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dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3
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Tots els programes detallats dels actes i les butlletes d'inscripció els trobareu a la

pàgina web www.eic.es a l’apartat de l’Agenda a partir del dia 20 del mes anterior.

dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Qualsevol conferència o jornada que es celebri a l'Auditori Pompeu Fabra es podrà seguir des de les
Demarcacions de Lleida i Girona a través de videoconferència.

Les sales tenen l’aforament limitat. Si 5 minuts abans l’assistent confirmat no ha arribat, es donarà la

Qualsevol conferència o jornada que es celebri a l'Auditori Pompeu Fabra es podrà seguir des de les
Demarcacions de Lleida, Girona i Tarragona a través de videoconferència.

Les sales tenen l’aforament limitat. Si 5 minuts abans l’assistent confirmat no ha arribat, es donarà la
seva plaça a una persona en llista d’espera.

Mercats energètics Aula d’Extensió
Universitària dels EIC

Informàtica avançada

Aula d’Extensió
Universitària dels EIC

Informàtica avançada

Aula d’Extensió
Universitària dels EIC

Informàtica avançada

Tertúlies cientificotèc-
niques

Aula d’Extensió
Universitària dels EIC

Informàtica avançada

Aula d’Extensió
Universitària dels EIC

El Cafè dels
Enginyers

Cicles de formació
cultural: cinema,
música i òpera

Com parlar en
públic (2a edició)

Soil Decontamination
Meeting

Presentació del pro-
jecte: ENGITREN. Els
enginyers que esti-
men els trens

Soil Decontamination
Meeting

Competir compartint
i cooperant

Viatge a la Polònia
industrial

Tast de fumats: pei-
xos i formatges

Interrogants
Enginova: Cotitzar en
el MAB

Màster en Enginyeria
Nuclear UPC-Endesa

Com parlar en
públic (2a edició)

Construcció amb
plafons sandvitx:
ràpida, segura i efi-
cient

Visita al museu del
tractor d’època

Fòrum de Patrimoni
Industrial

Cicles de formació
cultural: cinema,
música i òpera

Com parlar en
públic (2a edició)

Excursió per la
serra del Montsant.
Ulldemolins

Festa Patronal de
Sant Josep

Travessia de les
Gavarres

Visita a la refineria
de Repsol
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Mercats energètics

En un context de mercat liberalitzat de l’energia, les presentacions i el
debat de la jornada se centren en la perspectiva d’evolució a curt i mitjà
termini dels preus i el marc regulatori dels diferents vectors energètics:
petroli, energia elèctrica, gas i cogeneració (atesa l’especial implantació
d’aquesta tecnologia a Catalunya).

Hi intervindran:

· Josep Canós, director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
(per confirmar).

· Josep Maria Rovira, vicedegà del Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya.

· José Enrique Vázquez, president del Grup de Gestors Energètics.

· Jordi Dolader, president de la Comissió d’Energia de l’Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya.

· Emili Rousaud, vicepresident del Grup de Gestors Energètics.

· Marta Margarit, secretària general de SEDIGAS.

· Virgínia Guinda, directora tècnica d’ACOGEN.

· Álvaro Mazarrasa, director general de l’Asociación Española de
Operadores de Productos Petrolíferos.

La moderació de l’acte anirà a càrrec de Roger Marcos, cap d’Estalvi i
Eficiència Energètica del’Institut Català d’Energia

Comissió d’Energia i Grup de Gestors Energètics

A les 9.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reserva a tra-

vés de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 (de 9.00 a

14.00 h i de 16.00 a 18.00 h).

dimarts1
Aula d’Extensió Universitària dels EIC

L’Aula, tutelada per la Universitat Politècnica de Catalunya, pretén oferir
als companys enginyers, així com als seus familiars i amistats interessa-
des, una ampliació dels seus coneixements, tant humanístics com tèc-
nics, impartida per professors universitaris de prestigi reconegut. Aquest
curs es durà a terme normalment en cicles mensuals de quatre confe-
rències entorn d’un mateix tema que s’impartiran els dimecres.

