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diferents utilitats específi ques per contactar amb els 
usuaris, a més d’integrar serveis del nostre web com ara 
la Borsa de treball, normativa, vídeos... També ha de tenir 
facilitat d’etiquetatge, perfi ls d’usuari i facilitar la cerca de 
companys, matèries, empreses, escoles, etc. Així doncs, la 
xarxa ha de ser el lloc on tots els col·legiats puguin trobar-
se, intercanviar, treballar i també on poder connectar-se 
amb els stakeholders. Ara estem en plena fase de defi nició 
amb la col·laboració de la Generalitat i de col·legiats 
(vegeu la notícia de la pàgina 13).

D’altra banda, el Col·legi ja porta temps preparant-se 
cap a l’administració electrònica. Hem modifi cat diversos 
processos interns per adaptar-nos a les exigències 
externes de l’Administració pública que, de mica en mica, 
va evolucionant obligada per uns requisits marcats per 
les lleis 39 i 40 del 2015, sobre la transformació digital 
de les administracions públiques. El nostre objectiu 
és aconseguir un Col·legi ràpid, lleuger i efi cient, basat 
en l’administració electrònica, orientat cap a una 
interconnexió amb l’Administració utilitzant la Finestreta 
Única i amb uns col·legiats digitalment autosufi cients. 

Per tot plegat, hem d’avançar junts, Col·legi i col·legiats, 
cap a la creació d’una cultura digital potent. Els enginyers 
hem de ser àgils per poder-nos adaptar als canvis socials 
i tecnològics que es produeixen al nostre voltant, a 
fi  i efecte d’aprofi tar totes les oportunitats que se’ns 
presenten. Des d’ENGINYERS BCN esmerçarem esforços 
i recursos per facilitar al nostre col·lectiu la formació i la 
informació necessària per assolir aquest nou repte.  ●

A vui dia un dels elements més infl uents 
sobre l’economia i l’ocupació del futur 
és la digitalització de tots els àmbits 
de la vida professional i social. S’entén 
com a digitalització el resultat de la 

convergència de dos processos. El primer, basat en 
el desenvolupament de cinc àrees de coneixement 
(microelectrònica, comunicacions, arquitectures 
d’ordinadors, software i robòtica), i el segon, fonamentat 
en cinc canvis economicosocials (universalitat de la 
qüestió digital, ús massiu de memòries barates i ràpides, 
hàbits d’ubiqüitat i mobilitat, capacitat de recombinació 
del coneixement i efecte xarxa). Així doncs, tant el 
Col·legi com els col·legiats hem d’estar amatents amb el 
nou paradigma digital. Des d’ENGINYERS BCN tenim 
clar que les dades cada cop tenen més valor, que ens hem 
d’organitzar en xarxa i que cal difondre la cultura i la 
competència digital entre els nostres membres.

El projecte de la futura xarxa e-BCN va en aquesta línia 
i ha de permetre compartir la informació, socialitzar els 
col·legiats i potenciar l’enfocament col·legiat-col·legiat 
(C2C), entre més coses. Un element cabdal de la xarxa 
serà la intranet 2.0, 
que utilitza eines 
de social media 
com a vehicle de 
col·laboració entre els 
seus membres. Una 
intranet professional 
pot disposar de blogs, 
wikis (document que 
pot ser editat per 
diversos usuaris), 
fòrums de discussió, 
xarxes socials i també 

CAP A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

HEM D’AVANÇAR 
JUNTS, COL·LEGI 
I COL·LEGIATS, 
CAP A LA 
CREACIÓ 
D’UNA CULTURA 
DIGITAL POTENT

El raïm, les seves varietats, el terreny, l’anyada... han de poder expressar-se lliurement per aconseguir el 
millor vi. Aquesta és la revolució que viu avui el sector vitivinícola: tornar a les arrels, a l’autenticitat. I 
fer-ho amb les mans, però també, i sobretot, amb l’ajut de l’enginyeria, que incideix en tots els processos 
d’elaboració del vi per millorar-ne la qualitat i la relació amb l’entorn.
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Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

D’ON SORTIRAN ELS DINERS  
PER A LES PENSIONS?

Oriol Nin

Aquest any sentirem parlar molt de les 
pensions. La “guardiola” s’acaba i queden 
diners a penes per a les dues pagues extres del 
2017. El Govern ha comunicat a Brussel·les 
que el dèficit de la protecció social el 2016 va 

ser de 19.000 milions d’euros, el més alt de la història (l’1,7% 
del PIB) i per a aquest any se n’espera un altre de 17.000 
milions. D’on sortiran els diners? Des del Govern han llançat 
diverses idees. L’última és que s’emetrà deute per pagar el 
dèficit. A mi no em sembla una bona solució, perquè 
simplement tapa el forat, sense més ni més… amb un cost 
extra. La ministra Chaves havia proposat posar les pensions 
de viduïtat i orfandat a càrrec dels Pressupostos Generals, 
amb la qual cosa es faria un simple traspàs comptable, sense 
resoldre tampoc el problema, ja que es generaria més dèficit. 
El PP no vol sentir parlar de crear un impost finalista, com al 
seu dia es va fer a França, per pal·liar d’una 

vegada un desequilibri que no deixa de créixer. En realitat 
són dos. D’una banda, el personal. El 2008 hi havia  
2,2 afiliats a la Seguretat Social (SS) per cada pensionista i 
ara només n’hi ha 1,8 i, en aquests anys, el nombre de 
pensions ha crescut un 15% mentre el d’afiliats ha baixat un 
7,9%. I hi ha un aspecte financer, l’anomenat efecte 
substitució: les aportacions a la SS dels nous empleats són 
baixes, perquè els sous també ho són, mentre que les noves 
jubilacions mantenen el seu nivell... i també vivim més anys. 
Sembla evident que pel costat de les retallades i 
l’allargament de l’edat de jubilació s’ha arribat a un punt de 
difícil continuació, per la qual cosa cal pensar molt 
seriosament a augmentar els ingressos, sense tocar les 
cotitzacions de l’empresa.

I el sistema privat de capitalització, que es va aplicar 
al Xile de Pinochet i a alguns països sud-americans i que 
es va posar de moda en els ambients liberals? Encara 

recordo quan el Círculo de Empresarios va portar al 
nostre país el professor Piñera —el seu creador— per 
cantar les excel·lències i possibilitats de la seva posada 

en marxa. Doncs bé, a mitjans del mes de gener 
passat, la presidenta Michelle Bachelet no 

tenia objecció quan afirmava que “el nostre 
actual sistema de pensions és inviable 

per respondre a les demandes actuals 
i futures de les persones grans”. Amb 

aquest sistema s’ha aconseguit que 
els pensionistes cobrin entre un 

30 i un 50% del que guanyaven en 
la seva vida laboral, i que es creï 

una massa enorme de gent gran 
empobrida.

El problema de les pensions és 
molt difícil de solucionar i més 

en un món en el qual hi haurà 
cada vegada menys treball 
humà. Fer pagar una mena de 
SS als robots? Ja se’n parla... 
però potser, de moment, el 
més operatiu seria veure 
com l’estan resolent els 
països europeus avançats, 

amb sistemes mixtos com el 
suec.   l  
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SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

dels òrgans prin-
cipals de comu-
nicació d’EN-
GINYERS BCN. 
L’any passat va celebrar els vint 
anys des que es va publicar el primer 
número, l’any 1996. En aquestes dues 
dècades, theknos ha anat informant 
els col·legiats periòdicament de tot 
l’esdevenir professional, però també 
social, amb articles, reportatges i en-
trevistes. Se’n publiquen deu núme-
ros l’any i consta de 48 pàgines amb 
una selecció acurada de notícies del 
Col·legi —a la secció Informació col-
legial—, articles d’opinió (té una secció 
fi xa signada per l’expert en economia 
i exredactor de La Vanguardia, Jordi 
Goula), articles tècnics, notícies relati-
ves a l’àmbit professional —a la secció 

  

La comunicació és vital per al bon 
funcionament del Col·legi. D’una 
banda, és imprescindible la comuni-
cació amb els col·legiats, per infor-
mar-los dels cursos i les activitats 
que s’organitzen i de les notícies i els 
temes d’actualitat que són d’especial 
interès per al desenvolupament de la 
professió. I, de l’altra, també és neces-
sària la comunicació des del Col·legi 
cap a la societat, mitjançant la publi-
cació d’articles d’opinió o de novetats 
professionals o normatives. 

Per fer possible aquesta comuni-
cació, que sigui fl uïda i que generi 
feedback, el Col·legi disposa de dife-
rents instruments.

REVISTA THEKNOS
La revista que teniu a les mans és un 

Informació professio-
nal—, reportatges i en-
trevistes a personatges 
del món econòmic, cul-
tural i polític.

Es distribueix a més de 6.000 adre-
ces postals, entre col·legiats i precol-
legiats, així com a entitats del sector 
industrial i acadèmic. Al web d’ENGI-
NYERS BCN es pot consultar la versió 
digital interactiva i descarregar el PDF, 
la qual cosa permet compartir-la a tra-
vés de les xarxes socials, ampliar-ne 
la visualització i navegar en línia pels 
diferents continguts que continguin 
enllaços. L’edició en paper s’envia en-
cartada, junt amb un resum de les ac-
tivitats previstes per a les setmanes 
posteriors a l’enviament. 
www.enginyersbcn.cat/theknos  ●
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PUBLICACIONS: 
estigues al dia

Una altra eina comunicativa és el butlletí electrònic 
que s’envia setmanalment als col·legiats i precol·legi-
ats. Inclou el recull de les notícies publicades durant 
la setmana i l’agenda amb els cursos formatius que es 
faran les dues setmanes posteriors a l’enviament. 

El penúltim dilluns de cada mes, se‘ls envia el de 
formació, amb totes les activitats formatives previstes 
per al mes següent (cursos, conferències, etc.).

Així mateix, periòdicament, s’envia el butlletí amb la 
selecció dels millors avantatges i descomptes que les 
entitats que tenen convenis de col·laboració signats amb 
el Col·legi ofereixen als col·legiats.

Butlletins electrònics
Un dels objectius principals del 
Col·legi és contribuir a la formació 
dels seus membres. L’actualització 
de coneixements és un factor clau en 
l’èxit professional. Per aquesta raó, la 
formació contínua que desenvolupa el 
Col·legi va acompanyada d’una intensa 
producció editorial de manuals tècnics 
sobre temàtiques diverses, com per 
exemple emprenedoria (De la idea al 
negoci. Emprenedoria per a enginyers), 
instal·lacions (Manual de protección 
contra rayos), automoció (El vehículo 
eléctrico), construcció (Análisis del 
ámbito de aplicación del CTE y de 
la LOE), o aigua (Manual pràctic de 
disseny, manteniment i gestió de xarxes 
d’abastament d’aigua potable), que 
es van actualitzant periòdicament 
i en funció de les necessitats dels col·legiats. 
Recentment, s’ha presentat l’actualització del 
Manual de seguretat contra incendis.
www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/
manuals-tecnics

El resum anual de les activitats realitzades durant tot 
l’any, així com els resultats obtinguts (fi nancers, d’en-
questes publicades, del seguiment a les xarxes, etc.) es 
recull en la Memòria d’activitats que s’edita 
en format digital el primer quadrimestre de 
cada any. Es pot consultar al web del Col·legi: 
www.enginyersbcn.cat/memoria 

Manuals tècnics

Memòria d’activitats

memòria d’activitats | 2015

Informació professio-
nal—, reportatges i en-
trevistes a personatges 
del món econòmic, cul-
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Enguany el Col·legi ha decidit ampli-
ar el programa d’acompanyament en 
la recerca de feina per a sèniors, per 
incloure els professionals de més de 
40 anys que vulguin fer un canvi d’ori-
entació en la seva trajectòria laboral, 
sumant-los als que estan a l’atur, com 
es feia fi ns ara. El Pla de Promoció Pro-
fessional inclou també els professio-
nals de qualsevol edat que estiguin en 
situació d’atur de llarga durada.

En el marc d’aquest pla, des del Ser-
vei d’Ocupació i Promoció Professional 
(SOPP) s’organitzen activitats especi-
alment dissenyades per a aquest col-
lectiu, es manté un contacte i una co-
municació continuats amb les persones 
inscrites i es posa atenció especial en les 
ofertes que arriben a la Borsa de treball 
del Col·legi demanant perfi ls que encai-
xen amb aquest col·lectiu. 

MÉS DEL 50% D’INSCRITS TROBEN 
FEINA DESPRÉS DE DUES O TRES 
ENTREVISTES
Des del SOPP es fa una valoració parti-
cular de totes les sol·licituds i s’acom-
panya aquests professionals de més de 

40 anys, o en situació d’atur de llarga 
durada (més d’un any a l’atur), fent un 
seguiment acurat de la seva recerca de 
feina i defensant-ne les candidatures 
davant les empreses que necessiten 
cobrir vacants.

Un altre dels punts que treballa el 
Pla de Promoció Professional és la 
planifi cació d’estratègies per incre-
mentar les oportunitats professionals, 
adaptant-les a les característiques de 
cada candidat/ata, en funció de les se-
ves circumstàncies i situació personal. 
El resultat és bo, ja que més del 50% 
d’inscrits troben feina després d’haver 
fet un parell d’entrevistes.

SUPORT MOTIVACIONAL
També es té en compte el factor mo-
tivacional, molt important per a unes 
persones que es troben en un moment 
que no sempre és fàcil d’encarrilar. Els 
professionals que ja han gaudit d’aquest 
programa reconeixen que han trobat un 
espai on refl exionar sobre el seu perfi l 
professional, obrir-se a noves opcions i 
actualitzar el seu perfi l i la seva forma-
ció dins el procés de recerca de feina. ● 

L’edat ja no ha de ser un problema per trobar feina
El Col·legi activa el Pla de Promoció Professional adreçat a 
professionals de més de 40 anys i aturats de llarga durada

1.  Sessions d’acompanyament 
o coaching professional amb 
una tècnica experta en perfi ls 
d’enginyeria. Les sessions tenen lloc 
amb un interval d’un mes, durant 
el qual es manté un contacte 
continuat amb l’assessora. Després 
de la primera sessió, es fa una 
valoració del cas i el candidat 
decideix si continua en el Pla. (60 
sessions el 2016).

2.  Formació. Com a part important 
del pla se suggereix als usuaris 
que ampliïn la seva formació, 
per a la qual cosa se’ls atorguen 
subvencions. A l’agenda de 

formació i activitats es pot trobar 
una nota informativa per als 
cursos que gaudeixen d’aquests 
ajuts per a professionals de més 
de 40 anys o en situació d’atur de 
llarga durada. Els integrants del 
pla reben comunicats electrònics 
que fomenten la inscripció a les 
activitats que es consideren més 
rellevants per als seus interessos. 
(128 accions formatives el 2016). 

* Per tal de sol·licitar estar inclòs 
en aquest pla especial de suport 
al desenvolupament professional 
cal contactar amb el SOPP a:  
ocupacioiformacio@ebcn.cat 

Què inclou el Pla de 
Promoció Professional?

“La meva especialitat 
és la mecànica, 
però la meva 
trajectòria pro-
fessional s’ha 
desenvolupat 
dins el sector 
de la transfor-
mació de plàstics, 
en departaments de producció 
i enginyeria. Em vaig quedar a 
l’atur el 2015 i des d’aleshores 
sempre que he pogut he assistit 
als tallers i xerrades organitzats 
pel Col·legi relacionats amb la 
recerca de feina (elaboració 
de CV, networking...). En una 
d’aquestes sessions em van ofe-
rir participar en el pla d’acom-
panyament i l’experiència ha 
estat molt positiva. Quan s’està 
en una situació com aquesta 
és molt important rebre el re-
colzament de professionals que 
t’ajudin a preparar entrevistes, 
analitzar-les un cop fetes, fer-
ne el seguiment, orientar la 
recerca, fer networking, preparar 
autocandidatures... 

Hi ha molts moments en què 
es tenen dubtes sobre quina és la 
millor manera d’actuar, i disposar 
d’assessorament en aquestes 
situacions permet fer-ho amb 
més seguretat, quelcom vital en 
la recerca de feina. Als companys 
que es troben a l’atur passats els 
40 anys els recomano una sèrie 
de coses, que són més fàcils de 
dir que de fer: mantenir alt l’estat 
d’ànim, fi xar-se objectius i pre-
parar un pla per assolir-los i dei-
xar-se ajudar per professionals.”

“Quan s’està a 
l’atur és vital rebre 
recolzament de 
professionals”

Tomás Gómez, col·legiat 10.296
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En aquest sentit, i segons el degà, 
Miquel Darnés, el 2017 serà “un any 
per avançar” en les línies estratègi-
ques marcades, com són l’increment 
de la col·legiació amb les campa-
nyes de captació de nous col·legiats i 
l’augment de la participació dels col-
legiats, “tant en la presa de decisions 
rellevants del Col·legi, mitjançant 
el sistema de votació telemàtica” va 
dir, “com en la vida col·legial, amb la 
creació dels grups territorials, poten-
ciant la formació a distància o amb 
la creació de la xarxa e-BCN, la nova 
eina de networking”. El degà també 
va fer un repàs de la feina realitzada 

al llarg de l’any, entre les quals va des-
tacar la consecució de l’acreditació 
per part de l’ENAC com a organisme 
de certifi cació, les activitats organit-
zades dins la celebració de l’Any de la 
Indústria 4.0, l’estructuració en àrees 
de l’oferta formativa, o l’èxit del Club 
EBCN com a nou espai exclusiu per al 
col·legiat.

A continuació, el tresorer Ricard 
Nogués va exposar tot el pressupost 
del 2017 partida per partida i es va 
obrir un torn de preguntes. Final-
ment, es va procedir a la votació, que 
va ser de 202 vots a favor, 29 en con-
tra i 22 abstencions.  ●

  

El passat 22 de desembre, la Junta de Govern va presentar el pressupost per al 2017 en la Junta 
General Ordinària. Els col·legiats el van aprovar amb gairebé el 80% dels vots a favor. El resultat de la 
votació va ser de 202 vots a favor, 29 en contra i 22 abstencions. S’ha augmentat la participació en 
un 342% respecte a la Junta General del mateix mes de l’any anterior, gràcies a la possibilitat de 
votar telemàticament, sistema que van escollir un 87% dels col·legiats.

Aprovat per majoria absoluta el pressupost per al 
2017 en unes votacions amb rècord de participació

Amb la majoria del “sí” als pressu-
postos, els col·legiats van donar llum 
verda a la Junta de Govern per poder 
complir els objectius marcats en el 
Pla estratègic 2015-2017. 

El 9 de març celebrem el Dia de la Dona Enginyera
Serà la segona edició que el Col·legi 
celebra aquesta diada refl exiva i 
festiva que vol donar visibilitat a 
la tasca de les enginyeres. La festa 
clourà amb un refrigeri i el sorteig 
d’un viatge entre les assistents.

El Dia de la Dona Enginyera es 
va celebrar per primera vegada el 
març de l’any passat, una iniciativa 
de la Comissió Funcionem Junts 
per dedicar una jornada a totes les 
dones que treballen en el sector de 
l’enginyeria de l’àmbit industrial. Es 
tracta principalment d’un acte festiu, 
però també refl exiu, durant el qual es 
dóna veu principalment a les dones 
vinculades al Col·legi.

