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DIADA 2021 
Requisits vídeo 

1 Vídeo “participa a la Diada 2021” 

1.1 Consideracions generals 

Contactem amb tu perquè és important la teva col·laboració per enfortir el nou PROPÒSIT dels 
Enginyers Industrials de Catalunya. 
 
“Liderem l’evolució tecnològica per al progrés del món i de les persones"  

 
Aquest PROPÒSIT serà l’element central de la Diada dels Enginyers 2021, el pròxim dia 1 de juliol, que 
se celebrarà online, i tenim ganes de comptar amb el suport de persones rellevants dins de la professió. 
 
Necessitem que ens expliquis, en un vídeo testimonial, per què la teva professió fa progressar el 

món i les persones. 

 

Per si et poden servir d'exemples:  
 
Sandra Riu, enginyera de la indústria auxiliar de l'automoció. “La meva feina garanteix que les carreteres 

siguin cada dia més segures i, per tant, evita accidents i salva moltes vides. Això és evolució tecnològica 

al servei de les persones".  

 

Joan Garcia, enginyer del sector biomèdic. “La meva feina permet que les persones que han perdut part 

de l’estructura òssia recuperin el rostre que tenien abans. Sense dubte, contribueixo a fer progressar el 

món i a millorar la vida de les persones"  

 
Com pots veure, volem posar en valor el poder transformador que té, ha tingut i sempre tindrà 
l’enginyeria en tots els àmbits de la societat. I per aquest motiu, creiem que la teva aportació és 
fonamental. 
 

 

1.2 Com participar? 

Envia’ns un vídeo testimonial, abans del 15 de juny, amb aquestes característiques:  
 

• D’entre 20 i 30 segons.  
• Parla mirant a càmera.  
• Que la càmera estigui (aproximadament) a l'alçada dels teus ulls.  
• Evita posar-te a contrallum.  
• Procura tenir la cara ben il·luminada.  
• Grava’t, preferiblement, en format horitzontal.  
• I en pla mig (de cintura o de pit en amunt).  
• Assegura’t que a l’espai on ets hi ha una bona sonoritat, sense sorolls de fons.  
• Comprova que el fons és el que vols mostrar. Si vols, pot ser corporatiu ;-)  
• Si no estàs segur/a del to, pots enviar-nos dues o tres versions perquè puguem escollir. 

 
 
El teu vídeo, juntament amb el d’altres enginyeres i enginyers, l’editarem i l’emetrem durant la Diada 
2021. Li donarem molta importància en l’acte i també a posteriori, ja que servirà per visibilitzar i 

promocionar el poder transformador de l’enginyeria.  
 
 
Som-hi, l’esperem! 