Programa del cicle Història Medieval: L’Edat Mitjana i Europa.

· 2 de març: La invenció de la invenció en l’Edat Mitjana, per Enric Ruiz
Domènec, catedràtic d’Història Medieval de la UAB.

Programa del cicle Ciències Socials.

· 9 i 16 de març: Demografia, per Dolors Olivares, cap de l’Àrea de
Producció d’Estadístiques Demogràfiques de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.

· 23 de març: Catalunya i el seu dret públic: formació i evolució, per
Montserrat Bajet, professora agregada de la Universitat Pompeu Fabra.

Programa del cicle Cinema.

· 30 de març: El cinema i la ciència-ficció, per Miquel Barceló, professor del
Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació de la UPC.

Programa
Dies: 2, 9, 16, 23 i 30 de març
Hora: 18.00 h
Lloc: Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús, carrer Casp, 25, Barcelona
Preu per conferència: 4 euros

Comissió de Jubilats i Prejubilats

Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta d’inscripció

que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre web www.eic.cat.

Informació: Servei de Formació Contínua, Via Laietana, 39, 3a planta, Barcelona. Tel.: 932

957 807. A/e: formacio@eic.cat.

dimecres2, 9, 16, 23, 30
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dimarts8

El Cafè dels Enginyers

Hi intervindrà:

· Joan Algueró, exgerent de l’Associació Nuclear Ascó.

La seva activitat professional ha estat vinculada al sector energètic, prin-
cipalment a l’energia nuclear. Va treballar com a auxiliar tècnic a Riegos
y Fuerzas del Ebro, que va passar a ser Fecsa. Del 1961 al 1972 va per-
tànyer al Departament de Planificació i Desenvolupament de Fecsa, on va
ser responsable de la planificació del canvi de 6 a 11 kV de la xarxa sub-
terrània de Barcelona i de la planificació de subestacions i de mitjans de
producció de l’empresa. El 1972 va ser nomenat director del projecte,
construcció i explotació de les centrals nuclears d’Ascó i des del 1986 al
1998 va ser gerent de l’Associació Nuclear Ascó.

Comissió de Jubilats i Prejubilats

De 10.00 a 12.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reser-

va a través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 (de

9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h).

dijous10 i divendres11

Soil Decontamination Meeting

Eurecom BV i la Comissió de Medi Ambient organitzen amb l’Agència de
Residus de Catalunya unes jornades empresarials catalanoholandeses
sobre tecnologies de descontaminació de sòls.

L’objectiu de les jornades és fer l’anàlisi d’aquesta problemàtica a
Catalunya i la presentació de diverses empreses del sector –nacionals i
holandeses– que ens mostraran les tecnologies i les solucions aplicades
a aquest àmbit amb l’objectiu de transferir coneixement i tecnologia.

A fi i efecte d’establir sinergies de col·laboració entre les companyies
d’ambdós països s’habilitaran, després de les conferències del matí,
diverses reunions de treball individuals d’intercanvi d’experiències i
impressions entre les diferents empreses, amb la qual cosa l’aforament a
la jornada és limitat.

La jornada finalitzarà amb una visita conjunta a Flix, on s’està desenvo-
lupant un treball de descontaminació de sediments de l’embassament.

Les jornades seran en anglès. Per a més informació, consulta el web dels
EIC (www.eic.cat).

Preus:

· General: 1.450 euros

· Associat/col·legiat: 950 euros

· Empresa Adherida / Empresa associada a Business Eumed: 950 euros

* La inscripció inclou els dinars i el transport a la visita. En el cas que
necessitis hotel, contacta amb nosaltres ja que tenim condicions espe-
cials per als assistents i et podem gestionar la reserva.

Eurecom BV, Comissió de Medi Ambient i Agència de Residus de Catalunya

De 10.00 a 19.00 h, a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona.

