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«[Soc de l’Associació i el  
Col·legi perquè] a mesura 
que han augmentant les me-
ves responsabilitats laborals, 
considero que és important 
tenir un punt de referència fia-
ble, tant pel que fa a informa-
ció general del sector com a 
qüestions més concretes com 
ara assessorament respecte 
al meu àmbit laboral»

«Els i les professionals de l’enginyeria tenim 
també la responsabilitat (i l’oportunitat) de 
posar a l’abast de les institucions el nostre 
coneixement per plantejar una societat més 
sostenible»

És tècnica de maquinària 
i gestió de l’energia a 

l’àrea de sanejament de 
l’empresa mixta Aigües 

de Barcelona.

President del CEW 
(Munic, Alemanya)

Millorar la productivitat 
ens convertirà en persones 

més eficients 
en el nostre dia a dia 

tant professional 
  com personal. 

Tenim presència a més de 25 
països del món acompanyant 
els enginyers catalans que viuen 
arreu.  

No cal que vinguis a les oficines del 
Col·legi per consultar les normes UNE. 
Consulta-ho a: 

unió
europea

- TRACTAT

- REGLAMENT

- DIRECTIVA

- DIR. CODIFICADA

- DECISIÓ

- COMUNICACIÓ

- RECOMENACIÓ

- DICTAMEN

eSpanYa

- CONSTITUCIÓ

- LLEI (ORGÀNICA

  I ORDINÀRIA)

- REIAL DECRET

- ORDRE

- RESOLUCIÓ

- CIRCULAR O      

  INSTRUCCIÓ

CoMuniTaT
auTÒnoMa

- LLEI (ORGÀNICA

  I ORDINÀRIA)

- DECRET

- ORDRE

- RESOLUCIÓ

- CIRCULAR O      

  INSTRUCCIÓ

ÁMbiT
LoCaL

- ORDENANÇA

- ORDENANÇA

  TIPUS

- REGLAMENT

- BANDO

 

Logistics Manager METAL·LÚRGICA 

40.000-50.000 € 

cap de quaLitat QUíMIC/fARMA 
50.000-75.000 €

Bi expert CONSULTORIA TIC 
35.000-45.000 €

www.eic.cat/serveis/infocentre

eSpeCiaLiTzaCió

ForMaCió ConTínua

nou regLaMent de seguretat per a instaL·Lacions frigorífiques  
03/02/2020 Sabadell, CURS NOU 
power Bi coM a eina de Business inteLLigence  
03/02/2020 barcelona, CURS NOU

fLexiBiLitat de La deManda. introducció i oportunitats de negoci 
14/02/2020 barcelona, CURS NOU

proj. LuMinotèncnic d’enLLuMenat ext. Mesura i controL regLaMentari 
10/02/2020 barcelona

iot aMB arduino i raspBerry pi: MicrocontroLadors d’ús professionaL

12/02/2020 barcelona

direcció de projectes d’enginyeria de La construcció  
07/02/2020, II EDICIó

enginyeria avançada deL ManteniMent  
18/02/2020, VIII EDICIó

apunTa’T aLS CurSoS 
de ForMaCió

CENTRE DE fORMACIó I OCUPACIó

eL 2019 vaM pubLiCar 
MéS de 1.000 oFerTeS  
a La borSa de TrebaLL

OCUPACIó

ConeixeS L’ordre 
d’apLiCabiLiTaT 
de LeS norMeS 
jurídiqueS?

INfOCENTRE

CreixenT  
Cada dia

CATALAN ENGINEERS WORLDWIDE

oFerTeS deSTaCadeS 
deLS úLTiMS MeSoS

Coneixes el programa de Mentoring dels 
Enginyers Industrials de Catalunya?  
Posem en contacte enginyers amb carreres 
consolidades amb joves enginyers en actiu 
per acompanyar-los en el seu procés de des-
envolupament professional.

ocupacio.eic.cat/mentoring

Hi Ha CaMinS  
que no S’Han de Fer  
en SoLiTari

PROGRAMA DE MENTORING

eLiSabeT 
branCHaT 
Freixa

L’Associació i el Col·legi, amb el suport de la 
Mútua, ofereix ajuda per crear noves start-ups 
i acompanyament en el procés de creixement.

penSa 

i
Fes el full de ruta, marca els 

objectius, les prioritats  
i valora el temps que tens. 

CoMuniCa
ii

I fes-ho bé.  
No tinguis por  

a delegar.

FeS-Ho
iii

Si la tasca a fer et demana 
menys de 2 minuts,  

no l’apuntis a la llista, fes-la.

ConCenTra’T 

iv

Agrupa tasques i controla les 
interrupcions. Alerta amb els 

grups de Whatsapp... 

no 

v

Has de saber dir  
que no. 

CEO de Babyboo
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«L’enginyeria per això, ha de seguir es-
coltant i adaptant-se al futur que ens ve. 
Estar a l’altura de les expectatives de 
les empreses i usuaris finals. Posicio-
nar-se en les verticals que es marquen 
com a tendència, impressió 3D, block-
chain, IOT i IA»   

«Després de la universitat és necessari 
que hi hagi un lloc on puguis trobar su-
port continu, orientació, formació, i crec 
que aquest lloc ha de ser el Col·legi»

ConeixeS L’eSpai 
per aLS enginYerS 
eMprenedorS?

5 CLauS 
per Ser MéS
produCTiuS

ENGINYERS EMPRENEDORSCARRERA EN CONSTRUCCIó

Quina puntuació donaries al valor que 
aporta, de cara a tercers, visar/certifi-
car els teus treballs?

