc Figueras, i a continuació
els assistents van poder gaudir d’un aperitiu i un sopar, servi pel càtering Martin Berasategui, en l’espai habilitat
dins de l’edifici corporatiu del Banc de Sabadell a Sant Cugat del Vallès.

ELS PROTAGONISTES

Equip Ecoracing

Guardó d’Honor

13

ESEIAAT / Terrassa

2016
El Col·legi
va a l’escola
21 d’octubre de 2016

L’any 2016 vam celebrar la 20a edició de l’Acte Social
de la Delegació del Vallès en un marc molt proper a
la nostra professió: l’Escola d’Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, ESEIAAT, sota
el lema:
“El Col·legi va a l’Escola”
Preparar per a l’exercici professional demana no només
adquirir coneixements sinó també actituds, contactes,
institucions, xarxes, etc. La formació permanent, és
fonamental per mantenir-se al dia. El Col·legi i l’Escola
tenen un paper clau en el conjunt: complementarietat
i col·laboració. Son aquestes les raons que van portar
a la Delegació del Vallès a celebrar l’Acte Social 2016
a l’ESEIAAT.
Abans de l’inici de l’Acte es van realitzar visites guiades
per professors, als diferents edificis que formen l’Escola.
L’Acte va començar amb una salutació del President de
la Delegació, Francesc Figueras i va continuar amb una
conferència del rector de la UPC, Enric Fosses.
Després es va fer un homenatge als companys amb
50 anys de professió presents a l’acte:
•
•

Visita a l’ESEIAAT
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Albert Xalabarder
Pedro-Francisco Velarde

i un reconeixement a una representació dels nous
associats i col·legiats a les nostres institucions:
•

Jorge Merino García, enginyer industrial,
col·legiat n. 19.144

•

Llorenç Macia Gil, màster universitari enginyer
industrial, col·legiat n. 19.138

•

Marc Calbet Sorde, grau en enginyeria mecànica,
associat n. 19.063

GUARDÓ D’HONOR
El Guardó d’Honor, reconeixement que es concedeix
a aquella persona o institució amb una trajectòria que
honori l’Enginyeria Industrial i que destaqui pel seu
arrelament al Vallès, va recaure en l’Escola, que a criteri
del Jurat del Premi, va ser mereixedora per l’èxit del
procés de la unió de les dues Escoles existents en el
Campus de Terrassa: l’Escola d’Enginyeria de Terrassa
i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial
i Aeronàutica de Terrassa, amb la seguretat de que la
nova Escola és ja un referent per la ciutat i pel mon
universitari i industrial. Va estar recollit pel seu Director,
el doctor Miguel Mudarra.

Visita a l’ESEIAAT

Acte social

La cloenda de l’Acte va estar a càrrec de l’Il·lustríssim
Sr. Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa, i per finalitzar es
va poder gaudir de l’actuació musical del Grup Coral
VAKOMBÀ.
Un cop finalitzat l’Acte institucional, els més de 180
assistents van poder degustar un sopar-còctelen el marc
del vestíbul de l’Edifici modernista de l‘Escola.

Acte social

ELS PROTAGONISTES

50 anys professió

Nous col·legiats

Guardó d’Honor
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Roca Umbert / Granollers

2015
L’impacte del
tèxtil al Vallès
02 d’octubre DE 2015

La 19a edició de l’Acte Social de la Delega¬ció del Vallès
dels Enginyers Industrials de Catalunya va tenir lloc a
l’antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert de Granollers, sota el
lema:
“L’impacte del tèxtil al Vallès”.
L’acte es va iniciar amb una breu benvinguda del
President de la Delegació, Sr. Francesc Figueras,
seguida d’una conferència a càrrec del Sr. Eusebi
Cima, President del Centre Tecnològic LEITAT, de la
Fundació Kim BCN i de l’EUNCET Business School.
Amb anterioritat també va ser President de la CECOT
durant 17 anys, de l’Institut Industrial de Terrassa i de
Fepime Catalunya.
A continuació, es va homenatjar als companys amb 50
anys de professió:
• Jordi Parés
• Manuel Sarrate
També, es va lliurar l’insígnia a una representació dels
nous col·legiats que ens acompanyaven:
• Pere Carrascal
• Damià López
• Isabel Ramos

