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«Per un costat crec que [l’Associació i el Col·le-
gi] ha de ser el vincle més directe que tenim 
els recent titulats cap al món professional 
i empresarial del territori. Per altra banda, 
s’organitzen cursos de formació en aspectes 
i temàtiques concretes que no es veuen a la 
universitat. Finalment, el Col·legi no deixa de 
ser una associació, i com a tal, m’agrada que 
s’organitzin activitats [lúdiques]»

«L’enginyeria, igual que la 
medicina, s’ha d’entendre 
com una eina que té la socie-
tat per avançar, millorar i faci-
litar la vida de totes les perso-
nes del planeta»

 Estudia 
el doctorat 

a la Universitat 
de Lleida. 

formacio.eic.cat/cursos

eic.cat/serveis/infocentre

eic.cat/noticies/eic-govern-energia 

eic.cat/noticies/entrevista-ariadna

ApUntA’t  
ALs cURsOs 
dE FORMAcIó

EstÀs AL dIA 
dE LA MOdIFIcAcIó  
En EL cOdI tÈcnIc 
dE L’EdIFIcAcIó?

pROgRAMA MEntORIng

EL gOVERn REVIsA, 
ARRAn dE LA pEtIcIó 
d’EngInYERs  
IndUstRIALs, L’IMpOst 
sObRE EnERgIA

CENTrE DE FOrMACIÓ I OCUPACIÓINFOCENTrEOCUPACIÓ

LEs cLAUs 
dEL dEcÀLEg 

d’EqUItAt

I.
Es donarà visibilitat 

a les dones enginyeres  

II.
Es vetllarà per a què aquesta visibilització s’estengui 

també en tots aquells actes que s’organitzin

III.
S’utilitzarà una comunicació 

i un llenguatge no sexista 

IV.
Es treballarà en el foment 

de l’equitat laboral a l’enginyeria

V.
Es donarà a conèixer el decàleg a totes les empreses 

i institucions amb les que es té vinculació 

VI.
Es donaran a conèixer 

referents 

VII.
Es potenciarà 

la figura de mentores 

VIII.
Es treballarà per fomentar 

les vocacions STEM  

Ix.
Es donarà un especial suport a les afectades 

en tota situació de discriminació per raons de gènere 
dins de l’àmbit laboral 

x.
Es treballarà per posar de manifest 

la riquesa de la inclusió i la diversitat social i cultural 
en tots els àmbits i institucions 

amb les que es té vinculació 

EspEcIALItZAcIó

Enginyer/a mecànic/a R+D 
Fabricació materials construcció  
35.000 - 45.000 €

Responsable Oficina tècnica 
Fabricació maquinària  
35.000 - 45.000 €

Gerent  
Fabricació materials construcció  
50.000 - 75.000 €

OFERtEs 
dEstAcAdEs 
dELs ÚLtIMs 
MEsOs

OCUPACIÓ

ocupacio.eic.cat

ocupacio.eic.cat/mentoring

lleida.eic.cat

A l’Infocentre et posarem al dia dels 
documents que s’han vist afectats arran 
d’aquest canvi de normativa.

Posem en contacte enginyers amb carre-
res consolidades amb enginyers en ac-
tiu per acompanyar-los en el seu procés 
de desenvolupament professional. Hem 
preguntat a jordi bosch quina valora-
ció fa de la seva experiència com a men-
tee del programa de Mentoring dels En-
ginyers Industrials de Catalunya.

El Govern català examinarà el redac-
tat dels articles 10 i 14 de l’avantprojec-
te de Llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic. Se-
gons la Comissió d’Energia, el nou im-
post sobre l’energia hidroelèctrica i la 
cogeneració discrimina sense justifica-
ció les renovables.

eic.cat/serveis/serveis-assessorament

dEIxA’t 
AssEssORAR...

EL pRIMER  
cOntActE dELs 
EstUdIAnts AMb 
EL Món LAbORAL

EspERAnt 
EL pROpER pARtIt

SErVEI JUríDIC

NEXE

DEMArCACIÓ DE LLEIDA

...quan hagis de constituir una 
societat, hagis de fer un trà-
mit a l’Administració o un pe-
ritatge, hagis de revisar do-
cumentació relativa al càrrec 
professional o bases de convo-
catòries, vulguis conèixer la te-
va responsabilitat civil, admi-
nistrativa o penal; o necessitis 
defensa jurídica de la professió. 
Recorda que tens al teu servei 
l’Assessoria jurídica general. 

