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«Un dels motius principals 
pels qual em vaig col·legiar 
és la importància que té per 
a mi la formació contínua 
com a enginyer»

Treballa com a 
shift Manager 

a amazon

formacio.eic.cat/cursos

eic.cat/noticies/entrevista-alex cew.cat/eic.cat/serveis fullsdenginyeria.cat

APUNTA’T ALS CURSOS  
D’ESPECIALITZACIÓ
PRESENCIALS I ONLINE EN DIRECTE

ONLINE EN DIRECTE

UN POSTGRAU  
PER A UNA ALTRA  
MANERA DE VIURE 

CREIXENT     

I SEGUIM CREIXENT     

25

22

CEnTrE dE FOrMaCió i OCupaCió

CaTalan EnginEErs wOrldwidE

CEnTrE dE FOrMaCió i OCupaCió

La Comissió de Canvi Climàtic i Eco-
nomia Circular dels Enginyers Indus-
trials de Catalunya promou el “Post-
grau en Economia Circular: com 
transformar residus en recursos”. 
Es tracta d’un curs per especialitzar en-
ginyers en l’acceleració del canvi en el 
sector que permeti fer-lo passar d’una 
economia lineal a circular, seguint les 
directrius marcades per la Unió Euro-
pea. Compta amb un consell Assessor 
format per les empreses i entitats més 
representatives del sector. 

25 nous membres establerts fora de Cata-
lunya s’han sumat al CEW.

22 són els enginyers catalans que tenen 
previst marxar a treballar fora de Cata-
lunya i que s’han sumat al CEW.

CATÀLEG
DELS 

CURSOS

Trobaràs el catàleg  
dels cursos que ofereix 
el centre de Formació i 

Ocupació dels Enginyers 
Industrials

 de Catalunya durant  
els mesos de 

SETEMBRE 
DESEMBRE 

a l’areà de formació  
de la nostra web.  
Descarrega-te’l.

Edificis NZEB. Edificis de Consum Energètic 
Quasi Zero 5/10/2020 BarCElOna 

BIM: Especialització en Autodesk Revit  
Instal·lacions (MEP) 19/10/2020 BarCElOna 

Auditoria i gestió energètica en edificis 

20/10/2020 BarCElOna

Formació Superior per a tècnics competents 
per elaborar Plans d’Autoprotecció 14/10/2020

«El Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya et pot donar una visió més àmplia 
de la que un té quan es gradua i facilitar la 
presa de decisions que poden marcar el futur 
pròxim com a professional»

Carrera en ConstruCCió 

 
CLAUS PER AL  

DESENVOLUPAMENT  
PROFESSIONAL

1. Qui ets?  
Quin és el teu perfil personal  
i professional? Reflexiona sobre 
quines són les teves qualitats  
i valors. 

2. Què has fet?  
Documenta-ho.  

3. Què vols?  
Defineix objectius professionals, 
coherents amb els teus valors. 

4. Com ho faràs?  
Planteja’t què has de fer  
i què necessites per aconseguir  
els objectius. Crea oportunitats. 

5. Quina és  
la teva xarxa?  
Fes servir els teus contactes  
i genera’n de nous. 

6. Tens un mentor?  
Busca qui t’ajudi.  

7. Fes-ho!  
Actua.  

8. Tens pla B?  
De vegades el camí acaba sent un 
altre. Sigues optimista. 

Alemanya   
Aràbia Saudita  
Àustria  
Canadà  
Colòmbia  
Dinamarca  
Emirats Àrabs  
EUA  
Finlàndia 

França  
Holanda  
Irlanda  
Japó  
Suècia  
Suïssa  
Tailàndia  
UK  
Xina 

OBriM sEu

MARIO HEREDERO
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responsable del nou nucli 
del CEw a les antípodes

necessites assessorament? 
el servei d’ocupació d’enginyers compta amb 
un espai de desenvolupament professional

PREGUNTES
FREQÜENTS

“PER QUÈ CAL 
UN ÀRID VERGE 
PER FER UNA
VORERA?”

