ENGINOVA

COMISSIONS

L’ESPAI PER
A L’EMPRENEDORIA

CAP A UNA CONDUCCIÓ
AUTÒNOMA I ASSISTIDA

L’Associació i el Col·legi, amb la col·laboració de la Mútua, ofereix suport per
crear noves start-ups i acompanyament
en el procés de creixement. En aquest espai per a l’emprenedoria, posem a disposició de cada projecte allò que necessita
segons el punt de desenvolupament en
el qual es troba. Així doncs, oferim formació, assessorament, inversió i anàlisi.
Informa-te’n.

La mobilitat va tenir un lloc destacat durant la 4a Jornada Smart Cities: Impacte previsible de la tecnologia 5G organitzada per la
Comissió de Societat Digital. Els ponents
van coincidir en què la implementació
d’aquesta tecnologia implicarà un canvi en
el plantejament i organització de les ciutats
i que transformarà, inevitablement, l’ús
del transport. Segons Pilar Conesa, fundadora i CEO d’Anteverti, la 5G afectarà la
mobilitat facilitant la conducció autònoma
i les ajudes a temps real. Les conseqüències
seran «unes ciutats més segures i amables».

L’EMPRENEDOR

eic.cat/jornades/1117697

GUILLEM PENALVA
ASSOCIAT / COL·LEGIAT 19.565

Director tècnic d’Enchufing

«Veiem més transport
públic i més vehicle compartit, però sempre més net i
eficient: elèctric. Això encaixa molt
amb la nostra visió ja que sempre hem
cregut que el futur de la mobilitat havia de
ser sense fums»

MARTA GUASH
Enginyera Área Guasch Ingeniería, SLP

eic.cat/content/enginova

«Certifiquem tots els nostres projectes. El servei
de certificació del COEIC dona a la nostra enginyeria la garantia d’una feina ben feta en base a la
reglamentació vigent davant l’Administració»

CERTIFICACIO

CERTIFICA I AUGMENTA
LA COBERTURA
Sabies que la cobertura bàsica augmenta
en 150.000 euros en cas de sinistre si la
documentació dels treballs està visada o
certificada amb el CAP?
eic.cat/serveis/certificació

CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

QUIN TIPUS DE
FORMACIÓ BUSQUES
O NECESSITES?
AQUEST 4T TRIMESTRE,
HEM PROGRAMAT MÉS
DE 50 CURSOS
FORMACIÓ CONTÍNUA
DE NOVEMBRE

Curs pràctic d’elaboració de projectes
d’instal·lacions tèrmiques
23/11/2020 PRESENCIAL / ONLINE EN DIRECTE
ASSOCIAT / COL·LEGIAT 8.790

LES 5 CLAUS
DEL COTXE
DEL 2040

SERVEIS D’OCUPACIÓ

SERVEIS D’OCUPACIÓ

CONSULTA
LES MÉS DE 100
OFERTES
LABORALS DE
LA NOSTRA BORSA

CONEIXES ELS
TALLERS I ACCIONS
DEL SERVEI
D’OCUPACIÓ?

3
AUTÒNOM
4
NET,
SIMPLE
I FLEXIBLE.
5
COMPARTIT

Enginyeria d’Infraestructures
sanitàries
Sector públic-Sanitat
35.000 - 45.000 €

ocupacio.eic.cat

Soldadura i Assaigs No Destructius
23/11/2020 ONLINE EN DIRECTE

Obligacions legals
del manteniment d’instal·lacions
30/11/2020 ONLINE EN DIRECTE

No et perdis les master classes dels
Webinars d’impuls professional on
et donarem consells per millorar la
teva visibilitat en la cerca de feina.

FORMACIÓ CONTÍNUA
DE DESEMBRE

Com concretar objectius d’èxit per la
teva carrera d’acord amb el que vols

Tècniques d’apreciació i tractament
dels riscos i la seva gestió d’acord
a les ISO 31.000.

