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En aplicació de l’anomenada
Llei Òmnibus, d’aquí a uns
mesos –o potser setmanes–
veurà la llum un Reial De -
cret que determinarà quins
projectes s’hauran de visar i
quins no. La total o parcial
desaparició del visat condu-
irà a un canvi radical per a la
professió i per als col·legis. 

Hi ha veus que fa temps
que qüestionen la bondat dels
col·legis professionals, equi-
parant-nos a ens corporati-
vistes i distorsionadors de la
lliure competència. En pri-
mer lloc, cal recordar que la
Constitució estableix la raó
de ser dels col·legis i que du -
rant els darrers anys hem fet
un esforç de modernit zació
que ens ha situat en una po -
sició de liderat institucional.

La desaparició del visat
–parcial o total– tindrà greus
perjudicis sobre els col·legis
i sobre la societat. La manca
de funcions i finançament
durien a una situació d’ino -
perància i a deixar de pres-
tar bona part dels serveis
que ara oferim. Però tant o
més greu és la desaparició de
la funció de regulació i con-
trol que fan els col·legis.

Imaginem per un mo -
ment que desapareixen els
col·legis. Em vénen al cap
imatges apocalíptiques de

pel·lícules de Hollywood. No
és que pensi que la Mediter-
rània s’engolirà Barcelona o
que una falla es menjarà la
nostra seu, però el missatge
de fons d’aquests films és re -
flexionar sobre les conse-
qüències de no respectar les
regles del joc. Pensem en la
nostra feina sense col·legis i
preguntem-nos qui lluitarà
contra el perillós intrusisme,
quin cost tindrà l’asse gu -
rança de responsabilitat ci -
vil, qui podrà oferir la forma-
ció que nosaltres impartim –i
a quins costos–, on trobarem
les assessories tècniques, ju -
rídiques i fiscals que ara ens
donen suport...? Estar dins
d’un col·lectiu com el CETIB
ens aporta grans avantatges
que treballant com a Robin-
sons no aconseguiríem. És
això el que es vol?

Però encara més preocu-
pant és la situació de desem-
parament en què es trobaran
els ciutadans, que no veuran
assegurades les garanties
que ofereixen els col·legis
amb el visat: qui assegurarà
que un professional és qui
diu ser? Qui garantirà que té
tots els papers en regla?

En altres paraules, i com
ja he dit en d’altres ocasions,
si no existís el Col·legi, l’hau -
ríem d’inventar.�
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La Llei Òmnibus: societat 
i professió amenaçades

Joan Ribó I Degà
dega@cetib.cat

Preguntem-nos
qui lluitarà
contra el
perillós
intrusisme

La desaparició
del visat tindrà
greus perjudicis
sobre la societat
i els col·legis
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ENTREVISTA

L’any ha començat una mica
convuls per a alguns col·lectius
professionals i per a les entitats
que els representen, com és el
cas dels enginyers tècnics in -
dustrials i els seus col·legis.
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Banc de Sang i Teixits

“Em sorprèn 
que la 
Generalitat
no hagi dit res
sobre la Llei”

La Llei Òmnibus proposa profunds 
canvis en la col·legiació i el visat
Informació col·legial, pàgina 10
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El Reglament de BT
de 2002 i les safates
portacables

Luis Carlos Viedma,
enginyer industrial ICAI,
Juan Luis Concheso,
enginyer tècnic industrial i 
Noelia Rodríguez, tècnica 
de màrqueting.
18.30 h, a la sala d’actes 
del CETIB

Dimecres 17

Extinció d’incendis
amb escuma d’alta
resistència

Jaume Blanchart, enginyer
industrial de l’empresa SABO
Española, SA.
Proposada per la Comissió
de Seguretat Contra Incendis
i Emergències.
18.30 h, sala d’actes 
del CETIB

Taller de Google
Adwords. Com
dissenyar una
campanya d’enllaços
patrocinats

Magalí Benítez, especialista
en màrqueting per
cercadors, Google
Advertising Professional.
De 17 a 20 h al Tecnoespai
del CETIB

Dimecres 10
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Tres importants equipaments de l’Eixample barceloní
estan sotmesos a un procés de renovació i canvi:
l’Hospital Clínic, el mercat del Ninot i la caserna dels
Bombers del carrer Provença, que serà enderrocada
després de 77 anys de servei per fer espai a
l’ampliació de l’Hospital.

49%
Sí, les prohibiria

37% 
No, crec que s’han de mantenir

14% 
No, mantindria les corrides 
però sense matar els braus

38
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Estaries a favor de
la supressió de les
corrides de toros
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Estàs a favor de l’enduriment 
de la Llei del tabac?

Dóna la teva opinió a www.cetib.cat

La pregunta de febrer

L’ENQUESTA DEL WEB

Totes les activitats i inscripcions a www.cetib.cat/agenda
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Els bombers i la 
caserna de l’Eixample

“Un enginyer tècnic industrial
ha de ser innovador, creatiu i rigorós”
Retrat Professional, pàgina 18
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Ho va dir el ministre Chaves
tan bon punt es va signar el
traspàs de Rodalies a la
Generalitat: “És un pas histò-
ric en el complet desenvolu-
pament de l’Estatut”. I el con-
seller Saura va anar un pas
més enllà: “És un dia històric
per a Catalunya”. Bé,  el 2010
és un any electoral i hem de
mesurar més les paraules
dels polítics; en aquest cas,
però, només cal donar un cop
d’ull a l’acord per veure que
l’estan dient massa grossa. 

Pocs dies després, es va
presentar l’avant projecte de
canvi al model de gestió ae -
roportuària nacional. En
aquest cas, si no hagués estat
per unes declaracions del
ministre Blanco tot assegu-
rant que “mai havia estat
sobre la taula la idea de tras-
passar la gestió de l’aeroport
de Barcelona a la Generali-
tat”, probablement hauríem
sentit una cançó semblant a
la de Rodalies. Però, desacti-
vada la temptació, des del
govern es va dir que ja hi
hauria temps “de millorar-ho
en la discussió parlamentà-
ria”. Mare de Déu! Potser
quan ho van dir encara no
havien llegit que el PP ja
s’havia apuntat a la proposta
del PSOE. I si PP i PSOE hi
estan d’acord, quin marge
parlamentari queda per mi -

llorar la proposta per als in -
teressos de Catalunya?

En només 15 dies van ser
dues bones garrotades per a
Catalunya. Realment, què ens
han traspassat amb Roda-
lies? Les estacions? No. Les
vies i les catenàries? No. Els
trens? Tampoc. La gestió? De
moment, el 2010 la seguirà
fent RENFE i després “s’ho
haurà de guanyar”, va dir el
conseller Nadal. Què ens han
traspassat, doncs? Horaris,
reclamacions i poc més. Fins

i tot el dèficit és tancat. És a
dir, que no es podrà gastar ni
un euro més del que hagi
previst Madrid. Si no es tras-
passa ni la infraestructura ni
la capacitat de decisió econò-
mica sobre ella, què podem
fer des d’aquí? És una enga-
nyifa com una catedral, o no?

Els canvis anunciats als
aeroports van en el mateix
camí i han merescut dures
crítiques d’algunes institu-
cions empresarials catalanes.
El PSOE vol privatitzar en6

Les enganyifes
de Rodalies i l’aeroport

OPINIÓ
Jordi Goula I Economista
jgoula@lavanguardia.es
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part AENA i no cedir-ne la
gestió. O sigui, divideixen
l’ens en dues parts. La prime-
ra, que serà AENA Navega-
ció –el control aeri–, seguirà
centralitzada; i la segona,
amb la xarxa d’aeroports, es
privatitzarà en un 30%, és a
dir, es vendrà a empreses
interessades (probablement
en buscar beneficis indirec-
tes, perquè de directes... pocs).
De moment, de la nova em -
presa, AENA Aeropuertos
(70% de l’Estat i 30% d’empre -
ses privades), en dependran
tres societats: una per a l’ae -
roport de Madrid, una per al
de Barcelona i una tercera
per a la resta. El Prat estarà
ges tionat per un Consell d’Ad  -
ministració amb un 51% dels
càrrecs nomenats per AENA,
un 39% per municipis, Gene-
ralitat i Cambra de Comerç, i
un 10% per alguna de les
empreses que formin part de
l’accionariat d’AENA Aero-
puertos. No queda clar quins
drets de veto tindrà i com fun-
cionaran. Però el que sí que
està clar és que des de Catalu-
nya no podrem decidir res
d’important, entenent per
important el que la societat
civil catalana va demanar a la
reunió de l’IESE, per exemple.

El professor Germà Bel ha
dit que el model que segui -
rem –si es tira endavant– serà
semblant al de Romania. Tota
una referència de “qualitat”,
oi? En definitiva, s’ha optat
per mantenir un model cen-
tralitzat. Mentrestant, la socie-
tat catalana ha rebut dues
clatellades més i en van…�
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Diem adéu a
‘Cal Bomber’

EN SEGONS

He estat treballant al Parc
de Bombers de l’Eixample
de Barcelona durant gaire-
bé divuit anys. Vaig incor-
porar-me molt jove a aques-
ta professió, després d’haver
aprovat les oposicions d’en -
ginyer tècnic municipal, i
ho vaig fer al servei que lla-
vors es podia considerar
com un dels millors del
nostre entorn.

Aquest edifici té alguna
cosa que el fa diferent.
Quan hi entres, tens la sen-
sació que allà dintre han
passat moltes coses. Hi ha
quelcom a les parets i a la
memòria dels qui treballem
aquí que constantment t’ho
recorda. S’enderroca un
edifici, però també cau una
forma de treballar, una cul-
tura més basada en l’expe-
riència i en el que diuen els
grans als joves. Lògica-
ment, tenim els nostres
procediments escrits que
contemplen pautes infor-
matives d’actuació extretes
de l’experiència. Ens ser-
veixen davant de diferents
situacions que, com podeu
imaginar, són sempre d’ur -
gent resolució, però ajus-
tant-los a cada situació con-
creta.

De records en tinc molts
i tots bons. Del meu pas per
la Divisió de Prevenció re -
cordo que fa vint anys te -
níem la sensació que està-
vem posant els fonaments
a tot el que ha via ser la
normativa actual i això es
ba sava en l’expe riència i les
reflexions de la gent que
ens havia precedit.

S’havia parlat de la ido-
neïtat de l’antic parc de
bombers de Poble Sec com a
edifici que donés cabuda a
part del serveis que es pres-
taven a l'Eixample. Tot i no
ser un parc operatiu és
l’edifici més antic destinat
a caserna i excel·lent per
fer aquesta funció.

Per últim voldria dir-
vos que de moment les ofi-
cines del departament de
prevenció seguiran en el
mateix lloc per atendre les
consultes que ens pugueu
plantejar i el parc operatiu,
de forma provisional, anirà
al parc Joan Miró. Ens
haurem d’acostu mar a tre-
ballar d’una altra manera,
amb les diferents seccions
deslocalitzades, fins que no
es trobi un lloc que substi-
tueixi l’edifici corporatiu de
“Cal Bomber”.�

Antonio Cabeza
Enginyer tècnic industrial
Cap d’unitat de Protecció Civil
dels Bombers de Barcelona

Què ens han
traspassat,
doncs? Horaris,
reclamacions 
i poc més
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El nou web del CETIB compleix 
un any amb més continguts i serveis

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Una mitjana d’un miler de persones visiten cada dia la pàgina web del Col·legi a
www.cetib.cat. Renovat totalment ara fa un any, el nou web assoleix el primer aniversa-
ri consolidat com una plataforma d’informació col·legial i professional i es constitueix
com la principal porta d’accés directe als serveis que ofereix el CETIB.
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L’anàlisi de les visites al web
del CETIB es fa per mitjà de
la tecnologia de Google Ana-
lytics, que permet estudiar
el comportament dels usua-
ris del web i ajustar així els
continguts als seus interes-
sos. Entre les aplicacions que
ofereix Google Analytics hi
ha un mòdul que permet
comparar el trànsit que hi
ha a cetib.cat amb altres
webs de dimensió similar.
D’aquestes comparatives s’ex-
treu que el web del Col·legi
té més visites, més llargues,
amb menys rebots i amb més
visites per pàgina que la res-
ta de pàgines de les mateixes
característiques. 

Durant el primer any el
web ha rebut 274.000 visites
que han consultat 1.356.000
pàgines. Els usuaris han vi -
si tat la pàgina durant un
temps mitjà de 3 mi nuts i 18
se gons i un 28% de les visites
ha estat de nous usuaris. El
percentatge de rebot (usuaris
que només visiten una pàgi-
na i surten del web) se situa
entorn del 40%. Les pàgines
més visitades són les de ser-
veis del Col·legi, especialment
la borsa de treball i l’agenda
de formació i activitats. 