GUARDÓ D’HONOR
Sr. Eusebi Cima
President del Centre Tecnològic LEITAT
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Finalment, es va lliurar el Guardó d’Honor, que es
concedeix a aquella persona o entitat que destaca pel
seu arrelament a les comarques del Vallès i amb una

trajectòria que honori l’Enginyeria Industrial. Tenint molt
en compte el “leitmotiv” de l’Acte Social d’enguany, el
jurat va decidir atorgar-lo a l’empresa RELATS i al Centre
Tecnològic LEITAT.
El jurat va valorar que des de la seva fundació, LEITAT ha
prioritzat la seva vocació de proximitat. Com a Partner
Tecnològic, té una clara voluntat d’adaptació per a
transfor¬mar els reptes tecnològics en valor econòmic
i social. A criteir del jurat, els èxits de RELATS es
fonamenten en la seva Visió, que entre altres coses diu:
“treballem amb transparència i honestedat i som equips
de persones compromeses en el projecte de l’empresa,
fortament motivades i amb un marcat dinamisme,
capaces d’aprendre i d’ensenyar permanentment, amb
un alt to vital” .

UPC MOTOSPIRIT
ETSEIAT

En representació de l’empresa RELATS va recollir el
Guardó d’Honor el Sr. Pere Relats, President i, en
representació del Centre Tecnològic LEITAT ho va fer el
Sr. Joan Parra, Director General.

UPC ECORACING
ETSEIAT

Finalment, l’Il·lustríssim senyor Josep Mayoral, Alcalde
de Granollers, ens va adreçar unes breus paraules de
cloenda.
Abans de finalitzar l’Acte, vam reservar una petita
sorpresa pels assistents. De la mà del company enginyer
industrial Josep Bruguera i d’en Jordi Torralba, es va
fer volar un dron per la sala, gravant les imatges que
captava i projectant-les per pantalla.

Sopar dels EIC

ELS PROTAGONISTES

50 anys professió

Nous col·legiats

Guardó d’Honor
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Celler Cooperatiu / Rubí

2014
Reindustrialitzant
el Vallès
26 DE SETEMBRE DE 2014

En aquesta edició de l’Acte Social, la 18a, el leitmotiv
escollit va ser:
“Reindustrialitzant el Vallès”
Va tenir lloc al Celler Cooperatiu de Rubí, municipi amb
un gran pes industrial.
L’acte es va iniciar amb una conferència a càrrec del
Sr. Joan Majó, enginyer industrial i antic Ministre d’Indústria
i Energia.
A continuació, es va homenatjar als companys amb
50 anys de professió:
• Jaume Canals
• Agustí Pascual

Acte Social

També, es va lliurar l’ insígnia als sis nous col·legiats que
ens acompanyaven:
• Pol Arranz
• Àngels Bosch
• Marc Búcar
• Núria Coronas
• Carles Cruz
• Ramon Martínez

GUARDÓ D’HONOR

Celler Cooperatiu
Rubí
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Finalment, es va lliurar el Guardó d’Honor, que es
concedeix a aquella persona o entitat que destaca pel seu
arrelament a les comarques del Vallès i amb una trajectòria
que honori l’Enginyeria Industrial. Tenint molt en compte
el “leitmotiv” de l’Acte Social d’enguany, el jurat va decidir
atorgar-lo al Grup B. Braun Medical i sengles accèssits a
les empreses Brugarolas S. A. i Marina Tèxtil S. L.