18/11/2020

14/12/2020 PRESENCIAL / ONLINE DIRECTE

Estratègies per diferenciar-te i
destacar en un procés de selecció

Infraestructures de recàrrega
de vehicles elèctrics.

2/12/2020

14/12/2020 ONLINE EN DIRECTE

45.000 - 60.000 €

2
TECNOLÒGIC.
DIGITALITZAT.
CONNECTAT

Projecte luminotècnic d’enllumenat
exterior. Mesura i control reglamentari
23/11/2020 PRESENCIAL

Director oficina tècnica
Empresa instal·ladora

1
ELÈCTRIC

ASSOCIAT / COL·LEGIAT 14.950

«L’àmplia oferta formativa del
Col·legi em permet modelar una
formació a mida com a enginyer,
que inclou actualització i adquisició
de nous coneixements»

LLORENÇ PONS

EIC ES REUNEIX
AMB EL CONSELLER
RAMON TREMOSA
PER IMPULSAR
PROJECTES QUE
PUGUIN ACCEDIR
ALS FONS EUROPEUS
DE RECONSTRUCCIÓ

EL FUTUR DEL
COTXE ÉS
ENDOLLAT
I el present, segons Guillem Penalva. El
2014, Baltasar López, també enginyer, li
va proposar sumar-se al projecte que havia fundat, Enchufing, la primera empresa
dedicada en exclusiva a l’enginyeria i instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics dirigit a empreses, comunitats i administracions públiques. Tot i que
estava molt satisfet a SEAT, el va enganxar
el repte d’accelerar la transició cap a la mobilitat sostenible. Ofereixen més eficiència
adaptant-se a les formes actuals de mobilitat i les tendències. Segons Penalva, la crisi provocada per la COVID-19, també marcarà un canvi en l’ús que es fa del vehicle.

El Grup de Treball d’Automoció de la Comissió
de Mobilitat va plantejar
un repte als enginyers:
que imaginessin com seria l’automòbil del 2040.
Aquestes són algunes de
les claus sobre les quals
es va debatre en el cicle
de conferències que es
van fer amb professionals de diferents àrees.
af

formacio.eic.cat/cursos

ocupacio.eic.cat

INFOCENTRE

LES
NORMES
DE LA NOVA
MOBILITAT
La mobilitat està canviant, patinets i vehicles
elèctrics, espais per a vianants... Coneixes la normativa per a cadascun dels
casos? A Infocentre et podem oferir l’assessorament
i informació
que necessitis.
eic.cat/serveis/infocentre

«Com a enginyera industrial especialitzada
en energia, crec que és primordial l’ús de
sistemes que puguin aprofitar els recursos
naturals i seguir el viatge de la transició
energètica que compta amb un alt grau d’innovació. Aquestes han d’estar ben integrades en un sistema sostenible, però també
intel·ligent i, en aquest àmbit, l’enginyeria
té un paper fonamental»

«La xarxa de contactes que ofereix l’Associació
Col·legi em sembla genial. Entre
col·legues sempre ens podem
ajudar»

Project
Manager
a Svea
Solar

MARINA FEITO

NOVA ASSOCIADA / COL·LEGIADA 19.946

eic.cat/noticies/entrevista

E
— Quin és el camí més ràpid
entre dos punts?
— La línia sostenible.

11-12/2020

n un moment on sembla que el món s’aturi a
causa d’una pandèmia,
en un moment en que
ens plantegem noves formes de mobilitat, nosaltres ens movem. Des de la
Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya treballem amb
l’objectiu d’enfortir la presència de les
nostres institucions en el món universitari, acompanyar els nous enginyers
i col·laborar activament amb les empreses d’un territori eminentment industrial. I ho fem amb noves eines,
noves energies i nous projectes... i traslladant-nos. Ben aviat ens trobareu al
carrer Indústria de Sabadell. Des dels

seus orígens, fa gairebé 70 anys, la raó
de ser de la Delegació ha estat la de tenir presència al territori que li és propi per establir relacions amb el nos-

