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“Les dones emprenedores són  
molt més prudents amb el risc”
Montserrat Gatell, presidenta de  
l’Institut Català de les Dones

Escofet 1886, SA 
Creadors de paisatges

     
drones

invasió
La

dels



7.000 enginyers tècnics industrials
llegeixen aquest anunci
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col·legiats, a l’abast de les empreses i institucions que vulguin 

difondre els seus productes, serveis, solucions tècniques, 
activitats i coneixements.
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A
Al llarg de la vida, sovint ens 
hem d’aturar i fer un reset, 
tornar a endreçar els nostres 
principis per refermar-los i 
no oblidar que l’entorn ens els 
maquilla intencionadament i 
ens fa desviar del que és essen-
cial. Aquest mes celebrem el 
Dia de la Dona Treballadora i, 
per tant, també el de les engi-
nyeres. Parlar de dones en el 
nostre entorn social, malgrat 
que ens dolgui, és tornar a 
parlar dels drets humans i de 
la justícia. S’equivoca qui ho 
considera exagerat o ho relaci-
ona amb les classes més baixes 
de la societat. És una cara més 
de les injustícies, al costat de 
l’econòmica, la social, etc. Les 
dades actuals posen en relleu 
que la desigualtat deguda al 
sexe continua i acaba portant, 
dissortadament, l’esclat de la 
violència masclista en entorns 
propers. Per tant, és molt in-
just de no tenir en compte 
aquest patiment de dones que 
neixen, creixen i conviuen 
amb nosaltres. 

Les enginyeres a ENGI-
NYERS BCN gaudim d’un en-
torn que està força convençut 
de la igualtat, hi està compro-
mès i, a més, és solidari. En 
els actes que hem anat fent, 
hi heu assistit enginyers i en-
ginyeres, les vostres parelles, 
els pares, les mares, els avis 
i les àvies, i heu fet evident 

aquesta complicitat tan neces-
sària. A la majoria de les nos-
tres empreses ens reconeixen 
com a iguals, malgrat les dife-
rències, encara manifestes, de 
salari. El projecte de les engi-
nyeres és un projecte compar-
tit també amb l’equip de per-
sones del Col·legi, en el qual 
—cal destacar-ho— treballen 
per a nosaltres un percentat-
ge important de professionals 
dones, còmplices també en la 
conciliació de la vida professi-
onal, la personal i la familiar. 
Gràcies pel vostre suport. 

En les activitats que anirem 
organitzant hi intervindran 
professionals que ens aju-
daran a desfer estereotips, a 
corregir els que tenim incor-
porats, a formar-nos tots ple-
gats, a millorar i a donar-nos 
eines per col·laborar de forma 
molt activa. Recentment hem 
rebut una convidada d’honor, 
Montserrat Gatell, presidenta 
de l’Institut Català de les Do-
nes. El seu pensament és molt 
realista. Ella és brillant en 
l’exposició, i el seu paper in-
sistent en la política catalana 
per les dones és necessari. Ar-
ran de la pregunta del degà en 
l’entrevista, defensa un canvi: 
“Homes i dones ens hem de 
relacionar de forma diferent”. 
Comencem amb els més pe-
tits, seguim amb els adoles-
cents i continuem nosaltres 

com a adults responsables. 
És imprescindible tractar els 
nens i les nenes, els homes i 
les dones d’una manera igual, 
perquè no hi ha cap diferèn-
cia, tots som persones. ENGI-
NYERS BCN opta per aquest 
canvi tot fent camí amb eines 
que permetin d’aconseguir la 
igualtat en el món professio-
nal de l’enginyeria. 

Pel que fa a unes altres qües-
tions, vull recordar que re-
centment vam tenir la reunió 
anual amb els companys mem-
bres de les juntes rectores de 
les comissions. Cada equip va 
exposar el seu projecte. Van 
ser unes exposicions magní-
fiques: projectes joves i plens 
d’empenta, projectes sòlids 
dels més grans, idees per cer-
car més presència i utilitat per 
a tothom. Va ser molt destaca-
da l’explicació del president de 
la Comissió de Jubilats, en la 
qual després de viure una car-
rera professional ens va con-
fessar una intenció manifesta 
i sàvia de passar-s’ho molt bé, 
tal com ha de ser. Va ser una 
reunió extraordinària i de gran 
nivell humà i professional. És 
encoratjador saber que tenim 
companys tan altruistes, actius 
i austers en les despeses i tan 
generosos en compartir conei-
xement. Un cop més, es posa 
de manifest que les comissi-
ons són el cor del Col·legi. n
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OBSERVATORI
M. Cinta Pastor l Vicedegana 
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En els darrers anys, els drones, d’origen militar, han envaït l’“espai civil” i han esdevingut una eina 
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EN PORTADA

18 La invasió  
dels drones

La majoria de la gent no sabia que existien fins que una 
campanya de promoció d’Amazon els va introduir en les 
converses de gairebé tothom. Els drones, petits o grans 
aparells voladors no tripulats, circulen pel cel des de fa 
dècades sense que la gent se n’hagi adonat, però tot just 
ara comencen a tenir una repercussió directa en la vida de 
les persones. En el futur pròxim se’n parlarà molt.

ENTREVISTA

14 Montserrat Gatell 
Presidenta de l’Institut 
Català de les Dones

La crisi afecta tothom, però les dones, per la seva fragi-
litat anterior en els entorns laborals i professionals, l’han 
d’afrontar amb un desavantatge encara més accentuat. 
Han estat necessaris molts esforços perquè les dones 
avancessin en la societat. Per això, com explica Montse-
rrat Gatell, en la conjuntura actual, cal redoblar l’energia i 
l’atenció perquè no es facin passes enrere. 
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RETRAT PROFESSIONAl 
Francesc Mateo
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La pregunta del mes

Hi ha diferències entre home i dona en l’àmbit laboral en el 
món de l’enginyeria?

Un 68 % dels participants responen afirmativament, mentre  
que el 26 % creu que no existeix aquesta diferència de gènere.

68 % sí.

no. 

ns/nC

La introducció de les noves tecnologies  
canviarà la manera d’ensenyar i de fer recerca  
a les universitats?

opineu a www.enginyersbcn.cat

l’ENquESTA DEl WEB

TOTAL DE VOTS: 118

6 %

Dies 25, 26 i 27 de març

L’envolupant tèrmica en edificis 
existents. Segona edició   
L’objectiu principal d’aquest mòdul és transmetre als 
participants coneixements generals sobre els sistemes 
constructius en funció de les diferents classes 
constructives que hi ha a través d’una anàlisi històrica. 
Un altre objectiu és determinar solucions per als 
edificis actuals. Dies 25, 26 i 27 de març de les 17 a 
les 21 h a la seu col·legial.

26 de març

Debat tècnic: contractes i subcontractes. 
Cessió il·legal de treballadors 
En el marc de l’Any del Manteniment, ENGINYERS 
BCN organitza aquest debat tècnic amb l’objectiu 
d’aprofundir en aquesta figura jurídica de la cessió 
il·legal de treballadors i diferenciar-la de la contracta i 
de la subcontracta correctes. Tindrà lloc el 26 de març 
a la sala d’actes del Col·legi de les 10 a les 14 h. 

Dies 1, 3, 7, 9 i 10 d’abril

“Les eines per a la certificació d’edificis 
existents: CE3 i CE3X” 
Segona convocatòria 2014  
Aquest curs permet de conèixer la normativa 
relacionada amb la certificació energètica d’edificis 
existents, les possibilitats, l’entorn i l’estructura de 
cadascuna de les eines d’aplicació. En acabar el curs, 
els participants tindran la capacitat de qualificar els 
edificis existents. Té una durada de vint hores i es farà 
els dies 1, 3, 7, 9 i 10 d’abril de les 17 a les 21 h al 
Tecnoespai.

2 d’abril

Presentació del llibre Crowdfunding en 
l’àmbit de l’enginyeria
El llibre Crowdfunding en l’àmbit de l’enginyeria ha 
estat editat per ENGINYERS BCN i escrit per Eric 
Rivera. Es tracta d’un estudi específic sobre el món del 
crowdfunding i l’enginyeria per facilitar als enginyers 
l’accés a una informació que ja és present en el 
mercat. La presentació es farà el dia 2 d’abril a les  
19 h al Tecnoespai. 

3 d’abril

ISO 50.001. Eficiència energètica: beneficis 
de la seva implantació
S’explicaran els requisits generals, els termes i les 
definicions que conté aquesta norma i també s’explicarà 
com s’implanta i es verifica. Serà el dia 3 d’abril a les  
19 h a la sala d’actes del Col·legi.
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

la fiscalitat 
i l’economia submergida
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Em va sorprendre de veure 
en un gràfic publicat en un 
informe recent del Consell de 
Col·legis d’Economistes d’Es-
panya sobre la reforma fiscal 
que la caiguda dels ingres-
sos fiscals a Espanya entre 
el 2007 i el 2009 havia estat 
de 6,4 punts percentuals del 
PIB i que havien passat del 
37,1 % del 2007 —a 2,4 punts 
de la mitjana de la UE-27— 
al 30,1 % del 2009 —gaire-
bé 8 punts a sota d’aquesta 
mitjana. Com és possible 
que l’activitat caigués entre 
un 3 i un 4 % i els ingres-
sos fiscals baixessin en un  
22 %? A més, en un període 
tan curt de temps? És cert 
que el 2009 va ser l’any més 
dur de la recessió amb una 
caiguda del PIB propera al  
4 %, però això no sembla una 
raó prou important. Sens 
dubte, hi ha alguna cosa més. 

I aquest misteri quedava, en 
part, aclarit uns quants dies 
més tard en un informe del 
Sindicat de Tècnics del Mi-
nisteri d’Hisenda (Gestha), 
L’economia submergida pas-
sa factura. L’avenç del frau a 
Espanya durant la crisi, en el 
qual s’explicava que “el nivell 
de l’economia submergida es 
va situar en 253.000 milions 
d’euros en acabar el 2012, la 
qual cosa suposa uns 60.000 
milions més respecte al que 
hi havia al començament de 
la crisi l’any 2008 i ja repre-
senta el 24,6 % del PIB”.

ACTIVITAT “EN NEGRE”
Segons es dedueix d’aquest 
estudi, el volum de l’activitat 
econòmica “en negre” ha aug-
mentat de mitjana uns 15.000 
milions d’euros anuals des de 
2008, en què la taxa d’econo-
mia submergida se situava en 

el 17,8 % del PIB, gairebé 7 
punts menys que en acabar el 
2012. A l’informe del Gestha 
es diu que un nivell d’econo-
mia submergida entre el 6 % 
i el 8 % del PIB es considera 
“acceptable” i es destaca que 
l’augment més gran del frau 
durant aquests anys s’ha 
donat a les comunitats més 
castigades pel “col·lapse” del 
maó i l’atur. Extremadura i 
Andalusia, dues de les comu-
nitats autònomes que, per 
cert, reben més ajuts, són al 
capdavant de la llista vore-
jant el 30 % del PIB. 

Com hem arribat fins 
aquí? Segons l’informe, com 
a conseqüència de “les puja-
des d’impostos degudes a la 
crisi econòmica, que no van 
anar acompanyades d’un efi-
cient control tributari”. A 
més, “la multiplicació dels 
casos de corrupció política i 
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EN SEGONS

Un drone és un vehicle aeri 
no tripulat i controlat au-
tònomament. N’hi ha una 
gran varietat de formes, mi-
des, configuracions i carac-
terístiques quant al disseny. 
Són aparells que volen de 
forma autodirigida sobre la 
base de plans de vol prepro-
gramats que poden utilitzar 
sistemes complexos de na-
vegació automàtica dinàmi-
ca. Són sistemes que poden 
operar sense la intervenció 
humana durant el seu fun-
cionament en la missió que 
hagin de complir, és a dir, 
poden enlairar-se, volar i 
aterrar autònomament.

Aquests ginys ens po-
den resoldre problemes 
com l’accés a zones difícils 
sense posar en perill vides 
humanes. No obstant això, 
hem de respondre moltes 
preguntes sobre les dificul-
tats tècniques o sobre les 
implicacions ètiques que 
l’ús d’aquests aparells pot 
comportar. D’altra banda, 
la integració dels drones a 
l’espai aeri del país exigeix 
avançar en seguretat, fiabi-
litat i control, la qual cosa 
ha de ser regulada per nor-
mativa. D’acord amb això, 
és important de promoure 
la recerca en qüestions com 
l’impacte en el sistema de 
control del trànsit aeri o la 

Els drones: una oportunitat 
d’aprendre per als enginyers  
de sistemes a l’EUSS

garantia de la fiabilitat, la 
seguretat i l’estabilitat de la 
transferència de dades entre 
els drones i els seus contro-
ladors. Cal, així mateix, exa-
minar què passa quan els 
drones fallen i com podem 
reduir el perill que això su-
posa. En aquests moments, 

hi ha moltes universitats 
i molts centres de recer-
ca d’arreu que treballen en 
qüestions com aquestes.

El repte d’aprofundir en 
el desenvolupament de ginys 
innovadors com aquest és 
una oportunitat per als es-
tudiants i per als professors 
de l’EUSS. Un drone és un 
sistema mecatrònic en la 
concepció del qual poden 
intervenir totes les àrees de 
la nostra Escola: des de la 
informàtica industrial fins 
al disseny mecànic. La clau 
de l’èxit en aquests projectes 
rau a afegir a la formació 
l’ordre i la disciplina en el 
desenvolupament i la pas-
sió per l’avenç tecnològic 
que generi el benestar de  
les persones. n

7

Carles Rubio
Director de l’Escola Universitària  
Salesiana de Sarrià (EUSS)

THEKNOS 181 MARÇ DE 2014

empresarial, i la moral de la 
societat espanyola, que acos-
tuma a justificar un cert nivell 
de frau fiscal, són uns motius 
addicionals que expliquen l’in-
crement del diner negre”.

Si s’accepta aquest nivell 
d’economia submergida, que 
no deixa de ser una estima-
ció, ens podem preguntar 
com és possible que les au-
toritats puguin aplicar una 
política econòmica coherent 
al país, i ja no diguem a Eu-
ropa. Per exemple, si la quar-
ta part de l’economia està en 
negre, quin és el nivell real 
d’atur que tenim? Un 26 % de 
la població, com diu l’Enques-
ta de Població Activa (EPA) 
del quart trimestre? Gairebé  
6 milions d’aturats? O els 4,8 
milions que estan apuntats al 

 

la crisi 
econòmica i 
la corrupció 
política i 
empresarial  
han fet créixer  
el diner negre

En la concepció 
d’aquest sistema 
mecatrònic 
intervenen totes  
les àrees de l’Escola

registre del Ministeri de Tre-
ball? La clau està a saber la 
procedència d’aquesta part 
important de l’activitat soter-
rada. Certament, molts au-
tònoms no podrien viure de 
cap altra manera, moltes pi-
mes no podrien competir en 
el mercat “obert”, però també 
moltes grans empreses poden 
haver aprofitat el moment 
per “distreure” part del seu 
negoci mitjançant processos 
d’enginyeria fiscal. Mentre 
no entrem en una via de nor-
malitat fiscal, hi haurà dèficit 
i es corregirà per la via més 
fàcil, que és retallar la despe-
sa que afecta els més febles. I 
això no pot continuar! n 
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Més d’un miler de col·legiats van participar al 2013 
a les activitats organitzades per les comissions

L’11 de febrer les juntes rec-
tores de totes les comissions 
del Col·legi es van reunir 
amb la Junta de Govern. En 
aquesta reunió la Junta els 
va donar a conèixer els ob-
jectius que té en relació amb 
les comissions i el president 
de cada una va exposar els 
seus propòsits per al 2014.

Miquel Darnés, degà del Col-
legi, va obrir l’acte donant les 
gràcies a tots els assistents 
per formar part activament 
d’ENGINYERS BCN: “Les co-
missions són el cor del Col-
legi”, va manifestar davant 
de tots ells. Tot seguit Laia 
Liébana i Sergi Bolea, vocals 
de la Junta de Govern i res-
ponsables de les comissions, 
van presentar els mecanis-
mes per potenciar-ne la feina. 

En acabat, es va tractar 
el punt més destacable de la 
sessió. Per primera vegada, 
cada president de comissió 
va exposar les activitats més 
interessants proposades du-
rant l’any 2013 i va compar-
tir amb els companys les líni-
es de treball que la comissió 
respectiva vol seguir aquest 
2014. Aquesta exposició va 
servir per constatar que hi 
ha inquietuds compartides 
per unes quantes comissions. 

Tot seguit es van resumir 
les activitats proposades per 
les comissions, que el 2013 es 
van concretar en més de 25 
conferències i cursos, nom-
broses sortides tècniques i 
viatges culturals, entre altres 

les juntes 
rectores 
promouen  
la vida col·legial 
i l’enforteixen 

activitats. Hi va haver més de 
600 assistents a conferències 
i més de 500 participants en 
les activitats, els viatges i les 
sortides, tant tècniques com 
socials. En vista d’aquests re-
sultats tan bons, els responsa-
bles de les comissions van fe-
licitar les juntes rectores per 
promoure la vida col·legial i 
contribuir a enfortir-la. 