Els mèrits i valors de les dites empreses que van portar al Jurat a atorgar-los els premis
són, en el cas del Grup B. Braun Medical, el fet inusual, atípic i singular que el Grup
B. Braun Medical col·legiï “motuproprio” a una part important dels seus enginyers per
tal de compartir els enginyers elegits, l’empresa i el Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya els riscos, els coneixements i les responsabilitats respectives. En el
cas de Brugarolas S.A., es destaca la principal preocupació de l’empresa és donar
el millor i més adequat servei al client sobre la base de conèixer amb la màxima
precisió les característiques de les seves necessitats específiques, per tal de fabricar
el producte més idoni, a partir dels materials existents o els que Brugarolas creï fruit de
la seva recerca i tecnologia pròpies. Pel que fa a Marina Tèxtil S.L. és aquest un cas
paradigmàtic, molt singular i reeixit, de voluntat personal i empresarial de romandre
una empresa en el sector tèxtil i a Catalunya, orientada al món dels teixits tècnics per
a la vestimenta de protecció dels riscos del treball.

Acte social

En representació de Brugarolas S.A. recull l’accèssit el Sr. Alberto Guede, Responsable
de Tecnologies de la Informació. Per part de Marina Tèxtil S.L. recull l’accèssit el
Sr. Joan Ginestà, Director General. I finalment, en representació del Grup B. Braun
Medical, recullen el Guardó d’Honor el Sr. Manuel Jiménez, Conseller Delegat, i el Sr.
Josep Miquel, Director dels Serveis Tècnics Centrals.
Els guardonats recullen el guardó i els accèssits de mans del Sr. Antoni Ma. Grau,
Director General d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, que tot seguit ens va adreçar unes paraules i del President de la
Delegació, Sr. Francesc Figueras.
Finalment, el President de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Sr. Joan
Torres, i el Degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Sr. Joan Vallvé, ens
va adreçar unes paraules per concloure l’Acte.
Durant l’aperitiu, l’equip Ecoracing format per
estudiants de l’ETSEIAT (Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa), va
exposar el seu monoplaça híbrid.
Aquest any, després de 4 dies participant a la
Fòrmula SAE Italy 2014, l’equip Ecoracing ha
aconseguit el primer lloc del podi proclamant-se
campió, competint en la categoria de projecte
presentant el disseny de l’ecoRZ, defensant-lo en les
diferents proves estàtiques (design event, cost event

i business presentation) davant de jutges destacats
del sector tals com enginyers de Fòrmula 1, Ferrari,
Dallara, Mercedes, entre d’altres. El resultat final
aconseguit ha estat de 323/325 punts que va fer
pujar a l’equip a l’esglaó més alt del podi.
Han participat més de 80 equips de les millors
universitats europees i d’arreu del món.
L’equip Motospirit no va poder assistir-hi degut
a què estava a la competició internacional
universitària Motostudent.

ELS PROTAGONISTES

50 anys professió

Sr. Joan Majó

Nous col·legiats

Guardó d’Honor
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Sala Cooperativa / Parets del Vallès

2013
La indústria
farmacèutica al Vallès
27 DE SETEMBRE DE 2013

L’Acte Social d’aquest any, el vàrem dedicar a:
“La indústria farmacèutica al Vallès”
Catalunya té aproximadament la meitat dels laboratoris
farmacèutics d’Espanya i és l’origen i seu de les sis
principals empreses espanyoles: Almirall, Esteve, Ferrer,
Grifols, Lacer i Uriach; de les quals 5 es troben al Vallès.
És una de les especialitzacions tradicionals de la indústria
catalana.
L’Acte Social va començar amb una conferencia a càrrec
del President de la Delegació del Vallès, Sr. Francesc
Figueras, al voltant del leitmotiv d’aquesta edició.

Sala Cooperativa

A continuació, es va retre homenatge als companys amb
més de 50 anys de professió que ens acompanyaven
aquella nit:
• Sr. Josep Oriol Civil Desveus
• Sr. Juan Gutiérrez Fernández de Mayorales
També es va fer el lliurament de la insígnia als nous
col·legiats assistents a l’acte:
• Jordi Casas Casablanca
• Albert Codina Soler
• Eduard Martí Miret

GUARDÓ D’HONOR

Parets del Vallès
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Després d’examinar les propostes presentades, el Jurat
va decidir per unanimitat concedir el Guardó d’Honor,
en la seva dotzena edició, a GRIFOLS, S.A. grup
multinacional que compta amb un equip de més de 11.200
professionals, per la seva llarga i fructífera trajectòria en

la fabricació de productes derivats del plasma, així com
en la fabricació d’equips i reactius per al diagnòstic, i
la de productes per a la farmàcia hospitalària, sense
oblidar la divisió d’Enginyeria que treballa pel propi grup
i com consultors externs. Tot això en creixent expansió i
diversificació tant de l’oferta com dels mercats, amb una
elevada internacionalització que l’han posicionat com
empresa pionera líder del sector, que busca l’excel·lència
en la millora i la innovació constant dels seus productes,
al servei de la salut de les persones.