VISITES DES DE GOOGLE
Google és líder a Espanya en
cerques per Internet i en
concentra el 95%. Per això
raó l’estruc tura del web del
CETIB s’ha dissenyat per
complir els requisits neces-
saris perquè sigui fàcilment
indexable pels spiders de
Google, programes que ins -
peccionen les pàgines d’In -
ternet d’una manera metòdi-
ca i automatitzada. 

Una bona arquitectura
per met aparèixer en les pri-

meres posicions en les cer-
ques que es fan a Google. En
el cas del CETIB, el 97% del
trànsit provinent de cerca-
dors –un 39% del total– ve de
Google. Les pa raules amb què
els usuaris cerquen el Col·legi
són “enginyers”, “col·legi en -
ginyers barcelona”, “cetib” i
“colegio ingenieros barcelo-
na”. En tots els casos, el web
del CETIB apareix com a pri-
mera referència.

Una de les raons dels bons
resultats de posicionament
del web en cercadors també
cal buscar-la en una arquitec-
tura de la pàgina molt més
clara i robusta. L’estruc tura
del web era un dels punts
més febles de la pàgina ante-
rior, que havia experimentat
un gran creixement des de la
seva creació l’any 2002. El
nou web creix sota cri teris
d’usa biltat i ac ces sibi litat que
fa ciliten la na vega ció i la
indexació, tant internament
com externament. 

NOVES PRESTACIONS
Les prestacions més accepta-
des que va introduir el web
són el pagament amb targeta
de crèdit, l’ac tualització de les
dades personals del col·legiat
en temps real, el recordatori
d’inscrip ció a actes, la video-
teca i el recordatori i la perso-
nalització de la clau d’accés. 

A banda d’aquests ser-
veis, la gestió interna del
web també ha millorat molt a
la nova plataforma, ja que el
gestor de continguts ha per-
mès que l’actualització del
web es pugui fer de manera
autònoma, reduint la neces-
sitat de proveïdors externs.
Això ha comportat un consi-
derable estalvi econòmic i
una millora de la gestió, que
és més ràpida, eficient i eco-
nòmica per al CETIB.�

9

La guia més completa
Una de les novetats que va introduir el web del CETIB és
la possibilitat d’ampliar la informació que apareix d’un
col·legiat o una empresa a la Guia de professionals.
Aquest és l’únic sistema que el CETIB disposa per oferir
informació dels col·legiats a particulars o empreses,
permet afegir a la informació    de cada col·legiat un logotip,
una descripció de les tasques que desenvolupa i un web. 

Per inscriure’s a la Guia cal ser col·legiat, exercir la
professió en qualsevol de les seves formes i situacions
professionals i sol·licitar-ho. Aquest tràmit es pot fer per
mitjà de la pàgina web, a l’apartat dades personals d’El
Col·legi virtual. Tota la informació està disponible a
www.cetib.cat/guia. El CETIB continuarà promocionant
la Guia de professionals amb una campanya de
màrqueting durant el 2010.

Coneix els serveis del Col·legi 
a www.cetib.cat

“El nou web creix sota criteris
d’usabilitat i accessibilitat que 
faciliten la navegació i la indexació”
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

A continuació es detallen
alguns dels punts més relle-
vants d’aquesta Llei.

I. LA COL·LEGIACIÓ

La Llei Òmnibus estableix que,
en el termini de dotze mesos
des de l’entrada en vigor d’a -
questa llei, el Go vern haurà
de remetre a les Corts Gene-
rals un projecte de llei que
determini les professions en
l’exercici de les quals sigui
obligatòria la col·legiació.

Es pretén que la col·le -
giació obligatòria continuï
en aquells supòsits en què
aquella suposi un control
eficient de l’exercici profes-
sional per a la millor defen-
sa dels destinataris dels ser-
veis i en aquelles activitats
en què es puguin veure afec-
tades, de manera greu i
directa, matèries d’especial
interès públic, com poden
ser la protecció de la salut i
de la integritat física o de la
seguretat personal o jurídi-
ca de les persones físiques. 

Fins a l’entrada en vigor
de la Llei esmentada, es man-
tindran les obligacions de
col·legiació vigents.

II. ELS HONORARIS PRO-
FESSIONALS

Els col·legis no podran esta-
blir barems orientatius ni
qualsevol altra recomanació

sobre honoraris. No obstant
això, sí que podran elaborar
criteris orientatius als ex -
clu sius efectes de la taxació
de costes.

III. EL VISAT

La Llei Òmnibus modifica el
règim jurídic del visat i els
col·legis de professions tèc-
niques visaran treballs pro-
fessionals únicament quan
se sol·liciti per petició ex -
pressa dels clients, incloent-
hi les Administracions Pú -

La Llei Òmnibus proposa 
profunds canvis en la col·legiació i el visat

En data 23 de desembre de 2009 es va publicar la Llei Òmnibus, nom amb què es coneix
la Llei 25/2009 de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. El seu article
cinquè modifica la Llei estatal de col·legis professionals, amb la introducció de novetats
legislatives que afecten molt directament els col·legis i la professió.

JORDI BARRIL I Servei d’Assessorament Jurídic del CETIB

El Govern ha d’aprovar un Reial Decret per establir quins visats són exigibles i quins no ho són

Els col·legis 
no podran 
establir barems 
ni orientació 
sobre honoraris

M
A

U
R

IC
IO

 F
U

E
R

T
E

S

Theknos 139 entrevista.qxp:NOUTheknos2010  9/2/10  16:38  Página 10



bliques quan actuïn com a
tals, així com quan ho esta-
bleixi el Govern mitjançant
un Reial Decret.

S’estableix que, en el ter-
mini de quatre mesos des de
l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, el Go vern aprovarà un
Reial De cret que estableixi
els vi  sats que seran exi -
gibles.

Serà objecte del visat com -
provar, almenys:

- La identitat i l’habilitació
professional de l’autor
del treball.

- La correcció i integritat
formal de la documenta-
ció del treball professio-
nal d’acord amb la nor-
mativa aplicable al treball

de què es tracti.
No serà objecte del visat

comprovar:

- Els honoraris professio-
nals ni la resta de condi-
cions contractuals.

- El control tècnic dels ele-
ments facultatius del tre-
ball professional.

El visat expressarà clara-

ment quin és el seu objecte,
detallarà quins extrems són
sotmesos a control i infor-
marà sobre la responsabili-
tat que assumeix el col·legi. 

En aquest sentit, es dis-
posa que “en cas de danys
derivats d’un treball profes-
sional que hagi estat visat
pel col·legi, en què resulti
responsable l’autor d’aquest,
el col·legi respondrà subsi-
diàriament dels danys que
tinguin el seu origen en de -
fectes que haurien hagut de
ser posats de manifest pel
Col·legi en visar el treball
professional i que guardin
relació directa amb els ele-
ments que s’han visat en
aquell treball concret”.

El col·legi ha de fer pú -

11

No serà objecte
del visat
comprovar el
control tècnic
del treball
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blics els preus dels visats
dels treballs.

Sense perjudici del visat
col·legial, les administra-
cions públiques podran esta-
blir amb els col·legis o altres
entitats els convenis o con-
tractar els serveis de com-
provació documental tècnica
o sobre el compliment de la
normativa aplicable relatius
als treballs professionals.

IV. SERVEI D’ATENCIÓ ALS
COL·LEGIATS I ALS CON-
SUMIDORS I USUARIS

La Llei Òmnibus obliga
els col·legis a tenir:

- Un servei d’atenció a les
queixes o reclamacions
que pre sentin els col·legiats.

- Un servei d’atenció als
consumidors i usuaris
per a la tramitació i la
resolució de queixes i
reclamacions referides a
l’activitat col·legial o pro-
fessional dels col·legiats,
així com associacions o
organitzacions de consu-
midors i usuaris. 

La regulació d’aquests
serveis haurà de preveure la
presentació de queixes i re -
clamacions per via electròni-
ca i a distància.

V. LA FINESTRETA ÚNICA

La Llei Òmnibus estableix
que els col·legis disposaran
d’una pàgina web amb els
continguts següents:

- 1) Que els professionals
puguin realitzar tots els
tràmits necessaris per a
la col·legiació, el seu exer -
cici i la seva baixa en el

Col·legi, per via electròni-
ca. En concret, i de forma
gratuïta, per a:

a) Obtenir tota la infor-
mació i els formularis
necessaris per a l’ac -
cés a l’activitat profes-
sional i el seu exercici.

b) Presentar tota la do -
cu  mentació i les sol·li -
cituds necessà ries,
inclosa la de la col·le -
giació.

c) Conèixer l’estat de tra-
mitació dels procedi-
ments en què tingui
consideració l’interes -
sat i rebre la correspo-
nent notificació dels
actes de tràmit pre-
ceptius i la resolució
d’aquests pel Col·legi,
incloent-hi la notifi -
cació dels expedients
disciplinaris quan no
fos possible per altres
mitjans.

d) Convocar els col·le -
giats a les Juntes Ge -
nerals Ordinàries i
Ex traordinàries i po -
sar en el seu coneixe-
ment l’activitat, tant
pública com privada,
que duu a terme el
col·legi professional.

- 2) Que els consumidors i
usuaris tinguin infor -
mació clara, inequívoca i
gratuïta referent a:

a) L’accés al registre de
col·legiats, que estarà
permanentment ac -
tualitzat i en què cons -
taran, almenys, les da -
des següents: nom i
cognoms dels profes -
sionals col·legiats; nú -
mero de col·legia ció,
títols oficials dels
quals estigui en pos -
sessió, domicili profes -
sional i situació d’ha -
bi litació professional.

b) L’accés al registre de
so cietats professio-
nals, que tindrà el
contingut descrit a la
Llei de societats pro-
fessionals.

c) Les vies de reclamació
i els recursos que po -
dran interposar-se en
cas de conflicte entre
el consumidor i un
col·legiat o el col·legi.

d) Les dades de les asso-
ciacions o organitza-
cions de consumidors
i usuaris a les quals
els destinataris dels
serveis professionals
puguin adreçar-se.

e) El contingut dels co -
dis deontològics.

Es preveu un període
transitori de sis mesos per
tal que les organitzacions
col·legials tinguin operatius
els mitjans necessaris per
articular el sistema de fines-
treta única.�

Dins l’apartat Directiva de serveis 
del web www.cetib.cat trobareu totes
les novetats relacionades amb aquesta Llei

La Llei obliga
els col·legis 
a articular 
el sistema de
finestreta única
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Es presenta un estudi sobre les
energies renovables editat pel Col·legi

El CETIB ofereix al departament d’Educació
un programa per potenciar les vocacions

Joan Ribó, degà del CETIB, i
Ramon Gasch, vocal de la
Junta de Govern, s’han en -
trevistat amb Francesc Colo-
mé, secretari de Polítiques
Educatives del Departament
d’E ducació de la Generalitat
de Catalunya, i els directors
generals Josep Francí i Jau-
me Graells. Durant la reunió
s’ha plantejat la col·laboració
entre les dues entitats en un
tema d’actualitat com és la
manca de vocacions dels es -
tudiants cap a les carreres
d’enginyeria.

El CETIB ha ofert el pro-
jecte “Innova” per a la poten-
ciació de les vocacions cap a
les carreres d’enginyeria tèc-
nica entre els alumnes pre-
universitaris, un programa
creat per un grup de treball
de la Comissió de Vinculats a
Empresa. També s’han ofert

els Manuals Tècnics que edi -
ta el Col·legi perquè el De par -
tament els distribueixi als
centres de Formació Profes-
sional, ja que poden ser de
molta utilitat atesa la seva

naturalesa pràc tica. Les dues
propostes han estat ben
rebudes pel Departament i
s’ha establert que se signarà
un conveni per formalitzar
els acords presos.�

Dos representants de la Junta de Govern del CETIB es van reunir amb responsables d’Educació

C
E

T
IB

El 26 de gener es va presen-
tar l’estudi Energies renova-
bles: la fi d’un cicle editat pel
Col·legi. L’acte va estar
presidit pel degà, Joan Ribó;
An dreu Martínez, president
de la Comissió de Medi
Ambient, Energia i Segure-
tat i interventor; i l’autora
d’uns dels dotze articles, la
doctora Mont  serrat Mata.�La presentació de l’estudi sobre energies renovables va omplir la sala d’actes del CETIB
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El CETIB ha subscrit un
conveni amb el Grup d’ho -
teleria, restauració i oci Pe -
ralada. Gràcies a l’acord,
tots els col·legiats, empleats
del CETIB i familiars direc-
tes podran gaudir de
descomptes i avantatges als
ho tels, restaurants i centres
d’oci del grup.