sErVEis

«Treballar i viure a Nova Zelanda 
t’ensenya que el món és petit i di-
vers. Estar vinculat al Col·legi per a 
mi és estar vinculat al món i això vol 
dir seguir les tendències en enginye-
ria a nivell mundial i, en especial, a 
Catalunya per, si alguna vegada, es 
presenta l’oportunitat de tornar»

Uns 300 enginyers formen part de l’equip que Nissan té a Catalunya. Molts d’ells es veu-
ran afectats pel tancament de les plantes que ha anunciat l’empresa automobilística. Fi-
dels a l’esperit d’acompanyar als en- ginyers durant tota la seva carrera 
professional, en aquest moment de transició o reorientació labo-
ral, l’Associació i el Col·legi han creat un programa d’acom-
panyament per als Enginyers Industrials. A partir d’una sèrie 
d’accions i propostes de for- mació s’ofereix orientació, ei-
nes i recursos que permetin abordar la situació en les mi-
llors condicions possibles, tant des de la vessant emocional 
com des d’una perspectiva pràc- tica i operativa. 

ACCIONS DIRIGIDES ALS ENGINYERS AFECTATS 
PEL TANCAMENT DE LES PLANTES DE NISSAN 

OFiCina nissan d’EnginyErs indusTrials dE CaTalunya

eic.cat/content/programa-de-suport-enginyers-i-enginyeres-en-transicio-professional

“El curs m’ha proporcionat una visió general a mode de 
guia, de la circularitat que aplicaré en el futur. 

Ara conec les tendències que 
aplicaran en un futur en 

aquesta qüestió.”

M’ha proporcionat 
criteri tècnic per 

prendre decisions 
basades en l’anàlisi 

de la viabilitat i sostenibi-
litat d’alternatives d’econo-

mia circular”

ELS ALUMNES 
OPINIEN

POSTGRAU 
EN ECONOMIA 

CIRCULAR

CEnTrE dE FOrMaCió i OCupaCió

CARLES ALADJEM
sOlVay

SORAYA RODRÍGUEZ
MEssEr

ALICIA GIL
suEZ

“El curs ens ha permès 
descobrir l’oportunitat 
d’impuls a la “circularitat” 
en l’àmbit de la 
valorització de 
residus per a 
introduir-los 
en el procés 
productiu 
industrial.”

Quins productes són els 
adequats per desinfectar 
superfícies arran de la 
pandèmia del coronavirus 
SARSCoV-2?

He d’aplicar un ERTO.  
Com ho he de fer?

Com he d’actuar davant la 
paralització de processos 
administratius i d’obres 
durant la situació de crisi?

M’han aplicat un ERTO. 
Què vol dir? Què he der 
fer? Com m’afecta?

Aquestes han estat al-
gunes de les pregun-
tes més freqüents als di-
ferents serveis d’atenció 
als col·legiats i associats 
arran de la crisi provocada 
per la COVID-19. T’has fer 
alguna d’aquestes pregun-
tes? En tens cap altra? No 
dubtis a posar-te en con-
tacte amb l’Associació i el 
Col·legi i t’assessorarem.

Xavier Elias, enginyer indus-
trial i director del postgrau 
d’Economia Circular d’EIC, 
planteja i respon aquesta 
pregunta a Fulls d’Enginye-
ria on reflexiona sobre una 
altra manera de plantejar els 
processos productius, l’ús 
de les matèries primeres i 
d’entendre el món.



Hola de nou. Agú podria 
pensar que ha passat molt 
temps des de l’inici de la 
crisi de la COVID-19 i els 

dies de confinament. En poques setma-
nes, tots vam fer, directament o indirecta, 
una transició cap al teletreball i l’atenció 
remota. Però en realitat, fa pocs mesos 
que van desencadenar-se canvis que en-
cara no acabem d’entendre i que, d’això 
ja no en tenim dubtes, duraran molt 
temps. I en tot cas, no tornarem on érem 
sinó que progressarem des d’on som avui.   
Som conscients, tanmateix, que els pro-
pers mesos, potser anys, seran complicats 
i que ens queda molt per adaptar-nos 

eficientment al nou esquema d’entorns 
remots i a un ecosistema on s’hi ha 
instal·lat amb força dues realitats: la crisi 
sanitària i la crisi econòmica.  
A l’equip de l’Associació i el Col·legi, 
com estem segurs ho veniu fent tots vo-

