ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L’INSTITUT D’ENGINYERS DE CATALUNYA
CORRESPONENT AL 9 D’OCTUBRE DE 2018
La sessió se celebra a la Sala de Govern d’Enginyers Industrials de Catalunya. Comença a les 18.30 hores i
és presidida pel president, el senyor Ricard Granados i García.
Assistents:
President

Ricard Granados
Cristina Juanati
Joan Carles Tarrason
Josep Mirabent
Olga Vela

Forest
Mines
Telecos
Secretària Tècnica

Excusen l’assistència:

José Gabriel Martín - Aeronàutics
Joaquim Llagostera - Camins
Miquel Àngel Fos - Industrials
Jaume Sanmartí - Aeronàutics
Sivia Burés - Agrònoms
Conxa Zorrilla - Industrials
Luis Fdez. Cotero - Navals
Sebastià Isart - Mines
Josep Mª Silvestre - Telecos

Temes:
1.

Aprovació de l’acta anterior del Consell de Govern.
S’aprova l’acta de la reunió anterior.

2.

iGenium’18: Enginyeria i Mobilitat.
Conxa Zorrilla comenta que Urbaser podria declinar participar, com havia confirmar el mes de juny
de forma verbal. Confirmada la declinació d’Urbaser a patrocinar.
2.1- Programa. S’adjunta annex la darrera versió del programa:
17:00 h. Inauguració

•

Ricard Granados. President de l'Institut d’Enginyers de Catalunya.

•

Oriol Altisench- Degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

•

Matilde Villarroya, directora general d'Indústria del Departament d'Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya.

Sessió plenària
•

El futur de l’automoció. Vicenç Aguilera. Enginyer Industrial. President del Circuit
Barcelona- Catalunya

•

Regulació Aeroportuària. Programa DORA. Javier Marín. Enginyer Aeronàutic. Director
General d'AENA

18:00 h. Sessions temàtiques paral·leles
•

Infraestructures
o

Les rodalies ferroviàries. Un requeriment per la sostenibilitat metropolitana. Pere
Macias. Enginyers de Camins. Coordinador Rodalies Renfe i Adif.

o

FERRMED. El Corredor Ferroviari Mediterrani. Transport de mercaderies al servei de
l’economia sostenible. Josep Maria Rovira. Enginyer Industrial. Secretari General de
FERRMED

o

Equips de transport de mercaderies sostenible. Projecte europeu de recerca i
desenvolupament Hermes. Enric Blasco. Enginyer Industrial. Conseller Delegat de
IDP.

Modera: Jordi Julià, Enginyer de Camins, Canals i Ports, membre de la Junta Rectora i
president de l’Àrea de Coneixement del Col·legi d’Enginyers de Camins

•

Ciutat intel·ligents
o

La Mobilitat i les TIC. Manel Villalante. Enginyer Industrial. Director general
d’Estratègia i Desenvolupament de Renfe.

o

Promoció de projectes d’indústries de la mobilitat a Catalunya. Sergi Barbens.
Direcció General d’Indústria-ACCIO. Generalitat de Catalunya

o

Mobilitat i Tram: el cas del 22@ de Barcelona. Xavier Binefa. Enginyer Informàtic.
Professor del departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la
Universitat Pompeu Fabra.

Modera: Salvador Ramon. Enginyers de Telecomunicacions. Director de Telecos.cat.

•

Mobilitat al territori
o

Els Camins Rurals, una estratègia de reequilibri territorial i cohesió social. Antoni
Enjuanes. Enginyer Agrònom. Sub-director general d'Infraestructures Rurals del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

o

Foment de mobilització de la fusta amb les TIC. VIACAT (POCTEFA IFORWOOD).
Teresa Cervera. Enginyera Forestal. Centre de la propietat Forestal de la Generalitat
de Catalunya.

o

Plataforma integral d’actuacions forestals i seguretat en el treball (PIAFST). Jesús
Fernández. Enginyer forestal i Miguel Ángel Sobrino, enginyer agrònom.

Modera: Agrònoms/Forest?
19.30 h. Cloenda.
Estratègia Marítima de Catalunya 2030. Sergi Tudela. Director general de Pesca i Afers
Marítims de la Generalitat de Catalunya ( pendent confirmació ponent).
19:45 h. Còctel - Networking
20:30 h. Fi de l’acte
2.2- Cloenda
Es confirma la ponència del Sr. Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims, a la
cloenda de la Jornada amb la ponència Estratègia Marítima de Catalunya 2030
2.3- Pel que fa als patrocinis, en Josep Mirabent s’encarrega d’esbrinar la participació de Cellnex
com a ponent i com a patrocinador.
S’està fent seguiment com a patrocinadors a Ferrovial, Moventia, Ferrocarrils de la Generalitat,
Littium (bicis elèctriques), Associació de Vehicles amb Conductor i Grup M (automoció).
D’altra banda SEAT, URBASER i SEUR, contactats, declinen participar per indisponiblitat
d’agendes.
•

S’acorda que la durada de les ponències sigui de 15 minuts i el format en vídeo o power
point. S’informarà d’aquest canvi als ponents.

•

Es remarca la importància de que les associacions i els membres del Consell de
Govern facin una gran difusió d’iGenium’18, per aconseguir el màxim d’assistents.
En aquest sentit es presenta la invitació que s’enviarà junt amb el programa.
Es mantindrà una informació fluida per comunicar, demanar actuacions i rebre
comentaris relatius a la organització final d’iGenium

•

3.

Web INEC
•

La web ja està activa a enginyers.cat amb la integració de la web d’iGenium
https://www.enginyers.cat/igenium18/.

Per a reforçar la marca INEC s’acorda que a la URL de l’INEC, surti inec.cat i no enginyers.cat.
Aquest tema està en valoració per part dels tècnics, per tant pendent.
Es presenta el pressupost de la 2a. fase de la web que inclou:
1- Translació de tots els continguts de la web inenium.cat a inec.cat / enninyers.cat - 8 hores.
2- Script Importació de notícies de totes les associacions a la web de l’INEC – 40 h
3- Project Mananement integral: direcció del projecte, reunions i comunicacions amb client i
coordinació de l'equip - 7 hores
Total: 1500€
•
•
•

4.

Annex a l’acta s’envia el pressupost a tot el Consell de Govern, però s’acorda valorar-ho
després de la celebració d’iGenium.
Es demana conèixer el nombre de visites que rep la web d’enginyers.cat i la d’iGenium. Es
portaran aquestes dades la pròxima reunió.
Idiomes web: es demana que es faci en castellà i en anglès. Es donarà resposta la pròxima
reunió.

Torn obert de paraules
S’acorda avançar la reunió del Consell de Govern al dimarts 9 d’octubre, per estar la data
programa massa a prop de la celebració d’iGenim.
Sense cap tema més a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:00h.

Vist-i-plau
El president

El Secretari

Ricard Granados

Josep Mirabent