L’acte comptarà amb la presència 
de Núria de Gispert, primera 
dona presidenta del Parlament de 
Catalunya i qui va ser consellera 

de la Generalitat de Catalunya, de 
Justícia; de Governació i Relacions 
Institucionals, i de Justícia i Interior, 
entre el 1995 i el 2003.

La celebració començarà a les 18 
hores a la sala d’actes d’ENGINYERS 
BCN amb les paraules de benvinguda 
de la vicedegana del Col·legi, M. Cinta 
Pastor i de la presidenta de la Comissió 
Funcionem Junts, Anna Pujol, que serà 
l’encarregada de presentar la diada.  

TESTIMONIS 
Les intervencions se centraran en 
relats i testimonis envers la igualtat 
de gènere de persones procedents del 
món de l’enginyeria. Així per exemple, 
el secretari de la Junta de Govern 
del Col·legi, Jordi Artiga, exposarà la 
ponència “Igualtat o normalitat?”; i 
Cristina Estavillo, directora d’R+D d’HP, 

oferirà el seu punt de vista empresarial 
amb la intervenció ”Experiència d’HP 
per a la conciliació”. Finalment, Mireia 
Marqués, enginyera tècnica industrial 
i també enginyera industrial i química 
a CarbonScape ens oferirà la ponència 
“Sense expectatives el cel és el límit”.
Miquel Darnés, degà del Col·legi, 
posarà el punt fi nal a la diada que 
acabarà amb un refrigeri al Club 
EBCN i el sorteig d’un viatge entre els 
assistents, per gentilesa de Bestours 
Viatges que col·labora en els actes.  ●

Requadre amb exclamació:

Data: 9 de març, a les 18 h
Lloc: sala d’actes del Col·legi. 
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 Els nens feien cua esperant a ser pintats 
i poder-se convertir en gatets, pirates o 
papallones.

 El maquinista 
ferroviari va entretenir 
els menuts i els va fer 
pujar a un tren imaginari 
que els va conduir fi ns a 
la sala d’actes, on poc 
després va arribar el 
patge reial.

 

Un patge reial arriba al Col·legi per 
recollir les cartes de nens i nenes

Prèviament a l’arribada de 
tan il·lustre visita, els nens, 
acompanyats pels seus famili-
ars, van gaudir d’un esmorzar 
de festa al Club EBCN, amb 
dolços i refrescs, i on una 
maquilladora professional 
els decorava les cares con-
vertint-los en gatets o pira-
tes, segons els gustos. Un cop 

acabat l’esmorzar, i animats 
per un maquinista ferroviari, 
nens i adults es van dirigir cap 
a la sala d’actes per gaudir d’un 
espectacle de titelles i... fi nalment, 
de la visita del patge reial, que els va 
atendre un a un. 

Un any més, aquesta festa va ser-
vir per recollir joguines noves per a 
la campanya “Cap nen sense jogui-
na”, organitzada per Ràdio Barcelo-
na/Cadena SER, que 
aquest any celebra el 
50è aniversari. ●

El 5 de gener, poques hores abans que els Reis Mags d’Orient entressin 
a les llars a deixar regals, un patge reial va visitar-nos a la seu col·legial 
per recollir les cartes dels nens i les nenes, fi lls, nebots i néts dels 
col·legiats i treballadors del Col·legi. 

08-09 TK210_JGO + Coordinadors + Reis.indd   9 05/02/17   20:14
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Per què va estudiar una enginyeria?
A l’ESO ja em va començar a agradar 
molt l’assignatura de tecnologia, però 
inclús així, estava entre estudiar eco-
nomia o una enginyeria. Van ser les 
pràctiques en una empresa de projec-
tes d’enginyeria que vaig tenir l’opor-
tunitat de realitzar al batxillerat, les 
que em van acabar de fer decidir.

Quantes noies hi havia en el seu curs? 
Durant el primer curs d’enginyeria, 
en què els alumnes de totes les espe-
cialitats estàvem barrejats, devíem 
ser unes dotze noies d’una classe de 
seixanta. A partir dels cursos se-
güents, com que la meva especialitat 
és el disseny industrial, considera-
da més artística, creativa i, per tant, 
per bé o per mal, més femenina, la 
quantitat de nois i noies estava força  
equilibrada.

Com va ser la relació amb professors 
i companys de classe?
Des del batxillerat he assistit a classes 
en què la proporció de nois és molt 
més alta que la de noies, així que ja hi 
estic acostumada i, malgrat que trobo 
a faltar presència femenina, m’hi tro-
bo a gust. La majoria de professors de 
la universitat van ser homes. De fet, 

ENTREVISTES A ENGINYERES

a l’orla només surten tres professores 
d’entre 50. 

Ha patit alguna discriminació a la fei-
na pel fet de ser dona? 
No. Més aviat, en un món tan masculí, 
penso que he tingut avantatges ja que 
si l’empresa busca una mica de pari-
tat, sigui per llei, per ètica o perquè 
s’adonen que podem aportar coses 
que altres enginyers no aporten, no 
poden escollir entre tantes tampoc. 
Tot i això, estic molt orgullosa de for-
mar part de l’evolució on es comença a 
trencar la proporció 3/50.

Li ha costat més que a un noi aconse-
guir ser on és?
No i sí. He tingut avantatges per acon-
seguir arribar on sóc pel fet de ser 
dona, ja que, en general, aportem una 
actitud diferent que els homes: som 
molt cooperatives i no tant competiti-
ves, i som mediadores de mena. D’altra 
banda, no tinc clar si és pel fet de ser 
dona o de ser jove, o per les dues coses, 
que em costa tenir autoritat. Quan he 
de donar ordres a subordinats, alguns 
se senten, sense raó, infravalorats i els 
costa seguir les ordres d’una dona i 
més jove que ells; costa que ens pren-
guin seriosament. A producció les 

coses encara s’accentuen més, espe-
cialment en les feines que impliquen 
força, en què les dones directament 
no podem participar, o en menor grau. 
Potser en part per aquest fet, en el  
taller de la meva empresa, i de la ma-
joria, no hi ha cap dona, i encara es fa 
més estrany ser-ne la responsable. “És 
la primera vegada que em mana una 
dona” m’han arribat a comentar.

Considera que les enginyeres apor-
ten altres valors en els equips de tre-
ball respecte d’un enginyer? 
I tant! Organització, ordre i pulcri-
tud. El detall i el perfeccionament, la 
mediació i la sensibilitat per l’estètica 
tant de la mateixa persona com del 
producte que està enginyant —va-
lor cada dia més important en una 
societat que clarament es basa en la 
imatge. Un exemple en són les faltes 
d’ortografia i les redaccions en gene-
ral. Penso que les enginyeres ens fi-
xem més en aquests detalls que poden 
marcar la diferència. 

Si és mare treballadora, quines dificul-
tats ha tingut per conciliar la vida fami-
liar amb la laboral?
No ho sóc. Però sempre he pensat que 
molt probablement tindré problemes 
en conciliar-les. I, encara que la do-
cència m’agrada molt, en part, el fet 
d’inclinar-me cap a aquesta vessant 
estaria motivat per tenir més facili-
tats en aquest aspecte.  l

“Estic molt orgullosa de formar part de l’evolució 
on es comença a trencar la proporció 3/50”

Mercè Gorina Pradas, enginyera tècnica en Disseny Industrial, col·legiada  25.199

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

•  Responsable 
d’R+D+I de 
l’empresa Beor, 
que dissenya i 
fabrica maquinària 
per a fleca.

•  Docent, a temps parcial, a la 
UPC. Imparteix dues 
assignatures de 3r de Disseny 
Industrial.

En aquest capítol de la 
secció dedicada a les 
enginyeres —a proposta 
de la Comissió 
Funcionem Junts— 
entrevistem Mercè 
Gorina Pradas, una jove 
enginyera tècnica en 
Disseny Industrial. Es va 
graduar el 2015 i ja és la 
responsable d’R+D+I 
d’una empresa. A més, 
compagina aquesta 
feina amb la tasca de 
docent a la UPC. 
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El que més es valora en els candidats 

Les empreses busquen joves engi-
nyers. Ho demostren les xifres recolli-
des pel Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional del Col·legi (SOPP), se-
gons les quals gairebé la meitat de les 
ofertes publicades a la Borsa de treball 
l’any passat, demanaven perfils júnior.

UNA APOSTA PEL TALENT
Són moltes les empreses que aposten 
per incorporar talent jove a les se-
ves organitzacions. Això es veu en el  
fet que aquestes empreses tenen es-
tudiants en pràctiques a les seves 
plantilles, o contracten en pràctiques 
titulats en enginyeria sense experi-
ència. Les empreses també capten 
joves talents a través dels training 
programs, uns programes que inclo-
uen un període de formació i busquen 
extreure el millor de cada treballador.

ELS PROGRAMES DE SUPORT 
AL DESENVOLUPAMENT 
D’ENGINYERS BCN  
En aquest període de trànsit entre 
l’etapa universitària i la professio-
nal, el Col·legi està sempre al costat 
dels professionals que s’acaben de 
graduar, i els proporciona ajuda es-
pecialitzada a través dels programes 
de suport al desenvolupament pro-
fessional. Aquest suport consisteix 

en activitats especialment dissenya-
des per afrontar aquest canvi d’eta-
pa, i en un assessorament a mida  
per a cada jove enginyer/a, per aju-
dar-lo a resoldre els dubtes que pugui 
tenir a l’hora de plantejar aquesta 
nova etapa: buscar feina, continuar 
els estudis, triar una ocupació, mar-
xar temporalment a l’estranger, etc. 
Afrontar aquest pas al món laboral 
no és fàcil i disposar de l’assesso-
rament de professionals pot ser de 
gran ajuda.

El SOPP ofereix informació sobre 
el mercat laboral, esdeveniments 
d’interès professional, notícies i re-
cursos per a la recerca de feina.  l

“Persegueix 
els teus somnis”
“Volia perseguir 
els meus 
somnis, i per 
això vaig decidir 
estudiar una 
enginyeria que 
combinés la 
tecnologia i 
l’electrotècnia. Per fer-ho realitat vaig 
haver de marxar de Menorca, on he 
nascut i crescut, i mudar-me a 
Catalunya. El passat més de juny, 
quatre anys després, em vaig graduar 
en Enginyeria Elèctrica a l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa (EET). Un 
cop titulat, em vaig col·legiar al 
Col·legi d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona. Vaig participar en els 
cursos que organitzen per trobar feina 
i vaig apuntar-me a la Borsa de 
treball. Recomano aquestes 
formacions ja que et preparen per 
buscar feina activament amb un 
mínim de garanties de fer-ho bé. 
Actualment treballo en un 
Organisme de Control Autoritzat 
(OCA) acreditat per l’ENAC, com a 
inspector de baixa tensió, i em satisfà 
poder aplicar el meu coneixement en 
el món real. És per això que animo 
tots els estudiants a perseguir els 
seus somnis... i el Col·legi pot ser una 
eina  molt útil per aconseguir 
aquesta fita.”

Ricard Olives
Col·legiat 25.495

Les pràctiques —convenis 
de cooperació educativa— 
són molt valorades per les 
empreses i compten gairebé 
tant com l’experiència 
laboral. Des del Col·legi 
s’insisteix en la importància 
de fer pràctiques, perquè 
són un valor afegit que 

suma punts quan es 
busca la primera feina. 
Els idiomes són l’altre 
aspecte molt valorat en els 
candidats per ocupar llocs 
de treball. Generalment, 
el coneixement de l’anglès 
dins de la formació dels 
candidats es dóna per 

descomptat. En aquest cas, 
i pel que fa a l’anglès, la 
diferència entre un candidat 
i un altre dependrà  
de la fluïdesa per parlar 
la llengua anglesa. El 
coneixement d’una tercera 
llengua suma, però en 
poques ofertes es requereix. 

Finalment, un altre aspecte 
que les empreses valoren 
molt positivament a 
l’hora de triar candidats 
és si aquest ha format 
part d’algun programa de 
mobilitat internacional, és 
a dir, si ha realitzat estades 
laborals a l’estranger. 

ENGINYERS BCN, una eina de suport 
per als joves en el pas del món 
universitari al laboral
El 46% de les ofertes publicades durant el 2016 a la Borsa de treball 
estaven dirigides a joves enginyers, una xifra que inclou les ofertes per a 
convenis de pràctiques, les adreçades a enginyers acabats de graduar i 
les que busquen candidats o canditates amb experiència o sense.

Indispensable Convenient No necessària

54% 28% 18%

Nivell
d’experiència

sol·licitat
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El mateix dia, abans del concert, els 
nois de l’Escolania de Montserrat van 
visitar el Col·legi. Van arribar a les 15 h 
i, com els correspon als nens de la seva 
edat, d’entre deu i catorze anys, van es-
coltar divertits les explicacions sobre la 

Per als assistents serà difícil oblidar 
aquest concert i les veus dels escolans 
en entonar el repertori clàssic triat 
per a l’ocasió, acompanyats per la pia-
nista Mercè Sanchís i dirigits per Llo-
renç Castelló.

Un concert de Nadal emotiu i benèfic, 
amb les veus de l’Escolania de Montserrat

El passat 20 de desembre, l’Escolania de Montserrat va fer vibrar 
d’emoció els gairebé dos mil col·legiats i familiars que van assistir a la 
Basílica de Santa Maria del Mar per escoltar el concert de Nadal que, 
com cada any, organitza ENGINYERS BCN. Per primer cop, el concert ha 
tingut una fi nalitat benèfi ca amb els refugiats, i els diners recollits amb 
les entrades es destinaran a l’ONG Proactiva Open Arms.

història de la seu col·legial i les anècdo-
tes i els personatges que amaguen les 
seves parets, mentre feien la visita guia-
da per tots els racons de l’edifi ci.

A les 20.30 h, aquests nens riallers van 
arribar a la Basílica de Santa Maria del 
Mar, un exemple preciós del gòtic català 
del segle xiv, i allà van deixar de ser nens 
per convertir-se en àngels, literalment. 
Perquè això és el que van transmetre les 
seves veus, que van oferir un repertori 
clàssic i nadalenc esplèndid. El moment 
àlgid va arribar amb dos bisos excepci-
onals que van servir de cloenda: el Cant 
dels Ocells i el Virolai.  ●

Els cantants de l’Escolania van interpretar 
un repertori clàssic i nadalenc. 

ENGINYERS BCN va fer entrega del donatiu de 3.680 euros a l’ONG 
Proactiva Open Arms. El degà, Miquel Darnés, i la vicedegana, M. Cinta 
Pastor, van lliurar a Òscar Camps, fundador d’aquesta organització 
que treballa pels refugiats, i en representació de tots els col·legiats, el 
total de diners recollits amb la venda d’entrades del concert de Nadal. 
Amb aquest donatiu, el Col·legi referma el seu compromís social amb 
els col·lectius més desafavorits, i es materialitza el suport que tots els 
col·legiats volen donar a aquesta organització, als seus representants 
i treballadors, i sobretot, a tots els que pateixen la injusta situació 
d’haver de fugir d’un país en guerra.

3.680 euros per als refugiats
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La sessió de treball va estar dirigi-
da per l’empresa Espai Tres, a qui la 
Generalitat ha confi at l’organització 
del projecte. En representació del 
Col·legi hi va participar un grup de 
col·legiats amb diferents perfi ls pro-
fessionals per tal d’aconseguir una re-
presentació dels àmbits de l’enginye-
ria el més àmplia possible. La reunió 
de treball va ser molt productiva, tal 
com van indicar els participants pos-
teriorment.

Aquesta iniciativa ha estat selec-
cionada per la Generalitat de Ca-
talunya per rebre un ajut en forma 

 La Xarxa e-BCN comença a teixir-se

El passat 19 de gener va tenir lloc la reunió de treball entre el Col·legi i 
la Generalitat de Catalunya, per començar a posar fi l a l’agulla a la 
creació de la xarxa e-BCN, una iniciativa impulsada per la Junta del 
Col·legi per crear i generar contactes, sinergies i projectes comuns 
entre col·legiats, empreses, institucions i universitats. 

Per què l’energia 
obre camins?
Perquè les ciutats amb models d’estalvi  
energètic ajuden el nostre medi ambient.  
Per això, Endesa incentiva l’autoproducció 
d’electricitat i l’ús d’il·luminació eficient  
en carrers i edificis. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible per a tots.

endesa.com

Tecknos_195x140_S&S_Endesa2016_Smartcity_TR_MP_AD_CAT.indd   1 18/11/16   13:05

d’assessorament especialitzat per 
dur-la a terme amb èxit. Aquest ajut 
s’atorga només a cinc entitats sense 
ànim de lucre de Catalunya que vo-
len millorar la participació interna 
del seu col·lectiu. 

UN OBJECTIU DEL PLA ESTRATÈGIC
La Junta del Col·legi aposta fort per 
la participació dels col·legiats en tots 
els àmbits de la seva vida professio-
nal i col·legial. És un dels eixos del 
Pla estratègic. I els contactes són 
vitals per a la bona salut de la pro-
fessió. Fer créixer aquests contactes, 
professionals i socials, és l’objectiu 
de la xarxa e-BCN que ja ha comen-
çat a teixir-se. ●

Els col·legiats van 
aportar propostes per 
a la creació de la nova 
xarxa e-BCN.
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Sebastià Farràs i 
Ballester, 
col·legiat 13.073
“Actualment treballo al 
Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya 
on ocupo un càrrec com a 
enginyer en estalvi energè-
tic. És un projecte del qual 
em faig càrrec amb molta 
il·lusió pel fet de col·laborar 
en la conservació mediam-
biental i alhora treballar per 
buscar un nivell d’eficiència 
en les necessitats energè-
tiques del Departament. El 
consum en recursos hídrics 
i energètics és considerable 
si tenim present el conjunt 
d’edificis judicials i centres 
penitenciaris de tot Catalu-
nya. Cal dir que la motivació 
se sosté en un compromís 
ferm del Departament de 
Justícia en aquesta matèria 

i, per què no, passar bons 
moments. Tots aquests 
guanys cal tenir-los molt 
presents, i les empreses 
també els tenen a l’hora 
d’avaluar els candidats, 
ja que valoren molt 
positivament el fet de tenir 
aquesta competència.

El Col·legi aporta moltes 
possibilitats de networking, 
ja sigui a les comissions, 
amb les activitats, al 
Club EBCN, etc., que 
es continuen renovant 
i ampliant de manera 
progressiva. Alhora, ofereix 
formació i assessorament 
a través del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP). http://
elcollegiconnecta.cat

  El desenvolupament 
de competències
Selecció per competències? 
És una tendència actual 
dins els departaments de 
recursos humans, que es va 
introduir ja fa uns anys i que 
s’ha anat consolidant amb 
els canvis en les estructures 
empresarials, socials i 
tecnològiques constants, 
que fan necessària una 
manera diferent d’avaluar 
els candidats. Es continua 
valorant la trajectòria 
professional i acadèmica, 
però sobretot el que pot 
aportar la persona, tot allò 
que sap, que sap fer i com 
ho fa, el savoir faire. Durant 
molt temps s’havia pensat 
que certes característiques 
de les persones eren 
innates i immutables, es 
tenien o no. Avui se sap 
que gairebé tot el que som 
es pot millorar i, fins i tot, 
modificar. Les competències 
personals i professionals es 
poden desenvolupar amb 
les experiències, però també 
amb la formació. 