Sr. Francesc Figueras
President de la Delegació

El Sr. Carlos Roura, Vicepresident Corporatiu de la Global
Industrial Division de GRIFOLS, va recollir el guardó de
mans del Sr. Antoni Ma. Grau, Director General d’Indústria
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, que tot seguit ens va adreçar unes paraules
i del President de la Delegació, Sr. Francesc Figueras.
Finalment, l’l·lustríssim Senyor Sergi Mingote Moreno,
Alcalde de Parets del Vallès, va concloure l’acte.
Sr. Carlos Roure,
Vicepresident Corporatiu

Acte Social

Sopar dels EIC

ELS PROTAGONISTES

50 anys professió

Il·lm. Sr. Sergi Mingote

Nous col·legiats

Guardó d’Honor
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Edifici BBVA - UNNIM / Terrassa

2012
La banca: la indústria
i els enginyers
19 d’octubre DE 2012

L’edició d’aquest any, que arriba a la 16a edició, la
vàrem dedicar a:
“La banca: la indústria i els enginyers”
En els temps que estem vivint, el finançament és un
element decisiu en la marxa de moltes empreses, en
particular les PIMES. La banca hi té un paper cabdal, clau.
Quines són doncs les seves propostes reals, certes avui
per avui? Intentarem donar-hi resposta en el transcurs
de la taula rodona que començarà seguidament.

Acte social

En primer lloc, va tenir lloc una taula rodona integrada
per:
• Sr. Jaume Batlle i Pié, Director Comercial Territorial
del BBVA
• Sr. Josep Canalias i Puig, sots Director General
de Banc Sabadell - Director Territorial de Catalunya
• Sr. Joan Cavallé Miranda, Director General
de la Caixa d’Enginyers.
i moderada pel nostre company Francesc Solé Parellada,
catedràtic d’Organització d’Empreses de la UPC
i economista.
A continuació, es va homenatjar als companys amb
50 anys de professió, que ens acompanyaven
en aquesta ocasió:
• Sr. Jordi Brullat Remolá
• Sr. Àngel Cuní Tugas

Sr. Francesc Figueras
President de la Delegació del Vallès
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També es va lliurar la insígnia als nous col·legiats
assistents a l’acte:
• Elisabeth Almirall Arriero

•
•
•

Aitor Díez Martínez
Joan Locutura Moré
Albert Morlans Español

GUARDÓ D’HONOR
Després d’examinar les propostes presentades, el Jurat
va decidir per unanimitat concedir enguany el Guardó
d’Honor a TELSTAR, grup familiar multinacional, per
la seva llarga i fructífera trajectòria en la fabricació de
productes d’alta tecnologia, en creixent expansió i
diversificació tant de l’oferta com dels mercats, amb una
forta activitat exportadora i elevada internalització que
l’han posicionat com empresa líder, amb voluntat de
créixer, millorar i innovar constantment, capaç d’adaptarse i donar resposta a les demandes del mercat.

Edifici BBVA

El Jurat va voler destacar la voluntat de romandre en el
territori, impulsant iniciatives en l’àrea del coneixement
com la Càtedra Telstar en Innovació i Tecnologies del
Buit en el Campus de l’UPC a Terrassa, una mostra més
del camí de l’excel·lència emprès.

Acte social

El Sr. Ton Capella, President i Conseller Delegat de
Telstar SA, per rebre el Guardó de mans del President
de la nostra Delegació.