saltres, hi estem treballant, en paral·lel 
a la feina del dia a dia. Per orientar ade-
quadament els canvis és capital llegir 
bé la situació i la seva evolució, i saber 
identificar i adaptar-nos-hi per respon-
dre de manera àgil i eficient a les neces-
sitats dels enginyers i enginyeres. Tre-
ballem per ajudar-vos en la construcció 
de noves oportunitats i a connectar-
vos posant en contacte el vostre talent 
amb l’ecosistema. Perquè entenem que 
l’enginyeria -els enginyers i enginyeres-, 
com ha estat sempre, han de ser i seran 
part de la solució!

eQuiP 
Enginyers industrials de Catalunya 

09-10/2020

«ENGINYERS 
INDUSTRIALS DE CATALUNYA 

A TRAVéS DE LA COMISSIÓ 
DE CANVI CLIMÀTIC 

I ECONOMIA CIRCULAR, 
HEM DE SER REFERENTS 

EN L’IMPULS 
DE L’ECONOMIA CIRCULAR 

EN EL NOSTRE 
TEIXIT INDUSTRIAL»

COMissió

assOCiaCió i COl·lEgi

«MéS ENLLÀ D’UNA MODA, 
LA CIRCULARITAT 

HA DE SER UN VECTOR CLAU 
A INCORPORAR 

EN EL DESENVOLUPAMENT 
DE QUALSEVOL PROJECTE»

— Aprenem del que hem viscut, 
               reaprofitem el que hem après                    
    — Tornem-hi!

ENTENEM QUE  
L’ENGINYERIA, 
COM HA ESTAT 

SEMPRE, HA DE SER 
I SERÀ PART  

DE LA SOLUCIÓ!

Directora tècnica del consorci de residus del Vallès occidental.
Presidenta de la Comissió de Canvi Climàtic i economia Circular  

d’enginyers industrials de Catalunya

assoCiaDa/ CoL·LeGiaDa 6892

CONCHA 
ZORRILLA 

DIEZ

SAVE 
THE DATE

COSES QUE
HAN PASSAT

Descarrega’t els documents i guies que 
han preparat les diverses comissions 
amb informació, recomanacions i en-
llaços enfocats a facilitar a empreses i 
ciutadans l’encaix al nou entorn post 
COVID-19.  

Malgrat la situació d’excepcionalitat 
provocada per la pandèmia de la CO-
VID-19, es va poder celebrar amb èxit el 
V Fòrum Indústria 4.0 organitzat per la 
Comissió Indústria 4.0. En el marc de la 
jornada es van premiar els projectes de 
respiradors generats a Catalunya per fer 
front a la COVID-19. 

CICLE CONFERÈNCIES:  
L’AUTOMòBIL DE L’ANY 2040. 
UNA VISIÓ DE FUTUR 
6-13-20/10/2020  
 

CLUB DE LECTURA. COMENTEM EL 
MISTERIO DE LA CRIPTA EMBRUJADA 
D’EDUARDO MENDOZA  
14/10/2020  
 

TALLER: AUTOCONEIXEMENT 
I DEFINICIÓ DELS TEUS 
OBJECTIUS PROFESSIONALS 
20/10/2020   
 

NIT DE LA ROBòTICA   
22/10/2020   

LES COMISSIONS T’AJUDEN 
A ADAPTAR-TE 
A LA NOVA SITUACIÓ

REFLEXIONS, PRESENT I 
FUTUR AL V FòRUM 
INDÚSTRIA 4.0

eic.cat/content/documents-i-guies eic.cat/noticies/forum-industria-40 

Coneixes l’estudi que la Comissió de 
Canvi Climàtic i Economia Circular 
d’Enginyers Industrials de Catalunya ha 
elaborat sobre la Zona de Baixes Emis-
sions? Segons l’anàlisi, aquesta mesura 
pot no ser suficient per reduir la conta-
minació de Barcelona. 

eic.cat/sites/default/files/Evolucio_Contaminacio 
_Barcelona_pre_post_COVID19_V4.pdf