Reserves: Tel.: 933 192 300 (Natàlia Bartrés). A/e: nbartres@eic.cat.

Informació: Anna Estragués. Tel.: 657 835 876.

AGENDA_MARC?.qxd:AGENDA_coeic_nov05.qxd  3/2/11  16:20  Página 6



9
n
g
s
m
a
rç

2
0

1
1

8
n
g
s
m
a
rç

2
0

1
1

dilluns14

Competir compartint i cooperant: organitzacions
col·laboratives, organitzacions productives

Ens trobem en l’era de la comunicació global i en la de l’exigència de
millorar permanentment la productivitat, però que la informació estigui a
la xarxa no és suficient.

El creador de la informació es troba que quan vol referir qualsevol fet
d’una situació complexa, està obligat a ser breu i a simplificar. Ara bé, la
brevetat ens pot portar molt sovint a l’error i la falsedat.

És la persona creadora amb actitud cooperadora qui pot fer comprendre
i aclarir als seus companys l’essencial de l’assumpte, sense deixar de
banda moltes qüestions accessòries que condicionen la realitat.

D’altra banda, la divisió del treball, la centralització i la jerarquia, han
donat pas als equips autònoms i variables per competències i a l’apari-
ció d’estructures planes sense jerarquies. L’Administració pública, que té
la jerarquia com un dels seus principis, es troba amb un important repte
d’adaptació.

Hi intervindrà:

· Josep M. Viedma, doctor enginyer industrial, que parlarà sobre
l’Administració en la situació econòmica actual.

· Lluís Cuatrecasas Arbós, catedràtic de la UPC, que abordarà el
tema del Lean Management a les administracions.

· Jordi Graells, coordinador de Continguts i Innovació del Departament
de la Presidència, tractarà de la implantació de les xarxes en el si de
l’Administració.

Comissió dels Enginyers Industrials a les Administracions Públiques

A les 18.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reserva a

través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 ( de 9.00

a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h).

dijous10

Presentació del projecte: ENGITREN.
Els enginyers que estimen els trens

L’objectiu de la presentació d’ENGITREN, entitat integrada a la Comissió
de Cultura, és informar els Enginyers Industrials de Catalunya del següent:

· Per què ENGITREN? Raons del col·lectiu. Raons associatives

· Què és ENGITREN? La seva vinculació al món del ferrocarril real i al
modelisme i al col·leccionisme

· Objectius

· Qui som i qui podem ser?

· Programa d’activitats. Període previ 2010 i 2011.

Els enginyers industrials i els trens reals o a escala han tingut i tenen una
especial vinculació: la del coneixement tecnològic i la de la il·lusió i l’en-
tusiasme dels infants ja convertits en adults que encara són nens.

L’acte és una crida a la participació. ENGITREN pretén unir tecnologia i gaudi.

Conferència a càrrec de Carles Morant, enginyer industrial, membre del
Grup Coordinador d’ENGITREN.

La introducció de l’acte anirà a càrrec de Ferran Puerta, president de la
Comissió de Cultura.

Comissió de Cultura

A les 19.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reserva a

través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 (de 9.00

a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h).
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dimarts15

Interrogants Enginova: Cotitzar en el MAB

S’explicarà l’experiència emprenedora d’Eurona Telecom i el seu camí
fins a convertir-se en una de les dues úniques empreses catalanes que
cotitzen en el mercat alternatiu borsari (MAB).

Hi intervindrà:

· Jaume Sanpera, conseller delegat d’Eurona Telecom.

La moderació de l’acte anirà a càrrec de José M. Román, director
d’Enginova.

Comissió de Política Industrial i Innovació: Enginova

A les 19.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reserva a

través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 (de 9.00

a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h).

dimarts15

Màster en Enginyeria Nuclear UPC-Endesa

S’explicarà el contingut del màster, el seu calendari i les condicions
d’inscripció.