El Grup Peralada ofereix
als col·legiats:

- 10% de descompte en l’a -
llotjament i els serveis
ter mals a les Termes La
Garriga

- 10% de descompte en l’a -
llot jament a l’Hotel Golf
Peralada i accés gratuït
a l’aquazone, sala de
condicionament físic (fit -
ness center), pistes de
pàdel, tennis, sala d’ae -
ròbic, casino Peralada i
Pitch and Putt

- Entrada gratuïta als ca -

sinos de Barcelona, Llo -
ret, Peralada i Tarra -
gona i 10% de descompte
als restaurants

- 5% de descompte en els
serveis de restauració a
la Finca Mas Solers

- 5% de descompte en els
serveis de restauració al
Castell de Peralada

Per beneficiar-se d’aquests
avantatges, cal acreditar la
pertinença al CETIB per
mitjà del carnet col·legial. 

Podeu consultar tots els
beneficis de què podeu gaudir
a www.cetib.cat/descomptes.�

14
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El Col·legi signa un conveni
amb el Grup Peralada

El programa
gratuït Scan1
permet fer
pressupostos
més fàcilment

Fa prop de sis mesos que
el Consell de Col·legis
d’En ginyers Tècnics In -
dustri als de Catalunya va
posar a disposició dels
col·le giats el programa
Scan1. Molts col·le giats ja
han provat el software
gratuïtament i han com-
provat que poden elaborar
pressupostos fàcilment.
Scan1 agilita la prepara-
ció d’escandalls amb plan-
tilles predefinides i per-
met un millor control de
marges i beneficis.

Es pot des carregar a
www.ccetic.cat, abans cal
sol·licitar les claus d’ac cés
als Serveis Col·legials del
CETIB (cetib@cetib.cat o
934 96 14 20).�

La Comissió de Cultura i Esports
visita Santa Cristina d’Aro

Un grup de 31 col·legiats i
acompanyants de la Comis-
sió de Cultura i Esports va
anar, el 23 de ge ner, a Santa
Cristina d’Aro, on van visitar
la Casa Màgica i el Monestir
de Solius. Llegiu la crònica
de la visita a la pàgina web
www.cetib.cat/comissions.� Els col·legiats visitar la Casa Màgica, on els esperava el mag Mag Xevi
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ACTIVITATS

2010

� Participació amb ponències
en congressos, com ara el
Congreso de Innovación
Educativa en las Enseñanzas
Técnicas o bé el III Congrés
d’Enginyeria i Cultura
Catalana

� Participació a les meses del
COGITI en temes referents a
l’ensenyament i a l’adaptació
al Procés de Bolonya i la
formació dels futurs
enginyers tècnics

� Col·laboració amb la
Comissió de Vinculats a
Empresa en la generació de
continguts per a l’Enginycat 

� Col·laboració amb Aulatec
del Departament d’Educació
de la Generalitat de
Catalunya

� Col·laboració amb
l’Associació del Professorat
de Tecnologia de Catalunya
(APTC)

� Generació d’un
màster/postgrau per a
l’adaptació dels enginyers
tècnics industrials al Procés
de Bolonya en combinació
amb altres comissions de
treball

COMISSIÓ DEL MES

La Comissió d’Ensenyament és una eina
perquè els col·legiats que treballen en els
diferents camps de l’ensenyament (universitari i
no universitari) i tots els enginyers tècnics
industrials que estiguin interessats en la
formació, tractin temes d’interès comú, aportin
experiències i proposin activitats per millorar la
qualitat de l’ensenyament. 

Estan organitzats en grups de treball i
periòdicament munten conferències sobre temes
relacionats amb la formació del professorat. 

OBJECTIUS

� Preparar exposicions, vídeos i tallers amb el
centre de recursos. 

� Fomentar la vocació per la tecnologia entre
els alumnes d’Educació Secundària
Obligatòria millorant l’ensenyament i
potenciant el de la tecnologia. 

� Col·laborar amb la UPC en diversos projectes
d’implantació de les tecnologies en la
societat per divulgar la seva importància.

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT

JUNTA RECTORA
President: Francesc Xavier Villasevil Marco
Vicepresident: Gustavo Miranda Pérez
Secretari: Miquel Fisac Fuentes

MEMBRES
62 membres

REUNIONS
Tercer dilluns de cada mes 
a l’Ateneu Industrial del CETIB

Més informació de les Comissions i 
inscripció a www.cetib.cat/comissions
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Diversos membres de la
comissió van participar 
al IV Congrés Internacional 
de Patrimoni i Història de
l’Enginyeria (abril 2009)

15
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El Col·legi recull un centenar
de joguines a la Festa de Reis

RSC

L’acte serveix perquè fills i
néts de col·legiats puguin ex -
pressar els seus desitjos al
Patge Reial, que visita el Co -
l·legi unes hores abans de
l’inici de la nit més màgica
de l’any. Passaven pocs mi -
nuts de les 10 h quan van
començar a arribar els pri-
mers nens a la cafeteria del
CETIB. Una xocolata desfeta
i coca per sucar-hi van fer les
delícies de petits i grans que,
de mica en mica, van anar
desfilant cap a la sala d’ac -
tes, on la companyia Galiot
Teatre es va encarregar un
any més d’animar la jornada. 

Galiot Teatre va estrenar
l’espectacle Patufet. Amb l’a -
juda d’unes originals i acolo-
rides titelles, els menuts van
conèixer la història del nen
que –patim, patam, patum–,
de tant petit que era, un dia
que anava a comprar per
ajudar la seva mare, se’l va
menjar un bou que el va con-
fondre amb una col. Entre
tots els nens van haver
d’alimentar l’animal perquè
en Patufet pogués sortir de
la seva panxa.

El moment més solemne
del matí va ser l’arribada del
Patge Reial que, acompa -
nyat de la seva particular
assistent, va deixar bocaba-
dats els més petits. Tal com
marca la tradició, cadascun
d’ells va pujar a l’escenari
per donar-li personalment la
carta per a Ses Majestats o bé
expressar-li els desitjos d’úl -
tima hora. 

16

Un centenar i mig de persones van participar el 5 de gener
a la Festa de Reis que des de fa quatre anys preparen els
empleats del CETIB per recollir joguines per als nens més
necessitats. Enguany s’han superat les aportacions de les
darreres edicions i s’ha arribat al centenar de joguines.

MANEL GASTÓ I Text  MANEL CANETTI I Fotografies

L’espectacle i l’arribada 
del Patge Reial van anar 
precedits d’una suculenta 
xocolatada per a grans i petits
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REGALS PER A TOTS
La Festa de Reis del Col·legi
se celebra des de fa quatre
anys amb la col·laboració
desinteressada del personal
del CETIB, que l’organitza
fora del seu horari laboral.

La festa serveix per con-
tribuir a la campanya “Cap
nen sense joguina”, que
organitza la Cadena Ser. El
CETIB hi ha col·laborat amb
un centenar de joguets, una
xifra que supera amb escreix
la quantitat assolida en anys
anteriors.�

Els nens i nenes del CETIB
van passar el matí embadalits
amb les titelles i la visita 
del Patge i la seva ajudant
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RETRAT PROFESSIONAL

Amb 14 anys exercia d’ajudant del seu pare lampista i així va
trobar la seva vocació: “Sempre l’acompanyava a tot arreu i m’hi
vaig aficionar”, confirma Vicenç Calomarde, director regional
de TÜV Rheinland Ibérica. La trajectòria d’aquest enginyer
tècnic industrial elèctric és vocacional i, a més, contagiosa: dos
dels seus tres fills són també enginyers tècnics i qui sap
quants alumnes seus estimen ara l’enginyeria tant com ell.

Calomarde va estudiar a l’Escola Industrial de Barcelona i,
en acabat, va compaginar durant set anys la docència –en
escoles d’enginyeria, de formació professional i gremials–
amb l’exercici lliure de la professió: “Feia projectes i
instal·lacions junt amb el meu pare”, recorda. L’any 1988
entra a l’Institut Català d’Inspecció i Control Tècnic (ICICT),
que actualment pertany a la multinacional alemanya de
serveis de certificació, inspecció i seguretat tècnica TÜV
Rheinland sota el nom de TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing. La seva tasca inicial era inspeccionar
la posada en marxa d’instal·lacions sotmeses a la Llei de
seguretat industrial que es va aprovar el 1987 a Catalunya.
Així, va participar, entre d’altres, en el control de la
construcció dels túnels de Vallvidrera, de les instal·lacions de
les Olimpíades del 92 o de l’enllumenat públic centralitzat de
Barcelona, projecte pioner en aquell temps. Després va
exercir de cap de secció elèctrica, posteriorment electrotècnica
i, ja consolidat com especialista en seguretat industrial i
instal·lacions elèctriques, és nomenat delegat de Catalunya i,
fa dos anys, ascendit a director de la regió llevant de la
companyia. “Ara tinc funcions més enfocades a la gestió, tot i
que intento mantenir el contacte amb la tècnica escrivint [ha
editat dos llibres, comparteix autoria en diverses obres i ha
publicat articles tècnics] i fent ponències”, comenta.
Recentment ha publicat Vademécum eléctrico (Ediciones
Experiencia), una obra que té un significat especial per a ell
perquè actualitza “un llibret” que li va regalar el seu pare, un
petit vademècum, que conserva amb molt d’afecte.

Calomarde és un gran aficionat a la música, una
disciplina que va estudiar de jove, i en el seu temps lliure li
agrada tocar la guitarra amb els seus fills.�

PATRICIA SERRANO I Text  MARC JAVIERRE I Fotografies

Una vocació contagiosa
Vicenç Calomarde, 
director regional de TÜV Rheinland
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“Un enginyer tècnic
industrial ha de ser
innovador, creatiu i rigorós” 

“Sóc molt rigorós en el treball
i m’hi aboco molt, però també
sóc impacient”

“Admiro les persones generoses
capaces de transmetre els
seus coneixements”

“Els fils que m’uneixen amb
la tècnica són els llibres i les
ponències”
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El Banc de Sang i
Teixits, R+D+i d’èxit

EMPRESA

Catalunya continua a la cua d’Europa en inversió en
recerca i desenvolupament (R+D). En els últims anys
s’han fet progressos que ens apropen a la mitjana
europea, un 2% del PIB, però encara queda molt camí a
fer. Al Banc de Sang i Teixits (BST) fa temps que corren
en aquesta direcció, i ja han assolit algunes fites que
els fan referents internacionals en el sector.

Joan Ovejo, enginyer tècnic industrial i director de
Serveis Generals, explica com en els darrers anys la
direcció d’aquesta empresa pública ha apostat per la
innovació, la gestió professionalitzada dels equipaments
i la industrialització del procés que segueix la sang des
de l’obtenció fins a l’ús. “Sense la figura de l’enginyer
es feia una gestió poc ortodoxa dels recursos: hi havia
redundància d’equips i no es feia un manteniment
preventiu, cosa que derivava en sobrecostos
innecessaris i menor productivitat”, afegeix Iván Cano,
també enginyer i cap de manteniment d’instal·lacions
d’una organització que té més de 2.000 màquines. 

L’equip d’enginyers tècnics industrials es completa
amb Robert Fernández, director de producció de la
divisió de la sang. Un director de producció en una
empresa que es dedica a l’administració de la donació,
la transfusió i l’anàlisi de la sang? “Al Banc de Sang
contemplem el procés pràcticament com en una cadena
de muntatge”, expliquen els tres enginyers tècnics
enfundats en una bata verda. A les instal·lacions que
permeten separar la sang en els tres components bàsics
(hematies, plaquetes i plasma) mostren satisfets
algunes de les màquines que han desenvolupat per a
cada fase del procés. “En algunes ocasions ho hem fet
directament nosaltres, aplicant principis d’altres sectors
com l’automoció, en altres hem col·laborat amb
partners tecnològics”, explica Ovejo. “Hem hagut de fer
grans esforços en R+D que han tingut implicacions en
tota l’organització”. Per exemple, el procés de recepció
s’ha automatitzat. Ara és més ràpid, segur i eficient: on
abans intervenien tres persones, ara només ho fa una. 

Acc10, l’agència per a la competitivitat de la
Generalitat, ha reconegut els esforços de modernització
del BST amb el Premi Nova Iniciativa Empresarial, una
bona empenta per continuar en la cursa de fons de la
innovació.

20

BANC DE SANG I TEIXITS
Empresa pública que té per missió 
la gestió i l’administració de la
donació, la transfusió i l’anàlisi 
de la sang i plasma sanguini a
Catalunya.