Les administracions t’admeten el CAP 
del Col·legi com alternativa al Visat 
(sempre que el visat no sigui obligatori)

Després d’uns mesos de funcionament de la 
nova aplicació per optimitzar el procés de 
tramitació de certificats i visats, vam fer una 
enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries 
que feien ús del servei. 

Per cert, sabies que visant o certificant un 
treball s’incrementa la cobertura de respon-
sabilitat civil de 150.000 euros?

7,6

79%

eSTreneM 
inSTaL·LaCionS

renoveM 
proCeSSoS

CERTIfICACIó

EL centre de formació i ocupació estrena 5 
aules amples a la mateixa seu del Col·legi amb 
tot el necessari per poder treure el màxim ren-
diment a les jornades de formació. Fins i tot, 
el café té gust de nou. Vine a tastar-lo. Vine a 
veure-les. Vine a posar-les a prova. 

CENTRE DE fORMACIó I OCUPACIó

* fotografia de la portada

«El CEW obre un nou espai a l’enginyeria catalana a l’estranger. 
Un lloc de trobada, de benvinguda i de retorn. 
Per estar a prop, siguis on siguis»
MarTí paSCuaL

www.eic.cat/noticies/
entrevista-elisabet

www.eic.cat/noticies/entrevista-marina



«Hem de reflexionar com des de 
l’enginyeria podem contribuir a 
l’àmbit de la salut aportant els nostres 
coneixements als processos industrials, 
logístics, d’ús, eficiència i d’accés  
a les cases»

L a revolució industrial 4.0 i la ne-
cessitat de replantejar-se el pre-
sent per afrontar el futur han si-

tuat l’enginyeria com 
a actor principal d’un 
món que es mou a 
molta velocitat, amb 
noves exigències i 
amb un sentit d’ur-
gència per aprofitar 
les oportunitats. 

Més que mai, en-
ginyers compromesos 
amb la indústria i la tecnologia són els 
responsables del seu propi creixement 
professional. Parlem de  fites i de mo-

ments que condicionaran el camí, com 
ara la cerca de la primera feina, afrontar 
l’encàrrec d’un projecte nou o complex, 

liderar un projecte a 
l’estranger, gestionar 
una promoció profes-
sional, engegar una 
start-up, passar d’una 
posició tècnica a una 
de directiva o liderar i 
dirigir un equip. 

El camí no s’ha de 
fer sol. És aquí on En-

ginyers Industrials de Catalunya, creat i 
dinamitzat  pels mateixos professionals 
del sector, oferim el nostre acompanya-

ment i experiència per assessorar, guiar, 
facilitar i donar solucions. Són eines per-
què pugueu afrontar amb garanties d’èxit 
els vostres moments. 

Avui us diem HoLa i us oferim un 
tast de la utilitat d’Enginyers Industrials 
de Catalunya a través dels testimonis i les 
experiències de companys i companyes 
que han aprofitat el valor de tenir un ins-
trument de trobada per a tot el col·lectiu. 

Perquè és el moment de l’enginyeria. 
Perquè és el nostre moment. 

Marc pérez pey ha parlat amb nosaltres 
sobre l’Associació i el Col·legi, el present i el 
futur de l’enginyeria i la salut, el seu àmbit 
professional. Llegeix l’entrevista a

Director Regional 
de Hartmann Group
i president de la nova  
Comissió d’Enginyeria 
de la Salut

ASSOCIAT / COL·LEGIAT 10561

coMiSSió d’enginyeria de la Salut 

20 Febrer 2020  
Presentació de la comissió  
d’enginyeria de la Salut.

publi

éS eL MoMenT 
de L’enginYeria,

éS eL noSTre 
MoMenT

MarC 
pérez 
peY

Raimon Miserachs 
Director de Desenvolupament Corporatiu

a Enginyers Industrials de Catalunya 

COMISSIONS

ASSOCIACIó I COl·legI

«Són eL gran 
aMbaixador 
deLS enginYerS»

«L’aSSoCiaCió 
i eL CoL·Legi 
SoM ToTS.  
HeM de ConTribuir 
que Sigui aLLÒ 
que voLeM eLS 
enginYerS» 

CoSeS que Han paSSaT

Save 
THe daTe

casals i la iniciativa educativa robolot. 
La consellera d’Empresa i Coneixement, 
Àngels chacón, va cloure l’acte organit-
zat per la Comissió Indústria 4.0.

25 oCTubre 2019 
paolo dario, professor del Laborato-
ri Advanced Robotics Technologies and 
Systems i del Centre d’Investigació en 
Microenginyeria de la Scuola Superiore 
Sant’Anna va ser el conferenciant convidat 
a la v nit de la robòtica. Durant la vet-
llada, es va premiar la trajectòria profes-
sional de l’enginyera i informàtica alícia 

13 noveMbre 2019

Recupera les ponències del ii fòrum del 
vehicle autònom: La connectivitat al 
web celebrat a l’ETSEIB:  

La TranSForMaCió digiTaL a LeS 

piMeS i enTiTaTS: CaSoS d’èxiT

13 gener 2020

preSenTaCió de La nova 

CoMiSSió d’enginYeria 

de La SaLuT

20 febrer 2020

CaSoS de CoMpLianCe TèCniC  

i reSponSabiLiTaT penaL  

de perSona jurídiCa

4 març 2020

www.eic.cat/agenda

www.eic.cat/jornades/1108597

www.nitdelarobotica.cat www.eic.cat/noticies/entrevista-marc
gener-Febrer 2020