Hi intervindran:

· Alfonso Arias, director general d’Energia Nuclear d’Endesa.

· Lluís Batet, coordinador acadèmic del Màster en Enginyeria Nuclear
de la UPC.

· Javier Díes, catedràtic d’Enginyeria Nuclear de la UPC.

La presentació de l’acte anirà a càrrec d’Antoni Tahull, coordinador de
la Subcomissió del Sector Elèctric del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya.

Comissió d’Energia: Sector Elèctric, amb la col·laboració d’Endesa

A les 18.30 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reserva a

través de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 (de 9.00

a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h).

dilluns14

Presentació del viatge a la Polònia industrial

Del 22 al 26 de juny es farà el primer viatge de l’any per conèixer el patri-
moni industrial de Polònia. Aquesta sessió serà per presentar els contin-
guts i detalls del viatge perquè t’engresquis a apuntar-t’hi. La presenta-
ció anirà a càrrec d’Assumpció Feliu, coordinadora del viatge.

Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

A les 19.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reserva per

telèfon al 937 803 787 o bé per correu electrònic a secretaria@amctaic.org.
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dilluns28

Fòrum de Patrimoni Industrial

Josep M. Solías Arís, doctor en Història i director del Museu de
l’Hospitalet de Llobregat, realitzarà la conferència “Patrimoni industrial de
l’Hospitalet de Llobregat”.

Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

A les 19.30 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reserva per

telèfon al 937 803 787 o bé per correu electrònic a secretaria@amctaic.org.

dijous24

Organitza APIP’ÑA
Construcció amb plafons sandvitx:
ràpida, segura i eficient

Se celebrarà el segon seminari del projecte EASIE (www.easie.eu). Els
principals experts europeus en l’àmbit dels plafons sandvitx explicaran a
Barcelona els últims avenços d’aquest producte pel que fa a seguretat,
sostenibilitat i eficiència energètica.

Preus:
- Col·legiats i socis d’APIP’ÑA: 50 euros
- General: 150 euros

EEll PPrrooggrraammaa AAppaarraaddoorr ddee ll’’EEnnggiinnyyeerr ééss ddee ccaarrààcctteerr ccoommeerrcciiaall,, sseennssee mmééss vviinnccuu--

llaacciióó ppeerr ppaarrtt ddeellss EEnnggiinnyyeerrss IInndduussttrriiaallss ddee CCaattaalluunnyyaa qquuee llaa cceessssiióó dd’’eessppaaiiss,,

aattèèss eell ppoossssiibbllee iinntteerrèèss ddee ll’’aaccttiivviittaatt ppeerr aall ccooll··lleeccttiiuu..

De 9.00 a 17.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona.

Informació i reserves: Neus Comas. Tel.: 934 161 651. Cal enviar les dades dels assistents (nom

i cognoms, empresa, telèfon de contacte i justificant de pagament) a apipna@apipna.com. I cal

realitzar-ne l’ingrés al compte de Catalunya Caixa: 2013 0205 11 0206189722.
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dimecres2, 9, 16, 23

Informàtica avançada  

Un curs teoricopràctic per saber situar-se en el món dels arxius, les car-
petes, l’escriptori... Cal tenir uns coneixements bàsics d’informàtica.

Horari: de 17.00 a 18.30 h
Preu: 50 euros
Lloc: seu dels EIC (Via Laietana, 39, Barcelona)

Viu l’Associació

Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta d’inscripció

que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre web www.eic.cat.

Informació: Viu l’Associació (Dàlia Parera), Via Laietana, 39, 3a planta, Barcelona. Tel.: 933

192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). A/e: viula@eic.cat.

Cicles de formació cultural amb tres eixos :
cinema, música i òpera  

Organitzat pels companys J.M. García Ferrer i Martí Rom amb la
col·laboració del també company Pau Pérez.

1r trimestre sobre cinema 2011. Cicle sobre cinema: Ombres Mestres.
Les Lliçons dels Grans del Cinema.