Empleats: 636 
Enginyers tècnics industrials: 3
Facturació: 68,4 M d’euros
Any de constitució: 1995
Donacions: 287.340 de sang i
11.103 de plasma.

Passeig Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona 
Telèfon 93 274 90 25 
Web: www.bancsang.net

M. GASTÓ I Text   M. JAVIERRE i BST I Fotografies
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La imatge de l’esquerra correspon
a l’edifici que acollirà la nova seu
del Banc de Sang i Teixits, un
exemple d’eficiència energètica i
sostenibilitat premiat a la darrera
edició de Construmat.

A la dreta, la fàbrica de sang, les
instal·lacions on es recepcionen
totes les donacions de Catalunya,
se separa la sang en els diferents
components i es preparen per a la
distribució. Cada dia es processen
unes 900 donacions.

A la imatge de la dreta, els
enginyers tècnics industrials 
Robert Fernández, Joan Ovejo i
Iván Cano, al costat d’una
màquina desenvolupada pel propi
Banc de Sang. L’aparell permet
optimitzar el procés de recepció 
de les bosses de sang.

21
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La idea és construir una xar-
xa elèctrica que connecti la
generació d’energia renova-
ble que es produeix a diver-
sos indrets del Mar del Nord i
dels països riberencs. Això
inclou, per exemple, els parcs
solars d’Alemanya, els mo -
lins de vent de la costa escoce-
sa, les centrals maremotrius
de Dinamarca o la pro ducció
hi droelèctrica de Noruega,
país que també s’ha incorpo-
rat a la iniciativa, malgrat no
pertànyer a la UE. Altres par-
ticipants són França, Bèlgi-
ca, Països Baixos, Luxem-

burg, Suècia i Irlanda.
A banda dels objectius

tècnics, el propòsit conceptu-
al d’aquesta xarxa és rebatre
un dels arguments que du -
rant anys han esgrimit els
contraris a les energies reno-
vables, que és la manca de
seguretat en el subministra-
ment en funció del temps
atmosfèric. Quan sigui ope-
rativa, la xarxa serà alimen-
tada des de molts punts de
generació que, en el seu con-
junt, reduiran les incerteses.
A més, quan hi hagi energia
sobrant, la infraestructura

facilitarà la venda entre paï -
sos de manera que es produ-
irà un aprofitament màxim.

RAONS DE PES
L’aposta estratègica comença
a quallar per diverses raons.
Primera, la constatació per
part dels països implicats de
les enormes possibilitats
energètiques de la regió del
Mar del Nord. Segona, la
necessitat que tenen les
grans xarxes elèctriques
continentals de posar-se al
dia, especialment per assu -
mir el creixement de l’ener -

A la revista Theknos de desembre vam parlar en aquesta secció del projecte de portar
energia solar des del desert del Sàhara fins a Europa. Ara una altra gran iniciativa pren
forma al nord del continent. Es tracta d’un projecte de cooperació sense precedents per
atorgar a les fonts renovables una posició clau dins el futur energètic.

Canvi de tendència en
la política energètica
Renovables en xarxa al Mar del Nord

ALBERT PUNSOLA I info@cos12.com

SOSTENIBILITAT

La xarxa elèctrica connectarà
parcs solars alemanys, molins
de vent d’Escòcia o centrals
mareomotrius de Dinamarca
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gia eòlica. En aquest sentit,
la iniciativa suposaria un
gran primer pas dins una
renovació a escala més gran.
En darrer lloc, estaríem da -
vant d’un procés totalment
coherent amb els objectius de
la UE d’aconseguir que el
20% de l’energia consumida
el 2020 vingui de fonts re -
nova bles, independentment
dels acords que es puguin
produir en el camp del canvi
climàtic.

A falta de més concreció,
ara és el moment de les
estimacions. La superxarxa
tindria una producció de 30
GW i faria imprescindible el
desplegament de 6.000 km
de cables d’alta eficiència per
al transport de llarga dis -
tància, en gran part subma -
rins. Els països implicats no
han fet encara pressupost
però estudis de Greenpeace i
de l’European Wind Energy
Association (EWEA) han
estimat xifres que van dels
15 als 30 mil milions d’eu -
ros. Els països implicats
esperen presentar un pla de
construcció a la propera
tardor. La viabilitat tècnica
de la infraestructrura ha
estat avalada; ara queda el
finançament. En aquest sen -
tit Europa haurà de decidir
si prefereix actuar a curt
termini –tenint en compte la
conjuntura de crisi– o pen -
sar en els beneficis a llarg
termini.� 

Una lluita
sense resistència

LA DADA

L’any passat es va acomia -
dar amb imatges d’impor -
tants inundacions al sud
d’Espanya, un fenomen uni -
 versal que provoca no po -
ques pèrdues humanes i
econòmiques. Un recent es -
tudi publicat per Science
subratlla que això succeeix
per la mala gestió del terri-
tori exemplificada en la
construcció d’habitatges o
de parcs en zones inunda-
bles. La solució passaria,
segons l’estudi, per impul-
sar un canvi a gran escala
en l’ús del sòl que permetés
que els llits d’inundació, és
a dir, aquelles parts del llit
fluvial ocupades solament
quan es produeixen les cres -

cudes desbordants, siguin
utilitzades precisament per
a aquesta finalitat. La solu-
ció implicaria no impedir
aquest fet amb mitjans arti-
ficials de manera que es
restauressin els ecosiste-
mes de ribera i s’hi pogués
desenvolupar una agricul-
tura compatible amb les
inundacions.�  

Quan hi hagi
energia sobrant,
la infraestructura
facilitarà la ven-
da entre països

Al 2009 es van patir importants inundacions

74% dels residus
generats per les indústries catalanes es recicla, segons les últimes dades
divulgades per l’Agència Catalana de Residus. Aquest percentatge, prou elevat
per si mateix, representa a més la confirmació de la tendència a l’alça del
reciclatge en els sectors productius. Concretament, suposa un increment d’un
1,6% respecte a les dades anteriors i demostra que les empreses catalanes
han fet un esforç remarcable en aquest aspecte.

Aquests residus es posen en valor a la mateixa indústria que els ha
generat, ho fa un recuperador extern o bé es venen com a subproductes. En
aquest darrer cas, el residu generat s’utilitzarà com a primera matèria en el
procés productiu d’una altra activitat.

La indústria que més residus genera és la del sector alimentari amb un
24% del total, seguida d’activitats relacionades amb la transformació de
metalls, l’acereria i els productes minerals no metàl·lics, aquestes són també
les que més valoritzen. Altres indústries amb un alt grau de reaprofitament
dels residus són la fabricació d’adobs, la metal·lúrgia i la fabricació de fusta
i suro.

Les comarques que van generar més residus industrials són el Vallès
Occidental i l’Oriental, amb el 21% i el 10% del total, respectivament. Després
se situa el Baix Llobregat, amb un 9%, i el Barcelonès, amb el 6%.
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Tres importants equipaments de l’Eixample barceloní
estan sotmesos a un procés de renovació i canvi:
l’Hospital Clínic, el mercat del Ninot i la caserna dels
Bombers del carrer Provença, que serà enderrocada
després de 77 anys de servei per fer espai a
l’ampliació de l’Hospital. Al cos de Bombers no només
hi trobem gent d’acció: hi ha un grapat de tècnics,
entre ells enginyers tècnics industrials, integrats en
la ben greixada maquinària d’aquest complex cos de
prevenció, extinció i seguretat.

DAVID ROMAN i XAVIER CORBELLA I Text i fotografies

Els

l’Eixample

EN PORTADA

bombers
i la caserna de 

La vestimenta de protecció
sempre està preparada 
per entrar en acció
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Tot a punt per a una nova
sortida: reomplir els dipòsits
d’aigua dels vehicles i revisar
i plegar les mànegues

QQuan pensem en els bombers
a tots ens ve a la memòria un
home (i des de fa pocs anys,
també una dona) uniformat i
amb casc baixant d’un camió
vermell entomant una màne-
ga, corrent en direcció a un
foc per apagar-lo. Però a més
de les operacions en incendis
o d’altres sinistres, el cos de
Bombers fa moltes més fei-
nes. Actualment el Servei de
Prevenció, Extinció d’Incen -
dis i Salvament (SPEIS) és

una complexa organització
que, a banda de dedicar-se a
les emergències, també vetlla
per la seguretat d’infraes -
tructures i edificis mitjan-
çant una important tasca de
prevenció i protecció civil en
la qual participen tècnics
qualificats (enginyers, engi-
nyers tècnics, arquitectes i
arquitectes tècnics).

L’origen del cos de Bom-
bers, tal com l’entenem avui
dia, hem de buscar-lo a mit-

jan segle XIX, concretament
l’any 1865, quan es munici-
palitza el servei que fins lla-
vors s’anomenava Societat
d’Assegurances Mútues. Fins
llavors el cos de Bombers el
formaven un grup de tre -
balladors dels gremis rela -
cionats amb la cons trucció
(pa letes, fusters i manyans),
que adquirien el compromís
de deixar momen tàniament
la feina i anar a treballar com
a bomber quan una emergèn-
cia ho requeria. 

El cos va anar professio-
nalitzant-se i la figura del
bomber ocasional del segle

EN PORTADA

L’origen del cos de Bombers hem
de buscar-lo a mitjan segle XIX
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XIX va derivar cap a la d’un
treballador més vocacional
però plenament integrat en
el cos (tot i que sovint, en les
estones lliures, continuava
exercint el seu ofici per com-
plementar un sou més aviat
magre). Aleshores el cos de
Bombers era autosuficient en
molts aspectes: les oficines,
els tallers de manteniment
dels vehicles, les obres, les
reformes i el manteniment de
les casernes... tot funcionava
amb recursos propis, traient
profit d’uns tallers ben dotats
i d’una plantilla formada per
paletes, electricistes, fusters,
manyans i mecànics.

Ja fa temps que ser bom-
ber ha passat a ser una pro-
fessió per ella mateixa, amb
uns requisits molt exigents
per accedir al cos, un llarg
període de formació i un sou
que no obliga a buscar feines
complementàries. Pocs re -
corden quan la màxima tem-
peratura suportable per un
bomber s’assolia quan comen -
çaven a cremar les orelles, i
la figura del bomber que
recela de la mascareta anti-
gàs per considerar-la una
protecció inútil per a un ho -
menot fet i dret ja és història. 

L’estructura del cos ha
evolucionat també i de l’or -
ganització original dedicada
en exclusiva a actuacions en
les emergències (anomena-
des “operacions”), en derivà
una branca que amb els anys
prendrà una rellevància es -
pecial: la Divisió de Protecció
Civil i Prevenció. Als Bom-
bers hi trobem molts tècnics
titulats: el cap de la Divisió
d’Operacions i els de les dues
unitats territorials en què
s’organitzen les set casernes
del cos ho són, com també

gran part de la plantilla de la
Divisió de Protecció Civil i
Prevenció, a causa del taran-
nà tecnicoadministratiu de la
feina que s’hi duu a terme.

LA DIVISIÓ D’OPERACIONS
La caserna del carrer Proven-
ça, creada per a l’exposició
universal de l’any 1932, és la
més antiga de les set que hi
ha a Barcelona d’ençà que
l’any 2000 es clausurà la del
carrer Lleida. Amb una su -
perfície construïda de vora
8.500 metres quadrats (actu-
alment no tots en ús) és la
més gran de la ciutat.

Els bombers del parc de
l’Eixample participen en el
30% del total de les sortides
del cos, ja sigui per avís
directe o bé per donar suport
a accions d’altres casernes.
Les sortides per apagar focs
(el 30% del total) s’organitzen
segons l’anome nat model

Barcelona, un mètode d’acció
l’esperit del qual és enviar els
mitjans necessaris als incen-
dis per mirar d’assegurar-ne
el con trol en la fase inicial,
dis senyat sobre la base de
l’ex periència acumulada en
més de cent anys d’activitat
del cos. Un protocol defineix
els passos a seguir segons
requereix l’emergència per
assistir: la composició dels
equips, la seqüència d’actua -
ció, tot queda definit fins al
més mínim detall. Els pri-
mers passos de tota operació
estan, doncs, procedimen -
tats: s’efectuen de forma es -
tudiada, ràpida i precisa,
gairebé mecànica, sense per-
dre temps. Un cop arribats al
lloc i desplegat l’operatiu,
l’experiència serà el que deci-
dirà les accions a emprendre.
Els equips funcionen neces-
sàriament amb total compe-
netració: en molts casos la

La normativa dels túnels

El Departament de Prevenció i Protecció Civil no tan sols

revisa els projectes de les obres que es fan a Barcelona. De

vegades, aprofitant els coneixements i l’experiència de tants

anys de servei, es redacten normatives al voltant de la

prevenció que serveixen de guia quan es projecta una obra.

