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Hem d’intentar defugir del

pessimisme que últimament

impera motivat per la crisis

que travessem i per la incer-

tesa de la nostra professió a

causa de la Llei Òmnibus.

Hem de ser capaços de veure

tota la gama cromàtica de les

coses i no només la part fos-

ca. Hem d’omplir de contin-

gut la frase que la crisi agu-

ditza l’enginy i entendre que

aquesta també pot portar

avantatges i oportunitats. 

Els enginyers tècnics

tenim quelcom a dir i fer en

molts camps, com ara els

vehicles elèctrics, l’eficiència

i estalvi energètic, el soroll,

la conjunció de qualitat, medi

am bient i riscos laborals, etc. 

Sense perdre el pragma-

tisme que sempre ha caracte-

ritzat l’enginyeria, cal esfor-

çar-nos per tal de veure

oportunitats on d’altres sols

veuen amenaces. La depre-

ciació de l’euro, per exemple,

millora la competitivitat de

les exportacions.

És clar que no es pot valo-

rar tot en la clau binaria del

tot o res, i que en l’avenç de

seguretat i confort de la socie-

tat han intervingut molts

més paràmetres que els deri-

vats de l’enginyeria, però

està clar que des de la nostra

professió hem estat, som i

serem un pilar important en

el desenvolupament de la

societat; i des de aquesta

perspectiva hem de seguir

treballant per sortir tots

junts d’aquest malson. Tot

plegat, amb l’op timisme i

esperit d’equip que varem

demostrar tota l’en ginyeria i

l’arquitectura a Madrid el

passat 7 de maig, on una

marea de companys i compa-

nyes varem envair el carrer

d’Alcalá proveïts de cascs de

color blanc com a símbol

identificador de les nostres

professions. 

Cal que aquesta demos -

tració de l’enginyeria i l’ar -

quitectura, feta en dia feiner

i amb tot l’esforç individual

que això comporta, arribi als

responsables i els faci refle-

xionar sobre allò que volem

la part dels ciutadans que

desenvolupem aquestes pro-

fessions.

I per últim, és de rebut

agrair a tots els que traient

hores de son i de la seva tas-

ca, van fer l’esforç de despla-

çar-se a Madrid. Com també,

als que ens heu fet arribar la

vostra signatura d’adhesió a

les al·legacions al Projecte de

Reial Decret sobre les obliga-

cions del visat col·legial.

Aquest projecte inclou des -

propòsits tan curiosos i in -

congruents com ara que,

deguda a una suposada com-

plexitat tècnica i asimetria,

caldrà visar els projectes

d’instal·lacions comunes de

telecomunicacions en els edi -

ficis, i no així els d’ins -

tal·lacions de BT o AT, o

qualsevol altre dels que s’en -

globen en el camp de la segu-

retat industrial. En altres

paraules, sembla ser que la

instal·lació d’una simple an -

tena de TV és molt més com-

plexa i perillosa que una ben-

zinera en casc urbà. Esta vist

que, tal com diu un popular i

conegut programa de radio,

“Tot és molt confús”.■

3

Un toc d’optimisme

Joan Ribó I Degà

dega@cetib.cat

Hem d’omplir

de contingut 

la frase que la

crisi aguditza

l’enginy

OBSERVATORI
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Reclamem al Govern l’ajornament 

de l’aprovació del Reial Decret

Informació col·legial, pàgina 10
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Curs d’instal·lacions
elèctriques bàsiques.
Criteris de selecció
de materials
Miquel Cañadas i Josep
Maria Giro, ambdós
enginyers tècnics industrials
de l'empresa Schneider
Electric España
22, 29 i 30 de juny, 
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h 
al Tecnoespai del CETIB 

Dimecres 16

El llenguatge 
que oculta 
la mitologia
Conferència 
proposada 
per la Comissió 
de Cultura i Esports
16 de juny 
a les 18.30 h 
a l’Ateneu Industrial 
del CETIB