Programa:

· Sessió 5: Quan és qüestió de tots. Els grans films socials. Com reflec-
tir i transmetre un sentiment col·lectiu de manera honesta.

· Sessió 6: Sessió especial, a cura de la Filmoteca, sobre documentals.

Dates: Dimarts de setmanes alternes del primer trimestre de 2011: 8 i
22 de març.

dimarts8 i 22

ll’’AAppaarraaddoorr ddee ll’’EEnnggiinnyyeerr
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Horari: de 18.00 a 19.50 h
Lloc: Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús, carrer Casp, 25, Barcelona
Tarifa pel cicle: 45 euros (col·legiats) i 55 euros (no col·legiats).

Sessions a càrrec dels responsables del Cineclub de l’Associació
d’Enginyers, J.M. García Ferrer i Martí Rom, amb la col·laboració de
Pau Pérez, enginyer industrial i diplomat en Direcció pel Centre d’Estudis
Cinematogràfics de Catalunya.

Comissions de Cultura i Jubilats i Prejubilats

Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta d’inscripció

que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre web www.eic.cat.

dimarts8, 15 i 22

Com parlar en públic (2a edició)  

S’explicaran tècniques per parlar amb més seguretat i confiança en les
nostres relacions socials.

Horari: de 19.00 a 21.00 h
Preu: 40 euros
Lloc: seu dels EIC (Via Laietana, 39, Barcelona)

Viu l’Associació

Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta d’inscripció

que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre web www.eic.cat.

Informació: Viu l’Associació (Dàlia Parera), Via Laietana, 39, 3a planta, Barcelona. Tel.: 933

192 304 (de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h). A/e: viula@eic.cat.

dissabte12

Excursió per la serra del Montsant. Ulldemolins 

Excursió clàssica del Grup de Muntanyisme pels voltants d’Ulldemolins,
que acaba amb un dinar al celler dels Llurba.

Dificultat: Dues alternatives, una de fàcil i l’altra de dificultat mitjana

Inscripcions: abans del dimecres 9 de març

Comissió d’Esports: Muntanyisme

Organitzador: Josep Llurba

Informació: Josep Queralt (josep.queralt@enginyers.net) i Maribel Zoco, tel. 933 192 300

(de 9.00 a 14.00 h), a/e: com.esports@eic.cat.

dilluns14

Tast de fumats: peixos i formatges 

La finalitat d’aquesta activitat és conèixer la importància de la tècnica
dels fumats i saber apreciar les seves característiques i valors. Es farà el
tast d’un formatge gallec i d’un basc; també es degustarà la truita de riu,
l’esturió, el bacallà i el salmó salvatge i el de piscifactoria. Comptem amb
la col·laboració de la marca Royal, Caviar Nacarii i Cal&Ter.

Per neutralitzar els sabors es gaudirà d’un vi excepcional de Sud-àfrica
amb aromes de fumat i d’un vodka únic fet de la destil·lació del vi,
col·laboració especial de Franck de Graeve de Los Vinos del Mundo.

Preu: 15 euros
Places limitades als 40 primers inscrits
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Hi intervindrà:

· Joan-Enric Vidiella, tècnic en l’art del tast i coordinador de l’acte,
amb la col·laboració de Marc Vilardell, responsable de la marca Royal.

Comissió de Cultura

Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta d’inscripció

que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre web www.eic.cat. 

A les 19.00 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 1a planta, Barcelona.

dimecres16

Tertúlies cientificotècniques  

Se celebren el tercer dimecres de cada mes i volen promoure la discus-
sió, les reflexions i els comentaris relatius a qualsevol tema que es refe-
reixi a l’enginyeria industrial, tant des del punt de vista tecnològic com
científic.

El company Pedro Crespo tractarà de mecànica quàntica.

Places limitades.