El tresorer del Col·legi, Ri-
card Nogués, va fer un resum 
de l’exercici econòmic de les 
comissions durant el 2013. 
A més, es van presentar les 
modificacions del reglament 

de les comissions, promogut 
per la Junta de Govern amb 
la col·laboració de les comis-
sions mateixes.

Per concloure la sessió, es 
va obrir un torn de preguntes 
en què es van fer propostes 
per millorar la gestió de les 
comissions, cosa que va gene-
rar un debat interessant i un 
intercanvi d’opinions que va 
resultar molt positiu.

Finalment, els represen-
tants de la Junta de Govern 
van donar les gràcies a tots 
els grups de treball i els van 
animar a continuar promo-
vent tan activament la vida 
col·legial.

Si esteu interessats a for-
mar part de les comissions 
del Col·legi, no en dubteu! 
Inscriviu-vos a www.engi-
nyersbcn.cat/comissions. Se-
reu benvinguts! n
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Estratègies comunicatives en el món professional  
des del punt de vista del gènere 

El 6 de febrer va tenir lloc  
el primer acte del cicle de 
conferències sobre la igual-
tat de gènere i la paritat 
que organitza el Col·legi. El 
degà d’ENGINYERS BCN, 
Miquel Darnés, va obrir l’ac-
te destacant el gran encert 
d’incloure tres dones a la 
Junta de Govern del Col·legi  
(27 % dels seus membres), 
però va recordar que “la pro-
porció de dones en les juntes 
directives de tots els sectors 
és molt baixa”.

En l’acte, conduït per Maria 
Cinta Pastor, vicedegana del 
Col·legi, hi van intervenir 
Montserrat Gatell, presidenta 
de l’Institut Català de les Do-
nes (ICD) —que aquest any 
celebra el 25è aniversari—, i 
Estrella Montolío, catedràtica 
de la universitat de Barcelo-
na, assessora en comunicació 
d’empreses i institucions, es-
criptora i conferenciant. 

Montserrat Gatell va expli-
car, responent a la pregunta 
d’un dels assistents, que L’ICD 
vetlla per un bon tractament 
de les dones en totes les con-
selleries. “És l’encàrrec que 
ens ha encomanat el govern 
i, tot i això, hem de fer una 
tasca d’observació constant, 
amb paciència i moltes hores 
de feina, per poder complir 
aquest mandat dins l’admi-
nistració”, va reconèixer. I va 
explicar que a la institució que 
presideix són conscients que 
el gènere continua atorgant 
privilegis als homes en molts 

àmbits de la societat (sobretot 
laborals i econòmics) i que en-
cara es considera la dona com 
a “mare de facto”, motiu pel 
qual “ens creiem menys aptes, 
menys rendibles i menys pro-
ductives”. En aquest sentit, 
va dir que “el col·lectiu de les 
enginyeres pot contribuir a 
desfer aquest i uns altres es-
tereotips arcaics pressionant 
l’entitat pública perquè incor-
pori la dona en els llocs de re-
llevància, amb la qual cosa hi 
aportarà un conjunt de valors 
com l’equitat, l’empatia, la va-
loració femenina, el respecte 
o la quotidianitat”. En la part 
final de la intervenció, Ga-
tell va expressar la necessitat  
de revalorar les aportacions de 
les dones, un repte pendent en 
tots els sectors socials.

 
LA BONA ORADORA
Estrella Montolío va recordar 
que els sectors públics de la 
societat han creat, des de sem-
pre, un estereotip de dona que  
s’ha d’abandonar: “Circums-
pecta en les paraules, modesta 
i callada en públic; un model 
que entra en contradicció amb 
el que des de sempre s’ha tin-
gut de la dona com a molt xer-
raire, bona oradora, amiga del 
discurs”. “Les dones tenim més 
funcions neuronals en relació 
amb el llenguatge, però a la 
pràctica, per què callen en sec-
tors públics professionals?”, va 
dir Montolío. “El mateix passa 
amb l’autopropaganda: mentre 
que els homes són uns autèn-
tics professionals, les dones 

ometen els assoliments propis, 
amb la qual cosa es posen bas-
tons a les rodes”, va afegir. 

DONA I COMUNICACIó 
En el seu speech final, Mon-
tolío va explicar els trets co-
municactius de les dones en 
el món laboral i va donar con-
sells a ambdós gèneres per 
facilitar que es comprenguin 
més bé. Montolío va conclou-
re amb una citació molt clara: 
“Les dones tenen un saber que 
consisteix a saber que no han  
de dir tot el que saben”. I va 
afegir que aquestes barreres 
històriques, que les dones han 
acabat interioritzant, s’han 
d’eliminar. “Com va dir Sheryl 
Sandber, ‘hem d’aprendre a ai-
xecar la mà i a no abaixar-la 
per després seure a la taula per 
negociar’”. 

En el torn de preguntes, 
moderat per M. Cinta Pastor, 
es van treure unes conclusions 
que generen una certa preocu-
pació, com ara que les noves 
generacions no han avançat 
gaire en aquesta matèria o el 
fet que cal ser conscients que 
mantenir els drets continuarà 
sent una lluita complicada. n

“Cal pressionar 
l’entitat pública 
perquè incorpori 
la dona en  
llocs de 
rellevància”  
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Nou aparell de mesura a la disposició dels col·legiats

Amb la voluntat de donar su-
port als col·legiats en la seva 
activitat professional, ENGI-
NYERS BCN ha actualitzat 
un dels equips de mesura del 
seu conjunt d’aparells: l’ana-
litzador de xarxes elèctri-
ques AR6 de Circutor.

Concretament, ha subs-
tituït l’antic analitzador de 
xarxes elèctriques que tenia, 
model AR5, pel model nou, 
AR6. Aquest equip permetrà 
als col·legiats de fer auditori-
es energètiques d’acord amb 
la normativa vigent i la nor-
mativa que es va elaborant, 
en la qual es transposaran 
les directives europees sobre 
eficiència energètica.

L’AR6 permet de fer anàli-
sis de consum en xarxes elèc-
triques, de corbes de càrrega 
i de pertorbacions de ten-
sió. També permet de veure  

les formes d’ona, l’estudi 
d’harmònics, la mesura de 
flicker, així com determi-
nar les mesures necessàries 
per a auditories d’eficiència  
energètica.

CARACTERÍSTIQUES
DEL NOU MODEL AR6
Aquest instrument portà-
til té les característiques  
següents:
—  Registra en memòria els  

paràmetres elèctrics més 
comuns de la xarxa d’ali-
mentació i els específics 
relacionats amb la quali-
tat del subministrament, 
com sobretensions, forats, 
talls o transitoris.

—  Pantalles gràfiques d’har-
mònics, fasors i formes 
d’ona de color en una pan-
talla de 5,7”.

—  5 entrades de mesura de 

tensió i 5 canals de cor-
rent.

—  Menú de tir configura-
ble mitjançant un trig-
ger de nivell i de temps.

—  Captura de fotos de les 
formes d’ona.

—  Pinces flexibles de cor-
rent. 

—  Memòria interna ampli-
able.

—  Dades descarregables 
amb connexió USB.

—  Maleta de transport ti-
pus trolley.

—  Programari Power Visi-
on Plus.

APARELLS DE MESURA
DISPONIBLES PER A 
TASQUES DE COMPRO-
VACIó I CERTIfICACIó
Per facilitar les tasques 
de comprovació i certifica-
ció que s’han de fer com a 
complement de l’actuació 
professional, el Col·legi 
posa a la disposició dels 
col·legiats autoritzats el 
lloguer dels següents apa-
rells de mesura: 
— Sonòmetre 2250.
— Sonòmetre SC-30.
—  Analitzador de xarxes 

elèctriques AR6.
—  Maleta de verificacions 

d’instal·lacions elèctri-
ques.

—  Luxímetre Gossen 
Panlux Electronic 2.

—  Anemòmetre amb termò-
metre.

—  Font sonora Omnipower 
4292.

—  Equip multifuncional 
Testo 435-2. n
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El nou model 
d’analitzador 
de xarxes 
elèctriques 
AR6 de 
Circutor 
permet 
mesurar 
el consum 
en xarxes 
elèctriques, 
de corbes de 
càrrega i de 
pertorbacions 
de tensió.
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Realitat 2.0: ENGINyERS BCN  
a les xarxes socials

Podeu trobar el Col·legi a 
Twitter, facebook i Linke-
din, i seguir la seva activi-
tat a YouTube.

A través de les xarxes soci-
als, ENGINYERS BCN faci-
lita la comunicació entre els 
seus integrants i els té infor-
mats de totes les activitats 
que fa. Amb una fanpage a 
Facebook, un perfil a Lin-
kedin —incloent-hi un grup 
privat a la disposició dels 
enginyers per debatre qües-
tions professionals d’interès 

Nova 
incorporació a 
ENGINyERS 
BCN
El mes de gener Montserrat 
Vila es va incorporar a EN-
GINYERS BCN com a cap 
de Formació, Comunicació 
i Màrqueting en substitu-
ció de la gerent actual, Mar-
ta Martí, de qui dependrà   
directament. La novetat 
principal és haver afegit el 
vessant del màrqueting  al 
càrrec, a causa de la visió 
que la Junta té d’aquest de-
partament i que està relaci-
onada amb la voluntat d’im-
pulsar l’atenció al col·legiat 
com a element central del 
Col·legi.

Llicenciada en Ciències 
Econòmiques i Empresari-
als per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i amb 
formació complementària 
en Gestió Integral en Màr-
queting per ESADE, Mont-
serrat Vila ha estat sempre 
lligada amb el màrqueting 
i la comunicació i des del 
2004 també amb la forma-
ció. Abans va ocupar càr-
recs de responsabilitat i de 
direcció a Química Farma-
cèutica Bayer i a la Funda-
ció Universitat Politècnica 
de Catalunya, entre d’altres 
entitats. n

El dissabte 24 de maig hi 
haurà la cinquena edició de 
la cursa intercol·legial, que 
tindrà un recorregut de  
10 km. El tret de sortida es 
farà al passeig Marítim del 
Port Olímpic de Barcelona. 

La cursa s’ha dividit en 
quatre categories mascu-
lines i femenines: infantil 
(d’11 a 14 anys), júnior (de 
15 a 20 anys), sènior (de 21 
a 49 anys) i veterà (més de 
50 anys).

Organitzada pel Col·legi 
d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Barcelona amb 
uns altres col·legis, la cursa 
és oberta tant a col·legiats 
com a familiars i amics. Hi 
ha, però, un màxim de dos 
acompanyants per col·legiat. 
En acabar-la, se sortejaran 
regals per a tots els partici-
pants, independentment de 
la seva marca final. n
Més informació a:
www.cursaintercol.cat

comú—, un compte a Twitter 
(@enginyersbcn) i un canal a  
YouTube —que ja fa temps que  
funciona—, el Col·legi dóna 
un servei virtual als col-
legiats i professionals tècnics 
que hi estan interessats, a més  
d’entaular una comunicació 
més directa i fàcil entre els 
seus membres. Al peu del 
web www.enginyersbcn.cat 
hi trobareu l’accés directe a 
totes les xarxes. Us animem 
perquè hi participeu activa-
ment i feu córrer la veu que 
hi són. n

Arrenca la cursa intercol·legial 2014
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COMISSIONS

Comissió d’Enginyers Jubilats:  
compartir experiència, coneixements i lleure

La Comissió d’Enginyers Ju-
bilats té com a objectiu com-
partir coneixements, alegria 
i estones de lleure, i fomen-
tar al màxim la participació 
de cadascuna de les perso-
nes que la componen. Amb 
aquest objectiu fonamental, 

el tercer dimarts de cada 
mes, els seus membres es 
reuneixen a la seu col·legial 
per a l’habitual cafè tertúlia, 
en el qual poden participar 
tots els qui la integren amb 
la parella respectiva, així 
com les vídues dels qui n’ha-

vien estat components. S’in-
tercanvien suggeriments i 
es voten les propostes que 
siguin més interessants.

Amb més de 150 mem-
bres, organitza dos viat-
ges l’any i moltes activitats 
(excursions, exposicions, 
actes culturals, conferènci-
es, visites tècniques i actes 
socials), sempre pensant en 
els interessos culturals de 
tothom. Oberta a noves pro-
postes i suggeriments, vol 
millorar les relacions amb 
les altres comissions i ofe-
rir la col·laboració de tots 
els seus components ateses  
la gran experiència i la  
trajectòria professional dels  
seus membres. n

Les comissions són el cor del Col·legi; organitzen activitats, visites, proposen conferències... 
Els col·legiats poden tractar-hi les qüestions professionals, a més de ser un lloc de trobada d’enginyers. 
Trobareu més informació de cada comissió i el formulari d’inscripció a www.enginyersbcn.cat/comissions
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D’esquerra a 
dreta, Joan 
Ramon Garcia 
(col·laborador), 
Josep Maria 
Segarra 
(president), 
Joaquim 
Riera Anoro 
(vicepresident) 
i, darrere, 
Manel 
fernández Deu  
(secretari).
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ACTIVITATS

Una presentació interactiva va fer descobrir a tots els 
assistents com funcionen les sofisticades eines del 
neuromàrqueting, que ressegueixen els nostres per-
fils a la Xarxa amb la intenció d’arribar a conèixer la 
conducta del consumidor. Aquesta conferència, propo-
sada per la Comissió de Vinculats a Empresa i feta el 
27 de febrer, va servir per mostrar que el mòbil o Inter-
net poden ser grans oportunitats per a les empreses.  

Amb exemples punyents de campanyes altament efec-
tives, es va fer palès que els efectes de la publicitat i 
d’unes altres accions de comunicació intervenen en la 
presa de la decisió final. n

La propera reunió de la Comissió d’Enginyers Jubilats és prevista per al 8 d’abril a les 17 h a la seu col·legial. Us hi esperem!

Últimes tendències en màrqueting 
digital: del neuromàrqueting  
al big dataEl neuro- 

màrqueting 
s’utilitza per 
conèixer la 
conducta del 
consumidor 
a través de 
la Xarxa.
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L’enginyeria 
al servei de les persones
francesc Mateo, enginyer tècnic industrial i 
voluntari a Enginyeria sense fronteres

ANNA CARRIó l Text i fotografia  

RETRAT PROFESSIONAl

Empès per l’entusiasme 
d’un professor de matemà-
tiques de l’Escola Pia del 
carrer de la Diputació de 
Barcelona, Francesc Mateo 
va estudiar peritatge indus-
trial i es va especialitzar en 
la branca elèctrica. 

En Francesc és una per-
sona optimista i traspua vi-
talitat mentre ens explica el 
seu lligam amb l’enginyeria 
elèctrica al llarg del temps. 
L’any 1965 va entrar a treba-
llar a la que llavors era l’em-
presa de muntatges elèctrics 
més important d’Espanya, 
Isolux, on “vaig fer la meva 
primera obra a Barcelona, 
una estació transformado-
ra principal”, explica. Més 
tard, va participar en la pro-
jecció i direcció d’obra de 
l’enllumenat de les primeres 
autopistes. “Vam inventar 
les autopistes!”, exclama. La 
seva trajectòria professional 
ha passat, com a mínim, per 
deu empreses. No tothom pot 
presumir d’haver participat 
en el soterrament del tren de 
Sabadell durant els anys se-
tanta i en la instal·lació elèc-

trica de les ampliacions del 
metro de Barcelona. 

La crisi industrial es va 
començar a notar al principi 
dels anys vuitanta i el caràc-
ter inquiet d’en Francesc el 
va portar a una empresa que 
feia plantes d’embotellament 
de gasos liquats del petroli 
als països àrabs. 

Durant aquella dècada 
també va treballar en la cons-
trucció de la planta incine-
radora de residus urbans de 
Girona i al Grup Catalana  
de Gas divulgant i desenvo-
lupant la cogeneració i unes 
altres tecnologies d’eficièn-
cia energètica. La seva úl-
tima aventura professional 
està relacionada amb el pla 
urbanístic del Parc de l’Al-
ba i amb el sincrotró Alba, 

projecte amb el qual va estar 
vinculat fins i tot després de 
jubilar-se l’any 2008. 