Algunes de les 
competències més 
buscades per les empreses 
són la capacitat de treball 

amb la voluntat d’ocupar el 
paper exemplificador que 
cal per arrossegar el sector 
privat a assumir els matei-
xos compromisos. L’oferta 
formativa d’ENGINYERS 
BCN en aquest àmbit m’ha 
permès adquirir alguns co-
neixements indispensables 
per al desenvolupament de 
les tasques que comporta 
aquest càrrec.”

La relació d’en Sebastià 
amb el Col·legi ha estat 
sempre positiva, assegu-
ra, i afirma que des de la 
graduació ha anat fent ús 
dels serveis d’ENGINYERS 
BCN en les diverses etapes 
professionals. Ha estat 
treballant en àmbits in-
dustrials diversos en el 
sector de l’electrònica, del 
metall o de la informació, 
i ha ocupat càrrecs com a 
responsable de producció, 
enginyer en industrialitza-
ció o disseny, tant a escala 
local com internacional. 
Des d’aquest punt de vista, 
diu: “Cal considerar la nos-
tra professió com un repte 
permanent. L’enginyeria 
engloba tants àmbits de 
la societat que al llarg de 
la vida professional l’única 
garantia amb la qual hem 
d’estar disposats a com-
prometre’ns és la capacitat 
d’adaptació als canvis”. 

BORSA 
DE TREBALL

  El networking: una 
eina clau en el 
desenvolupament 
professional
En els darrers anys i, en gran 
mesura com a conseqüència 
de l’explosió de les xarxes 
socials a Internet, el 
fet de tenir una bona xarxa 
de contactes i saber-la 
consolidar i ampliar s’ha 
convertit en un element 
clau en el desenvolupament 
professional.

El fet de tenir molts 
contactes, però també 
bons, contribueix a l’èxit 
professional en molts 
sentits. Si bé és cert que 
incrementa les oportunitats 
laborals i de negoci, no ens 
hauríem de quedar només 
amb aquesta idea. Els 
contactes ens proporcionen 
informació, noves idees, 
l’oportunitat de contribuir, 
col·laborar, ajudar els altres 

VOLEM SABER DE TU
Col·legiat, col·legiada, aquest espai 
és per a tu. Tens una feina nova? Un 
projecte d’enginyeria? Una idea de 
negoci per compartir? Has rebut un 
premi?... Al Col·legi volem saber com et va 
professionalment. Amb aquest objectiu, 
t’animem a fer-nos arribar les teves 
novetats a comunicacio@ebcn.cat

El Consell editorial de THEKNOS es reserva 
el dret de publicar les informacions que ens 
arribin per a aquest apartat.

Tenir molts i 
bons contactes 
afavoreix l’èxit 
professional 
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en equip, la flexibilitat, la 
proactivitat, el lideratge, la 
comunicació, l’organització, 
la negociació... Els 
requeriments depenen del 
perfil sol·licitat. Realitzar 
tallers com “Mapes 
mentals. Com estructurar 
i ordenar la informació 
i les idees de forma 
visual” o “Has pensat 
mai en el ‘màrqueting 
per a enginyers’? Aprèn 
a persuadir i vendre els 
teus serveis professionals” 
pot contribuir a millorar 
el desenvolupament de 
competències.

  Recursos per a la 
recerca de feina
El SOPP ofereix consells 
per a la recerca de feina. 
A més de l’assessorament 
personal, els col·legiats/ades 
poden accedir a l’apartat 
“Recursos per a la recerca 
de feina”, on trobaran 
recursos diversos sobre la 
planificació de la recerca de 
feina, el currículum i la carta 

de presentació, l’entrevista 
de selecció, el treball a 
l’estranger, el networking 
professional, les tendències 
actuals en la selecció de 
personal i el mercat laboral 
de l’enginyeria.

Aquelles persones que 
no tinguin clar com enfocar 
la recerca de feina poden 
consultar els principals 
canals disponibles i trobar 
enllaços d’interès sobre 
diferents temes. Els models 
de CV i carta donen idees 
per plantejar les pròpies 
eines de presentació, que 
cadascú ha de dissenyar 
segons el seu perfil i objectius 
professionals, després 
de dur a terme una bona 
tasca d’autoanàlisi, per a 
la qual també disposen 
d’una guia orientativa. 
A l’hora de preparar-
se per a una entrevista 
també és recomanable 
consultar el document de 
preguntes freqüents o el 
recull de consells. www.
enginyersbcn.cat/agenda 

7 I 9 DE MARÇ DE 2017
Curs avançat en 
certificació energètica
Consisteix a explicar en 
profunditat els canvis que 
s’han produït en el 
programa CE3X i veure com 
afecten a la tasca del tècnic 
certificador. Això és 
important perquè els canvis 
en els resultats poden ser 
molt significatius. 
S’aprofitarà el curs, de dues 
sessions de 4 hores de 
durada cadascuna, per 
aprofundir en el 
coneixement de l’eina i per 
resoldre aquells dubtes que 
hagin sorgit als tècnics que 
ja es troben realitzant 
certificats i ja coneixen el 
funcionament bàsic de 
l’eina. 

Horari: de 17 a 21 h.
Lloc: Tecnoespai.  

7, 14, 21 I 28 DE MARÇ I 
4, 6 I 11 D’ABRIL DE 
2017
Curs de tarificació 
elèctrica i assessorament 
tarifari
Les últimes modificacions 
normatives han introduït 
molts canvis en la regulació 
del sector elèctric. Per a una 
correcta presa de decisions 
a l’hora de triar la millor 
tarifa, és necessari conèixer 
el funcionament del mercat 
elèctric, l’actuació dels 
actors involucrats, els 
mecanismes de formació 
del preu i els processos de 
negociació de contractes de 
subministrament elèctric. 

La finalitat del curs és 
formar els enginyers en com 
ser eficient en la 
contractació i gestió del 
subministrament energètic. 
Horari: de 18 a 21 h. L’11 
d’abril, de 18 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai.

16 DE MARÇ DE 2017
Requisits de la nova ISO 
9001:2015
Aquest curs proporcionarà 
als assistents les directrius 
clares d’interpretació i 
implementació dels nous 
requisits i aspectes més 
rellevants que incorpora la 
nova Norma ISO 
9001:2015. Serà impartit 
per Alberto de Fuenmayor, 
formador de TÜV 
Rheinland.

Horari: de 9 a 18 h.
Lloc: Tecnoespai.

29 DE MARÇ DE 2017
Curs d’aprofundiment 
sobre el CTE DB SI
L’objectiu és aprofundir i 
actualitzar els coneixements 
sobre el Document Bàsic 
DB-SI Seguretat en cas 
d’Incendi del CTE, amb 
especial atenció a les 
novetats posteriors a l’últim 
curs impartit en el nostre 
Col·legi el mes d’octubre de 
l’any 2014.
Horari: de 10 a 14 h i de 
15.30 a 19.30 h.
Lloc: aula de la 3a planta 
del Col·legi.

Més informació a: www.
enginyersbcn.cat/agenda

AGENDA 

BENEFICIS  
DEL COL.LEGIAT

La Mútua General de Catalunya (MGC) ofereix, a més 
de les cobertures bàsiques de qualsevol altra asse-
gurança, un nivell més alt de prestacions i un ampli 
ventall de serveis complementaris. Per aquest motiu, 
i per poder oferir als col·legiats un servei millor, ENGI-
NYERS BCN té signat un conveni amb aquesta entitat, 
com a “Empresa vinculada” al Col·legi. 

Gràcies a aquest conveni, la Mútua General de Cata-
lunya es compromet a oferir a tots els col·legiats, i els 
seus familiars de primer grau, condicions especials en 
la contractació de les seves assegurances (Vida i acci-
dents; Assistència sanitària, etc.). D’aquesta manera, a 
més de gaudir de les millors cobertures, els col·legiats 
disposaran d’un ampli catàleg de serveis i avantatges. 
Per a més informació podeu contactar amb l’Assump-
ció Carol (MGC) trucant al 93 445 19 80.

Condicions especials a la 
Mútua General de Catalunya
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Durant els mesos d’octubre i novem-
bre de 2016 s’han celebrat eleccions a 
les juntes rectores de les comissions 
del Col·legi, un procés electoral que té 
lloc cada dos anys i on es proclama un 

president, un vicepresident i un secre-
tari de les tretze comissions existents. 
Des de la Junta de Govern es vol feli-
citar els guanyadors i encoratjar-los 
perquè facin una feina profi tosa en 

bé de la professió, del Col·legi i de la 
societat. Trobareu més informació de 
totes i cadascuna de les comissions, 
així com el formulari d’inscripció, a: 
www.enginyersbcn.cat/comissions

ELECCIONS

Les juntes rectores de les comissions es renoven

 COMISSIONS 
PROFESSIONALS

Enginyers d’Empresa
President: Lluís Latorre
Vicepresident: Ángel 
Codina
Secretari: Joan Serra

Exercici Lliure
President: Sergi Bolea
Vicepresident: Francisco 
J. Andrés
Secretària: Laia Liébana

Ensenyament
President: F. Xavier 
Villasevil
Vicepresident: Gustavo 
Miranda
Secretària: Judith Tello

Funció Pública
President: Albert Martínez
Vicepresident: Josep M. 
García

Llistat de les candidatures proclamades

COMISSIONS TÈCNIQUES
Medi Ambient i Seguretat
President: Miquel Àngel Elcacho

Vicepresidenta: Clàudia Álvarez

Energia
President: Ricard Santeugini
Vicepresident: Albert Bagué
Secretari: Carlos Marqués

Qualitat i Innovació
President: Joan Sintes
Vicepresident: Lluís Duran
Secretari: Xavier Cazorla

Seguretat contra Incendis i Emergències
President: Oscar Rosique
Vicepresident: Antoni Abad

Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil
President: Antoni Izquierdo
Vicepresident: Miguel Ángel Gutiérrez

Actuacions Pericials
President: Francisco Roldán
Vicepresident: Francisco Menen 
Secretari: Manuel Meixide 

COMISSIONS 
SOCIALS

Enginyers Jubilats
President: Joaquim Riera
Vicepresident: Joan Ramon 
García
Secretari: Florenci Flamarich

Cultura i Esports
President: Joan Ribàs
Vicepresident: Manuel Fabra  
Secretari: Eduard Pimàs

Ajuts Socials
President: Francesc Fernández
Vicepresident: Francesc 
Espadero
Secretari: Josep Ma. Segarra

Funcionem Junts
Presidenta: Anna Pujol Ferran
Vicepresidenta: M. Lluïsa 
Castillo
Secretària: Isabel Gallego
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tractat d’Abantia a l’Hospital de Reus, 
on va sortir l’oportunitat de marxar a 
Qatar”, recorda en Jaume. 

UNA GRAN PROJECCIÓ 
Un cop a Qatar, les primeres obres 
com a tècnic en les quals va treballar 
van ser dos centres de processos de 
dades. Va anar progressant fi ns a con-
vertir-se en director tècnic d’Abantia 

Qatar, on ha treballat per a les obres 
del metro de Doha i els estadis de fut-
bol per al Mundial. “Els perfi ls dels 
enginyers espanyols són molt valo-
rats: som molt resolutius i ens en-
frontem bé a les traves burocràtiques 
que comporten els projectes d’engi-
nyeria aquí”, assegura. Però no tot va 

Deu dies; aquest és el 
temps que en Jaume 
Villà, enginyer tècnic 
mecànic, va tenir per 
fer les maletes, deixar 

la feina i la casa i embarcar-se en un 
avió que el portaria a Doha, Qatar. En 
un principi era una feina per a tres 
anys i ja en porta sis. “El principi va 
ser molt dur: tenia un anglès molt 
bàsic, el canvi de vida i la manera de 
treballar...”, explica. Però assegura 
que va tenir sort d’acceptar el repte 
en un moment com aquell: “Era 2010 
i la crisi feia que la cosa comencés a 
pintar malament. Tenia ganes d’un 
canvi i, a més, vaig tenir l’oportuni-
tat que vingués la meva família amb 
mi”. A més d’això, professionalment 
també va ser tot un encert. Jaume 
treballava en una petita enginyeria de 
Badalona, on va agafar una bona base 
teòrica. “Però vaig veure la necessitat 
de traslladar-me a una instal·ladora de 
Cornellà per agafar experiència també 
en obra”, diu. “I va ser treballant en 
aquesta instal·ladora, com a subcon-

Text Sandra Vicente

“EL CAMÍ QUE HE FET A QATAR, AQUÍ 
NO L’HAGUÉS FET NI EN VINT ANYS”

JAUME VILLÀ
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ESPECIALITZAT EN MECÀNICA. 

DIRECTOR TÈCNIC D’ABANTIA QATAR. Col·legiat 17.654

“Quan vaig marxar, la crisi començava a ser dura. A Qatar hi havia molta feina, però ara la crisi la 
tenim aquí”, explica en Jaume fent referència a la caiguda del petroli, que ha deixat en stand by 
moltes obres. “Encara hi ha feina aquí, però amb condicions força més baixes que quan jo vaig 
arribar”, recorda. Afi rma que molts han anat a Qatar esperant un boom que “encara no ha 
arribat: hi ha moltes empreses internacionals, però n’hi ha més que busquen projectes que 
treballant en obres interessants”. Assegura que hi ha molta competència; a més, la vida 
a Qatar és cara, i, si es busca un enginyer estranger amb experiència, és “difícil que no 
porti la família, fet que encareix el preu de la contractació”. En Jaume Villà explica 
que a Qatar es donen macroprojetes i que és un bon espai per exercir, però que 
no es tracta de la terra promesa que molts han venut: “se’ns donava una 
imatge de Qatar a la qual falta context i coneixements del dia a dia”.

LA TERRA PROMESA DE L’ENGINYERIA

A QATAR, ELS PERFILS 
DELS ENGINYERS 
ESPANYOLS SÓN MOLT 
VALORATS PERQUÈ ENS 
VEUEN MOLT RESOLUTIUS

ser fàcil: a principis de 2016, Abantia 
va entrar en un concurs de creditors 
al fi nal del qual “els projectes inter-
nacionals com els de Doha no sem-
blaven estar sobre la taula”. Final-
ment, van aconseguir tirar endavant 
les obres gràcies a fi nançament local. 
“Aquí és impossible fer plans. Tot es 
preveu amb un any d’anticipació”, 
afi rma. Després d’aquella incertesa 
reconeix haver-se plantejat tornar, 
però ara per ara no és una opció: “la 
trajectòria que he fet aquí, a Espanya 
no l’hagués fet ni en vint anys”, asse-
gura. Reconeix que té molta ambició 
encara i que se sent massa atret pels 
macroprojectes que es donen a Qatar: 
“sóc jove i encara vull fer currículum 
perquè quan torni a casa pugui es-
tar en una situació equiparable a la 
d’aquí. Encara que el cor em demani 
marxar, el cap em diu que encara no 
és el moment”. ●
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Com explica el seu mètode creatiu, que 
ha batejat com a mètode Sàpiens?
Sàpiens no és exactament un mètode. 
Per començar a parlar del concepte  
Sàpiens primer caldria parlar de què 
entenem per mètode.

Perfecte, comencem per aquí, doncs...
En realitat no hi ha consens sobre 
què és un mètode, almenys en el món 
de la creació. Et puc explicar què en 
penso jo. I per això, primer hem de 
començar pel procés creatiu. El pro-
cés creatiu es resumeix en: una idea, 
el desenvolupament d’aquesta idea i el 
resultat final. Però és que això no és  
el més important.

I què és el més important?
El que hem de tenir sempre en comp-
te és que al voltant d’aquest procés hi 
ha un context que marcarà el resultat 
final de la idea que hàgim tingut, i que 
ve marcat pels líders, pels recursos i per 
l’equip. I aquí no hi ha normes escrites, 
en el sentit que cada líder i les seves 

Text Jordi Garriga  l  Fotografia Marta Torrent

Ferran Adrià està considerat un dels millors cuiner del món... però no només és això. És un artista, un 
creador, un innovador revolucionari, un geni i un apassionat de tot allò que duu entre mans. Fa sis 

anys que dirigeix El Bulli Lab a Barcelona (www.elbullifoundation.com), una fundació dedicada a la 
creativitat i la innovació gastronòmica. S’espera que el proper 2018 aquesta activitat torni novament 
a cala Montjoi i neixi el restaurant El Bulli 1846. Adrià ens explica què es cou en aquest laboratori de 
creació pura, on fan, diu, “analítica creativa, taxonomia, creativitat extrema...”, una lliçó de talent i 

innovació carregada d’electricitat i energia... com ell.

“El concepte Sàpiens 
d’El Bulli Lab  

ho té tot d’enginyeria”

Nascut a l’Hospita-
let de Llobregat el 
1962, va revolucio-
nar la cuina 
moderna amb 
creacions i 
tècniques com 
l’esferificació o les 
deconstruccions de 
receptes. Ha estat 
guardonat amb les 
màximes distinci-
ons gastronòmi-
ques, entre elles 
tres estrelles 
Michelin. El 2007 va 
ser investit Doctor 
Honoris Causa per 
la Universitat de 
Barcelona. Ara es 
dedica a l’estudi de 
la innovació i la 
creativitat 
gastronòmica a 
través de la 
fundació  
El Bulli Lab.

   PERFIL 

FERRAN ADRIÀ,
CUINER

circumstàncies, personalitat, caràcter 
i manera de dirigir marquen ja una lí-
nia determinada. Els recursos també 
són infinitament variables, així com 
l’equip. Tot això és el sistema. També hi 
ha la producció, que és el que condueix 
al resultat final. I, després, encara hi ha 
qui rep el producte final, és a dir, tot allò 
que té a veure amb l’entorn experien-
cial. Sàpiens és entendre i analitzar tot 
aquest marc, envoltar-lo i lligar-lo amb 
una gestió que permeti fer-lo eficient.

Aleshores, Sàpiens és un sistema 
creatiu?
No, no ben bé. Sàpiens és una metodo-
logia que serveix per analitzar resultats 
i el que els envolta. Nosaltres tenim un 
eslògan que explica molt bé tot aquest 
marc conceptual: menjar coneixement 
per alimentar la creativitat. O, dit d’una 
altra manera, comprendre per crear.

Com definiria el projecte El Bulli Lab?
El nostre projecte bàsic, el més im-
portant, és el d’un laboratori 
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“Al voltant del procés creatiu hi 
ha un context que ve marcat 

pels líders, pels recursos i per 
l’equip, i que marca el resultat 

final de la idea... No hi ha 
normes escrites”
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expositiu on investiguem i expe-
rimentem per ser més eficients en la 
innovació. I som una fundació, de ma-
nera que el coneixement que obtenim 
va destinat a microempreses i pimes 
i és totalment consultable i obert. 
Pensem que si la gent millora en efici-
ència en un 20%, demà el país serà di-
ferent. El meu món, la restauració, és 
el 10% del PIB de l’Estat espanyol, de 
manera que si fem més eficient aquest 
món, millorem una part important 
del PIB general.

Dins d’aquest marc que em descriu, 
què és ser creatiu i en què es 
diferencia de ser innovador?
En això sí que hi ha consens. La cre-
ació té a veure amb la capacitat de 
crear noves idees, i la innovació és 
dur aquestes idees al terreny de la 
realitat, és a dir, convertir-les en un 
producte. Tot i així, nosaltres ens di-
ferenciem de la clàssica estructura de 
l’R+D+I , ja que nosaltres posem la 
creativitat al centre del procés, i al seu 
voltant tota la qüestió experimental i 
de comprensió. I, tot, envoltat per la 
gestió, que és el que permet que qual-
sevol sistema funcioni. Tot el marc 
Sàpiens no s’aguanta sense una bona 
gestió de tots els elements que mar-
quen el context, des del lideratge fins 
a l’experiència final, passant pel fun-
cionament del restaurant.