Sopar dels EIC

ELS PROTAGONISTES

Guardó d’Honor

Nous col·legiats

Sopar EICs
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Pastas Gallo / Granollers

2011
L’alimentació:
Som el que mengem?
28 d’octubre DE 2011

Aquest any, l’Acte Social de la Delegació del Vallès dels
Enginyers Industrials de Catalunya, celebrava la seva
15a edició. Seguint el camí encetat els darrers sis anys
d’escollir un tema com a element conductor de l’Acte
Social, enguany el dediquem a:
“L’alimentació: som el que mengem?”
L’Alimentació en les seves diverses vessants del sector
primari, les indústries, la distribució, la restauració i la
gastronomia, és un sector de gran importància en el que
hi són presents molts enginyers.
Abans de l’inici de l’Acte, es varen poder visitar les
instal·lacions de l’empresa Pastas Gallo.

Pasta Gallo

Una vegada finalitzada, i amb tots els assistents
situats a la sala d’expedicions de l’empresa, el Sr.
Jesús Contreras, catedràtic d’antropologia social a la
Universitat de Barcelona i Director de l’Observatori de
l’Alimentació, va fer una explicació al voltant del tema
central de l’acte social.
A continuació, es va homenatjar als companys amb més
de 50 anys de professió:
• Sr. Joan López Bartrolí
• Sr. Josep Ma Martí Deulofeu
• Ferran Pont Puntigam

Visita instal·lacions
Pastas Gallo
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També, es va lliurar l’insígnia als cinc nous col·legiats
que ens acompanyaven:
• David Auleda Fornells
• Eduardo Medina Varet
• Francisco-Javier Travería Molero
• Laura Ramírez Gómez

GUARDÓ D’HONOR
En aquesta edició de l’Acte Social es va atorgar al
GRUPO GALLO per la seva llarga trajectòria com a
fabricants primer de sèmoles i després de pastes, per la
seva presència i arrelament a les comarques del Vallès,
per la millora contínua dels processos de fabricació, amb
la introducció de les últimes tecnologies, per l’ampliació
constant de la gamma de productes, que comporta
imaginació, coneixement i grans inversions, i per la forta
internacionalització de la companyia, present en els
mercats de més de quaranta països.

Instal·lacions
Pastas Gallo

El Jurat va voler destacar que, malgrat el temps actual
de gran incertesa, l’empresa està immersa en l’execució
de fortes inversions per a l’ampliació de les instal·lacions,
que permetrà augmentar la producció i els tipus de
productes, que consolidarà el seu destacat lideratge en
el sector.
La Sra. Sílvia Espona, Directora de Comunicació del
Grup Gallo va recollir el Guardó de mans del President
de la nostre Delegació.

Acte social

Finalment, l’il·lustríssim Sr. Josep Mayoral, Alcalde de
Granollers, ens va adreçar unes paraules per concloure
l’Acte.

Acte social

ELS PROTAGONISTES

50 anys professió

Il·lm. Sr. Josep Mayoral

Nous col·legiats

Guardó d’Honor
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Hotel Qgat / Sant Cugat del Vallès

2010
La mobilitat
al Vallès
28 d’octubre DE 2010

Aquest any, l’Acte Social de la Delegació del Vallès dels
Enginyers Industrials de Catalunya, celebrava la seva
14a edició.
Seguint el camí encetat els darrers cinc anys d’escollir un
tema com a element conductor de l’Acte Social, que fou
en el 2005 l’Automoció, en el 2006 l’Aigua, en el 2007
l’Energia Elèctrica, en el 2008 Les Energies Renovables,
i en el 2009 La Mobilitat al Vallès (Transport de passatgers
per carretera), aquest any el vàrem dedicar a:
“La mobilitat al Vallès”
en la seva vessant del Transport Ferroviari.

