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Benvolgudes amigues i amics, companys de professió i de col·legiació, 
 
Estem davant d'unes eleccions al nostre Colegio Nacional, tant per la seva Junta de Gobierno, òrgan de 
gestió, com pel seu Consejo General, òrgan que és realment l'ens "programàtic" de l'Entitat, encara que els 
darrers anys no ha tingut la consideració ni el ressò coherent a la seva funció. 
 
Com molts ja coneixeu, porto dos anys sent part de l’actual Junta Rectora de la Demarcació de Catalunya 
del nostre Col·legi, amb l’Oriol Altisench com a Degà, i en el seu moment, i durant dos períodes (96-06) 
també vaig ser-hi a la Junta, amb l’Antoni García Coma com a Degà. 
 
Doncs bé, sembla que les meves ganes d'aportar no estan completes... i he decidit presentar Candidatura 

al Consejo General com a Representant Territorial per Catalunya, amb l’objectiu de poder ampliar 

l'impuls de les idees que vam aportar a l'actual Junta, vers el Colegio nacional. 

I, abans de fer un resum de les propostes de campaña, començo, com les nostres estimades obres, pel 

principi: 

• El primer, us demano que voteu, voteu ... i voteu, pel sistema que us convingui, presencial, per 

correu, digital...: la participació és la 1a garantia d'èxit per un col·lectiu com el nostre. 

• Després, que el vostre vot a la Junta de Gobierno sigui per la candidatura Caminos de Futuro, 

liderada per l'Arcadio Gil Pujol, que, sens dubte, és el candidat que més nítidament entén i compren 

el Colegio i el que la entitat ha de ser en tots els vessants, especialment en la relació amb els 

Territoris i Demarcacions. 

• I finalment, perquè no dir-ho, la base d'aquest escrit: demanar-vos el vot com a Representants 

Territorials vostres, de la nostra Demarcació, per mi mateix i per l'amic i company Carles Gracia, 

amb el que comparteixo inquietuds i noves solucions de cara a les funcions i les tasques 

del Colegio.... i que són les mateixes que compartim amb la Mireia Laguna, candidata 

al Consejo General pel Sector Administracions Autonòmiques, i amb l'Esteve Piazuelo, que es 

presenta pel Sector Administracions Locals. 

Com idees bàsiques i nuclears de les tasques que penso s’han d’iniciar… amb l’objectiu de finalizar-les: 

• Promoció d’un nou model de finançament i repartiment de recursos entre la Seu Central i 

Demarcacions, racionalitzant el procés d’ingrés i repartiment de quotes i visats. 

• Reforma del Reglament de funcionament del Consejo General. Cal que aquest tingui el 

protagonisme i el poder que estatutàriament (i pel mateix interès d'un Colegio de futur) li pertoca. 

• Impuls d’ un Pla de Reforma i Racionalització de l’Estructura Organitzativa i de Serveis de la 

Seu Central. Re definició de la Seu Central, retornant el protagonisme als 25.000 enginyers i 

enginyeres col·legiats de tot l’Estat. Implantació de nous models de governança. 

• Paralització o reconsideració de la unicitat d’identitat corporativa, confirmant el dret de les 

Demarcacions a mantenir llur imatge. 

• Reorientació dels objectius del Col·legi. Part dels ”clàssics” objectius han quedat obsolets, i ens 

toca posar-nos a treballar i guanyar-nos el reconeixement de la societat a la qual servim. Cal una 

alineació integral i decidida pels ODS, l’Agenda 2030 i la lluita contra la Crisi Climàtica, perseguint 

els objectius de Sostenibilitat amb les nostres eines d’Enginyeria. Tot això recolzant-se en un fort 
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suport i protagonisme dels col·lectius més “nous” i menys “clàssics”, com els de joves, dones, i 

expatriats d’alta a cada Demarcació. 

• Avançament en la Relació amb l’Acadèmia. Cal establir una nova relació, més propera i més 

col·laborativa, amb la Universitat, tant per la formació com per la investigació. Dissenyar noves 

estratègies conjuntes. Aportació dels directius de les Escoles als òrgans de govern del Col·legi. 

• Impuls d’una Reforma Tecnològica. Cal abordar de manera decidida i urgent la transformació 

digital al Colegio i a totes les demarcacions del Col·legi, enfocat a l’optimització de mitjans i la 

reducció de moviments físics. Cal abocar recursos per desenvolupar un Pla de Transformació Digital 

i Tecnològica del Col·legi. 

Finalment, haig de dir que crec firmament que és (i serà, durant els propers anys) un bon moment per 

replantejar-nos històries i costums, massa arrelades a vegades, i evolucionar tal com la societat actual, 

agafant les seves parts positives, necessita. 

La conjunció de les persones, del seu perfil, de la seva història i de les seves idees, a la candidatura 

Caminos de Futuro, ens portarà, sens dubte, a un canvi de punt de mira, amb una visió de present i, el que 

és més important, de futur, molt més actual, en la línia dels punts descrits anteriorment. 

La meva pretensió demanant-vos el vot és contribuir, "ligero, pero seguro", i amb la intensitat necessària (els 

que coneixeu la meva passió per les duesrodes m'enteneu!!) als objectius descrits... i qualsevol altre que 

pugueu suggerir, i que serà molt benvingut. 

Gràcies per la vostra atenció, i resto a la vostra disposició. 

 

Ignasi Guardia Alonso 

Candidat a Conseller Territorial per Catalunya 

Caminos de Futuro 

 

 
 