I també hi ha el talent...
Sí, és veritat. Tothom té una certa ca-
pacitat per crear, però després hi ha 
qui té un talent creatiu brutal. Els ci-
entífics no s’acaben de posar d’acord 
sobre si el talent és innat o no. Jo 
penso que indubtablement sí que hi 

“A El Bulli Lab 
investiguem i 
experimentem per 
ser més eficients 
en la innovació. 
El coneixement 
que obtenim és 
consultable i 
obert, destinat a 
microempreses i 
pimes” 

EL BULLI
Una història 
de creativitat 
i innovació
1984: Ferran Adrià 
entra a la plantilla 
d’El Bulli, 
restaurant amb 
dues estrelles 
Michelin. 
1987: Ferran Adrià 
ascendeix a cap de 
cuina.
1990: El Bulli 
recupera la segona 
estrella Michelin.
1994: Adrià crea el 
considerat el seu 
primer plat 

essencialment 
innovador: la 
menestra de 
verdures en 
textures. Adrià 
inicia el camí de la 
deconstrucció 
culinària. 
1997: Obté la 
tercera estrella 
concedida per la 
guia Michelin.
2003: Portada al 
magazín del diari 
The New York 
Times, un fet que 
marca un abans i 
un després en 
l’apreciació pública 

del treball d’El 
Bulli i de la cuina 
espanyola en 
general. 
2004: Portada de 
la revista Time, en 
què es considera 
Adrià una de les 
100 persones més 
influents del món. 
2005: Creació a la 
Universidad 
Camilo José Cela 
de Madrid de la 
càtedra Ferran 
Adrià de Cultura 
Gastronómica y 
Ciencias de la 
Alimentación.

2008: La 
Universitat de 
Harvard (EUA) 
realitza una anàlisi 
sobre El cas Ferran 
Adrià, un treball 
d’investigació al 
voltant de la 
creativitat 
artística.
2011: El 30 de 
juny té lloc el 
darrer servei de la 
història d’El Bulli 
Restaurant, que 
passa a ser una 
fundació.
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EL FOCUS
Adrià no para d’anar d’un racó a 
l’altre per mostrar la feina del seu 
equip, i és així com t’adones que el 
seu cap no para de treballar. És 
d’aquelles persones que et fa la 
sensació que té mil idees en tot 
moment. És una mena de volcà en 
ebullició i en constant moviment 
que va trobar en la cuina la millor 
forma d’expressar el seu talent 
creatiu. Podria semblar un caos, on 
tot explota i es barreja sense cap llei 
que ho regeixi. Res més lluny d’això. 
A El Bulli Lab està tot perfectament 
mesurat i controlat. Tot, menys la 
creativitat, que és el nucli, el rovell 
de l’ou, la raó de ser de tot plegat.  I 
aquest nucli creatiu, on les idees 
brollen lliurement, està envoltat  
—protegit— per l’experiment, per 
la comprensió i, sobretot, per una 
gestió acurada que condueix el 
caos (aparent) a bon port... a molt 
bon port.

ha una part innata. Per a mi és clarís-
sim. O és que si jo entreno mil hores 
diàries puc ser com Messi? No, im-
possible. És evident que ell té un ta-
lent innat per jugar a futbol que jo mai 
no tindré per més hores que hi posi... 
Després, però, hi ha l’entorn que et 
permet desenvolupar, o no, aquesta 
creativitat.

I aquí és on vostès posen les eines 
necessàries per potenciar aquest 
entorn, mitjançant la comprensió del 
procés creatiu. És així?
Efectivament. Nosaltres busquem la 
creativitat extrema. Això és el que fè-
iem a El Bulli. Per això, tenim en comp-
te la part que podem treballar més enllà 
del talent. Fem analítica creativa. Fem 
taxonomia... Nosaltres no volem crear 
un mètode, volem comprendre cada 
sistema creatiu. Cada sistema creatiu té 
el propi mapa i, en això, nosaltres som 
totalment antidogmàtics.

Precisament, veig que una part de 
l’exposició que tenen aquí sembla 
gairebé antropològica, amb elements 

de la prehistòria, la revolució 
industrial...
Exactament. Com li deia, jo no puc 
comprendre del tot què és el que faig 
si no en conec l’origen. Quan es pot 
considerar que comença a cuinar la 

humanitat? Quins elements tecnolò-
gics han intervingut en el desenvolu-
pament de la cuina? Què té de tècnica 
i de ciència? Què és la cuina moder-
na?... Són moltes preguntes que aquí 
estem intentant desxifrar; quan convé, 

“Estem estructurant experiència, 
tècnica i ciència perquè cadascú 
estableixi el seu mètode creatiu”

acompanyats dels millors especialis-
tes, per entendre què fem i què som. I 
en cuina hi ha molt pocs estudis. 

Amb el restaurant tancat, i el 
parèntesi que suposa no estar al 
capdavant d’uns fogons, poden 
entendre millor què va ser El Bulli 
Restaurant?
Sí, també. Nosaltres, ja l’any 1998 vam 
decidir amb en Juli Soler que El Bulli 
Restaurant deixés de ser un negoci, 
per ser un centre de creació pura. De 
manera que ara, en aquest procés de 
comprensió s’inclou la reflexió de per 
què ha passat el que ha passat a El Bu-
lli. Tot això té un component d’audi-
toria creativa molt important. 

Això explica tot el que gravitava al 
voltant d’El Bulli?
És així. Des del moment en què vam 
decidir que El Bulli era un espai de 
creació pura, vam buscar negocis al 
voltant que el poguessin sostenir. El 
Bulli era com una gran galàxia on tot 
gravitava al voltant del restaurant, 
que era el gran Sol.

Un bon exemple de com la creativitat 
està al centre del sistema...
Exacte. l

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

Quin component d’enginyeria té la seva cuina?

Sàpiens ho té tot d’enginyeria, o molta part. Per aquí han passat enginyers i tots 
m’han dit que aquest és un món apassionant per a ells. En definitiva, nosaltres 
estem estructurant experiència, tècnica i ciència perquè cadascú sigui capaç 
d’establir el seu sistema i el seu mètode, el seu mètode creatiu. L’enginyeria, 
amb la seva visió general de les coses, fa que les coses funcionin. Però el nostre 
món, el de la cuina, no ha estat a la universitat fins fa pocs anys. Això vol dir que 
està molt desendreçat. Jo ara estic intentant endreçar-ho tot, ja que aquest és 
el primer pas per comprendre. Els mons de la ciència i de la tècnica són 
acumulatius, però el nostre no. Com aquell qui diu, està tot per fer.
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E
n tots els processos d’elabora-
ció del vi l’enginyeria intervé  
per millorar la qualitat d’un 
aliment que l’home transfor-
ma i, en ple segle xxi, viu la 

tercera revolució: “La primera van ser 
els additius, com elaborar un aliment 
segur per al consum; la segona va ser 
la substitució de la química per mèto-
des físics com el fred, la calor, la filtra-
ció per evitar residus i assegurar-ne el 
perfeccionament; i ara la revolució és 
la de les tendències globals: deixar que 
el terreny, la varietat, l’anyada i les per-
sones s’expressin més lliurement”, ex-
plica amb convenciment Josep Maria 
Pujol-Busquets, enòleg i enginyer tèc-
nic en indústries agrícoles, propietari 
del celler Alta Alella. “En el món del vi 
cal fugir de l’estandardització repetiti-
va i valorar el fet diferencial. Acceptar 
que any rere any l’acidesa del raïm varia 
com tantes altres variables… Com ha 
passat al món de les arts, quan sabem 
fer les coses perfectament, volem fer-
les diferent”, rebla. Per això, al Parc 
Natural de la Serralada de Marina, Alta 

molts esforços a minimitzar els efec-
tes del canvi climàtic en la maduració 
del raïm, a millorar els tractaments 
sostenibles a la vinya i a investigar 
com fer front a la fil·loxera del segle 
xxi, que són les malalties del cep. I, 
en paral·lel, treballem la selecció de 
llevats autòctons, la millora de tèc-
niques analítiques durant el procés 
d’elaboració i els projectes mediam-
bientals relacionats amb el reciclatge 
i la captació de CO2”, comenta. 

“La recerca és cara i no tots els ce-
llers hi poden accedir directament”, 
afirma Sergi de Lamo, director del Parc 
Tecnològic del Vi (VITEC), a Falset, 
dedicat a la recerca aplicada en viticul-
tura, enologia, microbiologia, labora-
tori i sostenibilitat, sense finançament 
públic. “El 90% dels nostres projectes 
són fora del país; però tenim l’obliga-
ció d’investigar, sobretot en sectors 
amb elevada competitivitat com el del 
vi, que té un alt percentatge d’exporta-
ció i competeix amb altres països per 
accedir a nous coneixements”, ex-
plica. Al VITEC treballen 23 pro-

Alella elabora vins naturals de qualitat 
sense emprar anhídrid sulfurós com 
a antioxidant i antibacterià, en un pas 
endavant i valent per a l’ecologia i el 
medi ambient.

“Tenim 70 llocs de treball ocupats 
per enginyers de diferents especia-
litats: els informàtics treballen amb 
sistemes, els agrònoms estan dedicats 

a la viticultura i la gestió de les finques, 
els químics fan recerca i elaboren vi i 
brandi, i els industrials estan dedicats 
a l’enginyeria pura”, explica Mireia 
Torres Maczassek, directora d’R+D+I 
de Bodegas Torres. “Estem posant 

Text Ruth Troyano  /  Fotografies Jack Ristol

El vi, present des de temps immemorials en la vida social de la humanitat, ha viscut en les 
darreres dècades diverses revolucions: la dels additius, la de la substitució de la química per 

mètodes físics i, l’actual, en ple segle XXI, la de les tendències globals o el retorn a 
l’autenticitat. I darrere de tot això hi ha l’enginyeria, que incideix en tots els processos 

d’elaboració del vi per millorar la qualitat d’aquest aliment que l’home transforma. 

Enginyeria i vi, 
un viatge a l’autenticitat

La tercera revolució en l’apassionant món vitivinícola

La revolució és 
deixar que l’anyada, 
el terreny, la varietat 
i les persones 
s’expressin 
lliurement
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“En el món del vi cal valorar el 
fet diferencial. Acceptar que any 
rere any l’acidesa del raïm varia, 
com tantes altres variables...”, 
assegura Josep M. Pujol-
Busquets, propietari del celler 
Alta Alella.
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que en els últims anys el nombre d’en-
ginyers inscrits a la URV s’ha reduït a 
conseqüència del pla Bolonya. La rees-
tructuració universitària europea els 
obliga a cursar matèries que no tenen 
assumides, com la genètica. “Crec que 
l’enginyeria l’hem de considerar com 

fessionals d’alta qualificació, entre 
els quals enginyers agrònoms i quí-
mics. “La base clàssica d’un enòleg és 
la suma de competències d’enginyeria, 
biologia i química. Però recentment 
s’ha ampliat perquè les empreses de-
manen que tinguin habilitats en comu-
nicació i idiomes. El gran boom del vi 
espanyol és l’exportació, sense la qual 
molts cellers haurien de tancar. I tam-
bé sol·liciten coneixements de gestió 
d’empresa vitivinícola i enoturisme”, 
detalla Joan Miquel Canals, degà de la 
Facultat d’Enologia de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona. Admet 

allò que donarà forma a les voluntats 
que tenim els enòlegs. La gran evolu-
ció qualitativa dels vins ha estat conse-
qüència de la maquinària i l’enginyeria 
de processos. Però avui ens preguntem 
com podem treballar encara de mane-
ra més eficient i segura. I com podrem 
dotar de més identitat els vins del fu-
tur”, explica Miquel Palau, enòleg i en-
ginyer agrícola del Celler Abadal. “És 
un aliment fruit de la natura, és clar, 
però necessita un procés de transfor-
mació controlat amb diferents ciènci-
es”, puntualitza. 

L’ENGINYERIA A LA VINYA
“Volem que el vi tingui personalitat, 
que marqui el factor humà, les anyades 
i el territori; el món ens escolta amb 
aquests paràmetres. Com passa al ci-
nema i a l’arquitectura, es busca la radi-
calitat, l’encreuament entre l’artesania 

“La base clàssica d’un enòleg és la suma 
de competències d’enginyeria, biologia i 
química. També es demanen coneixements 
de gestió empresarial i enoturisme”

Al celler Josep Grau Viticultor 
(DO Montsant) es fa una triple 
selecció del raïm. La taula 
vibrant destria segons el 
diàmetre de cada gra.
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i l’art. Fer vi no és fruit de la casualitat; 
has de tenir coneixements i mitjans que 
et permetin atrevir-te i tanmateix estar 
tranquil”, explica Pujol-Busquets. A 
Alta Alella fa onze anys van elaborar el 
primer cava sense sulfur de tot l’Estat. 
“Ho vam fer perquè sabíem que no era 
impossible”. Una dècada després el 
celler disposa de l’espai arquitectònic 
on fer “coses extremes”, diu: el Celler 
de les Aus. Entre parets de sauló, vora 
el Mediterrani, s’han instal·lat sis con-
tenidors de vaixell reciclats del port de 
Barcelona sota una malla que els pàm-
pols cobriran amb el temps. Una obra 
arquitectònica d’Alfons Soldevila que 
guarda la col·lecció de vins radicals, 
elaborats amb raïms de pansa blanca 
i Mataró i vinificats en gerres de fang 
del ceramista Carles Llarch. “Substitu-
ïm la no-addició de sulfits per un raïm 
molt sa, collit en el moment òptim, la 
higiene i el criteri enològic. Sabem què 
passa en cada procés de l’elaboració 
i aconseguim que el vi mantingui la 
seva personalitat sense volàtils ni brett 
(olor d’aroma animal). El gran mo-
ment de l’enòleg és quan tens els vins 
i has de fer el cupatge”, afirma Pujol-
Busquets. Alta Alella és pioner 

MOMENT DOLÇ PER AL VI CATALÀ
Des de fa ja alguns anys, Catalunya viu una evolució o, si 
em permeteu, una revolució vitivinícola força interessant 
que molt pocs haurien pronosticat fa 30 anys. Si doneu 
un cop d’ull al voltant de tota la geografia catalana, 
podreu ser partícips d’aquest esclat, que es tradueix en 
vins excel·lents de marcada personalitat que, en molts 
casos, ens poden transportar fàcilment al terroir on s’han 
produït. Aquest moment dolç que viu el vi català es palpa 
també en un augment de vendes no tan sols a casa nostra 
sinó a l’estranger. Aquest fet no és fruit de la casualitat; 
darrere hi ha una feina de molta gent durant molts anys 
que, en molts casos, comença ja a donar fruit. El patrimoni 
vitivinícola del qual gaudim a les comarques catalanes és 
el que en enginyeria diríem broadband, és a dir, d’espectre 
ample on es barregen zones amb denominacions d’origen 
emergents com Montsant, Pla de Bages o Empordà amb 
d’altres de ja més arrelades com el Priorat o el Penedès, 
per citar-ne algunes. Aquesta barreja de terrers, 
orientacions i varietats autòctones fa que els milers 
de viticultors de totes aquestes zones siguem també 
responsables del nostre propi paisatge vitivinícola. 

ON COMENÇA L’ENGINYERIA AL MÓN DEL VI? 
El vi surt de la vinya, i la vinya cal plantar-la per obtenir-ne 
el preuat raïm amb el qual elaborarem el futur vi: aquí és 
realment on comença l’enginyeria en el mon vitivinícola. 
En el moment en què ens decidim a plantar, comencem a 
dissenyar la vinya i també el tipus de vi que n’obtindrem. 
Hem de decidir el marc i la densitat de plantació, 
l’emparrat, si escau, o vas, i la varietat o varietats per les 
quals apostem: si ens decantem per varietals autòctones 
com el picapoll, el salsench, la garnatxa peluda o el samsó, 
o si ho fem per varietals foranes com el syrah, el cabernet o 
el merlot. A Orto Vins hem apostat sempre per la primera 
opció ja que entenem que el vi ha de ser fidel al lloc d’on 
procedeix i això ho aconseguim treballant les varietats 
que millor s’han adaptat a la nostra zona amb el pas del 
temps. Si filem més prim, veurem que cal triar també el 
portaempelt: haurem de decantar-nos per un Richter 110, 
Rupestris Lot o 140 Ruggieri segons les característiques del 
sòl i subsòl. El clon també haurem d’escollir-lo i serà clau 
en les característiques organolèptiques del futur vi. Entre 
altres opcions podem escollir entre un clon 135, un 362 
o un 70 per a la garnatxa. Es pot fer una selecció massal 
de garnatxes velles de la zona. L’encert a l’hora d’escollir 
adequadament tots aquests factors serà una peça clau per 
obtenir en el futur un raïm de qualitat del qual obtindrem 
un vi bo, un bon vi o un gran vi.

Enginyer i professor.
Cofundador del celler 
Orto Vins (DO Montsant)

Josep M. Jové

EN SEGONS

1. A Alta Alella 
investiguen per 
trobar varietats de 
raïms adaptades al 
canvi climàtic.   

2. El Celler de les 
Aus és l’espai 
dedicat als vins 
“radicals”, sense 
sulfits, basat en el 
coneixement 
acumulat durant 
quatre dècades.

3. Les noves 
tecnologies 
milloren la gestió 
de les vinyes, i, per 
tant, la qualitat 
del raïm.

4. El primer cava 
sense sulfur de tot 
l’Estat es va 
elaborar al celler 
Alta Alella fa onze 
anys.

3

4
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La gran evolució 
qualitativa del vi ha 
estat conseqüència 
de la maquinària 
i l’enginyeria de 
processos 

tomàtic doble independent permeten 
fer una extracció molt suau dels raïms 
negres per adaptar-nos al perfi l de vins 
que es busquen i que transmeten millor 
el que volem expressar”, explica Palau. 

“Constatem més pluges i un aug-
ment de temperatures sobretot en el 
període de maduració del raïm i per 
això treballem el reg gota a gota, els sis-
temes de conducció dels ceps i l’altitud 
de plantació… I les noves tecnologies 
s’incorporen de manera decisiva al 
camp amb sensors que ens indiquen 
dades com l’estrès hídric de la planta, 
el vigor i la maduració del fruit. Com-
binant aquestes dades amb les del sòl, 
els tractaments i les produccions, po-
dem crear models per ajudar-nos a una 
millor gestió de la vinya i la qualitat 
del raïm”, explica Torres. El seu és un 
celler pioner en recerca i investigació 
que ha fet també una aposta única per 
la recuperació de varietats ancestrals 
catalanes: “Des dels anys vuitanta que 
el meu pare, Miguel Torres, va iniciar el 
projecte, hem fet prospeccions i estu-
dis. Tenim identifi cades 50 varietats ca-
talanes desconegudes, vuit de les quals 
ja estan aprovades pel Ministeri, des-
prés d’estudis genètics, ampelogràfi cs i 

perquè encara hi ha camí a recór-
rer dins de la segona revolució. 