Acte Social

Entre les diverses empreses representatives del sector
presents a les nostres comarques, ens acompanyaven en
aquest acte: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
Indra i Ute Tunel Terrassa.
La conferència va anar a càrrec del Vice-Degà del Col·legi
d’Enginyers Industrials i president de la seva comissió
de Mobilitat, Sr. Josep Ma Rovira i Ragué.
A continuació, es va homenatjar als companys amb
50 anys de professió assistents a l’acte:
• Sr. Manel Andrés Pey
• Josep Climent Parcet
• Esteve Jornet Riera
• Josep Oriol Parpal Marfà

Hotel Qgat
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També, es va lliurar l’insígnia als nous col·legiats que ens
acompanyaven en aquesta ocasió:
• Olga Abizanda Ferrer
• Josep M. Fernández Bermúdez
• Sergi Matas Nisa

•
•
•
•
•
•

Gloria Isabel Perona Carrasco
Marc Pombo Crusens
Lluís Serrat Vilardell
Francesc Sulé Carreras
Marc Torres Badosa
Lídia Yáñez Ruiz
Acte social

GUARDÓ D’HONOR
Després d’examinar les propostes presentades, el Jurat
va decidir per unanimitat concedir el Guardó d’Honor
de l’Acte Social 2010, en la seva novena edició, a
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
per la seva llarga trajectòria com a operadors del
transport ferroviari, essent pioners a les comarques
del Vallès, pel seu arrelament al territori, per la millora
contínua del servei i per la modernització constant del
material mòbil i les instal·lacions.

Acte social

El Sr. Joan Torres i Carol, president de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, va rebre el Guardó de mans
del president de la Delegació.
Finalment, el President de l’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya, Sr. Joan Torres, i el Degà del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Sr. Joan
Vallvé, ens va adreçar unes paraules per concloure
l’Acte.

Acte social

ELS PROTAGONISTES

Guardó d’Honor

Nous col·legiats

50 anys professió
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Teatre Auditori / Granollers

2009
La mobilitat
al Vallès
30 d’octubre de 2009

En aquesta ocasió, l’Acte Social de la Delegació del
Vallès el vàrem dedicar a:
“La mobilitat al Vallès”
en la seva vessant del Transport de passatgers per
carretera.
Es tracta d’un sector de gran importància estratègica,
fonamental pel desenvolupament sostenible de les
nostres comarques, i bàsic per aconseguir la millora
continuada de la mobilitat viària. Des dels fabricants
de vehicles, passant per les empreses auxiliars i les de
senyalització, i sobretot pels operadors, hi intervenen
un gran nombre d’empreses en les que hi són presents
molts enginyers.

Acte Social

Ens acompanyaven en aquest acte diverses empreses
i institucions molt representatives del sector, presents a
les nostres comarques: Acesa-Abertis, Amtu, Arca, Atm,
Indra, Iribus, Man, Mercedes Benz, Moventis, Sagalés,
Scabarna i Tus.
Durant la vetllada, el pianista, el Sr. Martí Ventura, va
amenitzar els diversos apartats de l’Acte amb agradables
i coneguts standards de Jazz.
El Sr. Manel Villalante i Llauradó, Director General del
Transport Terrestre del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, va
oferir una breu conferència a tots els assistents.

Sopar dels EIC
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A continuació, es va homenatjar al company amb 50
anys de professió que ens acompanyava en aquesta
ocasió:
• Sr. Josep Ma. Nadal i Sala

També, es va lliurar l’insígnia als nous col·legiats que ens
acompanyaven:
• Albert Aquilina Claramunt
• Josep Barberillo Nualart
• Claudia Ma. Carranza Álvarez
• Josep Domingo Hinojosa Recasens
• Sergi Martínez-Abarca Espelt
• Sergi Pujol González
• Ricard Puntos Pérez
• Jordi Tatjé Puit

Sr. Manel Villalante

GUARDÓ D’HONOR
Després d’examinar les propostes presentades, el Jurat
va decidir per unanimitat concedir el Guardó d’Honor,
en la seva vuitena edició, ex-equo, a les empreses de
transport col·lectiu MOVENTIS i EMPRESA SAGALÉS
S.A. per la seva llarga trajectòria com a operadors del
transport de viatgers, essent pioners a les comarques
del Vallès, pel seu arrelament al territori, per la millora
contínua del servei obrint noves línies, i per modernitzar
constantment les seves flotes.