Ariadna carrobé ens explica com va 
entrar a formar part d’Enginyers Industrials 
de Catalunya. «Des de la Demarcació de 
Lleida s’està fomentant molt involucrar els 
estudiants i recent titulats al col·legi i fer-
los partícips de les seves activitats. L’any 
passat es va crear un grup de futbol on s’hi 
van apuntat tots els companys de classe. A 
partir d’aquí amb la broma del futbol ens 
vam associar tots, i des d’aleshores que en 
formem part. Abans com associats i, ara 
que tinc el títol, com a col·legiada.» 

MATILDE VILLArrOyA

«L’enginyeria és una professió  
apassionant que et permet inventar, 
dissenyar, crear, resoldre problemes, 
treballar per un futur millor  
i a més, gaudir-ho» 

ASSOCIADA / COL·LEGIADA 19701 
MArTA NOLIS

«Sempre s’ha concebut que les ciències 
són dels homes. Cal que l’entorn 

deixi de preconcebre i escollir 
què agrada a qui»   

* la frase de la portada és de Laura Trem
osa, associada / col·legiada 1

5
6

7

FORMAcIó cOntÍnUA

Plataformes mòbils.  
Transformant la intralogística 

18/03/2020 BArCELONA 

Qualitat elèctrica: Gestió  
dels microtalls, harmònics,  
reactiva i altres pertorbacions 

24/03/2020 SABADELL 

Obligacions legals  
del manteniment 
25/03/2020 BArCELONA 

Tècniques de negociació  
i gestió del conflicte 

02/04/2020 BArCELONA 

Intel·ligència artificial.
Aplicacions per al món  
de l’empresa 

15/04/2020 BArCELONA

Enginyeria Avançada  
del Manteniment  
10/03/2020 BArCELONA 

Direcció de  
projectes d’enginyeria  
de la construcció 

24/03/2020 BArCELONA

«Els consells del meu mentor, amb un 
tracte molt correcte, proper i professio-
nal m’han estat de gran utilitat a l’hora 
d’afrontar temes per a mi desconeguts 
en l’àmbit directiu. També m’ha ajudat 
a validar el projecte que estic proposant 
internament a l’empresa i que em pot 
obrir moltes portes i oportunitats. En de-
finitiva, estic molt content i agraït»

«Em van assignar un mentor amb qui 
vaig comprovar que tenim perfils amb 
molts paral·lelismes, vas ser un encert 
del Col·legi i els agraeixo la feina feta»

jORdI bOscH
ASSOCIAT / COL·LEGIAT 14111 

PrOPErES DATES

FòRUM EMpREsEs

EsEIAAt 2020 
26/02/2020 TErrASSA 

EtsEIb 2020  
10,11,12/02/2020 BArCELONA  

Iqs 2020 
11/03/2020 BArCELONA  

EEbE 2020 
11,12/03/2020 BArCELONA 

 



I nevitablement el talent femení en 
el conjunt de les professions STEM 
es fa més visible al mes de març. 

Universitats, associacions professionals 
i empresarials orga-
nitzem actes de tot ti-
pus i es mouen per 
les xarxes tuits i posts 
sobre el tema que ge-
neren milers de likes. 
I tornen a sortir els 
conceptes com sostre 
de vidre, paritat, fal-
ta de vocacions, con-
ciliació, discriminació, 
bretxa salarial i quotes. Els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, aprovats 
el 2015 per les Nacions Unides, són una 

bona base perquè s’estableixin accions 
fins el 2030 en àmbits d’importància crí-
tica per a la humanitat i el planeta. Des 
de l’enginyeria podem incidir molt di-

rectament en la ma-
joria d’aquests objec-
tius (energia neta i 
assequible, indústria, 
innovació i infraes-
tructures, salut i be-
nestar, entre altres), 
però des de l’Associa-
ció i el Col·legi també 
estem alineats amb el 
número 5: igualtat de 

gènere. La primera mostra d’aquest com-
promís ha estat l’aprovació recentment 
d’un Decàleg d’Equitat impulsat per la  