L’ENGINYERIA AL CELLER
A la DO Montsant, el celler Josep Grau 
Viticultor porta a terme una triple 
selecció del raïm. Disposa d’una mà-
quina desrapadora amb taula vibrant 
que incorpora un viniclean. Funciona 
com a tamís rotatiu i destria segons 
el diàmetre de cada gra de raïm, i en 
descarta els més petits que són els que 
s’han deshidratat a la vinya i tenen 
una concentració més alta de sucres. 
“Així aconseguim una proporció més 
homogènia de sucres que després ens 
permetrà obtenir vins amb nivells 

d’alcohol més baixos” explica el seu 
propietari, Josep Grau. Es volen vins 
fàcils, amb predomini de la fruita i 
bona textura en boca. A la DO Pla de 
Bages, el celler Oller del Mas té una 
desrapadora privilegiada, Delta Vis-
talys, que separa els grans de raïm de 
la rapa, a través del principi d’inèrcia, 
jugant amb paràmetres com el color i 
la forma. En la fase de selecció òptica, 
cent bufadors d’aire comprimit de la 
màquina acaben expulsant els grans 
que no compleixen els requisits se-
leccionats prèviament. 

A Abadal, l’enginyeria és present 
a la vinya però sobretot al celler. “Els 
dipòsits autobuidants amb pigeage au-

A Bodegas Torres són pioners en 
recerca. Aposten per la recuperació de 
varietats ancestrals, i ja tenen 
identifi cades 50 varietats catalanes 
desconegudes.

COMERCIALITZACIÓ DE VI DE LES DO CATALANES (ANY 2015)

49,41%
Negre

39,61%
Blanc

9,33%
Rosat

1,65%
Resta

Comercialització 
global 

105,2 M 
d’ampolles

Denominacions         Cellers         Viticultors

Alella           9 46
Catalunya        21 38
Conca de Barberà       21 870
Costers del Segre       44 515
Empordà        50 290
Montsant        69 750
Penedès     178 2.815
Pla de Bages       12 80
Priorat     101 601
Tarragona        52 1.367
Terra Alta        49 1.251

Distribució d’ampolles comercialitzades 
per tipus de vi

Distribució sobre el total de 105.156.952 
d’ampolles comercialitzades
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Estat espanyol: 
59,2 M d’ampolles
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agronòmics fets amb la col·laboració de 
l’INCAVI”. La recuperació varietal és 
tan vital com la identifi cació de noves 
fi nques: “Hem plantat a diferents al-
tures amb l’objectiu de veure quin és el 
seu comportament en diferents clima-
tologies buscant sempre obtenir vins 
de màxima qualitat” explica Torres. En 
la mateixa línia, Pujol-Busquets, d’Alta 
Alella, revela que “el tema més bèstia 
que estem desenvolupant és el projecte 
de varietats de raïm adaptades al can-
vi climàtic. Els ceps tenen reproduc-
ció asexual, de manera que no podem 
parlar de varietats autòctones. Quan 
no hi ha sexualitat, no hi ha adaptació. 
El gran projecte de futur és deixar de 
tractar la vinya, experimentar l’encre-
uament de gens per obtenir varietats 
més resistents a les malalties i a la cli-
matologia”. A l’Alta Alella no només 
hi ha un planter experimental, sinó 
que la fi losofi a de fer vins sense sulfur 
suma un segon estadi: evitar qualsevol 
tractament al cep. Ni sofre, ni coure ni 
adobs orgànics. “Hem d’evitar residus 
al cos”, insisteix el propietari. Ara falta 
que la llei ho permeti. 

UN PROJECTE AL PRIORAT 
SERÀ MODEL PER A EUROPA
“En el terreny de la sostenibilitat, la 
Unió Europea ens acaba d’aprovar un 
projecte Life de medi ambient que es Life de medi ambient que es Life
desenvoluparà a 40 cellers del Priorat 
i pretén demostrar que la producció de 
vi es pot desenvolupar de manera sos-
tenible, minimitzant els consums d’ai-
gua i d’energia, reduint l’ús de fi tosani-
taris i adobs a la vinya, optimitzant l’ús 
de nutrients i fi ns i tot posant en valor 
aspectes sostenibles en la pràctica de 
l’enoturisme”, avança Sergi de Lamo. El 
VITEC coordinarà aquest projecte que 
farà de model a Europa un cop s’obtin-
guin resultats, el 2020. És determinant 
que s’inscrigui al Priorat, perquè la 
comarca opta a formar part de la llista 
de Patrimoni Mundial de la Humani-
tat de la UNESCO. “Tenim estudis que 
demostren que la viticultura ecològica 
no sempre és la més sostenible”, revela 
Mireia Torres. I afegeix: “Els aparells 
amb feromones per al corc i els trac-
taments foliars amb coure i sofre per 
als fongs poden comportar contami-
nació al sòl perquè el coure és un me-
tall pesant. Per això també fem re-
cerca i mirem de reduir-ne l’ús sense 
perdre efectivitat a la vinya”. No 
obstant això, el celler té en marxa el 

programa ambiental Torres & Darth 
que ha permès reduir en un 12,8% 
les emissions de CO2 per ampolla, de 
la vinya fi ns al transport fi nal, amb 
l’objectiu d’assolir el 30% el 2020. 
Una inversió de 10 milions d’euros ha 
permès a Torres implementar ener-

gies renovables, transport ecoefi ci-
ent, optimitzar els recursos hídrics, 
reduir el pes de les ampolles de vidre, 
aïllar les tines… 

“L’enginyeria ha de continuar llui-
tant per trobar maquinària i proces-

sos més adaptats a l’eficiència ener-
gètica i productiva, per minimitzar 
els errors humans, i per garantir la 
seguretat del producte final i de les 
persones que hi participen”, adver-
teix Miquel Palau. L’enòleg d’Abadal 
creu que l’horitzó final és “dotar de 
més ànima i identitat els vins, que 
transmetin el terroir del qual pro-
venen”. És conscient que hi ha camí 
per recórrer i reflexiona en veu alta: 
“Totes les eines que tenim ara seran 
les necessàries en el futur? Tenim 
materials que han desaparegut o 
han quedat oblidats que ens ajuda-
ran a potenciar el terroir, com l’argi-
la o el fang? Com s’han de treballar? 
Amb quina composició, quines mi-
des, a quina temperatura de cocció, 
a quin gruix?”. La tercera revolució 
està en marxa i els qui la viuen a pri-
mera línia saben que és un moment 
apassionant, al qual se suma un in-
terès creixent pel vi i per la seva 
autenticitat.●

EL VALOR DEL SURO

Els cellers participen en programes d’ecoinnovació diversos, des del càlcul 
de la petjada de carboni fi ns al reciclatge de les ampolles de vidre. La 
sostenibilitat es mesura també per l’aposta que fan pel suro, “el primer 
confi dent del vi”, en paraules del sommelier Josep Roca. És una peça clau 
per assegurar i conservar en el temps les qualitats organolèptiques del 
vi per davant dels materials sintètics, però sovint se’n menysté el valor 
tècnic i ambiental que té, així com la potent indústria de transformació 
que hi ha a Girona. “Si els cellers catalans consumissin suro d’aquí, 
podríem dinamitzar l’oferta i fer-la créixer”, explica el director de l’Institut 
Català del Suro, Albert Hereu, per bé que les suredes del país no poden 
abastir avui tota la demanda, que satisfan Andalusia i Portugal. “És 
important que quan obris una ampolla puguis reconèixer no només 
el vi, sinó també el suro, i saber què li aporta. És noble, és natural, 
mitiga el canvi climàtic i s’inscriu en la tendència mundial d’afavorir la 
bioeconomia i l’economia circular”, afi rma Hereu. Catalunya té l’exclusiva 
del coneixement d’aquest material en un sector que se circumscriu a la 
Mediterrània i que ho vol fer valer. 

Les noves 
tecnologies 
s’incorporen al 
camp amb sensors 
que ajuden a millorar 
la gestió de la vinya
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“Com a enginyers i enginyeres treba-
llem amb materials, però fer-ho amb 
persones i equivocar-se és molt més 
greu, i això no sempre es té present”, 
assenyala Francesc Xavier Villasevil, 
president de la Comissió d’Ensenya-
ment d’ENGINYERS BCN, qui l’any 
1998 va obtenir el Primer Premi en 
Excel·lència en la Docència Universi-
tària. “Ensenyar evidentment reque-
reix un alt domini dels coneixements 
que s’imparteixen, però també preo-
cupar-se de com s’ensenyen i reservar 
temps a la recerca pedagògica. Per a 
mi la docència reposa sobre aquests 
pilars: la classe magistral activa i par-
ticipativa per introduir informació; la 
posterior maduració recolzant-se en 
l’ensenyament basat en projectes i el 
treball en grups cooperatius; i tot amb 
el suport d’instruments multimèdia”, 
diu qui ha exercit de professor a la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
durant més de 30 anys i anima sem-
pre els alumnes a treballar en grup 
per afavorir un enriquidor intercanvi 
d’informació i una millor integració 

dels coneixements. “No es tracta tant 
d’aprendre, sinó d’assimilar els conei-
xements fins que l’alumne els faci seus.”

LA DOCÈNCIA A LA SECUNDÀRIA
Actualment, els docents a secundària 
pateixen la supressió i la debilitació 
de continguts, mentre que a la uni-
versitat les retallades han incremen-
tat perillosament la ràtio professor/
alumne. L’accés a la universitat es fa 
mitjançant la contractació i després 
es va escalant fins a arribar a catedrà-
tic segons diferents barems (sexen-
nis, quinquennis i acreditacions) on 

es tenen molt en compte els treballs 
de recerca publicats en revistes de 
prestigi. 

Dins la secundària resulta im-
prescindible tenir un màster en For-
mació en Secundària, aprovar unes 

oposicions o bé es contracta obligant 
el professor/a a presentar-s’hi més 
endavant. El CAP s’ha substituït pel 
màster en Formació de Professorat 
que ara s’exigeix i proporciona eines 
per millorar les capacitats pedagò-
giques i la docència. “En una socie-
tat tecnològica com la nostra no ens 
podem permetre tenir una formació 
secundària tan deficient”, afirma Vi-
llasevil, que recomana als docents 

  

Un enginyer/a que és docent té els coneixements tècnics i pedagògics 
necessaris per impartir classes relacionades amb la tecnologia i altres 
àmbits del seu entorn professional. No només domina les matèries 
instrumentals que ensenya, sinó que ha de ser capaç de perfeccionar i 
adaptar, dia a dia, l’art d’acompanyar l’alumne en el seu creixement i 
desenvolupament global. El gran repte és transmetre continguts, sovint 
difícils, i alhora connectar amb persones molt diferents amb l’objectiu 
d’ajudar-les en el procés de formar-se com a professionals i nous 
enginyers que tindran la responsabilitat d’exercir en el futur. 

Docent en enginyeria,  
l’art d’acompanyar i formar

Theknos    Febrer 201728

ELS CURSOS PER A 
LA DOCÈNCIA QUE 
ORGANITZA EL COL·LEGI 
ESTAN IMPARTITS PER 
PROFESSORS AMB UNA 
LLARGA EXPERIÈNCIA

e=mc2

html5Convocatòries per a places de 
professor del Departament 
d’Ensenyament: acostumen a 

haver-n’hi dues l’any: al gener i 
després de l’estiu. http://
ensenyament.gencat.cat/ca/
serveis-tramits/borsa-docents
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buscar suport en els cursos d’ENGI-
NYERS BCN que imparteixen profes-
sors amb una llarga experiència en el 
món de la docència, i també de l’Insti-
tut de Ciències de l’Educació que in-
trodueixen tècniques pedagògiques.

 Hi ha enginyers/eres que exerceixen 
la docència construint un pont precís 
entre la teoria i la pràctica. Josep Enric 
Marín Balfagón, per exemple, assesso-
ra col·lectius d’instal·ladors sobre les 
noves normatives que cal seguir i so-
bre com resoldre diversos problemes 
a l’hora d’aplicar-les. També imparteix 
cursos a ENGINYERS BCN als en-
ginyers/eres que, en acabar la carre-
ra, s’enfronten a un món laboral que 
planteja reptes i obliga a una formació 
complementària com ara un reciclatge 
tecnològic per dominar nous progra-
mes que estalviaran temps i feina.  l

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

✔   Cursos a  
ENGINYERS BCN: 
www.enginyersbcn.cat/
serveis-colegiats/formacio

✔   Màster en Formació 
del Professorat 
www.mfp.masters.upc.edu/
ca

✔   Assignatures que 
es poden impartir 
segons la titulació:   
https://aplicacions.
ensenyament.gencat.cat/
pls/apex/f?p=2011014:19

✔  Accés a la borsa 
de treball del 
Departament 
d’Ensenyament: 
http://ensenyament.gencat.
cat/ca/serveis-tramits/
borsa-docents

✔  Personal docent 
universitari (PDI):  
http://www.upc.edu/sdp/ca/
concursos-personal-docent-
i-investigador/informacio-
general

  

Josep Pardina Ribas, professor universitari 
de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

“El docent ha de saber canalitzar les 
inquietuds dels estudiants i fer que se 
sentin ben acompanyats”
“Vaig entrar a treballar com a professor a la universitat de l’Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est l’any 1997; és a dir, ja fa gairebé vint anys 
que sóc docent. Primer vaig treballar com a professor associat i després 
vaig aprovar les oposicions a professor titular. En aquell moment vaig 
poder accedir a la docència universitària mitjançant un concurs de mèrits 
en el qual vaig acreditar força experiència professional ja que havia 
treballat amb un enginyer des que tenia vint-i-un anys. Tenir experiència 
professional abans d’exercir la docència crec que és fonamental”, diu 
Josep Pardina, que al llarg d’aquests vint anys ha vist com ha canviat 
radicalment la manera d’impartir classes: “Un exemple: ara porto els 
apunts en pendrives i en una aula trobo 30 ordinadors, un per a cada 
alumne, quan abans l’únic ordinador que hi havia a la universitat el 
compartíem entre tots els professors. Però la tecnologia comporta també 
perills: els alumnes confien que els evitarà haver d’estudiar i cal que 
aprenguin a esforçar-se i a disciplinar-se. Per a mi, a més d’un alt grau de 
coneixements, és molt important transmetre als alumnes universitaris 
valors morals com l’honestedat, el rigor i la responsabilitat, perquè seran 
ells qui exerciran en un futur l’enginyeria. Quan un enginyer dissenya 
un producte o signa un projecte té una responsabilitat, i s’ha de ser 
conscient del que això significa. El docent també ha de saber canalitzar 
les inquietuds dels estudiants i aconseguir que aquests se sentin ben 
acompanyats. Això significa exercir la docència amb il·lusió i vocació per 
poder transmetre-les als teus alumnes”.

EN PRIMERA PERSONA
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Els contractes claus en mà i la seva 
cobertura en les assegurances 

Aquesta és una opció absolutament 
legítima, però cal que feu una anàlisi 
de les assegurances de què disposeu i 
què us cobreixen realment.

Aquest article pretén distingir els 
serveis d’enginyeria en sentit estric-
te dels contractes de claus en mà en 
instal·lacions industrials i les seves 
conseqüències en la cobertura de les 
assegurances. 

ELS SERVEIS D’ENGINYERIA 
(EN SENTIT ESTRICTE) 
Els serveis d’enginyeria són el resul-
tat d’un treball intel·lectual espe-
cialitzat i poden incloure les pres-
tacions consistents a fer estudis de 
viabilitat; de consultoria; de disseny 
de les instal·lacions; de realització de 
projectes tècnics, plànols i especifi-
cacions i, si escau, la direcció tècnica  
de l’execució o l’assistència tècnica per 
a l’execució de la instal·lació industrial. 

És important que l’enginyer i el 
client defineixin clarament quines 
són les prestacions a les quals s’obliga 
l’enginyer, a fi d’evitar desacords i/o 
litigis, i fins i tot l’establiment d’atri-
bucions a l’enginyer respecte de ter-
cers empresaris industrials que pu-
guin intervenir en la fase d’execució.

D’altra banda, cal recordar que els 
projectes, els plànols, les maquetes i 
els dissenys d’obres d’enginyeria són 
objecte de propietat intel·lectual i que 
el lliurament del suport on estiguin 
contingudes no suposa per se la ces-
sió d’un dret d’explotació de la creació 
intel·lectual al client (article 10.1, lletra 
f, i article 56.1 de la Llei de propietat 
intel·lectual, aprovada pel Reial decret 
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). 

Per tant, l’enginyer es podrà com-
prometre a les prestacions indicades 
anteriorment, inclosa la redacció del 
projecte tècnic i l’eventual supervisió 
i/o direcció de l’execució, però que-
den exclosos del concepte de serveis 
d’enginyeria tota execució material, 
el subministrament de materials o la 
cessió de llicències o de processos de 
fabricació (know how o patents).

Els serveis d’enginyeria estaran 
normalment coberts per una as-
segurança de responsabilitat civil 
professional (ARCP), tenint sempre 
present les condicions particulars, 
especials i generals que inclouen les 
cobertures, però també les clàusules 
que les limiten.

En aquest sentit, és una clàusula 
habitual en les ARCP excloure de la 
cobertura les responsabilitats que es 
derivin d’actes realitzats per un altre 
enginyer, enginyer tècnic, arquitecte 
o arquitecte tècnic que hagi estat sub-
contractat per l’enginyer principal. 
Per tant, recomanem que, si decidiu 
subcontractar un altre tècnic per 
portar a terme una part dels vostres 
serveis d’enginyeria, comproveu que 
aquell tècnic tingui una ARCP pròpia 
en vigència, perquè la vostra no us co-
brirà dels errors de tercers tècnics. 

ELS CONTRACTES CLAUS EN MÀ
El contracte d’instal·lació industrial 
claus en mà suposa que el contractista 
s’obliga davant del client a posar a la 
seva disposició tots els elements ne-
cessaris per a la completa execució de 
la instal·lació o planta industrial, de 
conformitat amb els termes contrac-
tuals establerts entre les parts.

L’expressió claus en mà plasma la 
idea de transmissió instrumental de 
la instal·lació perquè el client pugui 
explotar-la.

Text Jordi Barril, 
Servei d’Assessorament Jurídic  
del Col·legi

La dinàmica de la prestació dels serveis d’enginyeria ens pot dur a 
plantejar-nos ampliar els nostres serveis i endinsar-nos en l’execució 
material dels dissenys o projectes tècnics. 

El contractista ha de disposar 
d’una organització empresarial en el 
sentit que haurà de disposar o con-
tractar els mitjans materials i per-
sonals per a l’execució material de la 
instal·lació, fins a la posada a dispo-
sició del client i la preparació per al 
seu funcionament. En aquestes pres-
tacions, es poden pactar prestacions 
accessòries com la formació del per-
sonal del client o l’assistència tècnica 
per a la posada en funcionament o 
treballs de manteniment de la instal-
lació industrial.

Mentre que els serveis d’enginyeria 
es caracteritzen principalment per 
ser una tasca intel·lectual, el contrac-
te d’instal·lació industrial claus en 
mà és un contracte complex en què el 
contractista assumeix tota l’activitat 
intel·lectual d’enginyeria però també 
tota l’execució material, el subminis-
trament d’equips i components, així 
com els elements necessaris, que pot 
suposar una transferència de tecnolo-
gia, per a la posada en funcionament 
de la instal·lació industrial.

El contractista s’obliga a crear la 
instal·lació objecte del contracte i ade-
quar-la al lloc on s’hagi d’ubicar, i la 
seva responsabilitat s’estén, en cas 
de subcontractació, respecte als ter-
cers que puguin participar en la seva 
execució.