En el cas dels túnels, Bombers de Barcelona va redactar una

normativa tècnica que se segueix en tots els projectes

d’aquest tipus construïts des de llavors, i no només a

Barcelona: es considera la “bíblia” de l’especialitat i s’ha

aplicat en diverses obres fora de l’àrea metropolitana. Els

túnels de Vallvidrera, la cobertura de la Ronda del Mig i la

línia 9 del metro, estan dissenyats partint d’aquesta

normativa. El Departament de Prevenció i Protecció Civil,

doncs, en molts casos participa com a consultor en el

disseny dels túnels, en segueix l’execució i, en alguns casos,

fins i tot té cura d’assegurar-ne el bon funcionament un cop

la instal·lació és ja operativa, revisant-ne el manteniment.
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vida d’uns depèn dels altres.
Quan el Centre de Gestió

d’Emergències (situat al car-
rer Lleida) rep un avís que fa
necessària l’entrada en acció
del parc de l’Eixample, al car-
rer Provença tocan luces, que
és com es coneixen els avisos
en l’argot dels Bombers.
Immediatament l’aparent cal-
ma de la caserna s’estronca
pel soroll del timbre i pel
Grup d’Operacions que baixa
lliscant per les barres, com-
pletament polides per l’ús
que se n’ha fet durant 77
anys, 365 dies per any, 24
hores al dia. Els bombers
corren cap a les taquilles,
s’en funden el vestit ignífug i
el casc (un nou i sofisticat
model de casc que es va
incloure en l’uniforme el
novembre passat) i pugen al
vehicle que els pertoca en la
posició que estipula el proto-
col. En cada sortida, un siste-
ma informàtic imprimeix
una fitxa actualitzada gai -
rebé en temps real, on s’es -
pecifica la forma més ràpida
d’arribar al lloc, la posició
dels hidrants més propers i
tota la informació necessària
per arribar-hi amb diligèn -
cia. Si cal, el grup d’ope -
racions activarà el corredor
verd, un dispositiu que per-
met canviar a verd els semà-
fors d’alguns carrers de la
ciutat per tal d’escurçar el
temps de desplaçament.

Després dels minuts d’en -
renou que segueixen a tot
avís, la calma torna al parc,
fins a una nova emergència o
fins que retorni un equip
d’una operació. Quan això
succeeix, cada cotxe s’aparca
al lloc corresponent, si cal
s’omplen els dipòsits d’aigua
i es desen les mànegues.

Curiosament, cada cos de
bombers plega les mànegues
a la seva manera: la forma
d’enrotllar-les ha esdevingut
un fet diferencial. A l’Eixam -
ple, una màquina manual
que porta en actiu dia i nit
durant més de cinquanta

anys és l’encarregada d’aju -
dar els bombers en aquesta
tasca. El funcionament és
tan elemental i estudiat que
es diria que pot funcionar
sola. Segur que seguirà pres-
tant els serveis al parc de
Joan Miró: un contrapunt
històric a la moderna caser-
na provisional.

BOMBERS SENSE MÀNEGA
De fa quaranta anys, el cos
de Bombers disposa d’una
branca amb funcionament
autònom destinada a la pro-
tecció civil i la prevenció. Té
un caràcter bàsicament admi-
nistratiu (com diuen ells,
“som els que no apaguem
focs”) i amb notable pre -
sència d’engi nyers tèc nics).
Aquesta secció s’encar rega
bàsicament de la su pervisió
de projectes i adap  tacions a
la normativa, a la prevenció i
a tasques de formació i divul-
gació entre la ciutadania.

Els projectes de construc-
ció de la majoria d’edificis,
infraestructures o adapta-
cions d’edificis existents a
nous usos (públics o no), pas-
sen tots per les oficines de
Protecció Civil i Prevenció.
Allí els projectes són estu-
diats pels tècnics, que eme-
tran un veredicte en referèn-
cia a la seguretat de les noves
instal·lacions davant dels ris-
cos d’incendi, inundacions,
etc. Si cal, aconsellaran sobre
les modificacions pertinents
per tal de millorar o optimit-
zar la seguretat dels projec-
tes. L’informe emès des del
cos de Bombers és preceptiu,
és a dir, prové d’una autoritat
en la matèria i és, per tant, de
compliment obligat.

Actualment, els sistemes
de prevenció són cada cop

FITXA TÈCNICA

Nombre de casernes: 7
Total de bombers en plantilla: 700
Treballadors del cos d’operacions: 680
Treballadors de la secció de Prevenció 
i Protecció Civil: 20
Tècnics titulats al cos: 24
Sortides anuals: unes 17.000 (2009)
Temps mitjà d’arribada: 6,58 minuts
en serveis urgents
Vehicles operatius: 70

EN PORTADA
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més eficaços i rarament es
produeixen incendis de gran
magnitud. La pre venció ope -
rativa té com a ob jectiu pre -
parar el cos d’ope racions per
a casos com aquests, en ins-
tal·lacions susceptibles de
patir focs perillosos o de
grans dimensions, ja sigui
perquè es tracta d’indústries
que treballen amb materials
perillosos o bé perquè són
llocs on s’em magat zemen
materials in flamables o ex -
plosius. La Di visió de Pro -
tecció Civil i Pre venció duu a
terme un treball de camp
amb la Divisió d’Operacions
per tal que els bombers co -
neguin in situ les insta l·la -
cions. D’aquesta manera, ar -
ribat el moment d’una
emergència, s’asse gura l’efi -
càcia de les accions ja que
són llocs que els equips ja
coneixen. Amb la visibilitat
reduïda pel fum d’un incen-
di, ajuda molt tenir una idea
prèvia del lloc on s’està tre-
ballant.

També funciona activa-
ment una Aula de Prevenció,
que publica material didàctic
i imparteix cursos per a esco-
les, empreses i comunitats de
veïns (in situ o en una aula
habilitada en la mateixa ca -
serna del carrer Provença).
En aquests cursos s’ense -
nyen coneixements bàsics pe -
rò molt útils perquè la gent
sàpiga com reaccionar da -
vant un incendi o una emer-
gència.

Situats en el primer pis
d’un edifici a tocar de la vella
caserna, la Divisió de Protec-
ció Civil i Prevenció mantin-
drà les dependències en la
ubicació actual fins a nou
avís, i se’n separarà física-
ment del cos d’operacions

quan aquest es traslladi al
parc provisional de Joan
Miró. Separats, però tre ba -
llant com sempre en la ma -
teixa sintonia: els uns de
portes enfora, els altres fent
una tasca sovint tant desco-
neguda com necessària. I
seguiran prestant, sol·lícits,
els seus serveis, amb la ca -

serna que va ser gairebé casa
seva durant tants anys en el
record i amb la mirada posa-
da en el futur.�

El catàleg d’eines:
el ‘vademècum’ de l’ofici

El cos de Bombers de Barcelona disposa d’una gran

quantitat d’eines per dur a terme la tasca diària. Algunes

són de funcionament elemental, d’altres són d’utilització

prou complexa. Tradicionalment els bombers aprenien a

emprar cadascun d’aquests estris mitjançant el boca-orella.

La informació passava de mestre a alumne, amb el

consegüent risc de pèrdua de dades. Per evitar aquest fet,

més acusat com més sofisticat era l’instrumental, es van

crear les Fitxes de Materials, Eines i Recursos, una base de

dades on hi ha, classificades sistemàticament, totes les

eines del cos, cadascuna associada a un detallat manual

d’utilització. Gràcies a aquest sistema, pioner a Europa,

tots els Bombers del cos estan informats de com emprar

l’instrumental que tenen a la seva disposició en cada

caserna, que és ni més ni menys de 480 “aparells”,

incloent-hi 42 vehicles.

Els itineraris de totes les
destinacions possibles estan
descrits en unes fitxes que
s’actualitzen periòdicament 
en format digital i en paper

El CETIB té una comissió de Seguretat 
contra Incendis i Emergències. 
Més informació a www.cetib.cat/comissions
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“
Ramón Entrena, 
assessor jurídic del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI)

ENTREVISTA“
no hagi dit res

L’any ha començat una mica convuls per a alguns
col·lectius professionals i per a les entitats que els
representen, com és el cas dels enginyers tècnics
industrials i els seus col·legis. El Decret conegut com 
a Llei Òmnibus, aprovat el passat mes de desembre,
suposa l’adaptació de les lleis espanyoles a la Directiva
Europea de Serveis. Segons la vicepresidenta primera
del govern, María Teresa Fernández de la Vega, la Llei
pretén guanyar en eficiència, productivitat i creació de
treball, però la realitat és que ha obert molts
interrogants en qüestions com la possible supressió 
dels visats. Ens ho explica Ramon Entrena, assessor
jurídic del COGITI, abans d’impartir una conferència al
CETIB explicant la nova Llei.

JORDI GARRIGA MAS I Text  LOURDES SEGADE I Fotografies

Em sorprèn que la
Generalitat

sobre la Llei
de Catalunya
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Aquesta nova Llei afecta col-
le gis, professionals i consu-
midors. Per a vostè qui en
surt millor parat?
Crec que l’orientació de la
Llei és clarament economicis-
ta en un sector en què, des
del punt de vista de l’exercici
de la professió, hi ha valors i
principis que estan molt per
davant dels econòmics. Entre
ells, i aquest és un dels prin-
cipis bàsics de la Directiva de
Serveis europea, els interes-
sos dels mateixos consumi-
dors i usuaris.

Precisament a aquests pretén
defensar la nova Llei…
Miri, per molt d’èmfasi que
posi la Llei en el fet que es
configura com a fi essencial
dels col·legis la defensa dels
interessos dels consumidors
i usuaris, el cert és que
aquest és un principi vacu, ja
que amb la minimització que
la Llei produeix en les fun-
cions i competències reals
dels col·legis professionals, el
consumidor o usuari serà el
principal sacrificat.

Una cosa és garantir la libe-
ralització dels serveis i una
altra garantir-ne la qualitat.
Per descomptat i no hi ha cap

mena d’incompatibilitat en -
tre el fet que tot aquell qui
acompleixi els requisits de
formació necessaris per exer-
cir una professió la pugui
exercir sense cap me na de
restricció a tota la Comuni-
tat Europea, i el fet que en
la relació entre el client el i
professional hi ha d’haver
un control deon tològic. Ai -
xò, lò gicament, ho ha de
con trolar el col  ·legi profes-
sional.

Així doncs, l’adaptació a la
Directiva de Serveis no re -
queria una Llei com aquesta?
Sense cap mena de dubte.
Actualment ens trobem amb
dues directives, una de se -
tembre de 2005 sobre qualifi-
cacions professionals, i una
altra de 2006 sobre serveis
en el mercat interior. Tant

l’una com l’altra consagren
una sèrie de principis de
control de l’exercici de les
professions, de garantia de
la qualitat dels serveis pro-
fessionals, de la legitimitat
de l’establiment de requisits
per a l’accés a les profes-
sions, etcètera, etcètera, que
en el fons gairebé es pot
assegurar que els únics
punts de necessària trans-
posició eren la idea de la
finestreta única i la de la
configuració dels col·legis
com a autoritat competent
en les qualificacions profes-
sionals. La resta de princi-
pis inclosos són clarament
qüestionables.

Per tant, es pot dir que tant
la possible supressió del visat
com la no obligatorietat de
col·legiació són iniciatives re -
lativament arbitràries?
Jo el que diria és que són ini-
ciativa del govern. Això ve
determinat, com li deia, pels
posicionaments purament eco -
nomicistes de la Llei.

Així, quins avantatges té per
al consumidor aquesta Llei?
Si parlem de l’exercici de l’en -

Ramón Entrena és assessor 
jurídic del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Peritos e
Ingenieros Técnicos Industriales ENTREVISTA

“L’orientació de la Llei és clarament
economicista en un sector en què hi ha
valors que estan per davant dels econòmics”
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ginyeria, depèn. Tot de pen -
drà què inclogui el Reial
Decret, que no es pot publi-
car més enllà del 27 d’abril
d’aquest any i per al qual es
determinarà en quins casos
d’exercici de la professió el
visat serà necessari, i del que
inclogui una llei estatal que
no pot anar més enllà del
desembre també d’aquest
any, que indicarà en quins
casos la col·legiació serà
obligatòria. Si això es duu a

ter me de forma raonable po -
dríem dir que l’interès dels
consumidors i dels usuaris
estarà assegurat. Però si això
no es fa bé, el primer que en
pagarà les conseqüències
serà el client o usuari. Una
cosa és clara i és que avui,
gràcies al visat, es compten
amb els dits de la mà els
sinistres importants a causa
d’un mal exercici de la pro-
fessió de l’enginyer.