AMB EL TERCER MóN
Tancada aquesta etapa i ben 
conscient de les mancances 
en moltíssimes comunitats 
del Tercer Món, va decidir 
dedicar el temps a les tas-
ques administratives i de 
representació d’Enginyeria 
sense Fronteres (ESF), una 
organització no governa-
mental fundada l’any 1990 
que té projectes al Came-
run, Nicaragua, Hondures, 
Moçambic i l’Equador. “La 
cosa important és fer pren-
dre consciència a la gent del 
que té i donar-li formació 
per mantenir-ho”, explica. I 
és que ESF és una organit-
zació que ajuda a través de la 
tècnica i col·labora amb mol-
tes comunitats en el seu des-
envolupament aportant-los 
coneixement, recursos i es-
tructura. “Si no tens aigua 
potable, de què serveix mi-
rar de curar el còlera”, s’ex-
clama en Francesc; “hi ha 
molta feina a fer”. n

Suport al desenvolupament
Des que va sortir de la universitat ha dedicat la vida a l’enginyeria, 
als sectors elèctric i energètic, i a la gestió de la part tècnica  
de grans infraestructures urbanes, envoltat de molts recursos i de 
moltes possibilitats. Ara, des de l’altre cantó del mur i en qualitat 
de voluntari, treballa per fer arribar tota aquesta tècnica als qui 
en necessiten més a través d’Enginyeria sense Fronteres. n

“Si no tens 
aigua potable... 
de què serveix 
mirar de curar 
el còlera?”
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CCom creu que afecta les do-
nes, la crisi?
El punt de partida de la 
dona és més precari, en 
l’àmbit laboral, en el social 
i en l’econòmic, de manera 
que l’efecte és més punyent 
i s’agreuja en les conse-
qüències. La crisi afecta les 
famílies en general a causa 
de les retallades en deter-
minats serveis, com són les 
ajudes per a persones depen-
dents, i tot sovint les dones 
han d’assumir aquestes si-
tuacions, cosa que les perju-
dica de forma evident en el 
desenvolupament personal i 
professional. El problema és 
social, d’estereotip, i també 
és una conseqüència del fet 
que, com que en la família 
acostumen a tenir un nivell 
salarial més baix, deixen la 
feina per cuidar els seus.

Per què costa tant igualar 
els homes i les dones en 
l’entorn laboral?
Perquè l’esquerda salarial 
que hi ha és una conseqüèn-
cia d’una cosa més profun-
da, que és la desigualtat. La 
societat col·loca els homes i 
les dones en llocs diferents 
de poder, i això es reflecteix 
en l’àmbit laboral. Continu-
em mantenint estructures 
empresarials en què les do-
nes estan en càrrecs amb 
una retribució inferior. Fins 
i tot, si convé, es canvia el 
nom d’un càrrec per tal que, 
si hi accedeix una dona, la 
retribució sigui inferior.

Si avui féssim un retrat 
del consell executiu de les 
empreses catalanes, quina 
presència de les dones hi 
trobaríem?     

Molt petita. La piràmide 
dels graus de coneixement 
ens explica que hi ha un  
62 % de titulades universi-
tàries i un 38 % de titulats 
universitaris. A mesura que 
s’avança en màsters i doc-
torats, puja el percentatge 
de nois. I en els càrrecs de 
decisió només hi trobem un  
10 % de dones directores. 
Això és el que s’anomena 
pèrdua de talent femení, i és 
aplicable a tots els àmbits.

Les polítiques de concilia-
ció familiar són suficients 
per igualar els homes i les 
dones en l’entorn laboral? 
S’ha avançat, però cal apro-
fundir-hi i sobretot vetllar 
de veritat perquè s’apliquin. 
La maternitat ha de deixar 
de ser una obstacle per a 
l’empresa. 

La crisi afecta tothom, però no tothom igual. I les dones, per la seva fragilitat 
anterior en els entorns laborals i professionals, han d’afrontar la cruesa 
d’aquest moment amb un desavantatge encara més accentuat. Han estat 
necessaris molts esforços perquè les dones avancessin en la societat.  
Per això, com explica Montserrat Gatell, amb la conjuntura actual, cal redoblar 
l’energia i l’atenció perquè no es facin passes enrere. 

Montserrat Gatell, presidenta de l’Institut Català de les Dones

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

 

són molt més prudents  
 amb el risc”

“
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emprenedores
 Les dones



ENTREVISTA

L’embaràs, la maternitat 
i la criança dels fills con-
tinuen sent els grans en-
trebancs per a la dona. El 
problema és cultural, de 
les dones mateixes, o polí-
tic per la manca d’ajudes i 
de suport a les empreses?
El problema és de totes dues 
menes. Amb tot, les úniques 
coses que no es poden evitar 
són l’embaràs i el part. A 
partir d’aquí, cal desfer pre-
judicis. Cal que una dona, 
per ser mare, no hagi de 
renunciar a la seva carrera 
professional. 

Comparat amb la major 
part de països europeus, el 
nostre és un dels que trac-
ten més malament la ma-
ternitat pel que fa al temps 
de baixa remunerada. Què 
li sembla aquest fet?
Efectivament, veiem que 
en el nostre entorn hi ha 
països on la maternitat es 
protegeix i es fomenta. En 
aquests països, s’ha legislat 
sota el paradigma de què 
abans parlàvem. I aquí tam-
bé hi ha plans d’igualtat, 
però a l’hora de la veritat, 
no s’apliquen.

Són diferents les empreses 
que tenen més presència 
de dones en els càrrecs di-
rectius? En quin sentit?
Les empreses que en tenen 
diuen que sí. Són diferents 

en rendibilitat, i per a bé. És 
evident que la incorporació 
d’un nou punt de vista, en 
aquest cas femení, sempre 
aporta coses.

I quins valors creu que 
aporten les dones a les  
empreses?
Jo estic molt insegura en 
això. Hi ha molta disparitat 
d’opinions, però gairebé tot-
hom està d’acord que les do-
nes tenen una proposta molt 
més col·laborativa, amb més 
horitzontalitat, més xarxa, i 
menys jerarquia.

Aleshores, tenint en comp-
te les tendències més no-
ves en gestió empresari-
al i lideratge, és clar que 
anem cap a un món més 
femení…
En dubta? [Riu.]

Però avui, en general, si 
una dona vol progressar, 
què li és més fàcil: femi-
nitzar les empreses o mas-
culinitzar-se?
Ara mateix, és més fàcil 
masculinitzar-se. Som en 
el model, encara, de la su-
perdona dels anys vuitanta 
i noranta. Però ara tampoc 
no és el model més ben va-
lorat. No es tracta pas de te-
nir empreses feminitzades, 
sinó empreses que donin 
les mateixes oportunitats 
als homes i a les dones.
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“No es tracta de 
tenir empreses 
feminitzades, 
sinó empreses 
que donin 
les mateixes 
oportunitats als 
homes i a les 
dones. [...] Aquí 
existeixen plans 
d’igualtat però, 
a la pràctica, no 
s’apliquen”

L’Institut Català de les 
Dones és l’organisme del 
Govern que dissenya, im-
pulsa, coordina i avalua 
les polítiques de dones i 
per a les dones que de-
senvolupa l’Administra-
ció de la Generalitat. 

Una de les prioritats 
fonamentals és la incor-
poració transversal de la 
perspectiva de gènere en 
totes les polítiques soci-
als, per evitar qualsevol 
forma de discriminació. 

www.gencat.cat/icdona

Polítiques de i  
per a les dones
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Més enllà del fet empre-
nedor, l’associacionisme 
femení és molt fort, preci-
sament, a casa nostra i ve 
de molt lluny…
Sí. Al país hi ha entorn de 
mil entitats. És moltíssim. 
Vas al poble més petit, i hi 
ha una associació de dones.

I això, a què respon?
Respon a la recerca d’un 
espai propi. Les entitats de 
dones van néixer així. Ni la 
feina, ni els bars, ni res de 
res era pensat per a elles, i 
es van haver de fer els seus 
espais.

Per acabar, una qüestió 
important és el maltracta-
ment de les dones. Tot so-
vint s’associa amb nivells 
socials baixos, però no és 
així. Per què costa tant de 
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LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ 
 
Què fa falta perquè  
les dones tinguin  
la mateixa facilitat 
d’accés a càrrecs direc-
tius que els homes?

Diverses coses. Des d’un 
punt de vista del planteja-
ment de la realitat, es ne-
cessita un canvi de para-
digma: una societat en què 
els homes i les dones es re-
lacionin de forma diferent. 
És l’arrel del problema i 
alhora l’objectiu final. Men-
trestant, hi ha un conjunt 
de camins per arribar als 
mateixos càrrecs i en les 
mateixes condicions. n
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parlar del maltractament 
de les dones d’un nivell  
social alt?
En la definició mateixa hi 
trobem la resposta. La vio-
lència masclista és un pro-
blema general. Però és més 
fàcil dir o pensar que la vi-
olència masclista afecta les 
classes socials baixes. La 
idea de famílies desestruc-
turades, amb poca formació 
i formades per emigrants 
ens tranquil·litza la nostra 
consciència, però no és real. 

A les classes benestants hi 
ha més ocultació, però nos-
altres tenim eines i dades 
que ens permeten rebre in-
formació i, com li dic, és un 
problema general.

Podem pensar, doncs, que 
l’acte violent és la punta 
d’un iceberg que amaga 
moltes de les coses de què 
hem parlat?
Doncs sí; segurament, és 
una bona síntesi de tot  
plegat. n

Propera conferència relacionada: “Dones enginyeres: presència, visibilitat, equitat”, 6 de maig a les 19 h  
a la sala d’actes del Col·legi. Més informació i inscripcions a www.enginyersbcn.cat/agenda

L’emprenedoria femenina es pot diferenciar de  
la masculina?
Sí, i això ho difonem força. L’emprenedoria és una ac-
titud vital. I veiem que les dones emprenedores són 
molt més prudents amb el risc. També hi influeix la 
visió particular del món. Hi ha moltes associacions de 
dones emprenedores, i la xarxa ha ajudat molt en el 
coworking i en el networking. n
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DDesembre del 2013, just 
abans de Nadal. Les webs de 
mig món expliquen que la 
totpoderosa empresa Ama-
zon, gegant de la distribu-
ció per internet als Estats 
Units i a mig món, anuncia 
que fa proves per fer servir 
un mètode nou de trans-
port. A les empreses habi-
tuals de repartiment ràpid 
de tota la vida i al correu 
ordinari s’hi sumaran, “els 
quatre o cinc anys vinents” 
—segons va anunciar el 
president de l’empresa, Jeff 
Bezos—, els drones, uns 
petits artefactes voladors 
que, gràcies a unes pinces 
en la part inferior, duran 
la comanda al client volant, 
literalment, fins al jardí 
de casa seva. I en menys  
de mitja hora.

L’anunci és tot un èxit, 
encara que de seguida sur-

Gran part de les tasques que realitzen els drones estan 
relacionades amb el manteniment correctiu, predictiu i preventiu 
d’infraestructures i instal·lacions industrials, com la inspecció de 
generadors eòlics o de línies d’alta tensió. 
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JOSEP M. BERENGUERAS  l  berengueras.net   

QUè éS UN DRONE?
Però, què és realment un 
drone? Els drones o UAV 
(vehicle aeri no tripulat, de 
les sigles en anglès) són 
aparells que tenen la capa-
citat de volar d’una manera 
autònoma, sense conductor, 
i que poden anar d’un punt 
a un altre mitjançant els 
seus recursos. Es diferen-
cien d’uns altres aparells 
voladors que necessiten un 
control manual, com els 
radiocontrolats, en el fet 
que els drones incorporen 
un sistema d’intel·ligència 
gràcies a la programació 
de la seva electrònica, cosa  
que els permet volar autò-
nomament.

Pot semblar un invent 
recent o quasi ciència-ficció, 
però els drones, com tants 
altres invents, tenen un ori-
gen militar llunyà. Des de 

La majoria de la gent no sabia que existien fins que una campanya de promoció 
d’Amazon els va introduir en les converses de gairebé tothom. Els drones (i no drons, 
com la majoria de gent es pensa) són petits o grans aparells voladors no tripulats 
que circulen pel cel des de fa dècades sense que la gent se n’hagi adonat, però tot just 
ara comencen a tenir una repercussió directa en la vida de les persones. I en el futur 
pròxim se’n parlarà molt.

ten alguns dubtes a la pa-
lestra. Són realment segurs, 
aquests aparells? Poden  
volar per tot arreu? Com re-
accionaran en ciutats on hi 
ha una gran població i un 
moviment continu? No xo-
caran amb qualsevol altre 
element? Quin radi d’acció 
tenen? Quina quantitat de 
quilos poden transportar? 
Què passa si fa mal temps? 
I si el client no viu en una 
casa amb un gran jardí per 
deixar-hi la comanda, sinó 
en un pis que no té ni balcó? 
Les respostes són, en realitat, 
la qüestió menys important, 
perquè l’anunci ha aconse-
guit l’objectiu. El temps dirà 
si, finalment, aquests apa-
rells es converteixen en un 
mètode per repartir coman-
des, però, si més no, els dro-
nes i Amazon ja anaven de 
boca en boca.

     
drones

invasió
La

dels
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EN PORTADA 

seva funció és simplificar la 
vida de l’ésser humà, i a més, 
permet a moltes persones 
i entitats fer coses o tenir 
accés a llocs que abans no 
s’haurien ni imaginat”, as-
segurava Muñoz en una en-
trevista recent.

3DRobotics no és pas 
l’únic fabricant d’aquesta 
classe de drones. A Ama-
zon, el DJI Phantom, que 
genera moltes vendes, costa 
uns 355 euros, i grans em-
preses productores d’arti-
cles d’informàtica, com Par-
rot, han llançat al mercat 
models com l’AR.Drone 2.0 
(350 euros) i han anunciat 
un minidrone de 20 centí-

Centre pioner per a avions 
no tripulats a Moià

L’empresa catalana Catuav construeix a Moià (Bages) 
el que serà el primer centre europeu per a proves d’avi-
ons no tripulats amb finalitats civils. El centre, ubicat  
en uns terrenys de 14 hectàrees, tindrà instal·lacions 
per al desenvolupament de noves tecnologies i pistes per 
enlairar i aterrar drones, i per fer-hi proves.

“La indústria de l’automòbil, a fi de desenvolupar-se, 
va crear circuits de proves per veure, per exemple, com 
reaccionen els neumàtics. Abans això es feia a la via 
pública. Plantegem el mateix amb els drones: crear un 
espai on es provin tecnologies per a aquests aparells”, 
explica Jordi Santacana, director de Catuav i impulsor 
del projecte. El centre, obert a unes altres empreses, 
particulars i universitats, es va construint i s’inaugu-
rarà la tardor d’aquest any. n
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la Primera Guerra Mundial 
que s’ha intentat de produ-
ir aquesta classe d’aparell, 
que podia fer missions ar-
riscades sense posar en 
perill cap vida, però fins a 
la Segona Guerra Mundial 
no es van aconseguir aven-
ços per aconseguir-ho. Si la 
societat actual coneixia els 
drones era pel vessant mi-
litar, perquè països com els 
Estats Units els utilitzaven 
per fer atacs (“morts selecti-
ves”) en conflictes com el de 
l’Afganistan o el Pakistan. 
Però des de fa dos anys això 
ha canviat radicalment: els 
drones han passat del camp 
militar al civil i han esde-
vingut protagonistes d’em-
preses de sectors diversos i 
de particulars, i poden ser 
pilotats fins i tot mitjançant 
un mòbil o una tauleta.

L’ESTUDIANT PIONER
El mexicà Jordi Muñoz té 
27 anys. Mentre estudiava 
enginyeria, va decidir des-
muntar el comandament 
de la seva consola Wii de 
Nintendo i un helicòpter 
quasi de joguina que tenia. 
Hi va incorporar una placa 
de maquinari de 35 dòlars, 
i després d’uns quants dies 
de feina, va aconseguir en-
lairar l’aparell que havia 
creat ell mateix. Va decidir 
penjar el seu projecte a In-
ternet, i la repercussió va 
ser instantània. La gent li 
demanava si li podia com-
prar el drone o si els en po-
dia muntar un. Tot i que va 
penjar les instruccions per-
què tothom se’n pogués fa-
bricar, al final va decidir de 
crear un petit estoc de dro-
nes amb les poques aporta-
cions que anava rebent. En 

va esgotar les existències 
així que els va posar a la 
venda. La seva iniciativa va 
tenir tant d’èxit que avui 
aquest mexicà és el produc-
tor més important de dro-
nes low cost del món. 

La seva empresa (3DRo-
botics) dóna feina a 180 per-
sones i ven drones de baix 
cost a milers de particulars 
i grans empreses, com el 
fabricant d’avions de grans 
dimensions Boeing, i fins i 
tot a la NASA. Per uns 550 
euros qualsevol pot tenir-ne 
un de muntat; si l’opció tri-
ada és muntar-se’l un ma-
teix, surt per uns 380 eu-
ros. “Com tots els robots, la 
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metres de llarg i ample. Un 
altre model és l’eBee, d’ús 
professional per fer mapes. 
Si l’opció que tria l’usuari 
és fer-se’l ell mateix, l’apa-
rell s’abarateix molt i es pot 
construir a partir d’uns 200 
euros, un preu que fa tot 
just dos anys era deu vega-
des superior. S’han abaratit 
tan ràpidament per la recer-
ca continuada en tecnologia 
d’unes altres indústries. A 
més del cas esmentat de la 
Wii, l’aparició dels telèfons 
intel·ligents, per exemple, 
ha fet que es puguin acon-
seguir sensors com girosco-
pis o acceleròmetres per un 
preu molt baix.