L’ARCP té per objecte la cobertura 
d’activitats de caràcter professional 
com l’enginyeria, però el contracte 
d’instal·lació industrial claus en mà 
inclou prestacions que tenen caràcter 
empresarial, atès que ni el seu contin-
gut ni la seva naturalesa les permeten 
definir com a activitat professional. 

Això sense perjudici que són clàu-
sules de risc excloses habitualment en 
les ARCP la fabricació, la construcció, 
el muntatge o el subministrament de 
productes o béns de l’assegurat.

En aquest cas, el més adient és te-
nir una única assegurança mixta que 
cobreixi tant els serveis d’enginyeria 
com l’activitat empresarial de mun-
tatge, instal·lació o construcció.  l
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L’agent que realitza aquest tràmit 
es denomina representant a efectes 
de tramitació. En el moment que fa 
una consulta prèvia per preparar la 
documentació necessària per trami-
tar l’informe d’idoneïtat i el permís 
d’obres es pot assignar una persona 
com a representant en el procedi-
ment administratiu del tràmit. 

Aquest agent estarà capacitat per 
tramitar el permís d’obres a través 
del portal de tràmits de l’Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant la signatu-
ra digital un cop obtingut l’informe 
d’idoneïtat tècnica de forma digital a 
través del Col·legi.

Qui pot tramitar la sol·licitud d’un permís 
d’obres en representació de la propietat?

Per figurar com a representant de la 
propietat en el procediment adminis-
tratiu del tràmit cal complir les indi-
cacions següents:
 
•  Aparèixer inscrit com a represen-

tant en el document de consulta 
prèvia final.

•  Presentar el document INPOB-01 
degudament omplert i signat en el 
document PDF2. En el cas que el 
promotor de les obres sigui una so-
cietat, caldria presentar junt amb el 
formulari INPOB-01 el document 
justificatiu conforme la persona 
autoritzant que figuri a l’esmentat 
formulari té poders a la societat que 
apareix com a promotora a la con-
sulta prèvia. En cas de ser una co-
munitat de propietaris no cal afegir 
cap poder de representació.

Només podran tramitar el permís 
d’obra al web de l’Ajuntament les per-
sones que figurin com a promotor o re-
presentant a la consulta prèvia.  l 

Trobareu les consultes més 
freqüents que rep el Servei 
d’Orientació Tècnica 
d’ENGINYERS BCN a www.
enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SOT

El representant 
pot sol·lictar el 
permís d’obres 
al web de 
l’Ajuntament

PREGUNTES FREQÜENTS

Text Jordi Barril, Servei 
d’Assessorament Jurídic del Col·legi

L’Ajuntament del Prat de Llobregat 
va convocar un procés selectiu per 
al nomenament, com a funcionari/
ària interí/ina, d’un/a enginyer/a 
superior industrial, pertanyent al 
grup A, subgrup A1. Vistes les bases 
de la convocatòria, ENGINYERS BCN 
va interposar un recurs de reposició 
contra aquestes, atès que aquesta 
convocatòria excloïa indegudament 
els titulats de grau en Enginyeria per 
accedir a aquest grup A1.

En aquest sentit, l’article 76 del 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el Text 

refós de la llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic, estableix que, per 
a l’accés al grup A, el títol exigible és 
el de grau i que només es pot exigir 
titulació diferent si ho estableix 
una llei d’àmbit estatal, de forma 
motivada i no arbitrària.

No existeix cap llei amb rang legal 
que habiliti els ajuntaments per 
poder exigir estar en possessió d’un 
títol universitari diferent del grau 
universitari per accedir al grup A1 i, 
per tant, no quedava justificada ni 
emparada l’exclusió dels graduats 
universitaris en enginyeria en aquesta 
convocatòria.

Finalment, l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat va admetre aspirants amb 

titulació de graduat en enginyeria de 
l’àmbit industrial en aquest procés 
selectiu.  l

ENGINYERS BCN en defensa de 
l’accés dels graus a la funció pública

ENGINYERS BCN manté un 
seguiment especial de l’oferta 
d’ocupació pública de places de 
l’àmbit de l’enginyeria i vetlla 
perquè incloguin els titulats 
universitaris de grau en els 
processos selectius del grup A, 
tal com exigeix l’article 76 del 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic.
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L’acumulació de residus és un dels problemes més importants que 
afecten el medi marí. A banda de controlar els abocaments, cal posar 
en pràctica sistemes eficients per netejar les aigües de mars i oceans 
arreu del món. Aquests són alguns dels projectes més innovadors en 
aquest camp. 

Tecnologies per netejar els oceans

A la recerca de mètodes per reduir 
l’acumulació de residus al mar

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Cada any arriben al  mar entre 4,8 i 12,7 
milions de tones de residus de plàstics, 
segons un estudi publicat el febrer de 
2015 a la revista Science per investi-
gadors de la Universitat de Santa Bar-
bara (Estats Units). Paral·lelament, 
investigadors del Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) cal-
culen que la superfície del Mediterrani 
conté unes 1.455 tones de residus plàs-
tics, segons els resultats del projecte  
NIXE III. Aquestes dues dades ratifi-
quen un problema d’importància crei-
xent: la contaminació del mar. 

Els últims anys s’han posat a prova 
algunes tecnologies que poden ajudar 
a reduir la presència de deixalles per-
sistents com els plàstics.

L’estiu de 2016, per exemple, la fun-
dació The Ocean Cleanup, que lidera 

el jove Boyan Slat, va instal·lar al mar 
del Nord, a 23 quilòmetres de la costa 
d’Holanda, el primer prototip de bar-
rera flotant per a la recollida de resi-
dus. Aquest dispositiu de 100 metres 
de llargada romandrà al mar fins al 
juliol d’aquest any per posar a prova el 
disseny, les prestacions i la resistència 
del sistema.
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La fundació The Ocean Cleanup ha 
instal·lat al mar del Nord la 
primera barrera flotant, de 100 
metres de llargada, per recollir 
residus.
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A Catalunya, la iniciativa més 
innovadora per reduir la presència 
de residus al mar és el Projecte 
Marviva-Upcycling The Oceans, que 
es porta a terme des del novembre 
de 2016 a catorze ports pesquers 
d’arrossegament de Catalunya. 
Aquesta iniciativa sorgeix de la 
col·laboració entre el projecte 
Marviva, impulsat per l’Agència de 
Residus de Catalunya, i que es porta 
a terme gràcies als pescadors del port 
de Barcelona des del mes d’octubre 
de l’any 2015, i el projecte Upcycling 
The Oceans, liderat per la Fundació 
Ecoalf i Ecoembes (Sistema Integrat 
de Gestió d’Envasos). Aquest projecte 
conjunt facilita que els pescadors 
portin a terra voluntàriament les 

escombraries marines que recullen 
en les seves xarxes de pesca durant la 
jornada de feina a la mar. Aquestes 
escombraries es dipositen en els 
contenidors grocs amb els logos 
del projecte i cada quinze dies, 
aproximadament, el gestor de residus 
en recull el contingut i en facilita el 
transport fi ns a plantes de reciclatge. 
Les deixalles de plàstic seleccionat 
(en especial els envasos de PET) 
es fan servir per a la fabricació de 
teixits i peces de roba de la línia de 
productes Ecoalf. Donen suport al 
projecte les entitats i institucions 
següents: Ports de la Generalitat, 
Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims i la Federació Nacional 
Catalana de Confraries de Pescadors.

A CATALUNYA, ELS PESCADORS RECICLEN
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nacionals i ha aconseguit recaptar 
fons sufi cients i ajudes d’empreses 
tecnològiques per posar en marxa les 
primeres fases d’investigació i desen-
volupament. 

Hi ha molts altres projectes que 
tracten d’aplicar noves tecnologies a 
la neteja de l’aigua del mar. Us en pre-
sentem alguns dels més destacats.

UNA PAPERERA MARINA
La SeaBin, dissenyada pels joves An-
drew Turton i Peter Ceglinski, és una 
mena de paperera marina que fun-
ciona de manera semblant als dispo-

sitius de recollida de fulles i residus 
fl otants de les piscines. Una bomba 
connectada a aquest recollidor xu-
cla l’aigua superfi cial i els residus 
fl otants, que queden retinguts en un 
fi ltre. El primer prototip de Seabin ha 
estat posat a prova durant el 2016 al 
Club Marítim de Palma (Mallorca). 

A Baltimore (Estats Units), el 2016 
es va posar en servei un prototip del 
recollidor d’escombraries marines 
impulsat amb energia solar, una peti-
ta embarcació batejada com a Profes-
sor Trash Wheel, que fa pujar a bord 
les deixalles fl otants gràcies a una 
cinta transportadora.

El Pod Project que proposa l’Abun-
dant Seas Foundation, en canvi, és 
una gran boia que recull residus fl o-
tants aprofi tant el moviment de les 
onades i els corrents marins. Quan el 
dipòsit d’aquesta boia s’omple, un sis-
tema automàtic fa un senyal al servei 
de recollida. 

Finalment, la Universitat de Caro-
lina del Nord a Wilmington (Estats 
Units) i el Plastic Ocean Project tre-
ballen des de 2009 en el dispositiu 
de recollida d’escombraries conegut 
com a Manta Trawl. En aquest cas, 
una embarcació arrossegaria una 
xarxa semifl otant en forma d’embut i 
dipòsit de recollida a la part fi nal.  ●

CADA ANY ARRIBEN 
AL MAR ENTRE 4 I 12 
MILIONS DE TONES DE 
RESIDUS DE PLÀSTICS 
CONTAMINANTS 

L’objectiu fi nal de The Ocean Clea-
nup és construir i posar en funciona-
ment diversos equips de grans dimen-
sions que permetin recollir els residus 
fl otants  —principalment plàstics— a la 
zona del Pacífi c on s’acumulen, per ac-
cions de corrents marins, majors con-
centracions d’aquests residus produïts 
pels humans.

El sistema ideat per Boyan Slat con-
sisteix a desplegar al mar grans barre-
res fl otants en forma de v, per tal de 
concentrar els residus i facilitar-ne 
la recollida mecànica. El projecte ha 
rebut una desena de guardons inter-

Vista aèria de la instal·lació prototip 
ubicada a la costa d’Holanda l’estiu del 

2016 per The Ocean Cleanup.
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ARTICLE TÈCNIC

“Podríem estar davant de la solució al problema 
del canvi climàtic i del dèficit d’energia mundial”

El Piezoelectric Generator System and 
Electrical System Including such Pie-
zoelectric Generator System, es va pre-
sentar a la conferència: “Nou sistema 
generador piezoelèctric. La generació 
d’energia elèctrica més eficient, ines-
gotable, respectuosa amb el medi am-
bient i sense limitació geogràfica. (Una 
de les seves aplicacions: Autonomia 
il·limitada de vehicles elèctrics)”. Sis-
temes basats en la piezoelectricitat ja 
existien, però mai no s’havia considerat 
que podien generar quantitats d’ener-
gia d’alta potència. El nostre invent 
gestiona de manera molt més eficient 
l’energia generada per materials piezo-
elèctrics. Imaginem què podria signifi-
car poder transformar en energia elèc-
trica totes les forces dinàmiques que 
ens envolten, per petites que siguin; 
doncs això és el que fa el nostre invent.

Com a conseqüència de l’increment 
de la població mundial i de la revolu-
ció industrial, un dels problemes més 
importants que tenim avui, i destinat a 
augmentar exponencialment en el fu-
tur, és l’augment continu de la demanda 
mundial d’energia. 

Les fonts d’energia sostenibles co-
negudes no cobreixen les necessitats 
mundials, i en conseqüència, es fan ser-
vir fonts d’energia que no són respec-
tuoses amb el medi ambient. Aquesta 
situació causa greus problemes de pol-
lució, malalties, reducció de l’esperança 
de vida, pobresa, fam, diferents guerres 
pel control de les escasses fonts d’ener-
gia, afegits als greus efectes a l’ecosis-
tema del nostre planeta que ens estan 
portant a un canvi climàtic amb totes 
les conseqüències que això comporta.

CONCEPTE TÈCNIC
El concepte tècnic és molt simple: po-
dem controlar el voltatge generat per 
un material piezoelèctric definint el ti-
pus de material, les dimensions i la força 
aplicada, i podem controlar la intensitat 
generada per un material piezoelèctric, 
definint la força aplicada i la velocitat 
d’aplicació, i així podem aconseguir la 
potència desitjada.

Es tracta de fer una repartició de la 
força rebuda al generador en un nom-
bre de micropulsacions simultànies 
amb una magnitud i una velocitat pre-
definides, que actuen en cadascun dels 
elements piezoelèctrics, i així s’aconse-
gueix un control absolut del voltatge i de 
la intensitat. Això dóna com a resultat 
petits senyals, els quals podem trans-
formar sense problema en polsos de se-
nyal continu adjuntant a cada element 
piezoelèctric el seu convertidor AC/DC. 
Aquests senyals es connecten en una 
configuració de connexions sèrie per 
augmentar el voltatge de sortida, i ca-
dascun d’aquests conjunts, en paral·lel, 

per augmentar la intensitat de sortida, 
respectant sempre que el voltatge de 
tots els conjunts d’elements piezoelèc-
trics connectats en sèrie sigui el mateix 
(vegeu l’esquema de la pàgina 35). 

Amb aquesta gestió, podem dimen-
sionar generadors per transformar en 
energia elèctrica de manera molt efici-
ent, des de petites forces fins a forces 
d’una magnitud molt elevada (es poden 
trobar les taules al perfil de LinkedIn).

Una aplicació pot ser la creació de 
nous tipus de centrals de generació 
d’energia, per exemple, disposant pa-
nells generadors al terra de totes les 
vies de trànsit de vehicles, persones o 
animals, o aprofitant totes les petites 
forces que generen els moviments de 
la natura, per exemple, el moviment 
continu de l’aigua en un riu o al mar, 
o de l’aire. N’hi ha prou de disposar 
múltiples generadors dimensionats 
per transformar petites forces, que 
en conjunt poden generar una ener-
gia extraordinària, i això eliminaria 
la limitació geogràfica que tenen les 
centrals hidràuliques o eòliques que 
necessiten llocs on existeixin forces 
del vent o de l’aigua molt elevades, fet 
que possibilitaria fer arribar energia 
elèctrica a tot el món. Són d’aplicació 
també a les actuals centrals hidràu-
liques i eòliques, ja que aquest tipus 
de generador piezoelèctric és molt 
més eficient que les actuals turbines 
que es fan servir. Així, només amb 
un generador de 2 m2, aplicant una 
força d’aproximadament 12.000 kg, 
es pot generar una potència de més 
de 10 MW, que és l’energia a partir de 
la qual es parla actualment de grans 
preses hidràuliques. 

Una de les aplicacions més impor-
tants és al sector del transport, en  
què, disposant generadors en totes les 
posicions del vehicle on es puguin rebre 
forces dinàmiques, ja sigui aquest vehi-
cle de terra, aquàtic o aeri, i aprofitant la 
interacció d’aquestes forces amb la seva 
massa, es pot incrementar d’una ma-
nera molt important l’autonomia dels 
vehicles elèctrics, i inclús en condicions 
normals d’ús es pot generar una quan-
titat d’energia suficient per donar auto-
nomia il·limitada als vehicles elèctrics, i 

Francisco José Andrés Cuenca 
Col·legiat 12.858  
Enginyer tècnic industrial

El 9 de febrer el col·legiat Francesc J. Andrés, enginyer tècnic industrial 
elèctric, secció electrònica industrial, va presentar al Col·legi un nou 
sistema generador d’energia basat en els principis de la piezoelectricitat, 
que ha inventat juntament amb la seva dona, Elsa González, “qui va tenir 
la idea base”, segons va explicar. En aquest article, en Francesc ens exposa 
els detalls tècnics i de funcionament d’aquest invent, que es poden 
consultar obertament al seu perfil de LinkedIn.

La presentació de la conferència es 
pot consultar obertament al perfil 
d’en Francesc a LinkedIn, on 

trobareu càlculs, taules i gràfics 
explicatius, que aporten total claredat 
i comprensió tècnica a l’invent. 

www.linkedin.com/in/francisco-
josé-andrés-cuenca-
846a2425?trk=nav_responsive_
tab_profile
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ha servit per poder dir, en la presen-
tació a diferents empreses i mitjans, 
que disposem de l’aval tècnic d’ENGI-
NYERS BCN fent fora d’un cop tots els 
possibles dubtes respecte a la factibili-
tat tècnica que puguin tenir.

Aquesta patent no només dóna 
protecció al generador inventat, sinó 
que en les seves setze reivindicacions 
dóna protecció a cadascuna de les 
parts del sistema de gestió de l’ener-
gia i a qualsevol central de generació, 
vehicle o sistema que ho faci servir. 

Ara és el moment de la divulgació 
i, per aquest motiu, ens hem posat en 
contacte amb grans empreses multi-
nacionals del sector de la generació 
energètica i del sector de l’automo-
ció, que ja han començat a mostrar-se 
interessades pel projecte. Ha estat un 
procés de desenvolupament molt dur 
durant més de dos anys, ja que treba-
llant tots dos, i amb dos nens petits, 
ens quedava poc temps, i per fer-ho 
hem hagut de privar-nos de moltes 
hores de descans, però teníem una 
motivació molt especial. El que ens 
ha donat forces ha estat que volíem 
deixar un futur millor als nostres fi lls, 
o almenys intentar-ho. No sabem si 
això ens farà rics o no. Per nosaltres, 
fer-se ric és poder donar als teus tot el 
que necessitin i poder dedicar-los tot 
el temps possible, i per això malaura-
dament avui és clar que es necessiten 
molts diners, però també és cert que 
aconseguir això amb un invent que 
pot ajudar d’aquesta manera la soci-
etat i el nostre planeta fa que siguem 
també rics internament. ●

eliminar així el consum de combustibles 
fòssils, amb tot el que això implica. 

A la presentació de l’invent que hi 
ha penjada al LinkedIn, a més de tro-
bar el desenvolupament detallat del 
càlcul del generador mínim per donar 
autonomia il·limitada a un Tesla mo-
del S60, amb elements piezoelèctrics 
amb una constant piezoelèctrica g33 
= 0,06 Vm/N, de forma cilíndrica amb 
un gruix de 15 mm i un diàmetre de 2 
mm, i amb un sistema de trigger que 
transmet a cada element piezoelèc-
tric una força de F = 5 N a una velo-
citat d’aplicació que fa generar una 
intensitat de 20 mA en cada element 
piezoelèctric, trobareu també la taula 
del generador mínim per donar au-
tonomia il·limitada als onze vehicles 
més comercialitzats, considerant un 

únic generador situat a un sistema 
amortidor i considerant només 1 G.

FACTIBILITAT TÈCNICA 
CONTRASTADA I FER QUE EL 
PROJECTE VEGI LA LLUM
Després de rebre la valoració positiva 
de l’examinador de l’European Patent 
O«  ce (EPO) de Munic, tant la patent 
europea com la internacional (PCT), 
ens vam posar en contacte amb els 
companys del Col·legi d’Enginyers Gra-
duats i Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona —del qual sóc membre 
des de fa més de vint anys— per presen-
tar el projecte. I el Col·legi, després de 
realitzar l’estudi oportú, va respondre 
amb molta contundència dient: “com 
totes les bones idees, és senzilla però 
d’una efi càcia incontestable”. Això ens 
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INNOVACIÓ

Costos industrials de l’energia, 
la gestió i l’eficiència

En qualsevol sector econòmic l’ener-
gia ja té i tindrà cada vegada més im-
portància i no només econòmica. Tant 
és així que les pujades de preu en el 
mercat elèctric majorista són només 
un petit avançament del que pot arri-
bar a venir i que segurament vindrà. 