Acte social

Finalment, l’Il·lustríssim Sr. Josep Mayoral, Alcalde de
Granollers i president de l’AMTU, ens va dirigir unes
breus paraules de cloenda.
Per acabar a mode de cloenda i comiat, el pianista ens
va interpretar So in Love i Every time you say Goodbye.
Guardó d’Honor

ELS PROTAGONISTES

50 anys professió

Il·lm. Sr. Josep Mayoral

Nous col·legiats

Guardó d’Honor
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mNACTEC / Terrassa

2008
Les energies
renovables
24 d’octubre de 2008

En aquesta edició, l’Acte Social de la Delegació del
Vallès el vàrem dedicar al món de les:
“Energies Renovables”
Es tracta d’un sector de gran importància estratègica,
en forta expansió, que engloba l’energia hidroelèctrica
tradicional i altres de més noves, com l’energia eòlica,
la solar, tant tèrmica com fotovoltaica, i la provinent
de la biomassa, que pretenen reduir el consum dels
combustibles fòssils i aconseguir així un creixement
sostenible. Des de la fabricació de productes i equips, les
enginyeries que dissenyen les instal·lacions, les pròpies
empreses instal·ladores, i les d’explotació, hi intervenen
un gran nombre d’empreses en les que hi són presents
molts enginyers.
En aquesta edició, ens acompanyaven diverses
empreses molt representatives del sector, presents a
les nostres comarques: Aleo, Alstom Ecotècnia, Electra
Caldense, Eoliccat, Giro i TFM.
En primer lloc, el company Ignasi Nieto i Magaldi, ex
secretari d’Estat d’Energia i vice-president executiu
d’Isdefe, ens va dedicar unes paraules sobre el leitmotiv
de l’acte.

Sopar dels EIC
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A continuació, es va homenatjar als company amb 50
anys de professió que ens acompanyaven en aquesta
ocasió:
• Josep Faus i Pascuchi
• Josep Ma. Querol i Noguera
• Joaquín Fernando Sordo Sordo

També, es va lliurar l’insígnia als nous col·legiats que
varen assistir a l’acte:
• Xavier Abella Vivancos
• Oscar Arias Pérez
• Pere Boada Aragonés
• Antoni Grau Roca
• Edgar Guàrdia Capdevila
• Israel Montero Blanco
• Ignasi Pijoan Bori
• Albert Pujades Pous
• Laura Sáez García

Sopar dels EIC

GUARDÓ D’HONOR
Després d’examinar les propostes presentades, el Jurat
va decidir per unanimitat concedir el Guardó d’Honor
d’enguany, en la seva setena edició, a l’empresa ALSTOM
ECOTÈCNIA per ser capdavantera en la implantació de
l’Energia Eòlica al nostre país, per la seva presència al
Vallès després de la seva incorporació al grup Alstom,
i per haver apostat per les noves tecnologies tant en la
creació de l’important Centre Tecnològic Industrial de
Barcelona, en el que hi treballen 230 enginyers, dels
quals el 60% són titulats superiors, com en la fàbrica
d’Alstom de Santa Perpètua de Mogoda que compta
amb 237 enginyers en la seva plantilla, el 67% d’ells
enginyers superiors.

Acte social

El Sr. Fèlix Urrea i Pérez, Director General d’Alstom
Ecotècnia, va recollir el guardó de mans del President
de la Delegació.
Finalment, l’Il·lustríssim Sr. Pere Navarro, Alcalde de
Terrassa, va adreçar unes paraules de cloenda als
assistents.

Acte social

ELS PROTAGONISTES

Nous col·legiats
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Enginyers Industrials Vallès

Dades
de contacte
Descobreix-nos

Enginyers Industrials
de Catalunya Delegació del Vallès

937 255 066
valles@eic.cat
www.eic.cat
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c. Advocat Cirera, 8,
despatx 23
08201 – Sabadell

Enginyers Industrials de Catalunya - Delegació del Vallès
Advocat Cirera, 8, 2n, despatx 23 - 08201 Sabadell
Tel. 937 255 066 / valles@eic.cat
www.eic.cat