El control dels drones 
per a particulars es fa per 
telèfon mòbil o per tauleta, 
i és tan simple com jugar 
a un videojoc. Són models 
pensats per al gran públic, 
perquè els professionals re-
quereixen comandaments 
específics. Aquesta afició 
va creixent, i han nascut 
comunitats d’aficionats en 
línia. A Catalunya també se 
n’han format clubs, com el 
lleida Drone-Ponent 2002 
(www.lleidadrone.com), que 
agrupa professionals i afici-
onats a aquests avions.

UNA INDúSTRIA
A CATALUNYA
L’oci particular, però, no és 
l’únic que s’ha beneficiat de 
la generalització dels dro-
nes. La indústria elèctrica, 
l’agricultura, la prevenció 
d’incendis, la protecció civil 
i l’ordenació territorial, en-
tre molts altres, són sectors 
que han vist els drones com 
a aliats per a certes tasques 
i per estalviar costos, sense 
oblidar una altra indústria 

No tots els 
drones són 
petits. l’empresa 
catalana 
Singular 
Aircraft ha 
desenvolupat un 
aparell destinat 
a l’extinció 
d’incendis que 
pot transportar 
fins a 2.000 
litres d’aigua. 
S’acosta més a 
la zona de perill 
sense posar en 
risc la vida  
del pilot.
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important, l’audiovisual, que 
ha trobat en aquests aparells 
la manera perfecta d’aconse-
guir un altre punt de vista 
per a les càmeres fotogràfi-
ques i de vídeo. 

el vam desenvolupar”, ex-
plica Jordi Santacana, el  
director d’aquesta empre-
sa, que avui té quatre mi-
niavions i dos helicòpters 
amb diversos rotors, tots 
creats des de zero pels sis 
treballadors de la compa-
nyia, que ven els seus ser-
veis, no pas la fabricació de  
drones, a diverses empre-
ses. “Controlem l’estat de 
les platges de l’àrea metro-
politana de Barcelona, fem 
vols de projectes mediambi-
entals, controlem abocadors 
industrials, hem fet un pro-
jecte a Bòsnia de detecció 
de mines antipersona i vam 
ajudar en l’avaluació dels 
danys causats pel terra-
trèmol de Lorca”, enumera 
Santacana com a exemples  
de les seves activitats. Els 
avions i helicòpters es po-
den dotar de càmeres tèr-
miques, de fer fotos i vídeo, 
d’infrarojos...

l’ús de drones 
redueix costos 
en sectors com  
la indústria 
elèctrica 

També s’ha creat indús-
tria de drones a Catalunya. 
És el cas de Catuav, una 
empresa amb la seu a Moià 
(Bages). “Sempre m’ha in-
teressat el món de l’avia-
ció. Al principi del 2000, 
amb la família, vam mirar 
de crear un drone, i el pro-
jecte va interessar molt 
a empreses com Indra, i 
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Una altra empresa del 
sector és Hemav. Fa dos 
anys, set joves estudiants 
d’enginyeria van decidir 
portar a la pràctica una de 
les seves aficions: fer volar 
alguna cosa. Així, van cre-
ar, amb èxit, el seu primer 
prototip de drone en forma 
d’avió. A partir d’aquí van 
formar una empresa i s’hi 
van dedicar en cos i ànima. 
“Uns altres compren la pla-
taforma, el drone i el sistema 
operatiu de comandament, i 
operen. Nosaltres creem els 
artefactes des de zero i te-
nim el nostre sistema de co-
mandament, de manera que 
podem modificar el drone 
segons les necessitats del cli-
ent”, afirma el responsable 
de desenvolupament de ne-
goci d’Hemav, Àlex Gomar. 
Treballen en el sector au-
diovisual —són proveïdors 
d’imatges, per exemple, de 
RTVE—, en la detecció agrí-
cola aèria —per saber si un 
terreny és fèrtil, si té massa 
aigua...— i en altres indústri-
es com la inspecció de túnels o 
de línies elèctriques.

Una altra empresa cata-
lana del sector és Singular 
Aircraft. El seu projecte va 
molt més enllà dels aparells 
petits, perquè aposta pels 
avions no tripulats capa-
ços de transportar tones de 
pes. Entre els models que  
desenvolupa hi ha un apa-
rell destinat a l’extinció 
d’incendis, que podrà portar 
fins a 2.000 litres d’aigua 
per abocar-los sobre incen-
dis i es podrà acostar més 
a les zones de perill sense 
posar en risc la vida de cap 
pilot. També es podria utilit-
zar per transportar qualse-
vol altre material.

La indústria, com el mer-
cat, comença a enlairar-se, 
també perquè hi ha més 
professionals preparats per 
dedicar-s’hi en cos i ànima. 
Així, les universitats cata-
lanes aposten pels estudis 
relacionats amb aquesta 
matèria, com la Universitat 
de Vic, que ofereix el grau 

LEGISLACIó INEXISTENT
Els drones ja s’utilitzen en 
molts projectes arreu del 
món: elaboració de mapes 
a Mèxic, cerca de restes ar-
queològiques al Perú, con-
trol de fronteres al Brasil, 
cerca de caçadors furtius 
a l’Àfrica (un projecte de 
l’ONG WWF) o fins i tot vigi-
lància d’estudiants que fan 
exàmens a Bèlgica. A Es-
panya, els investigadors de 
l’estació biològica de Doña-
na-CSIC també van creure 
en les aplicacions que po-
dien tenir i, així, van crear 
els seus drones, que utilit-
zen per estudiar el compor-
tament d’animals com les 
oques salvatges.

Tot i els avantatges que, 
aparentment, tenen, també 
hi ha, de moment, una part 
fosca: la legislació. Com tota 
tecnologia nova, l’aparició 
i l’extensió ràpida de l’ús 
d’aquests aparells s’han do-
nat sense que hi hagi cap 
llei que en reguli l’ús, cosa 
que pot provocar problemes. 
Per exemple, l’any passat 
un drone va sobrevolar l’ae-
roport JFK de Nova York i 
aquest mateix any l’aero-
port de Bremen ha hagut de 
cancel·lar i redirigir diver-

EN PORTADA 

Hemav és una 
jove empresa 
catalana 
que ofereix 
serveis civils 
realitzats amb 
drones com, 
per exemple, 
la inspecció de 
túnels. El drone 
pren imatges 
que serviran 
per conèixer 
l’estat de la 
infraestructura.
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El grau en 
Enginyeria 
Mecatrònica 
contribueix 
al creixement 
d’aquesta 
indústria  

en Enginyeria Mecatròni-
ca, o la UPC, que ofereix un 
màster en la mateixa matè-
ria i introdueix els joves en 
el món dels avions i helicòp-
ters no tripulats mitjançant 
diferents plans d’estudis a 
l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeries Industrials i 
Aeronàutica de Terrassa, i a 
l’Escola Universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona (EUETIB).
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sos vols per la presència d’un 
objecte volador no identificat. 

Tant la Comissió Europea 
com molts estats del conti-
nent (l’Estat espanyol, per 
exemple) han començat el 
procés de redactar una nor-
mativa que reguli aquests 
aparells. El sector reconeix 
que la legislació haurà de ser 
dura per evitar que hi hagi 
cap mena d’accidents. Per 
això, es treballa en l’opció 
d’establir certes categories 
de grandària i potència dels 
drones i només permetre el  
pilotatge dels aparells més po-
tents a professionals formats. 
També s’haurà de limitar l’es-
pai on podran volar i establir 
certs deures i obligacions dels 
pilots. Es creu que la legisla-
ció no s’aprovarà fins l’any 
vinent, com a mínim. Als Es-
tats Units també es treballa 
en una nova llei del sector; de 
moment, però, els drones amb 
finalitats comercials no poden 
volar més enllà del camp visu-
al sense un permís especial.

PORTADORS DE PIzzES
Tornem al principi. Amazon 
repartirà mai paquets amb 
drones o és ciència-ficció? El 
cas de la multinacional ha 
estat el més sonat, però hem 
de recordar que la compa-
nyia alemanya de correus 
Deutsche Post ja havia fet pro-
ves per repartir paquets amb 
drones abans que Amazon ho 
anunciés; que un restaurant 
japonès de Londres fa proves 
per portar sushi a les taules 
dels clients amb aquests apa-
rells, i que als Estats Units 
s’han repartit pizzes amb dro-
nes. A més, l’empresa austra-
liana Zookal portarà llibres 
amb drones a partir del mes 
de març d’aquest any. n

Premi per a 
dos joves 
dissenyadors 
d’un quadricòpter 
Al desembre el Col·legi d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Barcelona va lliurar els premis Enginyers 
BCN - Enginyeria i Societat. En la categoria de mi-
llor projecte de fi de carrera, els guanyadors van ser 
els estudiants d’Enginyeria Electrònica Industrial i  
Automàtica de la UPC-EUETIB José A. Cisneros i Car-
los Andrade pel projecte Diseño y construcción de un 
cuadricóptero. “La idea va sorgir després de llegir un 
article d’un grup japonès d’investigació que havia cre-
at un robot que podia mantenir l’equilibri sobre una 
pilota”, explica Cisneros. De primer van decidir de ba-
sar el treball en aquesta idea, però finalment van op-
tar per un drone volador, perquè “la base era similar”. 
“Ara se’n parla més. Però quan ens hi vam posar, era 
complicat de dissenyar i executar des de zero aquesta 
classe de drones”, afegeix Cisneros, ara ja graduat.

Van dissenyar i executar des de zero l’artefacte vo-
lador amb elements com l’alumini o la fibra de carboni 
i van crear un programari de control propi a partir 
de programari lliure. Dedicar-se al món dels drones,  
de moment, no els és possible, però continuen vincu-
lats amb aquest sector, atès que han comprat un altre 
drone, ja muntat, per veure si el seu programari, pro-
pi, pot ser usat amb drones no creats per ells. n
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En aquest 
projecte hi 
convergeixen 
les especialitats 
d’electrònica, 
mecànica i 
informàtica. 
Amb poca 
informació 
sobre el tema 
i dedicant-hi 
moltes hores i 
esforç, Carlos 
Andrade i José 
A. Cisneros 
(a la foto) van 
aconseguir 
crear, en només 
cinc mesos, un 
quadricòpter.



SOSTENIBIlITAT

Una nova xarxa  
per al bon ús de l’energia
Ecoenergies optimitza la producció i distribució de calor i fred 

a Barcelona sud i l’Hospitalet de Llobregat

dotze edificis del sud de barcelona i l’Hospitalet de llobregat fan servir, des de fa uns 
quants mesos, un sistema innovador de calefacció, aire condicionat i aigua calenta sa-
nitària. són els primers clients i usuaris d’ecoenergies barcelona, la nova xarxa urbana 
de calor i fred de barcelona, un sistema amb uns beneficis clars per al medi ambient.  

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat
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Les denominades xarxes 
urbanes de calor i fred (dis-
trict heating and cooling, 
DHC) són sistemes cen-
tralitzats de producció i  
distribució d’energia tèrmi-
ca (calor i fred) per a tot un 
barri, districte o municipi. 
Les DHC produeixen l’ener-
gia des d’una o més centrals 
i la distribueixen pels edifi-
cis o equipaments a través 
d’una xarxa de canonades 
per la qual circula un fluid 

Edifici de 
la central 
d’Ecoenergies 
Barcelona 
ubicat a la 
zona franca 
de la capital 
catalana.
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tèrmic. La producció cen-
tralitzada i l’aprofitament 
de fonts d’energia renova-
ble, que varia en cada clas-
se d’instal·lació, permeten 
millorar l’eficiència i reduir 
les emissions de gasos con-
taminants i gasos d’efecte 
hivernacle.

Actualment, Barcelona té 
dues xarxes DHC, gestiona-
des per les empreses Distri-
clima, a la zona del Fòrum 
(vegeu el text complementa-

ri), i Ecoenergies Barcelo-
na, a la zona de Barcelona 
sud i l’Hospitalet de Llobre-
gat. La xarxa gestionada 
per Ecoenergies Barcelona, 
filial de Dalkia, ofereix els 
seus serveis energètics (ai-
gua calenta a 90 ºC, aigua 
freda a 5 ºC, fred industri-
al a  –10 ºC) a una àrea de 
quinze milions de m2 en un 
horitzó de trenta anys, grà-
cies a una xarxa de canona-
des que subministra ener-
gia tèrmica fins als edificis 
connectats dels clients. 

TRES CENTRALS GENE-
RADORES D’ENERGIA
El projecte està dissenyat 
per generar energia a partir 
de tres centrals de produc-
ció. Les dues primeres cen-
trals ja estan construïdes 
(Zona Franca i la Marina), 
mentre que en una segona 
fase entrarà en funciona-
ment la planta de recupe-
ració de fred residual de la 
central del port i la seva xar-
xa de transport.

La central de la Zona 
Franca inclou un edifici sin-
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gular en què hi ha el centre 
de control de la xarxa, on 
són analitzades i processa-
des en temps real les dades 
de les centrals, les subesta-
cions i la xarxa en conjunt. 
Aquestes instal·lacions de la 
Zona Franca, inaugurades 
al febrer del 2013, inclouen 
una caldera de combustió 
de biomassa que genera va-
por per produir electricitat 
(2 MWh com a mitjana) i 
calderes de gas i equips de 
compressió condensats per 
aigua per generar fred.

COMBUSTIBLE RECICLAT
Un dels avantatges ambien-
tals de la caldera de biomas-
sa de la Zona Franca és que 
11.000 tones de les 28.000 
tones de combustible que 
consumeix provenen del 
manteniment dels parcs i 
jardins de la ciutat de Bar-
celona (restes de poda i 
vegetació) amb un comple-
ment de biomassa forestal.

D’altra banda, la calor i 
el fred que se subministren 
actualment des de la cen-
tral de la Marina es produ-

   

Una tecnologia que té Nova York com a model

El primer sistema comercial de calefacció 
urbana es va aplicar a Lockport (a prop 
de Chicago) el 1870. També és dels Estats 
Units l’exemple més conegut arreu del 
món gràcies a l’impacte visual del cine-
ma: el sistema de vapor de Nova York, que 
funciona des del 1882 i dóna servei de ca-
lor i fred a més d’un milió de clients. 

A Europa hi ha 5.000 xarxes DHC, i 
ciutats com Copenhaguen, Hèlsinki, Var-
sòvia, Vílnius o Riga tenen el 90 % dels 

edificis públics i comercials connectats a 
aquesta classe de xarxa. Alemanya i Po-
lònia són els estats europeus amb més 
implantació d’aquesta tecnologia, mentre 
que Àustria i Itàlia són els que presenten 
un creixement més ràpid durant els úl-
tims anys. A França, el Museu del Louvre 
és un dels clients connectats a la xarxa 
DHC de París. Lisboa, Saragossa i Bar-
celona també s’han sumat als avantatges 
d’aquesta tecnologia. n

Primera experiència a  
Barcelona, aprofitant  
el fòrum de les Cultures

Barcelona va crear la primera gran xarxa urbana de cale-
facció i refrigeració de l’Estat espanyol aprofitant el Fòrum 
de les Cultures del 2004. El sistema gestionat per Districli-
ma produeix aigua calenta i freda per satisfer les necessi-
tats de climatització, calefacció i aigua sanitària a l’àrea del 
Fòrum i el districte 22@. El sistema aprofita el vapor gene-
rat a la planta incineradora de residus de Sant Adrià del 
Besòs. Des de l’abril del 2012, una central de suport situada 
al carrer de Tànger permet garantir el servei al nombre 
creixent de clients de la xarxa. n

I A MéS

gies Barcelona preveu una 
reducció anual del con-
sum d’energies fòssils de  
67.000 MWh i aconsegueix 
una millora de l’eficiència 
energètica 3,5 vegades supe-
rior, com a mitjana, a la de 
les solucions energètiques 
convencionals. n

eixen amb calderes de gas i  
plantes refredadores d’alta 
eficiència.

Gràcies a l’ús de tec-
nologies i solucions ener-
gètiques que permeten 
un consum més petit de 
combustible d’origen fòs-
sil, el projecte d’Ecoener-
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Gestió informatitzada del manteniment

el coneixement multidisciplinari, el tractament correcte de les dades tècniques, econò-
miques i històriques, i la planificació que s’avança als possibles inconvenients i mi-
llora els processos actuals són la base de la gestió informatitzada del manteniment.  
les empreses mitjanes i grans opten per aquest sistema de control, que analitza fil per 
randa tots els moviments relatius al manteniment industrial.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

L’ús de sistemes informà-
tics en els diferents aspec-
tes de la gestió del manteni-
ment és a escala global del  
97 %, tot i que la gestió inte-
gral, tècnica i econòmica, tot 
just assoleix el 50 %. Hi ha, 
això sí, un 30 % d’empreses 
que tenen la predisposició a 
aplicar aquest sistema en el 
futur, segons dades de l’Aso-
ciación Española de Mante-
nimiento.

