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paraules. “La decisió de ser enginyer 
i desenvolupar l’exercici lliure de la 
professió és tot un cúmul de casuali-
tats. De petit ajudava els meus pares 
en el negoci familiar a l’Alta Riba-
gorça, a Perves, en una explotació de 
vaques de llet. Jo era feliç ajudant a 
tenir cada dia la llet preparada amb 

bidons per dur-la a la cooperativa de 
la Pobla de Segur. Quan vaig acabar el 
batxillerat volia continuar el negoci 
familiar, però el meu pare i el director 
dels salesians van decidir que anés a 
Barcelona a estudiar electrònica, a 

Jaume Perna explica que 
l’inici de la seva trajectò-
ria professional és en cer-
ta manera un conjunt de 
casualitats. Sigui com si-

gui, la veritat és que el seu és un camí 
marcat pels projectes i les persones, 
així com per la vocació d’ajudar els 
altres a fer millor la seva feina. Fa 40 
anys, pràcticament a l’inici de la seva 
activitat professional, va fundar OTP 
Enginyeria. “Hem ajudat moltes per-
sones a iniciar, ampliar o legalitzar 
les seves instal·lacions, i aconseguir 
així els seus reptes professionals; 
sempre, posant per davant la per-
sona. Aquest esperit ens ha permès 
aquesta llarga trajectòria.” Avui, 
quan el timó de la nau ja és en mans 
del seu fill Oriol, el recorregut pot 
semblar fàcil, tot i que la realitat és 
que aquesta singladura ha estat pos-
sible gràcies a molt treball i esforç.

Però tornem a mirar un moment a 
aquests casuals inicis amb les seves 
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les Escoles Professionals de Sarrià, 
ja que era una professió de futur. Allà 
vaig fer Oficialia i Mestria i, després, 
a l’Escola Industrial, Enginyeria.” 
I aquí no acaben les “casualitats”: 
“Quan estava fent el projecte final 
de carrera, a les tardes, en un ajun-
tament, em vaig assabentar que per 
iniciar una activitat calia fer un pro-
jecte signat per un enginyer. És per 
això que, un cop vaig tenir el títol, vaig 
començar a fer projectes, com a Ofici-
na Tècnica de Projectes, i, d’aleshores 
ençà, OTP continua”.

Una cosa que en Jaume Perna té 
clara és que la feina al costat dels pa-
res ha estat fonamental al llarg de la 
seva carrera, ja que, com a enginyer, 
ha aplicat els valors que va aprendre 
fent de pagès amb ells: “La constància, 
la passió per fer les coses, la capacitat 
de treball i l’empatia. Per això, per mi 
l’enginyeria és ajudar les persones a 
tenir l’espai adient per aconseguir els 
seus objectius professionals”.   l

PASSAT, PRESENT I FUTUR
Tants anys com a projectista han permès que en Jaume Perna tingui una bona visió 
de l’evolució d’aquesta disciplina. “Els canvis que han afectat més la nostra feina han 
estat els de normativa aplicable. Al principi, abans d’iniciar les instal·lacions i 
activitats necessitaves tots els permisos de l’Administració, fet que provocava un 
endarreriment en tot el procés, i, en conseqüència, un augment del cost de la 
inversió. Ara, pràcticament, després de la comprovació urbanística, es pot instal·lar i 
iniciar l’activitat, aportant, un cop acabada, la documentació requerida, i això 
redueix al mínim el procediment. D’altra banda, avui els enginyers tenim molta feina 
a adaptar els canvis tecnològics a favor de les persones i el planeta.” 
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