Es podria dir, doncs, que en el
pitjor dels escenaris hi po -
dria haver greus riscos per a
la integritat de les persones?
Sí, no hi ha cap dubte. En el
pitjor dels escenaris, sense
obligatorietat de visar res, és
clar que la seguretat i in -
tegritat de les persones es po -
drien veure afectades.

I, en el millor dels casos, pot
ser que ho estiguem canviant
tot per, a l’hora de la veritat,
no canviar res?
Podria ser. En qualsevol cas,
el que és important és que tot
segueixi bé. És arriscat modi-
ficar el que ja funciona quan,
en molts casos, estem parlant
de la integritat de les perso-
nes. I, compte, no estem par-
lant de corporativisme per
part dels col·legis, sinó de la
defensa dels consumidors
que, legalment, els col·legis
han d’exercir. Com podran
dur a terme aquesta defensa
sense el visat?

En tot cas, vostè que espera?
Tot depèn ara de la capacitat
de negociació pel que fa als
continguts d’aquests reials
decrets?
Doncs no li sé dir. Perquè, per
un altre costat, abans de la
publicació d’aquests reials de -

crets, també cal veure què hi
diuen les comunitats autòno-
mes i, en aquest cas, la Gene-
ralitat. A mi em sorprèn sobre
manera que fins ara les comu-
nitats autònomes no hagin
tingut encara una resposta
activa en tot aquest afer.

En quin sentit?
Doncs que ja haurien hagut
de fer sentir la seva veu en
defensa de les seves compe-
tències. O es que no té Cata-
lunya la seva pròpia Llei de
col·legis i competències per,
en activitats industrials o
d’un altre tipus pròpies de la
Generalitat, determinar si el
visat és o no obligatori? Em
sorprèn i no hi trobo cap
explicació plausible al fet
que la Generalitat encara no
hagi dit res sobre la Llei.

A dreta llei, haurien pogut
fer els governs de les comu-
nitats autònomes les seves
pròpies transposicions so -
bre quines activitats reque-
reixen de visat?
Vostè m’està demanant que
jo respongui a una possible
sentència del Tribunal Cons -
titucional en aquest sentit, i
no ho faré. En tot cas, li diré
que a la comunitat de Ma -
drid ja s’ha legislat que la
col·legiació serà obligatòria
en tots els col·legis professio-
nals que ja estan adscrits.

Per acabar, en quin lloc creu
vostè que quedaran els col-
legis amb tot això?
El que li puc dir és que no per-
cebo preocupació pels col·le -
gis, sinó per la qualitat dels
serveis i la garantia dels inte-
ressos generals. La funció dels
col·legis de servei a l’in terès
general no està en dubte.�

“Gràcies al visat, es compten amb els
dits de la mà els sinistres importants a
causa d’un mal exercici de la professió”
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Les dades de l’habitatge són:
- Planta baixa: formada per

garatge, traster i sala de
calderes, no té calefacció.

- Planta primera: constitui-
da per menjador, sala
d’estar, cuina, dormitori
principal, un bany i un
lavabo. La potència neces-
sària de calefacció és de
7,15 kW i es climatitzarà
mitjançant terra radiant.

- Planta segona: formada
per tres dormitoris, un es -
tudi i un bany. La
potència necessària per a
ca lefacció és de 9,05 kW i
s’es calfarà amb radiadors.

Les característiques de la
caldera són:
- Caldera mural de conden-

sació a gas natural.
- Potència útil 33 kW.
- Rendiment estacional del

109,8%.
- Ampli rang de modulació

(1:5).
- Classe 5 NOx.

- Incorpora un dipòsit acu-
mulador d’acer inoxidable
de 80 litres per la produc-
ció d’ACS.

Les propietats de la ins-
tal·lació solar tèrmica són:

- S’usen sis col·lectors plans
que equivalen a una su -
perfície total d’11,52 m2.

- S’instal·laran en teulada
inclinada, distribuïts en
tres files de dos col·lectors.

- El dipòsit acumulador so -
lar és del tipus tank-in-
tank. El seu dipòsit inte-
rior és de 200 litres i es fa
servir per a l’aigua calen-
ta sanitària. La resta del
dipòsit acumulador s’uti -
litza com a suport a la ca -
lefacció per terra radiant.

FUNCIÓ DELS COMPONENTS
DE LA INSTAL·LACIÓ
Juntament amb l’esquema de
principi de la instal·lació que
hi ha a la pàgina següent, es
descriu la funció que tenen
els diversos components:

Caldera de condensació amb
acumulador integrat: rep l’ai-
gua preescalfada des del  di -
pòsit solar i eleva la seva tem-
peratura fins a la de treball.

ARTICLE TÈCNIC

Estalvi energètic amb
instal·lació solar tèrmica
i caldera de condensació
Analitzem l’estalvi d’energia aconseguit en la producció de calefacció i aigua calenta sani-
tària en un habitatge quan s’utilitza una caldera de condensació combinada amb un siste-
ma d’energia solar tèrmica, en lloc d’una instal·lació convencional. Les dades fan referèn-
cia a un habitatge unifamiliar de tres plantes amb una superfície de 102,35 m2 cadascuna.

ALBERT BLANCO I Baxi Calefacción, SLU

Caldera mural de condensació a gas natural
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Quadre de control de la
caldera: és extraïble i s’uti -
litzarà com a mòdul ambient
de la zona de terra radiant.

Mòdul electrònic de calefac-
ció: controla el funcionament
hidràulic del terra radiant, és
a dir, el seu circulador i la
seva vàlvula mescladora.

Sonda exterior: la caldera mo-
difica la seva temperatura de
treball segons la informació
que rep de la sonda exterior.

Termòstat ambient: contro-
la la temperatura del circuit
calefactat amb radiadors.

Ampolla d’equilibri: separa
hidràulicament el circuit de
la caldera dels de calefacció.

Acumulador tank-in-tank:
consta de dos dipòsits, un
d’inferior de 600 litres utilitzat
com a suport per al terra
radiant, i un altre de superior
de 200 litres utilitzat per l’ACS
solar. El sistema escalfa el
dipòsit inferior, que per estra-
tificació, escalfa el superior.

Central de regulació solar:
controla tots els components
del sistema solar i la vàlvula
de tres vies situada al retorn
fred del terra radiant.
- Si la temperatura de re -

torn és superior a la de
l’acumulador solar, la vàl-
vula envia el flux cap a la
caldera per ser escalfat a
la temperatura adient.

- Si la temperatura de re -
torn és inferior a la de
l’acumulador solar, la vàl -
vula obre pas a l’acumu -
lador per preescalfar l’ai -
gua i reduir el consum de
combustible a la caldera.

Grup hidràulic: inclou els
components hidràulics ne -
ces saris a la instal·lació d’e -
nergia solar tèrmica.

Vàlvula termostàtica solar
mescladora-desviadora: ins-
tal·lada entre l’acumulació
solar d’ACS i la caldera.
Quan l’aigua de l’acumu -
lador solar arriba a la caldera
a més de 48 ºC, la vàlvula la
desvia cap a la mescladora
sense passar per la caldera.

PRINCIPIS BÀSICS 
DE LA CONDENSACIÓ
La condensació consisteix a
reduir la temperatura dels
fums fins a condensar el
vapor d’aigua que contenen.

En aquest procés de con-
densació, els fums cedeixen
la calor latent del vapor d’ai -
gua que es transmet de for-
ma addicional a l’aigua de la
caldera. Per tal que es produ-
eixi la condensació del vapor
d’aigua contingut als fums,
és necessari reduir la tempe-
ratura d’aquests al punt ade-

quat perquè s’iniciï l’aparició
de líquid. Aquesta tempera-
tura es coneix com a tempe-
ratura de rosada i depèn del
combustible, de l’excés d’aire
de combustió i de la pressió.
En les calderes murals de
condensació a gas natural,
aquesta temperatura és de 53
ºC mentre que per al gasoil és
de 47 ºC. El fet que un com-
bustible tingui més o menys
capacitat de condensar vapor
d’aigua depèn de la diferèn-
cia que hi hagi entre el seu
poder calorífic superior (PCS)
i el seu poder calorífic infe-
rior (PCI). El gas natural és
un combustible amb una ele-
vada diferència entre aquests
dos valors, cosa que el fa ser
més favorable per a la tecno-
logia de la condensació.

DETERMINACIÓ DE
L’ENERGIA NECESSÀRIA
Les necessitats energètiques
de calefacció s’han calculat
segons els criteris del Codi
Tècnic de l’Edificació. Així, la
planta primera, climatitzada

Esquema de principi
de la instal·lació
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amb terra radiant, requereix
una aportació energètica de
6.860,47 kWh anuals mentre
que el circuit de radiadors
que alimenta la segona plan-
ta requereix 8.694,19 kWh.

INSTAL·LACIÓ
D’ENERGIA SOLAR
L’aportació mitjançant ener-
gia solar tèrmica s’ha calcu-
lat segons el que s’estableix al
Decret 21/2006, de criteris
ambientals i d’ecoeficiència
en els edificis, publicat per la
Generalitat de Catalunya. Les
necessitats resultants per a
aigua calenta sanitària són
de 168 litres al dia a 60 ºC.

S’ha utilitzat com a mèto-
de de càlcul el de les corbes f
(F-chart), àmpliament accep-
tat com un procés de càlcul
prou exacte per a llargues
estimacions (vegeu Taula).

Durant l’estiu la ins-
tal·lació solar produeix més
energia de la que es necessi-
ta. Per dissipar aquest excés
d’energia captada i augmen -
tar la vida útil d’al guns com-
ponents de la instal·lació,
s’usarà la recirculació noc-
turna, la qual pot activar-se a
la central de regulació. El
funcionament és el següent:
- Quan l’acumulador solar

assoleix la temperatura
de consigna, el circulador
de la instal·lació s’atura.

- La central controla si es
generen excedents de ca -
lor a la instal·lació. Si és
així, torna a activar el cir-
culador per evacuar la
calor a l’acumulador.

- Aquest procés evita que
els col·lectors arribin a la
temperatura d’estancament.

- Si no s’aprofita l’energia
de l’acumulador, durant la
nit s’activa el circulador

per evacuar la calor de
l’acumulador utilitzant els
col·lectors solars com si
fossin un radiador. El cir-
culador pararà quan la
temperatura sigui de 60 ºC.

La instal·lació solar està
formada per sis col·lectors
distribuits en tres files de dos
col·lectors, connectades entre
si en sèrie per tal d’acon -
seguir una temperatura més
elevada, adequada a les ne -
cessitats de calefacció.

ESTALVI ACONSEGUIT
S’aconsegueix que el consum
de combustible per ACS i cale-
facció de l’habitatge unifami-
liar es redueixi en un 50,41%.
L’estalvi de gas natural és de
1.073 m3 i es distribueix en
308 m3, corresponents al ren-
diment més elevat de la calde-
ra, i 765 m3 que aporten els
col·lectors solars.

L’estalvi econòmic pot
quantificar-se en 408 euros
anuals, dels quals 117 corres-
ponen a l’ús d’una caldera de
condensació en lloc d’una

estàndard. Els altres 291
euros són l’estalvi que genera
la instal·lació solar tèrmica.

Consumir menys combus-
tible implica també una reduc-
cióp en l’emissió de gasos con-
taminants a l’atmosfera: dues
tones menys de CO2 per any.

CONCLUSIONS
L’ús d’una caldera de conden-
sació a gas és una solució molt
eficient que permet un gran
estalvi energètic en ins-
tal·lacions combinades d’ACS i
calefacció. A més, aquest es -
talvi pot incrementar-se si s’a -
fegeix una instal·lació so lar
tèrmica que reduirà encara
més el consum de combustible;
el cas extrem arribarà en els
mesos més càlids, ja que la cal-
dera no haurà de funcionar.