La informació és una eina 
indispensable per a una ges-

cació. Però la implantació 
d’aquests sistemes no es 
limita a una simple instal-
lació d’un programa infor-
màtic. Exigeix una anàlisi 
exhaustiva de les necessi-
tats i dels processos que es 
vulguin controlar en l’àrea 
de control de respostes i ges-
tió de compres, de personal 
i contractes, d’ordres de tre-
ball, de parc d’instal·lacions, 
d’avisos, de la planificació 
i simulació de feines, del 
manteniment correctiu, pre-
ventiu i normatiu i de dades 
històriques.

Des d’un punt de vista 
funcional, la GMAO afavo-
reix la planificació dels tre-
balls i la simulació de totes 
les alternatives; des d’un 
punt de vista de gestió, per-
met tenir informació analí-
tica i previsions d’evolució  
de les diferents variables i 
activitats relatives al man-
teniment. Però sigui com si-
gui, el factor humà segueix 
sent el principal factor de 
decisió i el que condiciona el 
bon funcionament del depar-
tament de manteniment. n

tió eficient en qualsevol àm-
bit industrial. Saber en què 
malgastem el temps i quins 
costos ens podem estalviar, 
o controlar que destinem 
els recursos necessaris per 
a cada tasca pot escapar-se 
del control d’un responsa-
ble de manteniment que ha 
de gestionar instal·lacions 
complexes i que no té les 
eines necessàries. La mul-
tidisciplinarietat implícita 
en el manteniment d’una 
indústria requereix l’ús de 
sistemes informàtics que 
apleguen tota la informació 
tècnica, econòmica i històri-
ca, i interpreten tota aquesta 
informació. 

SISTEMA GMAO
La gestió del manteniment 
assistida per ordinador 
(GMAO) és una opció indis-
pensable si es vol millorar 
la gestió dels recursos dis-
ponibles, tant humans com 
materials, proporcionar més 
informació als responsables 
del manteniment, analitzar 
i reduir despeses i ajudar 
en l’execució i en la planifi-

Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

INNOVACIÓ
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Cal transmetre una cer-
ta consciència d’aquesta 
aportació innegable que fa 
el manteniment. El neguit 
del Col·legi envers els seus 
col·legiats comporta que en 
tot moment aprofiti els as-
pectes que poden aportar 
més coneixement en l’àm-
bit de la professió. Per això 
el programa que s’ha pre-
parat per celebrar aquest 
any inclou la participació 
d’experts en els diferents 
camps que tenen a veure 
amb el manteniment, els 
quals aportaran el coneixe-
ment que es vol oferir. Hi 
col·laborarà l’Asociación 
Española de Mantenimien-
to (AEM), una entitat sense 
ànim de lucre fundada l’any 
1977 a Barcelona, on té la 
seu social. L’experiència 
de l’AEM i la dels ponents 
qualificats que participa-
ran en aquest especial Any, 
tots ells vinculats a l’AEM,  
han de despertar el màxim 
interès i participació en les 
activitats que s’aniran fent.

Entrant de ple en el món 
empresarial, en el qual hi 
ha un bon nombre de col-
legiats involucrats en les 
tasques de manteniment, 
cal assenyalar que un bon 
manteniment i el fet de ges-
tionar-lo bé fan que el camí 

INfORMACIó I 
fORMACIó
Un dels factors a conside-
rar per assolir aquest nivell 
és el manteniment, al qual, 
com s’ha dit, el Col·legi es 
dedicarà plenament aquest 
any confiant en l’accepta-
ció i la participació de tots 
els col·legiats. Convé fer ús 
dels coneixements en man-
teniment que els entesos 
ens oferiran perquè les em-
preses sortiran beneficiades 

ARTIClE TèCNIC

invertir en un bon manteniment i gestionar-lo de forma eficient aporta qualitat i compe-
titivitat a les empreses, factors indispensables per situar-se en la primera línia de sortida 
quan la crisi remeti. són molts els beneficis que genera el manteniment empresarial i 
molts els col·legiats involucrats en aquestes tasques. Per això, cal apostar-hi.
PERE RODRÍGUEz  l Coordinador de l’any del Manteniment 

L’aposta pel manteniment 

per situar-se en els primers 
llocs de la cursa de la com-
petitivitat s’assoleixi sense 
dificultats. És cert que vi-
vim uns moments difícils 
per aquesta crisi greu i 
dura que sembla que no re-
met, que va deixant bastant 
tocades moltes empreses, de 
totes les dimensions, i que 
provoca conseqüències més 
greus potser a les petites i 
mitjanes. Però s’ha d’estar 
preparat per a la recupera-
ció i s’ha de fer el que cal-
gui per ser dels primers en 
la línia de sortida d’aquesta 
cursa quan sigui l’hora.
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ARTIClE TèCNIC

la reducció 
del consum 
energètic i 
dels processos 
contaminants 
són alguns 
dels beneficis 
d’un bon 
manteniment
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de la informació adquirida. 
Encara més si entenen que 
la formació no és solament 
un cost, sinó també un valor 
imprescindible i irrenun-
ciable que s’ha de tenir en 
compte en els pressupostos. 
En cas que en dubtin, se’ls 
pot recordar aquella frase 
que ha corregut arreu del 
món per la seva simplicitat, 
però també per la seva certe-
sa: “Si la formació et sembla 
cara, prova-ho amb la ig-
norància”. Continuar avan-
çant només amb ignorància 
és una tasca difícil per a les 
empreses. 

Estem immersos en un 
món tan competitiu que 
hom no es pot permetre 
perdre cap oportunitat de 
millora. En el terreny del 
manteniment passa el ma-
teix, perquè el manteniment 
del passat no té res a veure 
amb el del present i encara 
menys amb el que es tindrà 
en el futur. No em refereixo 
pas a la tasca feta amb les 

mans, la dels oficis, sinó a la 
determinada pel nivell tec-
nològic i també al que com-
porta la seva gestió. Les mà-
quines i instal·lacions són 
més sofisticades tecnològi-
cament, però evidentment 
molt més fiables, tenen una 
vida més llarga, són molt 
més eficients, tenen uns ni-
vells alts de productivitat 
amb produccions més eleva-
des i d’una qualitat millor; 
en definitiva, més guanys 
per la reducció de costos que 
implica. Però també com-
porta un nivell molt més alt 
de coneixements tècnics. 

Joan Mitjavila, un bon 
company de l’AEM, escri-
via que el desenvolupament 
de les denominades noves 
tecnologies ha incidit de 
forma decisiva en la millo-
ra de l’eficàcia del manteni-
ment, considerada de forma 
general. En els aspectes 
que es refereixen a la ges-
tió i, particularment, a la 
incorporació de mitjans i 

sistemes de predicció i mo-
nitorització, i telegestió, els 
avenços en manteniment  
i operació d’instal·lacions i 
sistemes són i continuaran 
sent espectaculars. La intel-
ligència artificial ha assolit 
la maduresa funcional, s’ha 
incorporat als sistemes i a 
les instal·lacions, i ha apor-
tat avantatges innegables 
de tota mena en la segure-
tat, la productivitat, la qua-
litat dels productes o el ser-
vei que presten. 

GESTIó EfICAÇ 
Això fa, evidentment, que 
el paper del manteniment 
tingui un altre nivell i que 
la seva participació com-
porti un coneixement apro-
fundit del que es manipula, 
especialment en el servei 
del sistema, i de la mane-
ra com es pot gestionar 
de forma eficaç a fi que no 
afecti ni la productivitat ni 
la qualitat de producte. El 
professional del manteni-
ment té uns coneixements 
pràctics i tècnics bàsics que 
s’han de completar amb els 
de les aplicacions tecnolò-
giques pròpies del sector o 
especialitat de cada cas en 
particular. Tot aquest con-
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l’experiència  
del manteniment
ha de servir 
per dissenyar 
equips i 
productes més 
fàcils de reparar

junt comporta que aquest 
professional del manteni-
ment adquireixi un sentit 
comú tècnic i pràctic que 
s’incrementa i perfecciona 
tan sols amb l’evolució de 
l’experiència que facilita 
aquesta ampliació contínua 
del coneixement.

DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
D’altra banda, d’acord 
amb el que diu Juan Pe-
dro Maza, expresident de 
l’AEM i expert en manteni-
ment, el manteniment pot 
col·laborar de forma efec-
tiva en el desenvolupament 
sostenible quan s’aconse-
gueixen períodes llargs de 
funcionament de les instal-
lacions sense avaries i amb 
un ús eficient, perquè mi-
nimitzar el nombre de pa-
rades implica un consum 
energètic més baix, de ma-
nera que es redueix el re-
buig de la producció i el 
consum de peces de recan-
vi no és excessiu. 

Igualment, un manteni-
ment de qualitat pot acon-
seguir un allargament pro-
fitós del cicle de vida útil de 
les instal·lacions, cosa que 
implica endarrerir l’adqui-
sició d’equips i materials 

nous i, sens dubte, aconse-
guir un estalvi en el cost, 
així com un estalvi d’ener-
gia. També cal considerar 
que l’experiència del man-
teniment s’ha d’utilitzar en 
la fase de disseny d’instal-
lacions noves amb l’objec-
tiu de fer-les més fiables i 
mantenibles, així com per 
obtenir equips i productes 
més fàcils de reparar i de 
vida més llarga. Per tant, 
el manteniment pot contri-
buir d’una forma efectiva a 
reduir el consum de matè-
ries primeres i d’energia, 
i a reduir els processos 
contaminants, és a dir, ha 
de ser un agent bàsic en 
el procés del “desenvolu-
pament sostenible”. Això 
s’assoleix en les organitza-
cions de manteniment que 
obtenen nivells elevats de 
qualitat en la seva gestió.

EL fACTOR HUMÀ
En tot el context del man-
teniment és molt important 
de tenir en compte la per-
sona, des del punt de vista 
del coneixement i també per 
ella mateixa. La persona és 
el valor més important que 
té qualsevol organització, 
i, per tant, se l’ha de tenir 
en compte si es vol avan-
çar en la millora contínua. 
Totes les direccions empre-
sarials ho han de tenir ben 
present amb relació als seus 
comandaments. Pel que fa 
al manteniment, això tam-
bé es dóna, per la qual cosa 
els caps de manteniment  
han de saber formar un 
grup de treball amb les per-
sones de l’equip, siguin tèc-
nics o especialistes, un grup 
en el qual la participació i 
col·laboració siguin plenes. 
Això s’assoleix formant la 
gent en el treball en equip. 
L’opinió i l’experiència dels 
membres d’un equip són es-
sencials i s’han d’integrar en 
les tasques si es volen aconse-
guir resultats positius. És un 
benefici per a l’empresa i per 
a l’equip humà. A la persona 
li agrada ampliar coneixe-
ment, però vol que la tinguin 
en compte, i ha de participar 
per sentir-se motivada. n

Promoció vàlida 

fins al 31 març 

2014

840 
Implant + 

funda porcellana

Oferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCN

Centres Estètica i 
Implantologia Dental

Jovellanos, 9, 4t. 2a. 
Cantonada Pelai 
(Plaça Catalunya)
Tel. 93 317 08 52
Aragó, 406,  Esc. A, 1r. 5a.
Cantonada Nàpols
Tel. 93 265 82 55
www.ceidclinicasdentales.es

Implants dentals

DesprésAbans

Acceptem totes les mútues
Finançament fins a 12 mesos sense interessos

Oferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCNOferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCN
Altres 

tractaments

30%
Dte.
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l’APuNT TèCNIC

Criteris d’homologabilitat d’un PAU 

segons el decret 82/2010, del 
29 de juny, pel qual s’aprova 
el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesu-
res, un Pau és homologable  
quan compleix tots els requi-
sits que estableix aquest de-
cret i que li siguin d’aplicació; 
en conseqüència, és: 

Complet, amb contingut sufi-
cient en tots els apartats que li 
siguin d’aplicació. 

—  d’acord amb l’índex cor-
responent. sense dades 
innecessàries, entenedor.

—  Criteris clars en cada punt 
i disseny modular fàcil 
d’implantar. 

—  no s’ha de confondre el 
Pau amb un projecte de 
protecció contra incendis 
(sP-125 – bombers). 

—  Cal avaluar les zones de 
risc, les condicions d’eva-
cuació i les condicions de 
confinament reals. 

—  riscos externs (PPC mu-
nicipal, mapa de risc de 

DAVID JIMéNEz l Cap dels serveis tècnics d’enginyers bCn

protecció civil de Catalu-
nya, etc.).

Concret, és a dir, específic de 
la instal·lació o activitat i del 
seu entorn actual. 

—  Cal que sigui específic de 
l’activitat, del centre o de la 
instal·lació, i del seu entorn 
actual. 

—  Cal adaptar el Pau de 
l’activitat ordinària o re-
dactar-ne un de nou en 
funció de les activitats ex-
traordinàries que es volen 
desenvolupar en centres o 
instal·lacions. 

—  Cal evitar generalitats i 
redactar un Pau a mida 
de cada activitat, centre o 
instal·lació i adaptar els 
rols de l’organigrama de 
l’emergència als seus usu-
aris (treballadors, públic, 
clients, etc.). 

Pràctic i viable, ajustat a la 
realitat diària de la instal·lació 
i aplicable en cas d’una emer-
gència real. 

—   el Pau ha de funcionar en 
qualsevol situació (cadena 

de substitucions en diver-
sos escenaris hipotètics). 

—  s’han de tenir en comp-
te totes les activitats que 
es poden desenvolupar al 
centre o a la instal·lació. 

—  Cal identificar les zones 
d’interès especial per es-
tablir actuacions necessà-
ries en situacions de mí-
nims en l’organigrama de 
l’emergència. 

—  ben implantat: cal haver 
testejat el Pau mitjançant 
simulacres i haver in-
format a tots els usuaris  
de l’activitat, del centre o 
de la instal·lació. 

Integrable en el sistema de 
protecció civil de Catalunya, des 
del punt de vista normatiu i ope-
ratiu.

—  Plans d’autoprotecció com a 
base del sistema de protec-
ció civil de Catalunya. 

—  nivells d’integració: avisos 
inicials, coordinació operati-
va, coordinació institucional 
o corporativa, coordinació 
entre centres de control.
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En un acte que es va fer el 
12 de febrer a la seu del Col-
legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya (COEIC), vuit 
empreses del sector es van 
unir per tal d’assolir objec-
tius comuns amb la voluntat 
de créixer. Els socis fun-
dadors són les empreses   
Aicon Sistemas, SL; Ap-
plus; MS Consultors, SL; 
Peradejordi, Proyectos e 
Informes, SL; Plasfoc, SAU; 
Prefire, SL; Rockwool Penin-
sular, SAU, i Sodeca, SA. 

L’Institut d’Estudis de 
la Seguretat (IDES), una 
fundació privada d’ENGI-
NYERS BCN i del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, ha estat l’orga-
nisme catalitzador d’aquest 
projecte i és l’entitat que en 
porta la gestió i la secreta-
ria. En el procés també hi 
ha hagut la implicació del 
Servei d’Assessorament Jurí-
dic d’ENGINYERS BCN i del 
COEIC quant a la redacció 
d’estatuts, la documentació 
d’inscripció, etc., com també 
el suport de la Direcció Gene-
ral d’Empresa i Ocupació del 
Departament d’Indústria.

Els objectius generals del 
Clúster de Seguretat contra 
Incendis (CSI) són, entre d’al-

tres, reforçar el sector de la 
seguretat contra incendis i 
donar suport a la seva inter-
nacionalització; incrementar 
la competitivitat i les oportu-
nitats de negoci de les empre-
ses associades; desenvolupar 
conjuntament projectes d’in-
terès; fomentar la coopera-
ció i el networking entre les 
empreses del sector; sistema-
titzar la innovació oberta i la 
seva aplicació al mercat; ser 
referent del sector i repre-
sentar-ne els interessos amb 
relació a les administracions 
públiques, els organismes o 

El CSI neix 
amb la voluntat 
de fer créixer  
la complicitat 
entre empreses

unes altres entitats, i contri-
buir que els seus professio-
nals tinguin una formació 
global d’excel·lència.

El CSI neix amb la volun-
tat d’ampliar el seu nom-
bre d’associats, de manera 
que el seu abast sigui més 
gran i la complicitat entre 
empreses creixi molt. En 
els seus estatuts s’estableix 
que també hi poden pertà-
nyer les empreses, entitats 
i persones físiques o jurí-
diques que tinguin interès 
a concebre i a dur a terme 
les activitats i els objectius 
establerts pel CSI. 