No parlarem en aquest article de 
la decreixent rendibilitat energètica 
en l’extracció de petroli o urani, o la 
decaient qualitat calòrica del carbó. O 
que aquest novembre i desembre de 
2016, França tenia 21 reactors nucle-
ars parats per “manteniment”, dels 
59 de què disposa. A la península Ibè-
rica en tenim set en funcionament. 
Qualsevol tècnic coneix la importàn-
cia de les nuclears en mantenir l’es-
tabilitat de l’alta tensió en la xarxa de 
distribució d’AT i MT. Recomanem al 
lector que es documenti en aquests 
aspectes.

Tant important és avui dia l’elec-
tricitat que, a Alemanya, empreses 
fabricants de maquinària avançada 
(per exemple, injectores de plàstic 
d’última generació), ja inclouen 
una forma de càlcul del cost 
directe en energia que té 
una operació d’injecció. 
Aquest valor es pot con-
sultar des del servidor 
de l’empresa i és un va-
lor “bàsic” per calcular els 
costos reals en la producció; 
és una característica més de la 
Indústria 4.0. És un primer pas 
per iniciar-se en el càlcul del cost, en 
la seva posterior gestió i en la perse-

cució de la rendibilitat per mitjà de 
l’eficiència. 

Per al càlcul del cost energètic en 
hidrocarburs, serien els litres em-
prats per operació. Si, per exemple, 
fem servir hidrocarburs per escal-
far l’ambient, serien els litres/mes 
consumits pels €/litre, i tindríem el 
cost directe d’escalfar l’ambient. Si 
volem saber el cost per hora de 
funcionament real, només cal 
dividir-ho per les hores de 
funcionament efectiu. Una 
advertència: no us espan-
teu quan vegeu el cost 
d’estar calents en una 
hora o quan conegueu 
el cost energètic d’es-
tar confortables tot 
un any.

El mateix per 
a casos en què 

es fan servir hidrocarburs per escal-
far aigua, per a operacions industrials 
amb pressió de vapor. L’ús de recupe-
radors de calor és una mesura d’efici-
ència molt important que cal tenir en 
compte per optimitzar al màxim els 
consums energètics. En la indústria 

Gairebé tothom sap prou bé que l’alça de preus del petroli ja ha 
començat. I això afectarà en més o menys mesura la rendibilitat de 
les empreses i també els preus finals. L’energia és la base en què se 
sustenta tot moviment, tota activitat. PER CALCULAR EL COST 

ELÈCTRIC CAL TENIR EN 
COMPTE LA POTÈNCIA, EL 
TEMPS I EL CONSUM

Albert Bagué Martí
Vicepresident  
Comissió d’Energia
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Hi participen:

Hi col·laboren:

del refinament d’hidrocarburs fa anys 
que ho fan servir i és un bon exemple, 
tot i que no tots els processos són idèn-
tics i cal estudiar i analitzar cada cas.

CÀLCUL DEL COST ELÈCTRIC
Per al càlcul del cost elèctric, cal con-
siderar un mínim de tres variables: 
el consum, la potència emprada i el 
temps.

El fet de tenir una màquina amb 
una potència nominal de 5 kW impli-
ca, sigui com sigui, que hem de tras-
lladar el cost de tenir aquests 5 kW 
contractats, com un cost “fix” a afegir 
al cost “variable”. Per tant, allò de 
“màquina parada no menja pa” seria 
inexacte... 

Per tant, si afegim el cost fix pro-
porcionalment al cost variable (con-
sum al llarg del temps), tindrem el va-
lor del cost energètic que té associada 
la fabricació de qualsevol producte. 
Cal tenir en compte que en hores sen-
se activitat el cost fix també hi és...

És important conèixer els costos de 
l’energia (fixos i variables), però també 
és important aplicar una correcta ges-
tió d’aquestes dades, i és “clau” aplicar 
una correcta política d’eficiència ener-
gètica per guanyar competitivitat.

En general, en les auditories ener-
gètiques exhaustives, la millor efici-
ència i per tant la millor inversió, és,  

sens dubte, l’eliminació pro-
gressiva de l’ús d’hidrocar-

burs en tots els processos 
industrials. És una bona 
inversió, tant des del punt 

de vista econòmic com  
mediambiental.

Quan ens introduïm a fons 
en l’àmbit de l’eficiència ener-

gètica, de com ha evolucionat 
actualment respecte de fa no-
més quinze anys, i tot i que no 
ens agrada reconèixer-ho, el 
preu de l’energia és un factor 
determinant. Si l’energia fos 
barata, es produirien avenços 
en eficiència energètica?

La Llei de Jevons es resu-
meix com: “El grau d’utilitat 

d’una mercaderia varia segons la 
quantitat que se’n posseeix i dismi-

nueix a mesura que n’augmenta la 
quantitat”. És evident que tenen més 
valor els diamants que l’aigua, o que 
l’energia... però si no hi hagués tanta 
aigua o energia, què valoraríem més? 

Tot i que solem associar el valor amb 
els diners, en realitat no és ben bé 
així. És el grau d’utilitat o de necessi-
tat el que és important. 

L’eficiència energètica total (ξTOT 
mesurada en kWh) d’una acció es pot 
mesurar tant en valor absolut (ξabs ex-
pressada en kWh i com un estalvi fix) 
com en valor relatiu (ξrel expressat com 
a kWh en estalvis relatius o “varia-
bles”). La suma d’ambdós valors al llarg 
del temps ens donarà el valor en kWh 

de la ξTOT. Si traslladem els kWh estal-
viats al llarg del temps i hi apliquem 
el cost monetari de tots els kWh estal-
viats, ens surten uns costos estalviats 
“quantificables” i “rellevants”.  

Empreses avançades tenen clar que 
el pas clau és fabricar-se ells mateixos 
l’electricitat per ser consumida in 
situ, sense intermediaris, de manera 
silenciosa i ecològica, és a dir, amb el 
màxim d’eficiència (ξMAX).   l

LA MILLOR EFICIÈNCIA, 
I INVERSIÓ, ÉS 
L’ELIMINACIÓ 
PROGRESSIVA DE L’ÚS 
D’HIDROCARBURS 
EN ELS PROCESSOS 
INDUSTRIALS 
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La realització i la implantació de plans 
d’eficiència energètica és una tendèn-
cia clara que no té volta enrere. L’evo-
lució de les normes i les certificacions 
dels darrers últims anys (ISO 50001; 
reglament delegat UE 244/2013; RD 
56/2016, d’auditories energètiques; 
IEC 60364-8-1 d’eficiència en instal-
lacions elèctriques de BT, etc. Vegeu la 
figura 1) i les diferents directives euro-
pees d’eficiència energètica (2010/31/
EU, d’eficiència energètica en edificis; 
2012/27/UE, d’eficiència energètica, 
etc.) apunten cap a la necessitat de te-
nir sistemes de gestió d’energia (ISO 
50001), de fer instal·lacions que puguin 
ser gestionades energèticament. La 
necessitat i l’obligatorietat de la cons-
trucció d’edificis d’emissions quasi nul-
les reforça conceptes com la gestió i el 
control de l’energia, l’autoconsum amb 
la integració d’energies renovables i 
els dissenys constructius eficients dels 
edificis. Tots aquests, evidentment, se 

sostenen en sistemes de mesura i mo-
nitoratge que ens permetem veure els 
rendiments energètics de les diferents 
tipologies d’instal·lacions.

Per tant, de cara a la concepció cor-
recta d’un sistema de mesura i moni-
toratge, aquest article pretén donar 
uns consells pràctics per a un correcte 
disseny del sistema.

1. PUNTS BÀSICS DEL DISSENY 
DEL SISTEMA
1.1 Definició dels objectius de mesura
El primer pas és definir exacta-
ment què volem obtenir del sistema. 
Aquests objectius poden ser diversos, 
com ara la imputació de costos pro-
ductius, el control de paràmetres de 
facturació d’energia, el balanç ener-
gètic (equilibri entre demanda i usos 
energètics), el control d’accions d’efi-
ciència, etc. Això portarà a la definició 
de ràtios de control diferents en cada 
cas, com ara kWh/m2, kWh/unitat 
produïda, kWh/dia, entre d’altres.

1.2 Definició de variables
Un cop l’objectiu és clar, podem defi-
nir les variables de mesura, com ara 

energies en cas de control de costos 
productius; potències, energies, fac-
tors de potència en cas de control de 
costos, i facturació d’energia i deter-
minació de balanç energètic, etc. 

1.3 Definició dels tipus d’equips de 
mesura
Comptadors d’energia, en cas de ne-
cessitat de controls de costos; analit-
zadors de xarxes, en cas d’objectius 
lligats al control tècnic i manteni-
ment, o equips de mesura de quali-
tat de subministrament elèctric en  
cas de seguiments de la fiabilitat del 
subministrament energètic.

1.4 Tria del protocol de 
comunicacions
Habitualment es treballa, en la 
instal·lació de control energètic, 
amb el protocol MODBUS, però en 
poden ser necessaris d’altres, com 
ara BACNET o LONWORKS.

1.5 Estudi de la implantació 
de la mesura a camps
Aquest punt acostuma a ser pro-
blemàtic. Cal veure, entre altres as-

Jordi Alexandre Serra Adelmar
Enginyer tècnic elèctric
Cap de vendes de sistemes 
de gestió d’energia Socomec

Energia 
eficient 

Conceptes de 
sistemes de 
monitoratge 

d’energia
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pectes, on s’ha de muntar el punt, 
la disponibilitat d’espai, la definició 
correcta dels transformadors o sen-
sors de corrent en funció de dos pa-
ràmetres importants, les seccions de 
cables existents i els nivells de cor-
rent de consum. Un dels problemes 
més habituals són les males mesures 
com a conseqüència de problemes de 
precisió i rangs de corrents de mesura 
dels transformadors, així com de ca-
blejats erronis.

2. CONCEPTES A TENIR EN COMPTE
2.1 Precisió de la mesura
La norma IEC 61689-2 de transforma-
dors de mesura estableix, entre altres 
punts, els rangs de mesura i precisió dels 
transformadors. En el gràfic següent, es 
pot veure com en un transformador 
classe 0,5, l’error de mesura del 0,5% es 
manté només entre el 100 i el 120 % del 
corrent assignat. Augmenta l’error al 
0,75 entre el 100 i el 20%, i de l’1,5% en-
tre el 20 i el 5%. Per sota d’aquest valor 
no es garanteix una mesura coherent 
(color blau). Quan es fa la cadena glo-
bal de precisió afegint l’equip de me-
sura (analitzador, color violeta) regit 

per la norma IEC 61557-12, es pot ob-
servar com es veu la classe de mesura 
global amb els rangs de diferents er-
rors (color vermell). Per sota del 5% es 
tracta d’un interval de completa incer-
tesa de la mesura (vegeu la figura 2).

Per tant, cal definir correctament els 
transformadors en funció dels corrents 
reals dels consums, i evitar així errors. I 
evidentment, a l’hora de fer el projecte 
cal eliminar les càrregues de consums 
no representatius que no cal mesurar.

2.2 Connexió d’equips de mesura
Aquest punt és crític a l’hora de tenir 
una bona interpretació de les mesu-
res. En aquest cas, cal seguir sempre 
la seqüència correcta de fases tant pel 
que fa a la tensió com al corrent, així 
com dels cablejats correctes dels sen-
sors de corrent. En el gràfic següent 
es mostra una mala connexió dels se-
cundaris del transformador de la fase 
1. Com s’observa al diagrama vectori-
al, les potències, tant actives com re-
actives, seran erròniament negatives. 
En altres casos, es poden tenir factors 
de potència molt baixos, capacitius, 
que falsegen completament els regis-

tres, ja sigui per la inversió dels cor-
rents o per la seqüència de tensions 
(vegeu la figura 3).

3. TECNOLOGIA DIRIS DIGIWARE I 
DIRIS B
Els sistemes Diris Digiware i Diris B 
representen un avanç respecte als 
comptadors d’energia i analitzadors de 
xarxa clàssics. En Diris Digiware i Diris 
B, la mesura s’ha dividit en diferents 
parts, com ara visualització i interface, 
mesura de tensió i mesura de corrent, 
amb un sistema de cablejat de conne-
xió a prova d’errors, de muntatge fàcil i 
intuïtiu. Respecte als errors comentats 
anteriorment, aquest sistema presenta 
els avantatges següents:

L’EVOLUCIÓ DE 
LES NORMES I LES 
CERTIFICACIONS 
APUNTEN CAP A LA 
NECESSITAT DE TENIR 
SISTEMES DE GESTIÓ 
D’ENERGIA

IEC 60364-8-1: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS DE BT
Abast
•  Mínims requeriments per obtenir el màxim rendiment possible d’una instal·lació elèctrica amb consum energètic al més baix 

possible.
•  Aplicable a nous edificis, o a les modificacions o ampliacions de les instal·lacions existents.
•  Millora de l’eficiència energètica mitjançant l’ús de sistemes de gestió d’energia que utilitzin mesura, monitorització i control.

Procés

Disseny de la instal·lació

•  Corbes de demanda.
•  Minimització de les pèrdues d’energia 

(situació de transformadors, línies 
de producció i quadres de BT; 
localització de centres MT/BT; 
reducció de pèrdues de cables, etc.).

Millora de l’eficiència energètica

•  Millora de l’eficiència energètica elèctrica.
•  Eficiència energètica en el cicle de vida 
(programes de rendiments, verificació i 
manteniment).

•  Implementació de plans i mesures 
d’eficiència energètica.

Eficiència energètica i sistema 
de gestió de la demanda

•  Com optimitzar els usos de 
l’energia consumida, tenint 
en compte les càrregues i els 
processos productius sense 
afectar els usuaris.

Classe global 
precisió
Classe 1

Classe individual 
precisió
Classe 0.5

1.82%

CT 1.5%

5 20 100 120 %In

CT 0.75%

PMD 0.5%
CT 0.5%

1%
0.8%
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3.1 Precisió elevada en un ampli 
rang de mesura
Digiware i Diris B30 presenten una 
cadena global de precisió, classe 0.5, 
que comprèn des dels mòduls de 
mesura fi ns als cables de connexió 
amb els sensors de corrent (trans-
formadors), i els mateixos sensors. 
Cadascun presenta un ampli rang de 
corrents de mesura que mantenen la 
classe de precisió.

A l’efecte del sistema global de 
precisió, i com a exemple, un sensor 
tancat TE-18 pot tenir un rang de 
mesura d’entre 5 i 20 A, amb la par-
ticularitat que manté la classe de 
precisió 0.5 entre el 2% de 5 A i el 120 
de 20 A. Això es deu, entre altres mo-
tius, a la tecnologia de mesura amb 
correcció electrònica dels sensors, i 
la dels mòduls de mesura. Aquest fet 
permet un gran ajust a les variacions 
de càrregues existents en les instal-
lacions amb unes condicions de me-
sura excel·lents.

3.2 Eliminació d’errors de connexió
La utilització de cables RJ12 entre 
els mòduls de corrent i els sensors, 
així com la utilització de cable RJ45 

ARTICLE TÈCNIC

per a la connexió dels mòduls, de 
tensió corrent i interface, fa que els 
errors de connexió —i per tant, de les 
mesures incorrectes— desapareguin.

3.3 Altres avantatges del sistema 
Digiware i Diris B
El sistema presenta, a més, uns altres 
avantatges com:
•  Sistema Plug & Play. La posada en 

servei del sistema és senzilla, amb 
un reconeixement dels equips con-
nectats i una assignació automàtica 
de les adreces de comunicació.

•   Sistema compacte que redueix l’es-
pai d’instal·lació. El sistema modu-
lar permet tenir una gran capacitat 
de mesura en poc espai. Per posar 
un exemple, en un armari de 24 
mòduls, amb un sol carril DIN, es 
podrien muntar al voltant de 20 
equips de mesura (comptadors o 
analitzadors).

Theknos    Febrer 201740

•  Mòduls de corrent de 18 mm d’ampla-
da de 3 i 4 fi ls, o de 36 mm d’ampla-
da de 6 fils, tots ells en possible 
configuració monofàsica o trifà-
sica.

•  Mòduls de tensió i corrent en 
versió analitzador o comptador 
d’energia.

• Reducció dràstica del temps i del 
cost de muntatge respecte d’un 
sistema convencional. L’estima-
ció és que el temps de muntatge 
queda reduït a una quarta part 
d’un sistema convencional.  l

Transformador tancat TE  TE-18 TE-25 TE-35 TE-45 TE-55 TE-90

Corrent assignat A 5 a 20 25 a 63 40 a 160 63 a 250 160 a 630 400 a 1000 600 a 2000
Rang de mesura A 0.1 a 24 0.5 a 75.6 0.8 a 192 1,26 a 300 3.2 a 756 8 a 1200 12 a 2400

Transformador pinça TR-10 TR-16 TR-24 TR-36   

Corrent assignat A 25 a 75 32 a 100 63 a 200 200 a 600   
Rang de mesura A 0.5 a 90 0.64 a 120 1.26 a 200 4 a 720   

Rogowsky TF-55 TF-120 TF-300    

Corrent assignat A 150 a 600 500 a 2000 1600 a 6000
Rang de mesura A 3 a 720 10 a 2400 32 a 7200

La taula  mostra totes les possibi-
litats de mesura amb els diferents 
tipus de sensors, els corrents assig-
nats i els rangs de mesura.

Mesura de tensió         Mesura de corrent
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TECNOLOGIA 
DIRIS DIGIWARE 
I DIRIS B

TAULA DE LES POSSIBILITATS DE MESURA, AMB ELS DIFERENTS TIPUS
DE SENSORS, ELS CORRENTS ASSIGNATS I ELS RANGS DE MESURA
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RASTRES

El rellotger Albert Billeter, 
nascut a Chaux-de-Fonds 
(Suïssa) el 1815 s’establí al 
carrer de l’Àngel de la Vila 
de Gràcia sobre l’any 1850. 
Allí va instal·lar una “Fá-
brica de Relojes de torre 
para Iglesias, ferrocarriles, 
fábricas y casas de campo, 
relojes de vigilància, telé-
grafos eléctricos y aparatos 
científicos” de la qual van 
sortir sofisticats i precisos 
rellotges, alguns dels quals 
continuen funcionant 
passat més d’un 
segle. El rellotge 
astronòmic de 
la Reial Acadèmia 
de les Ciències i 
les Arts (construït 
entre 1859 i 1869 i 
restaurat el 1985) 
és considerat la 
seva obra més re-
eixida. El rellotge 
de la torre de les 
hores de la cate-
dral de Barcelona 

(construït el 1865) encara 
fa sonar les campanes pun-
tualment i és l’inici d’un 
ambiciós i fallit projecte 
per controlar elèctricament 
l’hora de diferents rellotges 
públics de la ciutat. Billeter 
va retornar a la Suïssa natal 
després de gairebé tres dè-
cades de treball a Gràcia. Va 
morir el 1895.  l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Ciència i mecànica de precisió

ELS RELLOTGES D’ALBERT BILLETER

La Wikipèdia compta amb una 
extensa entrada sobre el rellotger 
suís establert a Barcelona https://
ca.wikipedia.org/wiki/Albert_
Billeter.