Comissió de Jubilats i Prejubilats

A les 19.00 h a la seu dels EIC, pl. Ramon Berenguer, 1, Barcelona. Cal fer reserva a tra-

vés de l’apartat Agenda del web www.eic.cat o bé per telèfon al 933 192 304 (de 9.00 a

14.00 h i de 16.00 a 18.00 h).

dijous17

Festa Patronal de Sant Josep  

Els Enginyers Industrials de Catalunya homenatgen els companys de les
escoles de Barcelona i Terrassa que celebren les seves noces d’or pro-
fessionals.

Programa:

· 18.30 h: Celebració de l’eucaristia a l’església de Sant Sever.

· 19.30 h: Lliurament de les insígnies als companys de la promoció 1959

A les 18.30 h a l’església de Sant Sever, carrer de Sant Sever, 9, Barcelona. A les 19.30 h

a l’Auditori Pompeu Fabra, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona. Cal fer reserva per telè-

fon al 933 192 304 (de 9.30 a 13.30 h) o bé per correu electrònic a eic.mzoco@eic.cat.

dijous24

Visita al museu del tractor d’època  

Visita guiada a través d’un espai de 2.000 metres quadrats per conèixer
més d’un segle d’història del tractor. S’hi poden veure més de cent
models de diferents èpoques i procedències: França, els Estats Units,
Alemanya, Itàlia, etc. 

Preu: 25 euros
Hora visita: 11.00 h
Hora i punt de trobada: pl. Antoni Maura (Catedral), a les 10.00 h

Comissió de Cultura

Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta d’inscripció

que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre web www.eic.cat.
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dissabte26

Travessia de les Gavarres  

Es proposa una ruta en bicicleta molt interessant que arrenca a Corçà (C 66
Girona-Palafrugell) i que acaba a Vall-llobrega. Allà, els assistents podran
dinar al restaurant habitual qeu ja ha estat reservat. El trajecte és d’uns 40
quilòmetres. Els camins són de bon accés, però la pujada als Metges i al
puig d’Arques requereix un cert entrenament previ. Hi ha una opció molt
més suau i curta que surt des del mateix punt i permet accedir, per la carre-
tera GI 660, al coll de la Ganga on es pot recompondre el grup i continuar
la baixada fins a Vall-llobrega.

Hora de trobada: 7.30 h davant del palau de Pedralbes (Barcelona)
Preu: 35 euros
Data màxima d’inscripció: 19 de març

Comissió d’Esports: Cicloturisme

Organitzadors: Manuel Palomeque (mpal@eic.ictnet.es).

Inscripcions: (abans del 19 de febrer) Joan Julià (burtlogistica@yahoo.es).

Informació: Maribel Zoco. Tel.: 933 192 300. A/e: com.esports@eic.cat.

dijous31

Visita a la refineria de Repsol

La Comissió d’Energia i la Comissió de Jubilats organitzen una visita a la
refineria de Repsol a Tarragona.

Després de la visita es farà una calçotada al restaurant Mas Roselló de
Tarragona.

Hora i lloc de sortida: a les 9.00 h a la seu dels EIC
Preu: 60 euros
Data màxima d’inscripció: 19 de març

Comissió d’Energia i Comissió de Jubilats

Per inscriure’t en aquesta activitat és imprescindible que omplis la butlleta d’inscripció

que es troba en aquesta agenda o bé a l’apartat Agenda del nostre web www.eic.cat.

formacióCOEIC

Direcció de projectes d’enginyeria

Data d’inici: del 28 de febrer al 3 de març        Preu col·legiat: 335 € 

Durada: 16 h

Contractació i recepció de maquinària industrial subjecte a la
Directiva 2006/42

Data d’inici: 2 i 3 de març            Preu col·legiat: 150 €   Durada: 6 h 

Aspectes formals de l’actuació pericial

Data d’inici: 4 de març                 Preu col·legiat: 95 €    Durada: 4 h

Elaboració de projectes d’activitats

Data d’inici: del 8 al 16 de març     Preu col·legiat: 335 € Durada: 16 h

Obligacions legals del manteniment d’instal·lacions. 2a Edició

Data d’inici: del 8 al 17 de març     Preu col·legiat: 335 € Durada: 16 h

Elaboració de projectes d’edificis energèticament eficients. 
Més enllà de les eines oficials