El proper 8 de maig es 
farà la presentació del Clús-
ter a la seu d’ENGINYERS 
BCN. Si voleu més infor-
mació del CSI i de les seves 
activitats, podeu contactar 
amb l’IDES (ides@fundacio-
ides.org). n

Neix el Clúster de Seguretat 
contra Incendis
IMMA ROS  l  Coordinadora de l’IDES

INFORMACIÓ PROFESSIONAl

amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses 
associades i fomentar la cooperació, vuit empreses del sector han constituït l’associació 
Clúster de seguretat contra incendis (Csi). l’institut d’estudis de la seguretat (ides), del 
qual enginyers bCn i el CoeiC són els patrons, en porta la gestió i la secretaria. 
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Representants 
de les vuit 
empreses que 
han constituït 
l’associació 
Clúster de 
Seguretat 
contra 
Incendis.
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La Llei orgànica de millo-
ra de la qualitat educati-
va, coneguda per les si-
gles LOMCE, no vetlla per  
la qualitat, com diu el nom 
de la Llei. Res més lluny de 
la realitat i de la seva in-
tenció. La situació real és 
que anem, si no es pot o no  
se sap evitar, cap a una re-
cuperació deslleial i malin-
tencionada de competènci-
es en educació per l’Estat  
espanyol. 

Si s’acaba aplicant la Llei, 
que té una forta oposició en 
la comunitat educativa i  
en la societat, la llengua 
catalana en sortirà malpa-
rada, però també la cultura 

tecnològica, que tota societat 
moderna ha de potenciar.

Costa d’entendre que un 
estat que —se suposa— ha 
de competir internacional-
ment amb els estats amb 
l’economia més avançada 
vulgui minimitzar els conei-
xements tècnics i tecnolò-
gics en els nous plans d’es-
tudi. Un dels moments clau 
de l’etapa educativa és el 
curs de quart d’ESO, en què 
els alumnes decideixen qui-
na serà la seva formació fu-
tura. Per això, la presència 
de la tecnologia en aquest 
curs és tan important, per-
què, d’una altra manera, 
deixem de banda molts 

alumnes amb una possible 
vocació tècnica. Si això no 
és prou greu, la situació a 
batxillerat encara és més 
dolenta, perquè l’assignatu-
ra de Tecnologia desapareix 
del currículum de la moda-
litat de ciències i enginye-
ria, cosa realment estranya, 
perquè en totes les carreres 
d’enginyeria es treballen  
les matèries desenvolupa-
des en el camp de la tecnolo-
gia industrial actual. En el 
quadre adjunt veureu la min-
va del pes de la tecnologia.

D’altra banda, a Catalu-
nya, com a país industri-
al que som, ens interessa 
que de ben joves els nois i 

La LOMCE,  
la llei dels despropòsits
fRANCESC XAVIER VILLASEVIL I MARCO  l  President de la Comissió d’Ensenyament del Col·legi

Actualment LOMCE

1r d’ESO — — 1r d’ESO Tecnologia Troncal obligatòria

2n d’ESO Tecnologia Troncal obligatòria* 2n d’ESO — —

3r d’ESO Tecnologia Troncal obligatòria 3r d’ESO Cal triar entre Disseny i Tecnologia 
i Utilització de les TIC.

4t d’ESO Tecnologia Troncal obligatòria 4t d’ESO TIC Ensenyaments aplicats

Informàtica Troncal obligatòria

Es pot triar en qualsevol via, orientada a 
batxillerat o a formació professional.

1r de bat-
xillerat

Tecnologia 
Industrial I

Material de modalitat 
en la via de ciències i 
enginyeria

1r de bat-
xillerat

— —

TIC Optativa TIC Optativa

2n de bat-
xillerat

Tecnologia 
Industrial II

Material de modalitat 
en la via de ciències i 
enginyeria

2n de 
batxillerat

— —

Electrotècnia Material de modalitat 
en la via de ciències i 
enginyeria

— —

La LOMCE i l’educació tecnològica

*En algunes comunitats autònomes aquesta matèria s’imparteix a primer d’ESO en lloc de segon d’ESO i en unes altres és present en tots els cursos. 
Extret de l’informe “Situación de la Tecnología en la LOMCE. Análisis y propuestas de modificación” de la PEAPT.

INFORMACIÓ PROFESSIONAl
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les noies entrin en contac-
te amb el món tècnic, per-
què és una bona manera  
de despertar-los la vocació 
per les enginyeries. La in-
dústria i les empreses ne-
cessiten enginyers per al 
seu funcionament.  

ANALfABETISME 
TECNOLòGIC
En un món cada cop més tec-
nològic, resulta que anem 
justament en sentit contrari 
optant per una disminució i 
devaluació de la tecnologia, 
amb la qual cosa afavorim 
un analfabetisme tecnolò-
gic impropi d’un país de-
senvolupat. No pot ser que 
en una societat com més 
va, més tecnificada, el sis-
tema educatiu vagi per uns  
altres camins.

Tal com es fa en assigna-
tures bàsiques com física o 
matemàtiques, cal que els 
alumnes de secundària tin-
guin una bona formació de 
base en tecnologia i, per tant, 
cal anar cap a un enriquiment 
del contingut tecnològic, i no 
pas en sentit contrari. S’ha de 
remarcar la importància de la 
tecnologia en l’adquisició de 
competències bàsiques per a 
l’alumnat com la competèn-
cia bàsica en matemàtiques 

aplicada en diversos camps, 
la competència d’apren-
dre a aprendre, la compe-
tència social i ciutadana a 
través de projectes tècnics,  
la competència de comuni-
cació lingüística a través de  
vocabulari específic, entre 
moltes més.

Hem de ser conscients 
que lleis com aquesta no fan 
avançar, sinó tot el contra-
ri. Des del punt de vista del 
contingut cultural, històric 
i lingüístic, aposta per una 
uniformitat empobridora. 
Des del punt de vista tecno-
lògic, gira l’esquena als co-
neixements tècnics, que són 
la clau de l’èxit dels països 
industrialitzats.

Totes aquestes coses, en-
tre d’altres, són molt preo-
cupants i denoten, com s’ha 

la llei, lluny 
de millorar  
la qualitat  
de l’educació, 
minimitza els 
coneixements 
tècnics a l’ESO 
i al batxillerat 

dit al principi, que anem cap 
a una recentralització i una 
invasió de competències au-
tonòmiques que la Catalu-
nya actual no pot permetre. 

LLEIS SUPEDITADES 
ALS CANVIS POLÍTICS 
Les darreres tres lleis or-
gàniques que s’han apro-
vat per tal de modificar el 
sistema educatiu de l’Estat 
estan relacionades directa-
ment amb els canvis polítics 
del país. Cal deixar clar a la 
classe política que, prescin-
dint del color polític del Go-
vern central, vivim en una 
societat tecnològica, i si ho 
volem continuar sent, això 
s’ha de reflectir en el siste-
ma educatiu, perquè la Cata-
lunya del futur serà tecnolò-
gica o difícilment serà. n

La Comissió d’Ensenyament del Col·legi s’acostuma a reunir el tercer 
dilluns de mes. Us hi esperem! www.enginyersbcn.cat/comissions
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El Col·legi va rebre una de-
núncia formulada per un 
client contra una persona 
amb relació a un encàrrec 
professional que la perso-
na va dur a terme durant el 
darrer trimestre del 2013 i 
el primer del 2014. 

Aquesta persona s’identi-
ficava com a col·legiada del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona i 
emprava, a més a més, el 
logotip professional “Engi-
nyer tècnic industrial – Col-
legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Barcelona”, que 
poden utilitzar, exclusiva-
ment, els nostres col·legiats. 

Un cop efectuades les 
primeres comprovacions, es 
va constatar que la persona 
en qüestió estava donada 
de baixa del Col·legi des de 
l’abril del 2012, sense que 
s’hagués reincorporat fins a 
l’actualitat.

En conseqüència, resul-
tava evident que la persona:
—  Exercia la professió d’en-

ginyer tècnic industrial 
sense complir l’obligació 
de col·legiació.

—  S’havia identificat in-
degudament com a col-
legiat del Col·legi, amb 
la qual cosa induïa a en-
ganyar els destinataris 
dels seus serveis profes-
sionals.

—  S’havia aprofitat indegu-
dament de la reputació 
dels enginyers tècnics in-
dustrials col·legiats i de 
l’ús d’una marca regis-
trada per la nostra cor-
poració a fi de beneficiar 
exclusivament els seus 
col·legiats.

Atès que la potestat dis-
ciplinària del Col·legi se 
circumscriu als seus col-
legiats, hem traslladat 
aquests fets a la Direcció 
General de Dret i d’Enti-
tats Jurídiques del Depar-
tament de Justícia, que és 
l’òrgan competent en els 
casos de professionals que 
tenen l’obligació d’estar col-
legiats i no la compleixen. 

El Col·legi ha denun-
ciat a aquest organisme 
que la persona pot ha-
ver comès les infraccions  
següents:
—  Exercir una professió 

col·legiada sense com-
plir l’obligació de la col-
legiació. És una infrac-
ció molt greu.

—  Incomplir els deures pro-
fessionals quan en re-
sulta un perjudici per a  
les persones destinatà-
ries del servei professi-
onal. És una infracció 
molt greu, greu o lleu, 
segons la qualificació.

—  Vulnerar les normes es-
sencials de l’exercici i  
la deontologia professi-
onals. És  una infracció 
considerada greu.

—  Incomplir el deure d’asse-
gurança. És una infrac-
ció greu.

—  Fer actes de competència 
deslleial, atès que des-
envolupava una actuació 
que, presumptament, im-
plica una vulneració de la 
clàusula general univer-
sal de la bona fe, un acte 
d’engany, un acte de con-
fusió i un acte d’explota-
ció de la reputació aliena. 
És una infracció greu.

El Col·legi ha exigit a aques-
ta persona que cessi immedi-
atament d’identificar-se com 
a col·legiat de la nostra cor-
poració i d’emprar el nostre 
logotip professional, i l’ha 
advertit que durà a terme 
totes les accions administra-
tives o judicials que corres-
ponguin. Cal recordar que el  
reglament d’ús d’aquesta 
marca col·lectiva estableix 
que els col·legiats inscrits en 
el Col·legi són els únics auto-
ritzats a fer-la servir i que si el 
col·legiat perd la condició de 
tal o està suspès o inhabilitat  
per a l’exercici professional,  
el dret a usar-la és revocat 
automàticament. n

Col·legiació obligatòria  
per a l’exercici de la professió  
Jordi Barril  l  Departament de Serveis Jurídics d’ENGINYERS BCN

enginyers bCn lluita contra l’aprofitament indegut de la reputació de l’enginyer tècnic 
industrial col·legiat. 
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Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00
www.mgc.es | e-mail: mgc@mgc.es

assistència sanitària | indemnització salut | vida i accidents

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat.

No volia sorpreses.

Escullo el metge que vull dins d’un ampli quadre mèdic, si viatjant
em passa res tinc assistència en viatge gratuïta, i, si algun dia ho necessito,
tinc  l’hospitalització coberta en qualsevol centre del món.

Tot ben cobert i a un bon preu.

la nostra raó
de ser ets tu
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La Comissió de Revisió de 
Comptes és formada per 
un tresorer, un interven-
tor i tres col·legiats es-
collits per sorteig públic 
entre tots els col·legiats 
que tenen tots els drets 
col·legials.

Aquesta comissió estatutà-
ria —formada per Ricard 
Nogués, tresorer; Félix 
Duran, interventor, i José 
Arall Royo, José Miguel 
García Rosón i Alejandro 
Briones Barrera, col·legiats 
escollits per sorteig— ha 
analitzat l’execució del 
pressupost ordinari apro-

la Comissió de Revisió de Comptes aprova 
l’execució del pressupost 2013 del Col·legi 

vat per la Junta General, 
celebrada el 19 de desem-
bre de 2013. Ha pres com 
a documents de treball l’es-
tat d’ingressos i despeses, 
i l’estudi comparatiu del 
pressupost aprovat. 

METODOLOGIA
La metodologia emprada 
ha consistit a revisar tota 
la mostra de factures selec-
cionades pels auditors ex-
terns segons els seus crite-
ris. També s’ha comprovat 
que els apunts comptables, 
sol·licitats pels membres 
de la Comissió sigui alea-
tòriament o bé expressa-

ment, tinguessin la factura 
o justificant acreditat cor-
responent. La Comissió de 
Revisió de Comptes també 
ha assistit a la presentació 
dels treballs que havien de 
fer els auditors externs.

Aquesta manera de 
constituir la Comissió se-
guint la fórmula del sor-
teig pretén de garantir la 
igualtat d’oportunitats de 
tots els col·legiats de par-
ticipar-hi i permet de viure 
una experiència molt po-
sitiva. Així, poden conèi-
xer el Col·legi de primera  
mà i descobrir-ne el funcio-
nament intern. n

Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00
www.mgc.es | e-mail: mgc@mgc.es

assistència sanitària | indemnització salut | vida i accidents

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat.

No volia sorpreses.

Escullo el metge que vull dins d’un ampli quadre mèdic, si viatjant
em passa res tinc assistència en viatge gratuïta, i, si algun dia ho necessito,
tinc  l’hospitalització coberta en qualsevol centre del món.

Tot ben cobert i a un bon preu.

la nostra raó
de ser ets tu
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Com ja es va explicar fa 
temps, de resultes d’unes 
llargues negociacions i ges-
tions, ENGINYERS BCN ha 
arribat a un acord amb la 
companyia d’assegurances 
MAPFRE per millorar els lí-
mits de les cobertures de l’as-
segurança de responsabilitat 
civil (ARC). Les millores, im-
plantades des del gener del 
2014, impliquen la mateixa 
cobertura que hi ha hagut 
fins ara, però aporten uns 
altres avantatges a un preu 
de prima inferior respecte a 
l’any anterior. Entre aquests 
avantatges, destaquen:
—  Reducció molt important 

de la diferència entre les 
primes de diferents co-
bertures consecutives; 
per passar d’una prima 
de 450.000 a 600.000 €, 
fins ara la prima passava 
de 282 a 452 € (un salt de 
més del 60 %). Ara hi hau-
rà un salt d’un 30 %, simi-
lar al salt de la cobertura.

—  Rebaixa mitjana del 28,85 % 
en les diferents primes.

—  Rebaixa més important 
en les cobertures més al-
tes, la qual cosa afavoreix 
que el col·lectiu contracti 
aquestes cobertures si vol 
estar més tranquil.

—  Altres millores de les co-
bertures.

Ateses l’evolució de les sen-
tències judicials i la tendèn-

cia a imposar sancions més 
elevades, ENGINYERS BCN 
convida els col·legiats a re-
flexionar sobre l’avantatge 
d’aquestes millores de les 
primes i plantejar-se d’aug-
mentar-les, per guanyar 
tranquil·litat amb relació als 
sinistres o les reclamacions.

El Col·legi recorda la ne-
cessitat de subscriure una 
pòlissa de responsabilitat ci-
vil professional que cobreixi 
les reclamacions que es deri-
vin de l’exercici professional 
com a enginyer tècnic indus-
trial, tal com estableix l’arti-
cle 9.1 de la Llei 7/2006, de 
31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i col-
legis professionals. En cas 
de reclamació per sinistre, 
si l’assegurança contractada 
no cobreix la indemnització, 
la resta de l’import s’ha de 
pagar amb el propi patrimo-
ni. Per això és important de 

tenir una pòlissa com més 
elevada millor. Les cobertu-
res de la pòlissa són:
—  Responsabilitat.  

civil (RC) professional.
—  RC d’explotació.
—  RC patronal.
—  RC per danys a 

documents i expedients. 
—  RC per contaminació 

accidental .
— Responsabilitat locativa.
— Inhabilitació professional.
— Despeses de rectificació.
— Protecció de dades.
— Defensa i fiances.
— Libració de despeses.

límits de cobertures: la 
modalitat I de l’asseguran-
ça d’RC professional (sense 
franquícia) i la modalitat 
II de l’assegurança d’RC 
professional (franquícia de 
6.000 €). El quadre compara 
les cobertures del 2013 i les 
aconseguides al 2014. n

límit de la cobertura PriMa del 2013 PriMa del 2014 diFerènCia  2013–2014

Mòdul I    
   450.759 € 282,10 € 249,96 € -11,39 %
   601.012 € 452,20 € 327,97 € -27,47 %
1.202.024 € 531,05 € 370,87 € -30,16 %
1.502.530 € 564,30 € 387,41 € -31,35 %
1.800.000 € 583,30 € 404,77 € -30,61 %
2.000.000 € 627,00 € 428,89 € -31,60 %
2.200.000 € 660,25 € 438,25 € -33,62 %
2.500.000 € 682,10 € 445,92 € -34,63 %
  Mitjana -28,85 %
Mòdul II    
150.000 €    741,19 € 707,07 € –4,60 %
300.000 € 1.035,75 € 972,18 € –6,14 %

Acord amb MAPfRE per 
millorar l’assegurança de 
responsabilitat civil 
Montse Teruel  l  Responsable de l’Àrea de Visats d’ENGINYERS BCN

INFORMACIÓ PROFESSIONAl
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PREGuNTES FREqüENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT JuRÍDIC

Tot accident de feina comporta conseqüències, a 
qui el té i a l’empresa. Cal diferenciar un sinis-
tre comú d’un de professional, atès que freqüent-
ment es discuteix la qualificació de la lesió que 
pateix el treballador. Segons l’article 115.2.a de 
la Llei general de la Seguretat Social (LGSS), 
accident in itinere és el que “té el treballador 
en anar al lloc de feina o en tornar-ne” i s’hi han 
de donar tres elements: el lloc de treball, el do-
micili del treballador i la connexió entre ambdós. 
No n’hi ha prou que l’accident es tingui en anar 
a la feina o en tornar-ne, sinó que és necessari 
que el punt de sortida o el retorn sigui el domicili, 
el lloc de residència habitual o el lloc ordinari de 
descans des del qual és raonable d’adreçar-se a la 
feina o cap al qual és raonable de dirigir-se en tor-
nar-ne. També cal que el nexe casual no es trenqui 
per seguir un trajecte diferent de l’habitual o per 
parades que incrementen innecesàriament el risc. 