En definitiva, es tracta de
no de plantejar la instal·lació
com un conjunt d’elements
independents, sinó com un
sistema en què els diferents
elements interactuen per
buscar la màxima eficiència
energètica i confort per a
l’usuari.�

36

Taula
Necessitats energètiques 
mensuals d’ACS i calefacció
i l’estalvi aconseguit gràcies
als col·lectors solars. En kWh.ARTICLE TÈCNIC

ACS Calefacció Totals Estalvi

Gener 350 3.190 3.540 555
Febrer 311 2.587 2.897 694
Març 331 2.146 2.477 920
Abril 308 1.160 1.468 943
Maig 311 476 787 734
Juny 295 35 330 330
Juliol 298 0 298 298
Agost 305 0 305 305
Setembre 301 58 359 359
Octubre 318 592 909 606
Novembre 320 2.030 2.350 611
Desembre 350 3.283 3.633 601

Anual 3.799 15.555 19.354 6.955

Cobertura solar 35,94%
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El sòl radiant és un mètode
per escalfar les llars o altres
indrets en què la calor prové
de la superfície del sòl. Si bé
els radiadors o les estufes
són més emprats en el nostre
país, en el centre i el nord
d’Europa, l’ús del sòl radiant
està molt estès: a Alemanya,
per exemple, la meitat de les
llars en té.

DOS SISTEMES
Existeixen dues variants: la
que es basa en una ins-
tal·lació elèctrica i la que
funciona amb canonades
d’aigua calenta. En la prime-
ra cal crear un circuit amb
cables calefactors en un
espai prèviament netejat i
aïllat. Un cop feta la ins-
tal·lació, el sistema es reco-
breix amb una capa de mor-
ter sobre la qual anirà el
paviment. En el sistema
d’aigua calenta, el procedi-
ment és similar, però s’hi
col·loquen canonades de
material plàstic. En les dues
variants, l’aïllament és
important per tal que la
calor no es dissipi cap a la
planta inferior. Igualment el
paviment ha de ser un bon
transmissor de la calor. La

pedra i la rajola ceràmica
són òptimes. No és impres-
cindible que la xarxa sota el
paviment s’estengui pertot
arreu: es poden deixar sense
cobrir espais destinats al
mobiliari. En qualsevol cas
existeixen uns protocols
d’instal·lació amb uns parà-
metres ja fixats que es poden
modificar atenent a les
necessitats de cada lloc.

AVANTATGES CLARS
El sistema de sòl radiant
demana una feina considera-
ble pel que fa a la instal·lació
però, un cop ja està operatiu,
comporta avantatges clars.
L’escalfor tendeix a ser uni-
forme en tot l’habitatge i
s’eliminen els salts de tempe-
ratura entre una habitació i
una altra. L’aire també esde-
vé més saludable, ja que
s’eviten les turbulències i
l’ambient no es resseca.
D’altra banda, la manca de
radiadors dóna més possibi-
litats a l’ús de l’habitatge. I,
pel que fa al cas de l’aigua,
no cal escalfar-la tant com en
els sistemes convencionals
per obtenir la mateixa tem-
peratura de confort dintre de
la casa.�

Sistemes de sòl radiant, 
una inversió rendible

L’Any de les ITE compta amb la participació d’onze empreses líders del sector:

Agenda ITE

En el marc de l’Any de les
ITE s’han organitzat una
sèrie de cursos i
conferències que per al
mes de febrer inclouen les
següents activitats:

Sistemes de ventilació
mecànica controlada de
doble flux
Santiago P. Solà,
enginyer industrial, cap
de producte de l’empresa
Siberzone.
22 de febrer de 2010, a
les 18.30 h
Sala d’actes del CETIB

Renovació d’aire
descentralitzada sota
demanda per radiadors
de baixa temperatura
José Vicente,
director tècnic de 
Jaga España; i Timo
Hoek, delegat comercial
de Catalunya de Jaga
España.
25 de febrer de 2010, 
a les 18.30 h
Sala d’actes del CETIB

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Més informació i inscripcions:
www.cetib.cat/agenda
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No. L’exercici de les profes-
sions col·legiades es troba
subjecte al Dret de la Compe-
tència i, en conseqüència,
són el client i el professional
els que, amb total llibertat,
decideixen sobre el preu dels
serveis professionals pres-
tats, mentre queda al marge
qualsevol altra intervenció
en la matèria.

La funció col·legial en
aquest tema ha sofert una re -

PREGUNTES FREQÜENTS

Els enginyers tècnics
han de subjectar 
els seus honoraris 
a algun barem?

El gaudi de la pensió de jubi-
lació, en la seva modalitat con-
tributiva és incompatible amb
el treball del pensionista, amb
les excepcions i en els termes
que legalment o reglamentà-
riament es determinin.

El desenvolupament re -
gla  men tari d’aquesta matè-
ria es troba a l’article 16.1 de

És compatible l’exercici
professional per compte
d’altri i la percepció de
la prestació de jubilació
del Règim General
de la Seguretat Social

conversió: des de regular els
honoraris mínims obligato-
ris, passant per la facultat
d’establir barems d’honoraris
orientatius, fins a l’actual
regulació que disposa que els
col·legis professionals no
poden establir barems orien-
tatius ni qualsevol altra
orientació, recomanació, di -
rec triu, norma o regla sobre
honoraris professionals. No
obstant això, els col·legis po -

l’Ordre de 18 de gener de
1967, per la qual es dicten
normes d’aplicació i desenvo-
lupament de la prestació de
jubilació en el Règim General
de la Seguretat Social, que
estén la incompatibilitat a
“tot treball del pensionista,
per compte aliè o propi, que
doni lloc a la seva inclusió en

dran elaborar criteris o rien -
tatius als exclusius efectes de
la taxació de costos.

En aquest sentit, la Co -
missió Nacional de la Compe -
tència (abans Tribunal de
Defensa de la Competència)
ha sancionat col·legis profes-
sionals per entendre que
havien comès pràctiques res-
trictives de la competència
per la fixació de criteris de
preus o honoraris.

En definitiva, els engi -
nyers tècnics industrials
han de valorar la seva expe-
riència, el seu mèrit, la seva
capacitat professional, així
com la complexitat de l’en -
càrrec pro fessional per tal
de determinar els seus  ho -
noraris professionals en ca -
da cas.�

l’àmbit d’aplicació del Règim
General d’algun dels Règims
Especials de la Seguretat
Social”.

Del tenor literal d’aquesta
norma es dedueix que la in -
compatibilitat no sorgeix per
la realització de qualsevol
activitat, sinó que aquesta ha
de determinar l’enquadra -
ment en algun règim de la
Seguretat Social.

En conseqüència, el de -
senvolupament de la seva   ac -
tivitat professional per comp-
te propi com a enginyer tècnic
industrial a través de la Mu -
tualidad de Previsión Social de
Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales (MUPITI) resulta
plenament compatible amb el
gaudi de la pensió de jubila-
ció del Règim General de la
Seguretat Social.�

Trobareu les consultes més freqüents que rep el Servei d’Assessorament Jurídic del CETIB a www.cetib.cat
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PUBLIREPORTATGE

El passat dilluns 25 de gener
va tenir lloc, a la sala d’actes
del CETIB, la conferència
“Solucions i aplicacions do-
mòtiques a enllumenat d’e-
mergència”, impartida per
personal de l’empresa Nor-
malux. En aquest acte es va
repassar la normativa actual
d’enllumenat d’emergència i
es va presentar el sistema

intel·ligent desenvolupat per
aquesta empresa asturiana.

El sistema intel·ligent d’en-
llumenat d’emergència per-
met garantir el correcte
funcionament de tota la ins  -
tal·lació i optimitzar les tas-
ques de manteniment.

Normalux proposa dues
versions dins del seu sistema
intel·ligent:

- Versió Autotest: les llu-
mi nàries s’autodiagnos ti -
quen de forma autònoma
en temps real. En cas d’u -
na possible anomalia, in -
for men mitjançant leds
que duen incorporades.

- Versió Domòtica: a més de
l’autocontrol que fan les
emergències compatibles
amb la versió Autotest, en
la versió Domòtica els
equips estan connectats a
un bus de dades. D’a -
questa forma, és possible
la supervisió de tota la
instal·lació des d’un únic
dispositiu de control.

Són més de 300 els mo -
dels de lluminàries compa -
tibles amb el sistema in -
tel·ligent. D’aquesta forma,
Normalux disposa d’una àm-
plia oferta que permet abor-
dar qualsevol projecte d’en-
llumenat d’emergència.

Convé destacar també la
disponibilitat d’un gran nom -
bre d’equips, dins del seu ca -
tàleg, amb tecnologia LED.
Una solució alternativa a
l’actual tub fluorescent que
permet reduir el consum
elèctric considerablement.

Dins de la versió domòtica
convé destacar certs aspectes
comentats durant la confe-

rència com per exemple:

- Disponibilitat d’equips amb
tecnologia sense fils: la
comunicació sense fils en -
tre equips evita haver de
cablejar la instal·lació. 

- Sistema Protector de bate-
ria: els equips compati-
bles amb la versió domòti-
ca disposen d’un sistema
de protecció de la bateria
anomenat “protector” que
permet optimitzar la seva
vida útil i fer que els
equips siguin energètica-
ment més eficients. Grà-
cies a aquest sistema,
l’equip tan sols necessita
carregar per al percentat-
ge demanat, el temps de
càrrega passa de 24 hores
a 10 i a més s’aconsegueix
que la vida de la bateria
augmenti considerable-
ment (optimització del
manteniment).

En definitiva, una solució
perfecta per a l’enllumenat
d’e mergència.�

Solucions i aplicacions domòtiques
a enllumenat d’emergència

Més informació: 
www.alumbrado-inteligente.com

Normalux disposa d’una àmplia oferta
per a projectes d’enllumenat d’emergència
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Clau de la qualitat d’una ins -
tal·lació elèctrica, la selec ti vitat
entre circuits s’ha d’es tu  diar
amb cura. Al gunes aplicacions
de càlcul d’instal·la cions elèc -
triques fan aquest tipus d’es -
tudis de manera més o menys
exhaustiva. Amb el suport de
les corbes de selectivitat, Alpi
proposa una so lució gràfica i
comprensible. Per calcular la
selectivitat, el projectista de
la instal·lació pot recórrer a
diferents mètodes, principal-
ment al de taules de selectivi-
tat o al mètode de corbes
(gràfic 1), més universal.

Definició segons 60947-1
Part 1 2.5.23

QUÈ DIU EL REBT?
ITC-BT-19 2.4. Subdivisió de
les instal·lacions
“Les instal·lacions es subdivi-
diran [...] per a la qual cosa
els dispositius de protecció
[...] seran selectius amb els
dispositius generals de pro-
tecció que els precedeixin”.
D’això es dedueix que l’exi gèn-
cia de continuïtat del servei
traduïda per la selectivitat és
la base d’una instal·lació.

LES TÈCNIQUES USADES
La selectivitat amperimètrica
descansa sobre la distància
en tre les intensitats de les cor -
bes de protecció temps/cor rent.
Les taules de selectivitat entre
aparells aigües amunt i aigü-
es avall permeten demostrar
la qualitat d’aquesta: una bo -
na selectivitat és anomenada

total, d’una mala selectivitat
se’n diu nul·la. Les taules són
el resultat d’assaigs de labora-
tori: taules de la CEI 269-1 per
als fusibles, i taules de selecti-
vitat subministrades pels fabri-
cants d’aparellatge (gràfic 2).

La selectivitat cronomètrica
es basa en un desajust tem -
poral en les corbes temps/cor -
rent dels aparells implicats.

La selectivitat energètica uti-
litza la capacitat limitadora de
l’aparell més proper al de fec -
te, limitant l’energia que pas-
sa a un valor inferior al neces-
sari per fer que es dispari la
protecció aigües amunt. En
aquest cas, les corbes deixen

de ser significatives i cal apli-
car taules o mètodes de càlcul.

COMFER UN ESTUDI PRÀC-
TIC DE SELECTIVITAT BT?
Taules o corbes? Vegem al -
guns costums europeus:

A França, preval l’ús de les
taules, que tenen avantatges:
resultats  concisos, quantifi -
cables i quantitativament in -
tel·li gibles. La selectivitat és,
en el millor dels casos, total;
en el pitjor nul·la, i moltes
vegades parcial, indicant el
valor entre els dos aparells
estudiats. També tenen limi -
tacions: no permeten trac tar
la selectivitat fusible/auto mà -
tic, la selectivitat en tre apa -
rells de diferents fabri cants o

Selectivitat BT: Caneco BT, 
un software expert en la matèria

PUBLIREPORTATGE
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aparells amb retardació.
A Alemanya no es confia

gaire en els assaigs de selec-
tivitats de les taules. El mèto-
de de superposició de corbes
és el més utilitzat i el que
exigeixen els projectes. Dóna
una representació visual de
la selectivitat però té el de -
fecte de no ser sempre intel·li -
gible: quan les corbes es mun-
ten en algunes zones, cal la
interpretació d’un expert.