Data d’inici: del 9 de març al 4 d’abril           Preu col·legiat: 675 € 

Durada: 32 h

Nou Reglament d’equips a pressió

Data d’inici: 11 de març                Preu col·legiat: 95 €      Durada: 4 h

Microcogeneració. Tecnologies, normativa i càlcul i viabilitat 
de les instal·lacions – 2a Edició

Data d’inici: del 17 al 24 de març      Preu col·legiat: 250 €     Durada: 12 h 

Càlcul de sistemes d’enllumenat amb Dialux

Data d’inici: del 21 al 23 de març     Preu col·legiat: 250 €        Durada: 12 h 
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Màster en Gestió Integrada de Projectes. Project Management

Matricula Oberta  Data d’inici: 21 de febrer  Preu: 4.460 €  Durada: 300 h

Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables

Matricula Oberta  Data d’inici: 6 d’abril  Preu: 335 €

Els enginyers industrials associats/col·legiats gaudeixen d’un 20% de descompte en el
programa Màsters i Postgraus i d’un 30% de descompte en els cursos de Formació
Contínua que ofereix l’IL3 en l’Àrea de Tecnologies i Ciències Experimentals.

Pots trobar tota l’oferta formativa del programa de Tecnologies i Ciències Experimentals a
http://www.il3.ub.edu/oferta/tecno/index.html.

Informació i inscripcions: IL3, Ciutat de Granada, 131, Barcelona. Tel.: 934 039 901. 
A/e: info.il3@ub.edu.

formacióIL3-COEIC
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Valoració i millora del manteniment

Data d’inici: del 29 de març al 7 d’abril        Preu col·legiat: 335 € 

Durada: 16 h

Informació i inscripcions: Servei de Formació Contínua, Via Laietana, 39, 3a planta,
Barcelona. Tel.: 932 957 807. A/e: formacio@eic.es.

NOTA: Qualsevol anul·lació amb una antelació inferior a 48 hores tindrà un càrrec del
50% del curs.
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Comissions: Subcomissions

Comissió d’Acció Professional: Atribucions

Comissió d’Energia: Energies Renovables, Sector Elèctric i Energies Primàries  

Comissió dels Enginyers Industrials a les Administracions Públiques:
Administració Local, Generalitat, Administració de l’Estat, Unió Europea i
Prospectiva de Nous Perfils Professionals

Comissió de Gestió Empresarial: Relacions Empresarials, Pàgines Web,
Logística, Recursos Humans, Gestió de la Innovació, Qualitat, Projectes,
Màrqueting i Anàlisi del Valor, Internacionalització, R+D+4i.

Comissió de Packaging

Comissió de Construcció 

Comissió d’Urbanisme i Serveis Urbans

Comissió de Medi Ambient

Comissió de Mobilitat i Transports: Aeronàutica i Automoció i Indústria Ferroviària

Comissió de Seguretat: Prevenció d’Incendis i Plans d’Emergència

Comissió de Grència de Riscos: Assegurances i Riscos Laborals

Comissió de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Comissió de Formació

Comissió de Noves Iniciatives

Comissió d’Informació i Publicacions

Comissió de Serveis a l’Enginyer

Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica: Enginova

Comissió de Relacions amb la Fira

Comissió Lexicogràfica

Comissió d’Acció i Cooperació

Comissió de Relacions amb les Escoles

Comissió de Cultura: Cicle de Música, Cineclub i Coral

Comissió de Jubilats i Prejubilats

Comissió d’Esports

Comissió d’Indústria Química

Si vols assistir a les reunions o formar part d’una comissió o subcomissió, pots 
consultar el web dels EIC (www.eic.cat).
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