Curs programa
Calener VYP.
Qualificació
energètica i
subvencions
administratives

Pol Ansó, arquitecte
14, 16, 21 i 28 de juny 
de 17 a 21 h 
a l’espai @ del Tecnoespai
del CETIB
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El Saló Integral de Materials per a Instal·lacions, Ins -
talMat s’ha convertit en tan sol dues edicions en la
trobada de referència dels professionals de les ins -
tal·lacions a Espanya, a l’englobar una oferta expo -
sitiva integral i el major fòrum de debat i reflexió sobre
els temes que marcaran el futur del sector.

66%    No, l’empitjorarà

23%    No servirà de res

11%    Sí, la millorarà

35
INFORMACIÓ 

PROFESSIONAL

41
PREGUNTES

FREQÜENTS

42
INNOVACIÓ

Cap a les ciutats
intel·ligents

46
SALUT

Musculació per a un
moviment eficaç (i II)

44
CULTURA

Gas Gas TXT 250 Pro, la 
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per a l’economia
espanyola?
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Què penses de la proposta 
de retallada del sou 
als empleats públics?

Dóna la teva opinió a www.cetib.cat

La pregunta de juny

L’ENQUESTA DEL WEB

Totes les activitats i inscripcions a www.cetib.cat/agenda

InstalMat es referma
com el saló de 
referència del sector

“Un enginyer tècnic industrial no ha de

tenir por dels reptes que se li plantegin”

Retrat Professional, pàgina 18
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cercle? Molt senzill: amb una

economia que ranqueja per

la via del consum, ara li tra-

iem més poder adquisitiu,

per una banda, i també possi-

bilitat de crear ocupació mit-

jançant l’obra pública, per

l’altra. Això suposa dues co -

ses. Per una banda, retardar

més la sortida de la crisi

–això vol dir tornar a caure

en la recessió de la qual hem

sortit aquest primer trimes-

tre– amb menys activitat i

menys ingressos per a l’Estat

i, per l’altra, més dificultat

per retallar el dèficit, perquè

les obligacions socials tenen

un límit de tall. És a dir, tor-

nar a ser on érem.

Mireu, un país pot tenir

dèficit sobre el PIB amb uns

ingressos molt alts i despeses

molt altes (és el cas d’Ale -

manya o França) o amb unes

magnituds baixes (el cas

d’Espanya), és a dir, amb un

estat del benestar low profile.

En els segons, el marge de

maniobra és molt petit per-

què molt aviat s’arriba al

moll de l’os. Aquí el tocarem

ràpidament. El que més m’es -

tranya de tot és que, en tota

aquesta situació, ningú no

hagi parlat d’atacar el frau o

de fer tornar diners de fora.

Berlusconi va fer tornar

gairebé 100.000 milions d’eu  -

ros al desembre passat amb

una multa del 5%. No dic que

calgui fer exactament el ma -

teix, però en el punt en què

ens trobem la cosa no està

per fer fàstics a res.■

7

Els enginyers 
i les instal·lacions

EN SEGONS

Quan em van demanar

que, coincidint amb el Saló

InstalMat, fes un petit

article sobre el món de les

ins tal·lacions, vaig tenir la

temptació de declinar la in -

vitació però a l’endemà

–sem pre he cregut im -

portant invertir temps a

ma  durar i sospesar les de -

cisions– em vaig adonar de

l’oportunitat d'expressar la

meva opinió des del punt

de vista de l’exercici lliure

de la professió.

Les instal·lacions que

“alimenten” habitatges i

indústries i els donen vida

són moltes, variades i de

complexitat diversa: elèc -

triques, de climatització,

so  lars, antiincendis, de gas,

de fred industrial...