ESTRENEM
PROJECTE I SEU
AL VALLÈS
tre col·lectiu, amb l’administració, les
empreses, la societat, el món professional i universitari, entre d’altres. Els
Enginyers Industrials de Catalunya, la
Caixa d’Enginyers i la Mútua dels En-

ginyers són entitats nascudes d’una
mateixa voluntat de ser útils a la societat en general i als enginyers en particular. Les tres entitats ens coordinem
per seguir incrementant la qualitat del
servei que oferim. Al Vallès ho volem
fer de manera més visible amb un projecte de presència conjunta al centre
de Sabadell. Un projecte de tots que
esperem que enforteixi els nostres vincles com a col·lectiu i que ens permeti seguir construint junts el futur. Us
esperem a la nova seu de la Delegació
del Vallès.
ANNA SECANELL
Gerent de la Delegació del Vallès
Enginyers Industrials de Catalunya

«HEM D’ACONSEGUIR
QUE LA MOBILITAT
SIGUI PER UNA BANDA
DESCARBONITZADA
I, PER L’ALTRA,
INCLUSIVA»
COMISSIÓ DE MOBILITAT

COSES QUE
HAN PASSAT

SAVE
THE DATE

UNA NIT DE LA ROBÒTICA MARCADA
PER LA COVID-19

MOURE’S EN EL
NOU ENTORN VUCA

La Nit de la Robòtica ha arribat a la seva sisena edició. L’ edició d’enguany es va centrar en el paper que
la robòtica ha jugat, juga i seguirà jugant en la superació de la crisi generada per la COVID-19. Es
va premiar com a Projecte de l’any la iniciativa solidària CovidRobots, que ha ajudat a solucionar el
coll d’ampolla dels tests massius de PCR durant la
COVID-19. El Premi a la trajectòria professional va
recaure en Joan Batlle Grabulosa.

Et vas perdre les sessions
Lean & Agile? Al web trobaràs el vídeo de la intervenció d’Anna Bastida,
directora de Qualitat i Seguretat de l’Ajuntament de
Barcelona, i M. Estruga,
president del GT Gestió de
la Qualitat.

www.nitdelarobotica.cat

www.eic.cat/jornades/1117137

TAULA RODONA:
EFECTES DE LA COVID-19
EN EL SISTEMA AEROPORTUARI
CATALÀ, ESPANYOL I EUROPEU
17/11/2020
TAULA RODONA:
ECONOMIA CIRCULAR I MOTORSPORT
26/11/2020
FÒRUM DE PATRIMONI INDUSTRIAL:
EL FAR DEL LLOBREGAT: UN EDIFICI
AMB HISTÒRIA
30/11/2020

www.eic.cat/agenda

President del Clúster
de la Indústria d’Automoció
de Catalunya (2013-2017),
President del Circuit
Barcelona-Catalunya
(2011-2020)
President
de la Comissió de Mobilitat
d’Enginyers Industrials de
Catalunya

ASSOCIAT / COL·LEGIAT 4694

VICENÇ
AGUILERA

«L’ENGINYERIA
ÉS I SERÀ
UN ACTOR PRINCIPAL
EN LA TRANSFORMACIÓ DEL MÓN.
EL QUE HEM DE SABER ARA
ÉS AGLUTINAR
ALTRES ESPECIALITATS
COM LES VINCULADES
AMB SALUT,
TELECOMUNICACIONS
I ALTRES TECNOLOGIES
QUE ENS PERMETIN
EVOLUCIONAR
CAP A UN ENTORN
MÉS POSITIU»
ENGINYERIA I FUTUR

«L’OPORTUNITAT
D’AGLUTINAR
CONEIXEMENT A TRAVÉS
DELS SOCIS DEL COL·LEGI
ÉS IMMENSA»
ASSOCIACIÓ I COL·LEGI

www.eic.cat/comissions/mobilitat

