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RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSELL
En l’Assemblea de Representants celebrada el proppassat 28 de febrer de 2017 i el Consell de
Govern del 15 de març de 2017, es va aprovar la renovació de càrrecs amb els següents
representants:
es va aprovar la renovació de càrrecs amb els següents representants:
President:

Ricard Granados García

Vicepresidenta 1a.

Silvia Burés Pastor

Agrònoms

Vicepresident 2n.

Sebastià Isart Grau

Mines

Secretari

Josep Mirabent

Telecos

Interventor

Miguel Ángel Fos Vieco

Industrials

Tresorer

Josep Maria Silvestre Alonso

Telecos

Vocals

Jaume Sanmartí

Aeronàutics

José Martín Gabriel

Aeronàutics

Joan Guim

Agrònoms

Joaquim Llagostera i Pujol

Camins

Salomé Valero Cumplido

ICAI

Concepció Zorrilla

Industrials

Joan Carles Tarrason

Mines

Jesús Fernández

Monts

Víctor Resco

Monts

Luís Fernández-Cotero

Navals/Oceànics

Francisco Lage Rodríguez

Navals/Oceànics
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REUNIONS DELS ORGANS DE GOVERN DE L’INEC
Assemblea de Representants.
L’estatutària Assemblea de Representants es va celebrar el 28 de febrer de 2017.
En ella es van aprovar la Memòria i els comptes corresponents a l’exercici 2016 i el pressupost
per l’exercici 2017.
Consell de Govern
Durant l’exercici de 2017 el Consell de Govern es va reunir en 9 sessions ordinàries: 11 de gener,
8 de febrer, 15 de març, 19 d’abril, 17 de maig, 20 de juny, 27 de setembre, 14 de novembre, i una
d’extraordinària: 30 de novembre.

CELEBRACIÓ “IGENIUM 2017”

La 6a edició d’iGenium ha apostat per l’economia circular com a eix temàtic de recerca, reflexió i
debat en una trobada duta a terme al Palau Robert de Barcelona, esdevingut novament punt de
trobada de l’enginyeria.
Les importants repercussions mediambientals, econòmiques i socials s’han posat de manifest en
tots els projectes professionals i d’estudiants d’economia circular exposats a iGenium’17.
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Aspectes cabdals com repensar, redissenyar, refabricar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar,
reciclar i recuperar energia han estat objecte de debat de la Jornada.
Ha quedat palès que l’enginyeria és una de les claus de l’ecosistema industrial i econòmic que pot
trobar solucions transformadores, amb un marcat accent de progrés i sostenibilitat.

El president de l’Institut d’Enginyers de
Catalunya (INEC), Ricard Granados, va
obrir la jornada i va afirmar que l’edició
d’enguany es dedica a l’economia
circular “per mostrar com l’enginyeria és
imprescindible per trobar solucions que
contribueixin
a
un
creixement
ambientalment
més
sostenible
i
socialment més equilibrat». El Director
General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, Pere Palacín, ha inaugurat
oficialment l’acte.
El projectes es van presentar en dues
taules rodones, els projectes d’economia
circular professionals i els universitaris.
El darrer bloc va estar dedicat a les
inversions responsables

La cloenda oficial de iGenium17 l’ha protagonitzat Mercè Rius, directora general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Rius ha volgut subratllar que l’economia
circular i la sostenibilitat són conceptes molt relacionats.
Respecte a l’edició anterior s’ha incrementat el nombre d’assistents en més d’un 40%, això ha
estat conseqüència de la difusió prèvia feta des del propi INEC ( reunions amb les universitats,
creació del newsletter INEC, mailings, mitjans de comunicació i xarxes socials), la col•laboració de
les associacions i els col•legis professionals, universitats i patrocinadors, en especial l’Escola de
l’Aigua, Caixa d’Enginyers, UPC i Món Empresarial.
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Dues novetats en la edició d’aquest any han promogut el diàleg i la interacció amb els ponents,
triplicant el nombre de preguntes fetes respecte l’edició 2016.
1-

La difusió prèvia dels projectes via correu electrònic a tots els inscrits.

2-

Incloure dins la documentació lliurada unes fitxes per poder fer preguntes a la taula.

Per primera vegada ha participat la Universitat de Barcelona amb un projecte d’estudiants
d’enginyera de materials. D’altra banda, el tema de l’economia circular ha estat ben acollit per les
institucions que han participat en la inauguració i la cloenda (Departaments d’Empresa i
Coneixement i Medi Ambient, respectivament) i per cercar entitats que donessin suport a
iGenium’17. Com a nous patrocinadors han participat la Diputació de Lleida, l’Escola de l’Aigua,
Caixa d’Enginyers i HP.
En el quadre podem observar l’índex d’assistència per associació/ col·legi professional :
Altres
Associació / Col·legi d'Enginyers
Aeronàutics de Catalunya

1%

Associació / Col·legi d'Enginyers Agrònoms
de Catalunya

21%

Associació / Col·legi d'Enginyers de Camins,
Canals i Ports
Associació / Col·legi d'Enginyers de l'ICAI