Tot i aquesta diversitat,

la totalitat de les ins -

tal·lacions té una cosa en

comú: unes normes de dis-

seny, execució, inspecció,

manteniment i ús necessà -

ries per obtenir-ne el servei

esperat amb una seguretat

mínima garantida. Fins a

dia d’avui, la manera d’ob -

tenir aquesta seguretat mí -

nima ha estat el disseny, fet

per un enginyer col·legiat

(sota l’observació del seu

col·legi professional), l’exe -

cució a càrrec d’un ins -

tal·lador autoritzat (sota

l’observació del seu gremi

corresponent), la inspecció

(feta per una empresa con -

cessionària de l’Admi nis -

tració), el manteniment i

l’ús d’usuari responsable.

Aquestes condicions, ge -

ne ralment aplicades, han

contribuït a obtenir un ele-

vat nivell de seguretat en

les instal·lacions.

A partir d’ara, amb la

Llei Òmnibus i els nous re -

glaments autonòmics, l’Ad -

ministració s’ha entestat a

no definir qui és el “tècnic

competent” i probablement

no exigir el visat dels

col·legis professionals, obrint

les portes a qui s’atreveixi a

fer projectes indepen -

dentment dels seus conei -

xements i atribucions pro -

fes sionals. Amb aquesta

situa ció s’està molt lluny

de garantir la seguretat

aconseguida fins ara.

Des de la meva modès -

tia, demano que es pren gui

com a referència la Llei

d’or denació de l’edificació

38/1999, en la qual queden

clarament identificats tots

els actors en l’edificació.■

La situació es

complica i el risc

d’entrar en un

cercle de difícil

sortida és gran

Sergi Bolea

Enginyer tècnic industrial

Gerent de Tecno Consultor

Col·legiat núm. 9.531
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Més de deu mil profes sio -

nals, estudiants i em pleats

d’en ginyeries i arqui tectu -

res ar ribats de tot Espanya

es van concentrar a Madrid

da vant del Ministeri d’Eco -

no mia i Hisenda per mani-

festar el seu desacord amb el

Reial decret que elimina el

visat obligatori, i que deixa

els ciutadans (usuaris finals

de les instal·lacions, obres,

etc.) to talment desprotegits i

sense garantia de seguretat.

El visat, abans obligatori, ha

estat recentment suprimit

en l’esborrany del desenvo-

lupament dels reglaments

de la Llei Òmnibus.

La manifestació és la pri-

mera d’aquestes característi-

ques que han dut a terme en

la seva història els engi -

nyers i els arquitectes.

Joan Ribó, degà del

CETIB, juntament amb Vi -

cenç Martínez, president del

Consell General de Col·legis

d’Enginyers Tècnics Indus-

trials (COGITI) va destacar

davant dels mitjans de co -

municació que “des del co -

mençament de la trasposició

8

Gran èxit de la manifestació

convocada per les enginyeries i l’arquitectura

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

El sentiment que la unió fa la força va quedar més que demostrat el passat divendres dia
7 de maig, en la manifestació que les enginyeries i l’arquitectura havien convocat per
protestar pel desmantellament del sistema de garanties sobre la seguretat ciutadana que
suposa l’eliminació del visat professional de projectes.

MÓNICA RAMÍREZ I prensa@cogiti.es

Més de 10.000 professionals

i estudiants d’enginyeries i

arquitectures van protestat 

a Madrid per la Llei Òmnibus

C
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G
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de la Directiva de Serveis,

vam destacar la necessitat de

mantenir el visat d’en -

ginyeria com a garantia de

seguretat. Aquest control

previ garanteix la idoneïtat

del professional, que el tre-

ball compleix la llei i les

prescripcions tècniques re -

glamentàries, i que el pro-

fessional té una assegu-

rança de responsabilitat civil

adequada. No és un simple

control administratiu, sinó

un eficaç control tècnic que

elimina l’intrusisme”.

A més, els representants

dels enginyers i arquitectes

van assenyalar que “per pri-

mera vegada en la història,

enginyers i arquitectes sor-

tim al carrer per defensar la

qualitat i seguretat del nos-

tre treball, que fins ara ha

permès que a Espanya les

catàstrofes i els accidents

greus siguin excepcionals.