Comissió d’Equitat, Tecnologia i Fu-
tur. Es basa en una de les fites de 
l’ODS 5 “Vetllar per la participació ple-
na i efectiva de les dones, i per la igual-
tat d’oportunitats de lideratge en tots 
els àmbits de presa de decisions en la 
vida política, econòmica i pública.” 
El març del 2020 és el moment de difon-
dre’l i fer likes per donar-li visibilitat, però 
la implantació dels 10 punts del Decàleg 
ja ha començat i ha de servir perquè el ta-
lent femení sigui visible de manera natu-
ral durant tot l’any amb l’objectiu de fer 
desaparèixer de la nostra agenda els con-
ceptes amb què començava.

Partner Alliance Manager 
a HP i presidenta de 
la Comissió d’Equitat, 
Tecnologia i Futur.
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MIREIA 
FURRIOL

Laura Ivern
Directora de l’Àrea de Coneixement i Serveis

a Enginyers Industrials de Catalunya 

COMISSIÓ

«L’ObjEctIU és  
cOntRIbUIR A FER  
Un Món MILLOR» 

03-04
/2020

ASSOCIACIÓ I COL·LEGI

«HI HA pROU EstUdIs 
qUE dEMOstREn qUE  

En ELs EntORns 
EqUItAtIUs, IncLUsIUs 
LEs cOsEs FUncIOnEn 

MOLt MILLOR» 

TALENT

«HI HA UnA bREtxA 
EntRE EL tALEnt  

tEcnOLògIc  
dIspOnIbLE I LEs  
nEcEssItAts dE 

tALEnt tEcnOLògIc, I 
HEM dE tREbALLAR pER 

tAncAR-LA» 

PrOGrAMA MENTOrATGE

«[tEnIM Un pROgRAMA 
AdREçAt] A LEs 

REcEntMEnt 
tItULAdEs pER 
A qUE EntRIn  
EMpOdERAdEs 

 AL Món LAbORAL» 

                   — «Doncs jo, noia,    
 seré Enginyer Industrial»
         —vaig respondre —. I així va ser

Mira l’entrevista sencera a Mireia Furriol a:  eic.cat/comissions/equitat-tecnologia-i-futur sAVE 
tHE dAtE

cOsEs qUE  
HAn pAssAt

eic.cat/jornades/1110697 eic.cat/jornades/1110317 eic.cat/agenda

cOncLUsIOns dEspRés dEL 
cOp25 dE MAdRId, AbAns dE 
gLAsgOW 05/03/2020  

InFORME AnUAL dE L’AgÈncIA  
IntERnAcIOnAL dE L’EnERgIA 
sObRE pROspEctIVA EnERgÈtIcA 
12/03/2020  

VIsItA A LA FÀbRIcA  
d’ALMIRALL 25/03/2020  

VIsItA A L’EMpREsA sILEncE 
scOOtERs ELÊctRIqUEs 25/03/2020 
 

dEscObRIM LEs IntERIORItAts 
dE LA FóRMULA 1 
11/02/2020  

Recorda que pots trobar el vídeo íntegre 
de la taula rodona F1: Experiències per-
sonals a la F1. Els tests de porta endins 
amb enginyers que han format part dels 
equips d’enginyeria de Force India (F1), 
Renault (F1) i Mercedes (F1). Organitza-
da per el grup de treball de Motorsport.  

dOnEM LA bEnVIngUdA  
A LA nOVA cOMIssIó 
20/02/2020  

Èxit d’assistència en la presentació de la 
Comissió d’Enginyeria de la Salut. El seu 
president, Marc Pérez Pey, va remarcar la 
importància que té poder posar en con-
tacte als enginyers del sector per tal que 
intercanviïn coneixements, reflexions i 
generin debats sobre  les noves tendèn-
cies i alhora posicionar l’enginyeria com 
un dels principals pilars del sector.   

EL dEcÀLEg
d’EqUItAt 

HA dE sERVIR 
pER FER VIsIbLE 

EL tALEnt 
FEMEnÍ