47%

5%

Associació / Col·legi d'Enginyers de Mines
de Catalunya

1%
3%
0%

Associació / Col·legi d'Enginyers de Monts /
Forests de Catalunya

9%

Associació / Col·legi d'Enginyers de
Telecomunicacions de Catalunya

9%

4%

Associació / Col·legi d'Enginyers Industrials
de Catalunya
Associació / Col·legi d'Enginyers Navals i
Oceànics de Catalunya
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Pel que fa a la difusió amb diferents notes de premsa a mitjans de comunicació digitals, ràdio,
agències de notícies i gabinets de premsa/comunicació de les associacions d’enginyers de
Camins, Industrials i Telecos, iGenium’17 va ser notícia a:
http://www.tecnonews.info/noticias/la_economia_circular_protagonista_del_encuentro_anual_de
_la_ingenieria
http://www.energetica21.com/agenda
http://www.energetica21.com/agenda/igenium17-la-apuesta-de-las-ingenierias-por-la-economiacircular
https://www.upc.edu/ca/r-d-i/la-recerca-mes-jove/la-mirada-dels-estudiants-upc-sobrel2019economia-circular
http://blog.mutua-ingenieros.com/la-economia-circular-protagonista-de-igenium-2017/
https://www.caixa-enginyers.com/en/web/portal/noticia?uuid=486fed66-dddf-441c-b2ca9fffbca3a769&id-categoria-seleccionada=1471135
https://es.linkedin.com/pulse/la-econom%C3%ADa-circular-protagonista-del-encuentro-anualinec-igenium
http://www.camins.cat/activitat/igenium17/
http://www.telecos.cat/verNoticias.aspx?CAL=1558
http://www.eic.cat/noticies/igenium17
http://www.eic.cat/noticies/leconomia-circular-protagonista-trobada-anual-lenginyeria-igenium17
http://www.agronoms.cat/agora/agenda/igenium17-laposta-enginyeries-leconomia-circularigenium17-apuesta-las-ingenierias-para-economia-circular/
http://www.cefc.cat/vine-a-igenium/
https://www.laescueladelagua.com/agenda
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/butlleti.do?date=23/10/2017&dies=1
palaurobertcatIGenium'17
"Inversionsresponsables". @igenium#EconomiaCircular #enginyeria#sostenibilitat #mediambient
http://www.cefc.cat/resum-igenium17/
http://guia.barcelona.cat/
https://storify.com/iGenium/igenium-17-l-aposta-de-l-enginyeria-per-l-economia
http://monempresarial.com/2017/10/27/enginyeria-i-economia-circular-els-projectes-mesinnovadors/
http://www.cefc.cat/resum-igenium17/
http://www.enginyers.cat/lenginyeria-es-dona-cita-un-any-mes-a-igenium/
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https://www.iagua.es/noticias/espana/escuela-agua/17/11/02/graduados-escuela-aguapresentan-proyecto-economia-circular
https://www.tecnonews.info/noticias/los_proyectos_mas_innovadores_en_economia_circular_se
_dan_cita_en_igen
L’activitat a les xarxes socials durant la jornada va ser destacada sobre tot a twitter. El vídeo
resum diGenium’17 es troba al canal youtube
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sAIMgvhiFjQ.

REUNIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
-

Reunió Sra. Montse Ramírez, cap de RRII de caixa d’Enginyers (8 de febrer de 2017), tema
participació iGenium’17.

-

Reunió Sr. Salvador Gausàs, cap de gabinet presidenta Diputació de Barcelona (14 de
febrer de 2017), tema participació iGenium’17.

-

Reunió Sr. Pere Homs, gerent de l’EIC (22 de febrer de 2017), tema formació INEC.

-

Reunió amb la Diputació de Tarragona, Sra. Imma Costa, diputada de Medi Ambient (29
de març de 2017). Tema, participació igenium’17.

-

Reunió Sr. Antoni Fo, cap gabinet president, Diputació de Lleida (7 de juny de 2017), tema
participació iGenium’17.

-

Reunió Dr. Oriol Pujol, Vicerector de Transformació Digital de la UB per la participació a
iGenium’17 (13 de juny de 2017).

-

Reunió Escola Universitària de Lleida, Sr. Josep Clotet per la participació a iGenium’17 (9
de juliol de 2017).
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ACTIVITATS CONJUNTES
1- Elaboració de un document resum resultat de l’anàlisi de sinergies entre las comissions de
les Associacions per a facilitar el coneixement mutu i la possibilitat d’establir relacions,
participació creuada i activitats comunes.
2- Es constitueix la Comissió de Compliance Tècnic de l’INEC, primera comissió conjunta
de l’INEC, formada inicialment per els següents representants:
Gian Lluis Ribechini (Industrials)- Actuant com a President
Joan Carles Tarrason (Mines)
Salomé Valero (ICAI)
Pedro Linares (Telecos)
Xavier Clotet (Telecos)

ALTRES ACCIONS
Inici de la renovació de la web. www.enginyers.cat integrant també la web d’iGenium, com a
producte de l’INEC. Aquest fet, no farà perdre el domini d’iGenium www.igenium.cat ni l’entrada a
traves del mateix.
La proposta és que la web sigui un aparador de l’enginyeria, i integri la informació sobre actes,
comissions i formació de les diferents Associacions i Col·legis.
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