Un rastre acústic i 
mecànicament actiu de la perícia 
del rellotger suís sona cada quart 
d’hora a la torre de les hores de la 
catedral de Barcelona. Allí funciona 
encara el rellotge construït per 
Billeter fa un segle i mig.

L’expert Eduard Farré compta 
amb una extensa obra dedicada 
als rellotges. A la seva pàgina web 
podem descarregar-nos un extens 
article dedicat a Billeter.  
www.eduardfarre.com

El rellotge català. Aquest llibre 
d’Eduard Farré i Jaume Xarrié 
fa una repassada històrica als 
rellotges construïts a casa nostra. 
El capítol “Albert Billeter i la 
rellotgeria científica” se centra 
en l’obra del rellotger establert 
a Gràcia. El va publicar el 2008 
l’editorial Efados, dins la col·lecció 
“Patrimoni per descobrir”.

PER SABER-NE 
MÉS
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 Billeter va construir aquest rellotge 
científic entre 1859 i 1869. Mesura 
2 x 3 metres i, de forma íntegrament 
mecànica, indica l’hora local i en 24 
meridians, la sortida i la posta del sol, 
la posició relativa del sistema sol-terra-
lluna, les fases lunars i la data, segons 
un calendari perpetu. El mecanisme més 
lent fa un cicle complet cada 84 anys. 

 Detall del 
rellotge 
científic de la 
Reial Acadèmia 
de les Ciències 
i les Arts de 
Barcelona.

 A la torre de 
les hores de 
la catedral de 
Barcelona, just 
sobre la plaça 
de Sant Iu, un 
rellotge d’Albert 
Billeter indica les 
hores fent sonar 
les campanes 
puntualment. 

Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona
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Tot i atresorar més de 50 anys de 
trajectòria fabril solvent (la societat, 
fundada el 1959 per Carlos Oliver i Ig-
nacio Batlle, es dedicava inicialment 
a la construcció de molins de boles 
per a la indústria de la pintura), una 
visita a Oliver y Batlle posa de mani-
fest que, sense desmerèixer temps 
passats, el present de l’empresa és es-
pecialment interessant i passa per un 
moment clau en el difícil objectiu de 
posicionar-se al capdavant del sector. 
“Som especialistes en sector i plura-
listes en producte”, explica Francesc 
Llibre, director general de l’empresa. 
“La competència s’especialitza en els 
diferents camps, però ningú no ofe-
reix un ventall de serveis tan ampli 
com nosaltres.” 

DE LA MATÈRIA PRIMERA 
FINS AL PALET
Oliver y Batlle produeix maquinària 
relacionada amb els processos de fa-
bricació de pintures i materials afi ns 

(pintura industrial i decorativa, mas-
silles, tintes, etc.). El seu catàleg de 
maquinària s’estructura en tres línies: 
mòlta (molins de boles de diversos 
formats i capacitats); agitació (mes-
cladors des de 40 a 20.000 litres de 
capacitat) i envasament (línies auto-
matitzades d’envasament i paletitza-
ció). És en aquesta darrera especialitat 
en què Oliver y Batlle ha evolucionat 
més signifi cativament durant els dar-
rers sis anys, període en el qual ha dut 
a terme el pas de la tecnologia pneu-
màtica a l’electrònica, un gran esforç 
tècnic que ha convertit les envasado-
res en més fi ables, ràpides i producti-
ves, i ha incrementat la productivitat 
de les instal·lacions projectades. En el 
camp de l’envasament, Oliver y Batlle 
actualment és reconeguda com una 
de les empreses de referència, segons 
Llibre: “una fase que fi ns fa poc no es 
considerava que formés part del pro-
cés productiu, i que és un dels punts en 
què les empreses tradicionalment han 
perdut més marge”. 

Aprofi tant l’experiència acumulada, 
l’extensa oferta de maquinària i la ca-
pacitat tècnica de l’empresa, el projec-
te i la construcció de fàbriques claus en 
mà forma una quarta línia de produc-

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Oliver y Batlle té un perfi l d’empresa poc comú: en el marc de la indústria 
de la pintura i materials afi ns, projecta des de maquinària fi ns a fàbriques. 
Aquesta singularitat és fruit de més de mig segle d’experiència i és un 
dels seus avantatges competitius.

Servei integral per als fabricants de pintures

Oliver y Batlle, SAU
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te i és un element diferenciador més. 
Avui en dia suposa una part important 
de la facturació i una via més de sorti-
da per a la maquinària que es projecta i 
construeix a Badalona. 

NECESSITAT DE MATÈRIA GRIS 
En l’espaiosa oficina tècnica d’Oliver 
y Batlle treballen 45 tècnics vinculats 
directament a la producció. Si hi afe-
gim el suport del departament d’in-
formàtica i programació aplicades al 
producte i del servei d’assistència tèc-
nica, comptem més de 50 cervells con-
sagrats al progrés tècnic de l’empresa. 
A les naus adjacents a les oficines hi 
ha els tallers de muntatge i de calde-
reria, on es combinen la mecànica de 
gran format (els agitadors de més en-
vergadura mesuren més de 3 metres 
d’alçària i els animen motors de fins  
315 kW) amb la de precisió (en els do-
sificadors electromecànics o en els mo-
lins de boles, per exemple). El conjunt 

de l’empresa ocupa 14.000 m2 i dóna 
feina directa a 120 treballadors.

Llibre destaca la necessitat de tèc-
nics formats per treballar en una  
empresa complexa com la que dirigeix: 
“El producte que fem és molt divers: 
un dispersor no té res a veure amb un 
molí, i menys encara amb projectar una 
fàbrica. Per a productes de naturalesa 
tan diversa ens calen tècnics amb for-
macions i perfils diferenciats. Tots ells 
tècnics capacitats, perquè parlem d’un 
producte costós i de molta responsa-
bilitat”. I aprofita per reivindicar les 
característiques del tècnic de nova ge-
neració: “Un tècnic que parla idiomes 
i viatja, una persona polivalent i amb 
amplitud de mires que en relació 
amb la feina veu més enllà de les pa-
rets de l’oficina”.

PERÍODE DE TRANSFORMACIÓ
“Som els únics fabricants que integrem 
(disseny de plantes i maquinària), i 
aquest és el nostre principal avantatge 
competitiu. El client ens veu com un 
proveïdor especialista en la matèria, 
que aporta una solució a un problema”, 
explica Llibre, que en contrapartida 
apunta com a principal inconvenient 
d’aquesta filosofia d’empresa el fet 
d’“haver de lluitar per evitar que el co-
neixement es dilueixi en l’amplíssima 
oferta”. Davant l’increment de sofisti-
cació i complexitat del producte, Oliver 
y Batlle ha establert una direcció tècni-

HAN EVOLUCIONAT 
MOLT EN LES LÍNIES 
AUTOMATITZADES 
D’ENVASAMENT 
I PALETITZACIÓ

Empresa dedicada al disseny i a  
la fabricació de maquinària per a la 
indústria de la pintura i afins, i  
al projecte d’instal·lacions per a 
fabricació.
Any de fundació: 1959
Nre. de treballadors: 120
Nre. d’ETI en plantilla:  12

Carretera de Mataró, 39-47  
08911 Badalona (Barcelona) 
Tel.: +34 934 641 010
Fax: +34 934 643 040
www.oliverbatlle.com
contacto@oliverbatlle.com 

OLIVER Y BATLLE, SAU

ca independent en les àrees de mòlta-
agitació i envasament-paletització.

Oliver y Batlle té una estructura de 
dimensions notables en comparació 
de la competència, fet que repercuteix 
en els costos i preus. Per mantenir la 
filosofia d’empresa i justificar-los es va 
iniciar un treball de recerca en el mer-
cat, analitzant la trajectòria dels princi-
pals fabricants mundials. En observar 
la tendència a la fusió entre empreses, 
es van escollir una sèrie de clients po-
tencialment interessants i es va formar 
un equip de comercials per treballar 
en aquesta direcció. “A partir d’aquí, 
venem i posicionem la nostra marca al 
voltant d’aquests clients, enfocant els 
nostres serveis perquè vegin en nos-
altres un proveïdor estratègic, un col-
laborador a tots els nivells. Intentem 
arribar a la situació ideal que la nostra 
R+D siguin les seves necessitats.”

A l’empresa badalonina es viu una fase 
de relleu generacional, sovint centrat en 
la promoció interna. “Això va lligat a 
un canvi de mentalitat. Culturalment, 
hem passat del fet que ens vinguin els 
clients a comprar, al fet que els comer-
cials surtin a vendre. Saber gestionar 
correctament aquest canvi ens garan-
tirà el futur com a empresa. Afrontem 
molts reptes: nous clients, nova orga-
nització, desenvolupament tècnic... Si 
ho fem tot bé donarem un pas enda-
vant important. Es tracta d’una revo-
lució petita, el món canvia molt ràpid 
i tenim l’obligació d’estar al dia per 
garantir el futur. I cal treballar fort.”  l

 Agitador i 
dispersor 

instal·lats a punt 
per treballar.

 Magatzems de matèries primeres amb 
sitges i transport de sòlids projectats i 
executats per l’empresa.

 Imatge de la nau de 
muntatge dels 
agitadors de grans 
dimensions fins a 
15.000 litres. Per 
treballar en 
aquestes grans 
màquines les naus 
disposen d’uns 
fossars per facilitar 
la feina dels 
operaris.

42-43 TK210  Empresa.indd   43 05/02/17   21:47



ENGINEERING AROUND THE WORLD

Theknos    Febrer 201644

SERGI ALBET
Col·legiat 14.416
Enginyer i 
consultor digital
@sergialbet

Some fluorescent organic 
substances make it easier 
to see and create images 
in the analysis of tumours, 
cancerous cell markers 
and biological processes. 
The substances, known 
as AIE, “Aggregation 
Induced-Emission”, were 
developed by a team of 
chemical engineers at the 
National University of 
Singapore in collaboration 
with Hong Kong Universi-
ty. They were awarded this 
year’s Technology prize 

for this discovery. These 
substances have multiple 
applications besides their 
use in biomedicine. They 
can be used in other fields 
such as monitoring the 
presence of heavy met-
als in water or to improve 
light-emitting organic 
displays.

The European Patent Office has granted protection to a patent for a new 
insulated window system created by a team of engineers from the Institute 
of Technology at Lausanne. The new system uses a layer of microscopic 
mirrors to increase illumination and visual comfort inside buildings.  The 
layer of microscopic mirrors is 0.15-0.2 mm thick, and it enables the system 
to make better use of natural light and reduce the cost of heating and 
cooling the building. 

Source: Swiss Federal Institute of Technology Lausanne.
http://actu.epfl.ch/news/an-innovative-window-system-earns-
a-european-pat-2/

  3. INNOVATION

Source: National University 
of Singapore.
http://news.nus.edu.sg/
highlights/11025-
luminiscent-biotrackers

How we can 
develop better 
flying robots
Obi is a budgie who is helping 
two mechanical engineers at 
the University of Stanford to 
understand how birds generate 
the force that sustains them 
during flight. Detailed analysis 
of its flight has resulted in 
models that interpret the 
airflow generated by flying 
animals in order to understand 
how it can support their 
weight during flight. The study 
aims to enable a robot to fly 
through an understanding of 
bird flight.

Source: Stanford University.
https://engineering.
stanford.edu/news/
how-can-we-develop-
better-flying-robots 

A new window system 

Luminescent trackers 
1. CHEMICAL ENGINEERING 

 2. TECHNOLOGY
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Engineers at the Massachusetts 
Institute of Technology have received a 
subsidy of 1.3 million dollar for 
answering this question. The object of 
the study was to determine the causes 
of the rapid and sustained reduction in 
the cost of solar photovoltaic energy. 

The study focussed on technological 
innovation and directed policies as 
drivers of this reduction. Advances in 
materials and the development of 
machines to improve their 
manufacturing, coupled with a 
realignment of public policies, are the 
main factors behind their decrease. 

To arrive at their final conclusions, 
the team needed to develop an 

analytical method capable of 
answering questions about the 
different components that make up the 
photovoltaic system, from the 
production of the silicon wafers to the 
installation of the assembly in 
photovoltaic panels. By gathering data 
at different critical points in the 
photovoltaic system they could 
discover where the main cause of the 
decrease in the cost of solar power 
could be found.

Source: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).
http://energy.mit.edu/news/
solar-energy-costs-fallen/

1. MARCADORS LUMINESCENTS
Un equip d’enginyers químics 
de la Universitat Nacional de 
Singapur amb la col·laboració de 
la Universitat de Hong Kong ha 
desenvolupat una nova tecnologia 
que pot revolucionar el món 
de la biomedicina pel que fa al 
seguiment de tumors, marcadors 
cel·lulars de càncer i processos 
biològics. Es tracta d’unes 
noves substàncies orgàniques 
fluorescents que faciliten la 
visualització d’imatges en l’anàlisi 
de processos biomèdics.

2. ROBOTS VOLADORS
Dos enginyers de la Universitat 
de Stanford experimenten amb 
un periquito per desenvolupar un 
robot volador. L’anàlisi exhaustiva 
servirà, principalment, per 
interpretar el flux d’aire generat 
per les aus i entendre com poden 
suportar el seu pes durant el vol.    

3. NOU SISTEMA DE FINESTRES
Un nou sistema de finestres 
aïllants desenvolupat per un equip 
de l’Institut de Tecnologia de 
Lausanne ha obtingut la patent 
gràcies a la concessió realitzada 
per l’Oficina Europea de Patents. 
Aquest sistema està format 
per una capa de micromiralls 
que permeten un millor ús de 
la llum natural i també reduir 
les despeses de calefacció i 
refrigeració de l’edifici.

4. REDUCCIÓ DELS COSTOS 
DE L’ENERGIA SOLAR
Un estudi d’enginyers de l’Institut 
Tecnològic de Massachusetts 
(MIT) permetrà esbrinar quins 
són els principals factors que han 
contribuït a disminuir de manera 
ràpida i sostenible les despeses de 
l’energia solar fotovoltaica.  

5. ARBRES URBANS
Una nova eina d’identificació és 
capaç de realitzar un inventari 
dels arbres d’una ciutat. Els 
enginyers de l’Institut Tecnològic 
de Califòrnia han desenvolupat un 
mètode que els permet utilitzar 
les dades d’imatges de satèl·lit a 
nivell de carrer i millorar, així, la 
gestió dels boscos urbans. Aquest 
desenvolupament informàtic té la 
capacitat d’identificar els objectes 
i entendre el que veu de la mateixa 
manera que ho pot fer un humà, o 
fins i tot millor.

   .CAT 

Engineers at the California Institute 
of Technology have developed a 
method to create an automatic 
inventory of the trees in city streets. 
This process uses satellite image 
data at street level. The main 
purpose of this tool is 
to be used to improve 
the management of 
urban trees. 

The algorithm used 
has the capacity to 
recognise objects and 
replicate the skills of 
tree experts in viewing 
and reading the images 
as a human would, or 
better.

How can you identify the trees in 
your city?

5. SMART CITIES

Source: California Institute of 
Technology.
http://www.caltech.edu/news/
engineers-teach-machines-
recognize-tree-species-52122
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Engineering to improve product design
4. ENERGY 
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ESTIGUES AL DIA

INJOYMAP
Mapes isomètrics
InJoymap és una col·lecció artística 
de mapes per a turistes amb 
vista isomètrica. Els dissenyadors 
d’aquest projecte, de moment, 
han creat els mapes de l’illa 
de Mallorca. La peculiaritat 
d’aquests plànols, ideats per 
Rosen Vladimirov i Tatyana 
Nikolova, és el disseny artístic i 
la perspectiva dimensional que 
ofereixen. Volen ser una alternativa 
al mapa convencional gràcies a una 
interpretació més visual i intuïtiva, 
o a qualsevol aplicació en línia, ja 
que quan viatgem normalment no 
disposem de dades al mòbil.

Els turistes podran escollir 
les rutes segons categories 
(gastronomia, cultura, família, etc.). 
S’imprimeix en paper ecològic i es 
pot guardar com a pòster de record 
de les vacances. De moment, es 
troba en fase de campanya de 
fi nançament a Kickstarter. 
www.beelabdesign.com

DISSENY

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

INVENTS

FLOATBAG • Bossa i boia alhora
El portuguès Manuel Chichorro (www.ma-
nuelchichorro.com) ha dissenyat una bossa 
destinada a pescadors afi cionats. La Floatbag 
serveix per transportar el material de pesca i, 
a la vegada, la mateixa bossa es pot convertir 
en boia de seguretat. 

Es tracta d’un producte fabricat amb TPU 
—poliuretà termoplàstic— i teixit de niló amb 
reforç a totes les costures de manera que ofe-
reix resistència i durabilitat. Per convertir la 

bossa de transport en la 
boia de seguretat, l’usuari 
simplement ha d’enrot-
llar-la i infl ar-la. Una vega-
da fet això, el pescador pot 
utilitzar la Floatbag per de-
sar-hi el material de suport que necessita per 
al mar. L’equip incorpora detalls indispensa-
bles avui dia, com una butxaca impermeable 
per poder-hi guardar la cartera o el mòbil.

MAX• Un esquelet per 
carregar i evitar lesions

INDÚSTRIA

MAX (Modular Agile eXoskeleton) 
és un sistema fl exible d’exosquelet 
destinat a treballadors que han de 
carregar pes. 

La novetat d’aquesta proposta de 
l’empresa SuitX (www.suitx.com) és 
que l’esquelet es divideix en tres mò-
duls —shoulderX, legX i backX— de ma-
nera que el funcionament de cada dis-
positiu es pot utilitzar individualment 
o conjuntament. Es considera que la di-
visió de la feina per grups és més efi cient 
i, com es pot deduir del nom, cada mòdul 

s’encarrega de 
reduir la for-
ça de càrrega 
a les espat-
lles, les cames 
i l’esquena.

L’objectiu 
d’aquest trio 
de dispositius que utilitza tecnologies 
robòtiques és millorar les habilitats 
dels treballadors i prevenir les lesions 
comunes derivades de càrregues pe-
sants o repetitives.
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UMBRELLOCKED • Paraigües “tancats”

TÈXTIL

Els dissenyadors Zhang Shuo, Daishao Yun i Wang 
Wen-Year tenen la senzilla i innovadora idea de 
crear un paraigua amb cadenat i l’anomenen 
Umbrellocked. El sistema es basa en un pany de 
combinació numèrica. Al fi nal del mànec s’estira el 
pany que a través d’un cable de fi lferro es connecta 
a l’altre extrem del mànec. Això permet que es 
pugui fi xar a quasi qualsevol lloc. Es requereix una 
combinació de tres números per desbloquejar-lo.

Els paraigües que es poden deixar de perdre amb 
aquest invent! De moment, s’eviten robatoris; en 
cas d’oblit no queda més remei que tornar al lloc, 
però amb la certesa que seguirà allà. 
www.yankodesign.com

© Umbrellocked
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elcollegiconnecta.cat

Borsa de 

treball

La Borsa de Treball especialitzada 

en el sector de l’enginyeria més 

àmplia del mercat i l’orientació 

professional que necessites per 

optimitzar la teva recerca.

MÉS DE 1.100 OFERTES 

PER A ENGINYERS 

DURANT EL 2015

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

COL·LEGIATS

EMPRESES
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