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Enginyers Industrials de Catalunya adapta  
els seus serveis a l’estat d’alarma actual 

 
• Creació d’un Grup de Coordinació, informació periòdica sobre totes les 

novetats, assessoria legal, notícies d’interès i formació en línia i gratuïta són 
algunes de les accions que s’estan realitzant 

 
Barcelona, 3 d’abril de 2020.- Enginyers Industrials de Catalunya ha adaptat els seus 

serveis als associats i col·legiats a les noves necessitats creades per l’estat 

d’emergència causat per la COVID-19. Per això s’ha creat un Grup de Coordinació de 

totes les iniciatives, s'ofereix assessoria legal, informació continuada de les novetats i 

notícies d’interès, i formació en línia i gratuïta, tot per garantir l’activitat professional 

del col·lectiu enginyer.  

 

“En la situació actual, l’enginyeria pot fer la diferència. Des d’Enginyers Industrials de 

Catalunya volem seguir recolzant als nostres professionals oferint-los totes les eines 

necessàries per poder desenvolupar la seva activitat des de casa”, explica el director 

general Pere Homs.   

 

Confinats però connectats 

Per mantenir un vincle més estret amb la societat, Enginyers Industrials de Catalunya 

ha creat un Grup de Coordinació, on participen comissions i grups de treball, per 

canalitzar diferents accions i donar suport a iniciatives com a facilitadors. L’objectiu 

d’aquest Grup és garantir la connexió entre les necessitats concretes de la situació 

actual d’emergència i l’ecosistema enginyer, professionals i indústries.  

 

Enginyers Industrials de Catalunya ha creat el butlletí periòdic “Confinats però 

connectats”, pensat especialment per facilitar al col·lectiu totes les novetats i 

informacions que els poden ser d’interès a l’hora d’exercir la seva activitat 

professional.  

 

També s’ha posat a l’abast dels associats i col·legiats una sèrie d’accions formatives en 

línia i gratuïtes -amb la col·laboració de Valuexperience-, enfocades a ajudar als 
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professionals a treballar des dels seus domicilis, durant aquestes setmanes, i a afrontar 

les situacions d’incertesa i aïllament.  
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