Fins ara la jurisprudència del Tribunal Su-
prem ha fixat el límit del concepte d’accident in 
itinere, perquè ha generat molta controvèrsia. 
Alguns criteris que s’han de tenir en compte són: 
— No hi ha accident de treball quan el tre-
ballador mor per una lesió cardiovascular 

sobrevinguda mentre descansava en un ho-
tel en tornar de la seva activitat (Sentència  
del Tribunal Suprem (STS), Sala General  
de 6 de març). 
— No és un accident laboral l’accident de tràn-
sit que el treballador té quan s’adreça a la feina 
després de visitar familiars, perquè l’accident té 
lloc a gran distància de la feina i en un trajecte 
que no és l’habitual per anar-hi (STS, 19 de ge-
ner de 2005).

Ara bé, la STS del 26 de desembre de 2013 ha 
dut un canvi important en relació amb aquest 
concepte: el lloc de la feina deixa de ser un ele-
ment imprescindible del concepte, perquè consi-
dera accident in itinere si passa en el trajecte en-
tre dos domicilis (el dels caps de setmana i el dels 
dies laborables), sempre que la finalitat principal 
del viatge sigui la feina. La sentència vol apro-
par-se a la realitat social actual, en la qual les 
exigències de mobilitat territorial obliguen els 
treballadors a uns canvis constants de lloc de fei-
na que no sempre poden comportar un canvi de 
domicili. Però aquest criteri no es pot utilitzar 
en altres supòsits de desplaçament fins que la 
legislació no pateixi canvis. n

L’accident in itinere
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De les Taules en què hi participa el Col·legi 
aquesta, que està dins el marc de les Taules 
de la Seguretat Industrial promogudes per 
la Direcció General d’Energia, Mines i Segu-
retat Industrial (DGEMSI), és una de les que 
més temps porta en actiu. Concretament, la 
seva primera reunió va tenir lloc el 22 de 
juliol de 2003.

Els agents que participen a la Taula són  
els següents:
—  La Direcció General d’Energies, Mines i 

Seguretat Industrial (DGEMSI).
—  El Consell de Col·legis d’Enginyers Tèc-

nics Industrials de Catalunya (CCETIC).
—  El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials 

de Catalunya (COEIC).
—  El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Cata-

lunya. 
—  Els organismes de control autoritzats a 

Catalunya per actuar en aquest sector. 
—  Els gremis d’instal·ladors (FERCA, AGIC).
—  L’Associació de Fabricants de Material 

Elèctric (AFME).
—  Endesa Distribució Elèctrica, SLU. 
—  L’Associació d’Empreses Elèctriques  

(ASEME).

Tot i que també participen altres Col·legis, la 
Secretaria de la Taula és rotativa només en-
tre els Col·legis de l’àmbit industrial (COEIC 
i CCETIC). Durant els anys 2013 i 2014 l’està 
portant el COEIC. 

ACCIONS REALITzADES
Atès el llarg període de funcionament, la Taula 
ha dut a terme moltes accions, com, per exem-
ple, servir de canal de difusió de les propostes 
de nova normativa per part de l’Administració 
i la realització dels comentaris/esmenes a les 
mateixes, així com la creació de notes i l’esta-
bliment de diversos criteris interpretatius del 
REBT que la pròpia DGEMSI ha publicat pos-
teriorment a la seva pàgina web (ara mateix 
aquestes notes estan en revisió). 

Actualment la Taula està treballant en di-
verses notes relacionades amb la protecció de 
contactes indirectes en aparells mòbils o portà-
tils, sol·licituds de canvi de tensió de subminis-
trament en locals de concurrència pública, així 
com en un check list de defectes d’instal·lacions 
elèctriques d’edificis sotmesos a una ITE.

Així mateix, la Taula constitueix el marc 
ideal per formular consultes de qualsevol as-
pecte relacionat amb les instal·lacions en BT. A 
través del Servei d’Orientació Tècnica del Col-
legi (SOT), sempre que es reben consultes que 
escapen a l’abast de la informació disponible 
per part dels Serveis Tècnics, o bé quan les res-
postes depenen de la interpretació d’alguns dels 
agents que hi participen en la Taula (DGEMSI, 
Organismes de Control o companyies submi-
nistradores); a través dels representants del 
Col·legi es traslladen aquestes consultes a la 
Taula per tal d’obtenir una resposta consensu-
ada entre els diferents agents i a partir d’aquí, 
fer-la extensiva a la resta dels col·legiats.  

Durant l’any 2013 la Taula es va reunir en 
quatre ocasions, a més de diverses convocatò-
ries de grups de treball reduït per treballar les 
diverses notes esmentades prèviament.

Un altre fet destacable relacionat amb 
la TC-IE és la nova Guia Vademècum per a 
Instal·lacions d’Enllaç d’ENDESA, que aviat 
es publicarà i en la qual la Taula ha partici-
pat aportant comentaris per part dels diversos 
agents que hi participen. n

Taula Consultiva d’Instal·lacions 
d’Energia, TC-IE 
DAVID JIMéNEz  l  Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN 

Entre altres accions,  
la TC-IE ha servit  
de canal de difusió  
de les propostes de nova 
normativa per part  
de l’Administració 
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La certificació en el manteniment

El 3 de febrer va tenir lloc, 
a ENGINYERS BCN, la pri-
mera activitat de l’Any del 
Manteniment, en la qual 
Manel Corretger Rauet, 
membre de la Junta Di-
rectiva de l’Associació Es-
panyola de Manteniment 
(AEM), va exposar la ne-
cessitat de la certificació en 
l’àmbit del manteniment. 
Aquest fet, que és una rea-
litat a Europa, es demostra 
perquè tant els professio-
nals com les empreses ve-
uen aquesta necessitat com 
a objectiu a assolir a fi de 
garantir la professionali-
tat en el manteniment.

En la seva exposició va deta-
llar el camí seguit per l’AEM 
per arribar al present. Va ex-
plicar que el 2010 aquesta 
entitat havia decidit crear el 
seu sistema específic de certi-
ficació, d’acord amb la qual la 
formació de l’aspirant és sot-
mesa a examen i l’experiència 
pràctica ha de ser demostra-

da perquè el candidat sigui 
acceptat i sempre ha d’estar 
subjecte al compliment dels 
requisits de l’AEM, basats 
en les següents normes de 
l’EFNMS (European Federa-
tion of National Maintenan-
ce Societies):
—  Requeriments i regles per 

aconseguir el certificat 
EFNMS com a expert ges-
tor o supervisor de mante-
niment.

—  Regles per a l’examen de 
certificació EFNM.

—  Manteniment. Qualifica-
ció de personal de man-
teniment (UNE-CEN/TR 
15628).

Des del principi es va con-
siderar que aquesta certifi-
cació ha d’anar dirigida a 
persones que desenvolupen 
l’activitat en el camp del 
manteniment. La certifica-
ció és, en conseqüència, el 
reconeixement d’uns mèrits 
adquirits en aquesta activi-
tat. No és, per tant, un espai 

formatiu, sinó el reco-
neixement d’una tasca 
feta correctament, ava-
lada per una comissió 
de certificació amb un 
alt valor tècnic i expe-
rimental que pertany 
a una entitat, l’AEM, 
sense ànim de lucre, 
independent, amb més 
de trenta anys d’expe-
riència en el camp del 
manteniment, i que 
és un referent de l’ac-
tivitat a Espanya i és 
membre de l’EFNMS i 
de la FIM. n

L’esquema del 
procés de certificació 
es basa en tres 
aspectes

Coneixements. Han de ser 
els suficients per garantir 
les competències dels sol-
licitants exigides per a un 
reconeixement com aquest 
i han de ser avalats pels tí-
tols, certificats i diplomes de 
les entitats on s’hagi impar-
tit aquesta formació. 

Experiència professional. 
Avalada pels certificats de 
les entitats on s’han acon-
seguit.

Competència. A través de la 
presentació d’una tesina, el 
resum i l’índex de la qual han 
de ser aprovats per la comis-
sió de certificació de l’AEM, 
que posteriorment també ha 
d’aprovar tot el text. Aques-
ta tesina ha de ser defensada 
davant d’un tribunal desig-
nat per l’AEM. 

El certificat obtingut per 
primera vegada té una 
validesa de cinc anys, 
després dels quals l’in-
teressat ha de revali-
dar-lo presentant-se a una  
recertificació. Aquesta re-
certificació atorga una je-
rarquització professional 
i és un aval amb vista a 
la comunitat de la quali-
tat, sempre actualitzada, 
d’aquest professional. n

PuBlIREPORTATGE
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Creadors de paisatges
Escofet 1886, SA
aigua, àrids i ciment: amb aquesta recepta base i amb l’experiència que donen 125 anys 
de treball, escofet 1886, sa, continua en l’avantguarda d’una indústria que participa en 
la creació d’entorns agradables i sostenibles amb els seus paviments, elements arqui-
tectònics i urbans de formigó emmotllat.

Des del clàssic panot Bar-
celona, que cobreix moltes 
voreres de la Ciutat Com-
tal, fins a l’escultòric banc 
Lungo Mare passant per 
elements fets amb el formi-
gó innovador d’altes presta-
cions Slimconcrete. El catà-
leg d’Escofet 1886, empresa 
barcelonina amb la fàbrica a 
Martorell, ofereix una gran 
diversitat de productes com 
a resultat d’un tarannà in-
novador, del rigor en el dis-
seny i de la col·laboració 
amb artistes i creadors de 
renom internacional. 

TRADICIó INNOVADORA
Escofet és, per vocació, més 
que un fabricant de formi-
gó emmotllat. Ja col·laborà 
amb artistes reputats del 
modernisme, com Domè-
nech i Montaner, en el dis-
seny de paviment hidràulic, 
i més de cent anys després 
manté ferm el vincle amb 
els creadors i excel·leix en 
el camp del formigó emmot-
llat. Com destaca Enric Pe-
ricas, director d’Elements 
Urbans de l’empresa, s’han 
convertit en editors, a més 
de fabricants, en el sentit 

que reben la idea de l’au-
tor i l’“editen” fins a fer-la 
“publicable”, és a dir, viable 
i produïble, la qual cosa fa 
l’empresa diferent de les al-
tres. “En les tres línies que 
produïm (paviment, formi-
gó arquitectònic i elements 
urbans) fem de consultors 
al servei de dissenyadors, 
arquitectes i paisatgistes, i 
vetllem per materialitzar els 
projectes que imaginen. Del 
nostre treball en resulten 
productes específics d’ús 
esporàdic i elements que es 
converteixen en estàndards 

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Enric Pericas, 
director 
d’Elements 
Urbans de 
l’empresa, 
assegut al banc 
Utsep System 
disenyat per 
Jørn Utzon.
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i s’incorporen al catàleg de 
la casa. Sempre apliquem 
el màxim rigor en el procés  
de disseny i tenim voca-
ció de crear uns productes 
atemporals.” 

INDúSTRIA 
EN fORMAT XL
Pericas descriu gràficament 
la nau on s’emmotlla el for-
migó: “És com una gran pas-
tisseria on elaborem mag-
dalenes gegants”. Seguint 
una lògica elemental en el 
procés, primer es barregen 
en la pastera els ingredients 
de la recepta, que inclou 
àrids, ciment, aigua i addi-
tius. La mescla resultant es 
carrega en un cubilot que 
es trasllada amb un enor-
me pont grua per omplir els 
motlles, amb la cavitat de 
polièster reforçat amb fibra 
de vidre i una estructura ex-
terior metàl·lica de reforç.  
En molts casos, les peces 
inclouen una armadura de 
corrugats d’acer inoxidable 
que, integrada en el formi-
gó, en millora les propietats 
mecàniques. 

Dur a terme tot el procés 
de forma controlada és molt 
important, perquè el formi-
gó elaborat a la planta per-
met ajustar-se exactament a 
la fórmula emprant els ad-
ditius necessaris i treballant 
en condicions controlades de 
temperatura i humitat. Així 
s’obté un material de quali-
tat molt superior al formi-
gó emmotllat a l’obra i amb 
unes propietats mecàniques, 
de resistència a la intempè-
rie i de color constants. Ja 
desemmotllades, les peces 
passen al pati d’acabats, on 
se sotmeten a un decapatge, 
es reparen petits defectes i, 

Lungo Mare, el formigó 
convencional portat al límit  

La gestació d’aquest banc singular i inconfusible supo-
sà cinc anys de desenvolupament que van donar com 
a resultat un concepte nou d’element paisatgístic. El 
Lungo Mare va ser un producte que va comportar un 
punt d’inflexió en la trajectòria de l’empresa i que obrí 
la porta a un conjunt de productes en què el disseny 
té un paper protagonista. Es presenta en tres mòduls 
d’entre mil cinc-cents i tres mil quilos de pes, colats 
en formigó de colors diferents. Tècnicament, el Lun-
go Mare suposà dur al límit les possibilitats del for-
migó colat estàndard. L’estructura peculiar, amb un 
voladís generós, obliga a allargar el temps d’enduri-
ment abans de treure el formigó del motlle per proce-
dir a l’acabat. Dissenyat per Enric Miralles i Benedetta  
Tagliabue, és considerat el producte emblemàtic de la 
casa, i l’Adi-FAD li concedí el Delta d’Or el 2001. n
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Un banc Lungo 
Mare instal·lat 
a l’espai 
portuari de 
Copenhaguen 
conegut com 
Amerikakaj, 
on atracaven 
els vaixells 
que anaven a 
Amèrica durant 
la primera 
meitat del  
segle xx.
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fitxa de l’empresa

Escofet 1886, SA.

Activitat: empresa 

dedicada a l’edició i 

producció d’elements de 

formigó arquitectònic, 

mobiliari urbà  

i paviments. 

Treballadors: 80.

Any de fundació: 1886.

C/ Montserrat, 162
08760 Martorell (Barcelona)
Tel. 93 773 71 50
info@escofet.com
www.escofet.com
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L’empresa 
treballa en 
tres línies 
de producció: 
paviment, 
formigó 
arquitectònic 
i elements 
urbans per 
materialitzar 
els projectes de 
dissenyadors i 
arquitectes.

EMPRESA

depenent del producte, s’hi 
apliquen tractaments de poli-
ment o hidrofugació per dei-
xar-les llestes i ser lliurades 
al client.  

DIVERSIfICAR PER 
TIRAR ENDAVANT
Escofet ha ampliat el catàleg 
amb formes i materials nous. 
Una de les darreres novetats 
és la inclusió d’elements  
de polipropilè emmotllat per 
rotació, que en alguns casos 
tenen il·luminació pròpia i 
que suposen un contrapunt 
interessant al formigó opac i 
sòlid. “La nova orientació del 
catàleg que hem aplicat els 
darrers deu anys pot sem-
blar una pèrdua de l’ADN 

Slimconcrete és el nom amb què Escofet 
ha batejat comercialment el seu UHPC 
(Ultra High Performance Concrete), un 
formigó formulat amb àrids de gra molt 
fi i additius específics que inclou una ar-
madura de fibres polimèriques. L’Slimcon-
crete permet reproduir formes i textures 
complexes, i la resistència superior per-
met associar-hi conceptes tan allunyats, 
aparentment, del formigó com són l’esvel-
tesa, la subtilitat o la lleugeresa. 