QUÈ FA CANECO BT?
Amb l’editor de circuits amb
càlcul normalitzat i esquemà-
tica automàtica Caneco BT,
Alpi compta amb més de 15

anys al servei de la selectivi-
tat, tant amb l’ús de taules
com pel mètode calculat. Des
de final del 2006, la versió 5.2
proposa, a més, l’examen de
la selectivitat amb el suport de
les corbes. Caneco BT integra
les corbes de l’aparellatge dels
fabricants, actualitzades regu -
larment. Amb això podem
tractar totes les combina-
cions possibles de selectivitat
entre aparells i també entre
fusibles i automàtics.

COM FER INTEL·LI GIBLE LA
SELECTIVITAT PER COR BES
A més de la representació de
la corba real, Caneco BT dó -

na un re sultat quantitatiu i
intel·li gible. En particular,
el posicionament respectiu
de les corbes pot ser inter-
pretat i Caneco BT indica si
la selectivitat és total, nul·la
o parcial. Els resultats tan -
gibles de Caneco BT l’aju -
daran molt a dirigir i con-
trolar la qualitat de les
seves ins tal·lacions, tant si
l’apa rellatge és del mateix
fabricant, com si no ho és.�

Programari i serveis per a l’enginyeria 
i la instal·lació d’AM, MT i BT
alpi@ysi.es / www.caneco.es

Alpi organitza una jornada tècnica  el 8 de
març a les 18 h a la sala d’actes del CETIB
Inscripcions a www.cetib.cat/agenda
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INNOVACIÓ

Un món (sostenible)
de ciutadans (implicats)

Per què no omplim les nostres
vides d’opcions que retallen 
les factures a final de mes i,
alhora, estalvien consum
energètic a escala global?

L’evolució tecnològica, el desenvolupament de nous materials i les crisis econòmiques de
les últimes dècades són factors que han contribuït a conscienciar la societat sobre la
necessitat de viure en un món més sostenible. No obstant això, l’autèntic detonant que can-
viarà el model de generació i consum d’energia és la implicació directa de cada ciutadà.

INFONOMIA I www.infonomia.com

Afortunadament, el sosteni-
ble ha arribat per quedar-se.
Més enllà del debat polític
sobre el canvi climàtic, la
necessitat d’aprofitar millor
els recursos disponibles i no
malbaratar energia ja no és
una qüestió de moda, sinó
que es va instal·lant a les

consciències com una cosa
normal. Des de les escoles
fins als professionals, pas-
sant pel ciutadà del carrer,
les opcions de consum mode-
rat van guanyant terreny, i
potser en aquest sentit la
crisi econòmica haurà estat
un factor positiu.

I és que, si la tecnologia
ho permet, per què no
omplim les nostres vides
d’opcions que retallen les
factures a final de mes i,
alhora, estalvien consum
energètic a escala global?

Els pròxims anys veurem
com el nostre dia a dia s’om -
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ple d’opcions simples, però
que suposaran un canvi fo -
namental en el nostre model
de vida: un exemple són els
smart meters o comptadors
intel·ligents, que estableixen
una connexió de dades bidi-
reccional entre el consumi-
dor i la companyia elèctrica
que permeten planificar el
consum d’energia de manera
que es pot prefixar, per exem-
ple, l’apagada de l’aire condi-
cionat quan la demanda és
alta i estalviar gràcies a
aquesta acció. A la llista de
fonts d’energia renovables
que aquests últims anys
s’han incorporat a la nostra
economia (plafons solars,
turbines de vent, geotèrmia,
sistemes de vehicles híbrids),
s’afegirà un fet que té tot el
sentit del món: la trans -
formació i l’aprofita ment de
l’energia cinètica generada
per les persones.

Conscients d’això, i analit-
zant les possibilitats que ofe-
reix el tràfec constant d’una
ciutat com Nova York, Jenny
Broutin i Carmen Trudel, des
del seu Fluxxlab, han ideat
un sistema senzill per aprofi-
tar el moviment que generen
cada dia milers de persones
entrant i sortint d’edificis
públics, estacions de trans-
port o grans seus corporati-
ves. Es tracta d’una cosa tan
simple com una porta giratò-
ria que converteix l’energia
cinètica en electricitat. Grà -
cies a aquesta “turbina urba-
na invertida”, tal com la des-
criuen les seves inventores,
es podria il·luminar 16 fluo-
rescents d’un edifici durant
24 hores i la gent podria
conèixer quanta electricitat
ha generat a través d’un sen-
zill aparell que mesuraria la

quantitat d’e lectricitat pro-
duïda.

L’invent va més enllà de
ser una solució tècnica, ja
que pretén contribuir a can-
viar les pautes de comporta-
ment dels ciutadans, impli-
cant-los directament en el
procés i fent que siguin cons-
cients de la gran repercussió
de les seves accions.

Una cosa semblant se’ls va
acudir, ja fa uns anys, als
enginyers d’Enviu (Rotter -
dam), que juntament amb
altres centres tecnològics van
desenvolupar la idea d’una
discoteca sostenible (Sustai -
nable Dance Club). Es tracta
d’obtenir energia elèctrica a
través de l’energia mecànica
que generen els usuaris en
ballar a la discoteca. El siste-
ma utilitzat per generar
energia és a través de l’ano -
menat efecte piezoelèctric: un
fenomen físic pel qual certs
tipus de cristalls donen lloc a
diferències de potencial en
ser sotmesos a tensions
mecàniques i produeixen,
així, electricitat. Com en l’e -
xemple anterior, el sistema
està desenvolupat de manera
que convida els usuaris i els
incentiva a moure’s sobre la
plataforma, amb l’objectiu de
crear efectes òptics i canvis
de colors en el local. Un cop
més, es tracta de conscien-
ciar i implicar activament les
persones en el procés genera-
dor d’energia. A més, els res-

ponsables del Sustainable
Dance Club han desenvolu-
pat una versió transportable
que es pot comprar o llogar
sense necessitat d’una ins-
tal·lació prèvia.

En aquesta línia d’in -
novació, ja hi ha qui ha pro-
posat connectar els gimnasos
a la xarxa, de manera que
l’esforç dels humans no
s’evapori només en suor. De
fet, l’al·licient de poder-te
convertir en el “major gene-
rador” del mes (el que més
Watts ha generat) pot resul-
tar interessant (fins i tot eco-
nòmic: podrien descomptar-
ho de la quota mensual!).

La nostra vida quotidiana
està associada cada dia més a
una multitud de dispositius
que requereixen alimentació
energètica: el telèfon mòbil,
l’ordinador portàtil, el GPS,
la consola de jocs, la ràdio,
etc. La dependència de piles i
bateries és cara, econòmica-
ment i ambientalment. En un
món de tecnologies i ma -
terials intel·ligents, arriba
l’ho ra de pensar en clau
d’homo-watt, la capacitat dels
humans de generar una part
de l’energia que consumim, o
potser algun dia tota, ja no
com una mostra de responsa-
bilitat social cap al planeta,
sinó com un acte quotidià i
tan obvi que gairebé serà
inconscient.�
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REFERÈNCIES

Smart Meters
www.smartmeters.com

Sustainable Dance Floor
http://sustainabledanceclub.com/?t=produ
cts&p=1

Fluxxlab
www.fluxxlab.com/index.html

L’invent pretén
contribuir a
canviar les
pautes de
comportament
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Al final de la dècada de 1970
es produí un boom de la bici-
cleta de muntanya: amb bas-
tidor reforçat i rodes de tacs,
les Bicicross BH, Motoretta
GAC i Panther de Derbi feien
les delícies del jovent, que
treia tot el suc d’aquestes
mountain bikes avant la let-
tre, fins i tot fent equilibris
imitant als pilots de trial. 

Pere Pi treballava a la fà -
brica Montesa, on es produ-
ïen les motos Cota de trial i
quan va conèixer l’existència
d’aquest corrent de tunning
rural de bicicletes va tenir la
idea de dissenyar-ne una per
practicar el trial, comple-
ment ideal a la gamma Cota:
en pocs mesos sortia al mer-
cat la primera Montesita. La
novetat i una encertada cam-
panya publicitària van con-
vertir el bicitrial en un èxit
sonat. En pocs mesos l’espe -
cialitat es rebatejava amb el
nom de trialsín, es reconeix
com a esport federat i les
ganes de fer equilibris a cop
de pedal s’escampen arreu.

Quan Montesa decideix

abandonar la producció de
bicicletes, Pi pren la decisió
de fabricar-les pel seu comp-
te i emprèn una aventura
fabril que dóna el primer
fruit el desembre de 1983: la
Monty T-19.

Ot Pi, el seu fill, ha estat
des de sempre vinculat a
l’esport del biketrial (actual -
ment el nom oficial de l’es -
pecialitat): com a pilot (cinc
vegades campió del món),
com a provador de les bicicle-
tes que fabricava el seu pare,
i, actualment, al capdavant
de Bicicletas Monty, SA, en
què treballen 42 persones
(incloent-hi un equip de com-
petició de primer nivell mun-
dial) i que fabrica prop de
40.000 bicicletes anuals.

Si bé en un principi la
producció de Monty se cen -
trava en el trialsín, aviat l’o -
ferta es va diversificar bus-
cant entrar en sectors poc
atractius a grans marques.
Actualment Monty té en
catàleg bicicletes de passeig,
plegables, infantils, elèctri-
ques, de BMX i monocicles.

Originalment els compo-
nents eren nacionals i el
muntatge de les bicicletes es
feia als tallers de Monty.
Amb l’objectiu de millorar la
qualitat, Monty va encarre-
gar-se també de la fabricació
dels bastidors. A principis
dels 90 el panorama indus-
trial del país havia canviat i
era molt difícil trobar com-
ponents amb una relació
entre qualitat i preu raona-
ble, i els Pi van començar a
comprar bastidors i compo-
nents a Àsia, sempre segons
els dissenys sorgits de l’ofi -
cina tècnica de Monty.

“Les bicicletes de trial són
les que donen prestigi a la
casa i les que fan marca”, co -
menta Ot Pi. La Kamel XXV,
fabricada en sèrie nu merada
i amb una decoració especial
per celebrar els 25 anys de
l’empresa, és el mo del més
sofisticat del catàleg. Com-
parteix poc més que la marca
amb les T-19 de 1983 amb les
quals s’inicià la nissaga
Monty. El lleuger alumini és
emprat en la majoria d’ele -

Poques firmes poden presumir d’haver estat pioneres en un esport i seguir sent la punta
de llança de l’especialitat 25 anys després. Monty és el referent mundial en bicicletes de
biketrial i, per a la temporada 2009-2010, commemora un quart de segle d’èxits en
l’especialitat amb el model Kamel XXV, dissenyat i muntat a Sant Feliu de Llobregat.

Les Monty de biketrial:
25 anys d’evolució i d’èxits

DAVID ROMAN i XAVIER CORBELLA I Text i fotografies

CULTURA

La lleugeresa de la bicicleta
Kamel XXV és evident, com
demostra Ot Pi, al capdavant
de Bicicletas Monty, SA

A l’oficina tècnica de Monty
es dissenyen els xassís de 
les bicis de ‘biketrial’ amb la
singular finestra mecanitzada
a la columna de direcció 
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ments: bastidor, manillar,
plat, bieles... tot és fet amb
diferents aliatges, se gons la
finalitat de cada component.
La dieta mecànica ha arribat
a eliminar el seient i deixa el
pes de la Kamel en només
8,5 quilos. Els tubs del basti-
dor són de conificat múltiple
amb parets de gruix varia-

ble, dimensionats en funció
de les sol·licitacions que re -
bran un cop soldats. El tub
superior del bastidor està hi -
droconformat (modelat amb
un motlle i aigua a pressió).
Els frens d’accio nament hi -
dràulic completen el còctel
que fa de la Kamel XXV la
referència en l’especialitat.

Monty té una posició sòli-
da en el món de la bicicleta:
les prestigioses biketrial es
recolzen en un catàleg diver-
sificat, una treballada imat-
ge de marca i una estructura
adaptada als temps. En uns
anys veurem jovent pedalar
sobre la Kamel L, la versió
del cinquantè aniversari.�
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FITXA TÈCNICA
Objecte: Bicicleta Monty de Bike Trial
Marca: Monty
Fabricant: Bicicletas Monty, SA 
Data d’inici de producció: 1983
Unitats fabricades (aprox.): més de 150.000
Producció anual: 7.000 unitats (en diferents versions)

Theknos 139 entrevista.qxp:NOUTheknos2010  9/2/10  16:39  Página 45



Theknos 139 entrevista.qxp:NOUTheknos2010  9/2/10  16:39  Página 46



Theknos 139 entrevista.qxp:NOUTheknos2010  9/2/10  16:39  Página 47



Theknos 139 entrevista.qxp:NOUTheknos2010  9/2/10  16:39  Página 48


