
Nota de premsa de la METGEC 24 de SETEMBRE de 2012 
 
 

Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC) 
 
Recolzament al Molt Hble. President de la Generalitat 

de Catalunya 
 
 
 
Amb la present, la Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC), en 
representació de 15 Col·legis professionals que la formen i en nom dels més de 40.000 col·legiats que 
representen, i a causa dels esdeveniments socials i polítics que s’han produït a Catalunya, vol fer arribar 
el seu suport al Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, President  de  la Generalitat de Catalunya, en les 
accions que cregui pertinents per portar a bon terme el projecte que vol tirar endavant el poble de 
Catalunya. 
 
 
Els col·legis professionals que conformen aquesta nova mesa són entitats de dret públic catalanes que 
aglutinen els enginyers/res tènics/ques en les seves diferents intensificacions o especialitats, entitats que 
entre d’altres finalitats tenen per objectiu representar, regular i vetllar per un adequat exercici de la 
professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la societat i a la ciutadania. 
 
 
 
Aquesta Nota de Premsa ve subscrita pels següents col·lectius: 
 

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya 
Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya 
Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú 
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Mines de Catalunya i Balears 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Navales – Delegació Catalunya  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos – Delegació Catalunya 
Col•legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Topografia - Delegació de Catalunya 
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Publiques de Catalunya  

 
 
 
 

Per a mes informació: 
 
Albano Sanchez-Ossorio i Sancho – COETIC • 93.434.20.71 • deganat@coetic.org – comunicacio@coetic.org 
Marga Cuscó.• COETTC • 93.434.20.70 • comunicacio@coettc.com 
Bet Gimeno i Gelabert • COETAPAC • 93.217.97.53 • secretaria_tecnica@agricoles.org 
 

 
 
 
 