L’UHPC d’Escofet és, a més, un materi-
al elaborat amb criteris de sostenibilitat: 
les elevades propietats mecàniques perme-
ten fer elements lleugers, cosa que implica 
l’estalvi consegüent de material, energia i  
transport. A més, la baixa porositat el con-
verteix en gairebé immune a la intempèrie 
i n’allarga la vida útil. Tot i que la matèria 
primera és quatre vegades més cara que 
l’emprada en la formulació convencional, 
és, sens dubte, el formigó del futur. n

de l’empresa —afirma Peri-
cas—, que tradicionalment 
només s’ha basat en el for-
migó. Però aquesta diversi-
ficació i l’aposta pel produc-
te amb valor afegit permeten 
oferir al client un espectre 
ampli de productes i mate-
rials, i ens han possibilitat 
incrementar la facturació i 
obrir-nos a l’estranger”. En 
els darrers anys Escofet ha 
assolit quotes d’exportació 
del 70 %, una xifra que per-
met a l’empresa afrontar el 
futur amb optimisme, tot i 
la gran caiguda del consum 
intern, una conseqüència 
més d’un treball rigorós i 
de l’aposta continuada per  
la innovació. n

Slimconcrete, el material del futur



C/ Montserrat, 162
08760 Martorell (Barcelona)
Tel. 93 773 71 50
info@escofet.com
www.escofet.com

Per saber-ne més:
Hi ha documentació escassíssima sobre Vanguard i les altres fàbriques de línia marró. Fins al final 
dels setanta van formar una indústria potent que no pogué superar l’obertura del mercat i l’arribada 
de la competència europea i japonesa. Atansar-nos al número 240 de la carretera de Santa Eulàlia 
pot ser una manera de tenir un contacte físic amb un immoble esplèndid que ens donarà una idea de 
les dimensions de l’empresa i ens traslladarà a un moment en què Barcelona i l’àrea metropolitana 
eren una potència industrial i tecnològica.

INDÚSTRIA.CAT

L’edifici Vanguard 

Electrònica de consum local
“Ponga un Vanguard en su vida.” Aquest va ser l’eslògan que emprà 
la marca Cahué Industrial, SA, una societat impulsada per Joan Cahué 
Franquet (1929-2006) que va arribar a ser capdavantera en la línia mar-
ró estatal fabricant de ràdios, calculadores i televisors. 

El 1969 l’empresa es traslladà a l’Hospitalet de Llobregat, a un mo-
derníssim edifici de 23.000 metres quadrats on hi havia les oficines cen-
trals, el centre de disseny i les línies de producció. Vanguard, que havia 
arribat a donar feina directa a 1.700 treballadors, presentà suspensió 
de pagaments l’hivern de 1981, arran d’un declivi que la dugué al tan-
cament definitiu poc temps després, tot i una aliança comercial amb la 
japonesa Hitachi. 

El 1989, la mútua PREMAAT va comprar l’edifici i el rehabilità; el 
1991 el va retornar a la vida productiva en forma d’oficines i locals in-
dustrials i comercials de lloguer. n

+ 43

Text de David Roman

Fotografies: Arxiu PREMAAT (foto color) / Arxiu municipal de l‘Hospitalet de Llobregat (fotos B/N)
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Set recomanacions i set consells 
per a community managers
ORIOL LLADó l www.oriolllado.cat

de la persona o persones que gestionen les xarxes so-
cials de les nostres organitzacions en diem community 
managers. si es deixa a part aquest discutit nom, són 
peces clau en la nostra estratègia: parlen i escolten per 
nosaltres. Han de ser en el nucli de la nostra posició com 
a empresa. a continuació, us donem algunes pistes i con-
sells per enfocar i desenvolupar aquesta tasca.

1. ESCRIVIU DIfERENT, 
ESCRIVIU PER A LES 
XARXES SOCIALS.
Twitter o Facebook impli-
quen una dinàmica molt di-
ferent de la relacionada amb 
l’accés web, i no cal ni dir-ho 
respecte a la lectura tradici-
onal en paper. Les xarxes so-
cials constitueixen un espai 
de lectura molt més ràpida i 
discontínua en el qual com-
petim amb molts missatges. 
El nostre lector té un grau 
d’atenció molt més “car”. 
Convé adaptar la manera 
com plantegem les actualit-
zacions, i hem d’obtenir una 
redacció atractiva dels mis-
satges, utilitzant un registre 
més proper, cridant l’acció o 
recorrent a un component 
clar d’utilitat. Redactar per 
a les xarxes socials reque-
reix sentit de l’economia —a 
Twitter tenim una limitació 
clara de 140 caràcters —, in-
tenció i sentit de l’oportuni-
tat. També cal traça a l’utilit-
zar uns altres formats, com 
el fotogràfic, l’infogràfic o 

l’audiovisual, que, per cert, 
tenen moltes possibilitats.

Consell: eviteu missatges 
plans de l’estil “La Junta 
del Col·legi ha aprovat els 
nous estatuts en l’assem-
blea”. Quines són les prin-
cipals novetats? Què impli-
caran en la feina diària de 
l’organització? La resposta 
d’aquestes preguntes pot 
ajudar-nos a trobar l’enfo-
cament correcte del nostre 
“titular”.

2. ENLLACEU, RECONEI-
XEU, GENEREU XARXA.
Les xarxes socials són no 
solament un lloc on es difon 
contingut, sinó també un 
espai d’intercanvi i de gene-
ració d’informacions d’inte-
rès, algunes de les quals van 
i han d’anar més enllà de la 
nostra marca. És important 
tenir una veu pròpia i un 
contingut singular, però el 
nostre valor afegit es refor-
ça i consolida en el moment 
en què sabem afegir-hi la in-

teracció amb uns altres per-
fils semblants i donar joc al 
que generen els altres, que 
citant-ho també pot interes-
sar a la nostra comunitat. 
Competència? Col·laboració. 
Objectiu: enxarxar-nos i re-
ivindicar-nos també com a 
curadors de contingut.

Consell: utilitzeu un parell 
de hashtags intencionals  
—per exemple, #recomanem 
o #agenda— per obligar-vos 
a fer aquestes actualitzaci-
ons de complicitat amb re-
gularitat, almenys un cop 
per setmana.

3. ESCOLTEU… DE fORMA 
ACTIVA.
L’anomenada escolta activa 
és bàsica…, i inevitable. Has 
de saber què passa a la xar-
xa, l’efervescent espai on es 
troben oportunitats de nego-
ci, es generen sinergies amb 
clients o uns altres professio-
nals..., o el lloc on podem de-
tectar abans que ningú pro-
blemes potencials amb el que 
fem o oferim.

Consell: utilitzeu les llistes 
de Twitter i Facebook —hi ha 
l’opció de fer-les ocultes— per 
endreçar perfils per temes o 
territoris, i acostumeu-vos a 
incorporar a les activitats di-
àries l’anàlisi de les etiquetes 
(hashtags) que tenen relació 
amb els temes de la vostra 
empresa o organització.
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4. PLANIfIQUEU I GUA-
NYEU EfICIèNCIA.
A les xarxes socials cal ser-hi 
contínuament i estar prepa-
rat per reaccionar i retocar 
estratègies... 24 hores al dia, 
7 dies a la setmana i 365 dies 
l’any. Això no vol dir que no 
pugueu planificar: hi ha ac-
tualitzacions que podeu dei-
xar programades, i un calen-
dari també us ajudarà a fer 
que la vostra conversa a les 
xarxes estigui en sintonia 
amb els principals esdeveni-
ments del vostre àmbit. És 
més fàcil reaccionar quan es 
té una bona planificació.

Consell: podeu fer servir 
suites de gestió, com Hoot-
suite (a la imatge), Buffer o 
TweetDeck, per programar 
actualitzacions o per difon-
dre el mateix missatge per 
canals diferents.

5. APRENEU DE LA VOS-
TRA COMUNITAT..., I fEU 
NúMEROS!
Aquesta és una de les vostres 
feines més importants, i pot-
ser també de les més difícils. 
És important fixar objectius 
de gent amb qui convé esta-
blir relacions i analitzar bé 
les persones o institucions 
amb qui ja hem establert 
contactes. És útil relacionar 
perfils amb noms concrets 
i contactes directes. Ho po-
deu fer amb un full de càlcul  
de treball o amb una base de 
dades.

Consell: hi ha diferents apli-
cacions que us permeten am-
pliar la informació sobre la 
vostra comunitat a les xar-
xes i comptabilitzar els vos-
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tres impactes, especialment 
a Twitter. Quines són les 
hores en què està més activa 
(Tweriod)? Quins hashtags 
utilitzen (Topsy)? Qui inte-
racciona més (Twittonomy, 
SumAll, SocialBro)? Quants 
clics ha obtingut el nostre 
contingut (bit.ly, Hootsuite)? 
Per fer una anàlisi més deta-
llada i fiable, però, cal plan-
tejar-se solucions i analitzar 
dades tenint en compte les 
pròpies necessitats.

6. ANEU AMB COMPTE
El de la seguretat és un àm-
bit clau. Sospeseu la possibi-
litat d’activar un accés amb 
dos nivells de seguretat i 
canvieu les contrasenyes 
regularment. Aneu amb 
compte quan “autoritzeu” 
aplicacions de tercers a fer 
ús de les dades en brut dels 
vostres canals.

Consell molt obvi, però im-
portant per evitar posar-se 
de peus a la galleda: feu 

servir un navegador per a 
qüestions de feina i un altre 
per a les personals i compteu 
fins a deu abans de prémer el 
botó “enviar”.

7. REIVINDIQUEU-VOS 
EN L’ORGANITzACIó.
Reivindiqueu el vostre pa-
per en l’organització. De-
maneu una actualització del 
pla de comunicació per po-
sar-lo al dia pel que fa a l’ús 
dels canals nous i demaneu 
la vostra presència en tot 
el procés d’un projecte. Un 
gestor de xarxes socials no 
pot intervenir només en el 
final del procés.

Consell: elaboreu i consen-
sueu un document breu i 
clar sobre els criteris bàsics 
de l’organització a les xar-
xes. Ha de contenir, també, 
el contacte amb les persones 
de cada àmbit, un sistema 
de “guàrdies” i un proto-
col mínim d’acció en cas de  
problemes. n
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ESTIGuES Al DIA

Avui el Parc Cultural de la Munta-
nya de Sal és un espai turístic, però 
la vall salina de Cardona va ser, du-
rant gairebé tot el segle xx (1929-
1990), la mina de sal potàssica més 
important del món. S’explota des del 
neolític, i es va fer a cel obert fins 
a la introducció de la pólvora, al se-
gle xviii. Però l’enginyer Emili Via-
der i Solé, al principi del segle xx, 
hi va descobrir potassa i va obrir la 
primera mina de sal potàssica sub-
terrània. Aquest fet cabdal va trans-
formar un poble agrícola i tèxtil en 
un de principalment miner. El 1990 
l’explotació va tancar, després d’ha-

ver extret gairebé 40 milions de to-
nes de mineral i d’haver arribat a 
una profunditat superior a 1.300 m. 

La visita és un viatge al món hu-
mit i fosc de la mina i un passeig 
que ens mostra la història de la in-
dústria minera i l’excepcionalitat 
geològica del jaciment. Inclou un 
recorregut guiat per les galeries 
a 86 m de profunditat i l’entrada  
a l’edifici de màquines del pou mi-
ner. Així mateix, es pot visitar 
l’antiga fusteria i el taller mecànic 
(Centre d’Artesania de la Sal), i l’ex-
posició “Memòria de les dones de les 
colònies mineres”. n

Taller
HABITACIó 1418
CCCB-Macba · 26 d’abril 

Habitació 1418 és un nou espai per 
a l’estudi i la creació que estarà dis-
ponible per a nois i noies d’entre 14 i 
18 anys cada dissabte de les 17 a les  
22 h fins al 26 de juny. S’hi faran tallers 
gratuïts sobre temes diversos per als 
quals no cal fer reserva ni inscripció. Els 
usuaris d’aquesta “habitació” didàctica 
i singular, que es troba a la planta baixa 
del Centre d’Estudis i Documentació (pl. 
dels Àngels, 8, Barcelona), podran fer ús 
lliurement dels recursos que el CCCB 
i el Macba els ofereixen. El 26 d’abril, 
Carles Soler, president de la Fundació 
educaBOT, farà el taller “Introducción 
a la robótica”, en què els participants 
treballaran amb un sistema robòtic  
escalable i flexible. 

Visita
MUSEU DELS INVENTS
Obert de dimarts a diumenge

No és un museu gran, però sí un gran 
museu, perquè molts objectes que s’hi 
exposen ens han canviat la quotidiani-
tat de la vida. El Museu dels Invents de 
Barcelona (Miba, carrer de la Ciutat, 7) 
explora en la innovació i la creativitat, 
i ens mostra invents genials, senzills i 
útils, i uns altres de molt divertits, com 
la baieta de mànec micro (per fregar fent 
karaoke) o un estri culinari que aconse-
gueix que els ous cuits siguin quadrats. 
L’últim “invent” de gran èxit entre els 
visitants és una màquina expenedora de 
patates fregides que funciona pedalant 
una bicicleta estàtica. Pel contingut i per 
la concepció, el Miba és un museu per a 
tots els públics. El dissabte el Miba ofe-
reix tallers per a nens i adults.

Llibres
DEfENSORS DE LA TERRA
Presentació · 22 d’abril

El dimarts 22 d’abril a les 19 h tindrà 
lloc la presentació del llibre Defensors 
de la terra, de Ramon Gasch, a la sala 
d’actes del Col·legi. Ramon Gasch és 
enginyer tècnic elèctric, una vocació 
que compagina amb la seva passió per 
la pintura i l’escriptura. D’aquesta últi-
ma n’acaba de collir el darrer fruit: la 
novel·la Defensors de la terra (Grup62, 
2013), escrita en col·laboració amb 
Andreu González Castro. Recuperant 
els personatges de Bon cop de falç 
(Columna Edicions, 2011, premi Nèstor 
Luján de novel·la històrica), Gasch hi 
narra la lluita dels catalans del comtat 
del Rosselló contra l’ocupació francesa 
de la Catalunya Nord a través de dos 
germans enfrontats ideològicament. 

SAluT I MéS

Cardona: la vida entorn de la sal
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Els Tecnodilluns d’ENGINYERS BCN

Jornada tècnica sobre 
sistemes de geotèrmia aplicats 
en la climatització d'edificis

Programa
Jornada tècnica sobre el principi de funcionament de l'energia geotèrmica 
de molt baixa entalpia i el seu ús en instal·lacions per a la climatització 
d'edificis. S'analitzaran els principals paràmetres que intervenen en 
aquesta classe d'instal·lacions, els diferents tipus de geotèrmia en funció 
del model de captador, els passos a seguir en la integració d'aquesta 
tecnologia i la seva compatibilitat amb sistemes de climatització per a 
superfícies radiants. Igualment, es definiran les tècniques aplicades per 
estudiar els paràmetres termodinàmics del terreny, com ara el test de 
resposta del terreny o TRT.
 
Finalment, s'analitzaran diferents casos tipus en funció de la tipologia de 
l'edifici, fent ús de l'eina de càlcul, dimensionament i simulació 
d'instal·lacions CYPE-UPONOR. 

Introducció a la geotèrmia
Aplicacions geotèrmiques per a la climatització d'edificis
Introducció al TRT. Estudi sobre el comportament termodinàmic 
del terreny 
Exemples de càlcul i dimensionament mitjançant el programari 
d'instal·lacions CYPE-UPONOR

Impartit per:
Benjamín Gonzalez, enginyer industrial. Director de desenvolupament 
corporatiu de l’empresa CYPE.
Israel Ortega Cubero, director de l’empresa Uponor Academy Espanya i 
Portugal. Enginyer industrial. Postgrau en gestió de projectes de 
climatització per la UPM. Gestor energètic europeu per l’ESCAN.

Data i horari:
31 de març de 2014, a les 18.30 h a la sala d’actes del Col·legi

Equilibratge hidràulic 
en instal·lacions de calefacció, 
climatització i ACS

Programa
L’objectiu de la jornada és definir conceptes, paràmetres i aplicacions dels 
dispositius que hi ha en el mercat per efectuar un adequat equilibratge 
hidràulic de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua sanitària, 
per tal d’aconseguir una millora en el seu rendiment. Com que té un 
funcionament homogeni en tots els circuits i en les unitats terminals,  
l’equilibratge hidràulic permet aconseguir un estalvi energètic de fins a un 
40 % en funcionar la instal·lació segons les especificacions de rendibilitza-
ció i sense un sobredimensionament de bombes i altres equips. Si tenim 
una baixa temperatura de l’aigua deguda a la falta de cabal, es pot 
desenvolupar la legionel·la; en tenir el circuit en condicions homogènies, 
evitem aquest possible focus de problemàtica.

Impartit per:
Carles Borràs, product manager de la gamma Flow Control de l’empresa 
Standard Hidráulica.
Antoni Palomar, SAT de la gamma Flow Control de l’empresa Standard 
Hidráulica.

Data i horari:
7 d’abril de 2014, a les 18.30 h a la sala d’actes del Col·legi

7
abril

31
març

Inscripcions 
al web del Col·legi

Places 
limitades!

Març - abril del 2014