Reclamem al Govern l’ajor -

nament de l’aprovació del

Reial decret i l’obertura d’un

debat bilateral entre ministe-

ris i col·legis professionals,

tenint en compte la im -

portància dels temes que es

pretenen modificar amb el

Reial decret. Si no es pro-

dueix una modificació  de la

situació actual, ens obliga-

ran a plantejar recurs al

futur Reial decret, que seria,

consegüentment, escalat a

altres tribunals, nacionals i

internacionals”.

Segons els enginyers i

arquitectes, des de la creació

del visat, l’any 1931, tota la

cadena de seguretat de la

qual va passar a formar part

ha demostrat ser un sistema

de control eficaç a Espanya,

que s’està atacant sense cap

justificació real.

És per això que exigeixen

que les raons de pes exposa-

des pels col·legis professio-

nals en afany de lleial

col·laboració amb els minis-

teris de Foment, Indústria i

Telecomunicacions, Habitat-

ge i Medi Ambient, i Rural i

Marí siguin escoltades i tin-

gudes en compte, fet que

fins ara se’ls ha negat, des-

prés de nombrosos intents.

La manifestació va co -

mençar a l’emblemàtic car -

rer madrileny d’Alcalá, nú -

mero 40, i va acabar just

davant de la seu del Mi -

nisteri d’Economia i Hi senda

amb la lectura d’un manifest

conjunt de les enginyeries i

arquitectures –“decàleg del

7 de maig de 2010 en defen-

sa del servei col·legial de

visat com a garantia de la

integritat física i la segure-

tat de les persones”–, que va

llegir Edelmiro Rúa, presi-

dent de la Unió Professional

de Col·le gis d’Enginyers

(UPCI) i del Col·legi d’En -

ginyers de Camins, Canals i

Ports.■

El 84% de la població,

a favor del visat col·legial

La plataforma Porunasociedadmassegura.com ha dut a terme

una enquesta en la qual es posa de manifest que el 84% de la

població s’estima més que una obra important estigui visada

per un col·legi professional d’enginyeria.

El 74% de la població opina que eliminar l’obligatorietat de

visar els treballs i projectes d’enginyeria que faciliten la vida

quotidiana en perjudicaria la seguretat i la qualitat. A més, nou

de cada deu ciutadans afirma que el sistema de col·legiació

obligatòria s’ha de mantenir. Només el 4,3% opina el contrari.

L’estudi, elaborat telefònicament per l’empresa Sigma Dos a

tot Espanya, revela que el 87% dels enquestats considera que

eliminar el visat repercutiria en la seguretat i la qualitat dels

treballs d’enginyeria. A més, el 92% de la població considera

que els col·legis haurien de visar tota mena de treballs o

projectes inclosos dintre de l’àmbit de les actuacions dels

enginyers.

L’enquesta està disponible al web del CETIB i a

www.porunasociedadmassegura.com.■

El visat ha demostrat ser un sistema de

control eficaç a Espanya des de l’any 1931

La Llei Òmnibus al dia
a www.cetib.cat

9
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10

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

El CETIB ha intensificat les accions

per explicar a la societat, als líders

d’opinió i als legisladors les garan-

ties de seguretat que aporta el visat

dels treballs professionals. Al maig,

el web del Ministeri d’Economia

publicava el Projecte de Reial decret

sobre les obligacions del visat

col·legial i la memòria de l’a nàlisi

de l’impacte normatiu. A par tir d’a -

leshores s’obria un termini de 15

dies per presentar-ne al·legacions.  

El Col·legi, el Consell i el COGITI

van realitzar al·legacions que es van

sumar a les presentades per altres

col·lectius. Les elaborades pels ser-

veis jurídics del CETIB se centra-

ven, entre d’altres, en la vulneració

de les competències exclusives de la

Generalitat en matèria de col·legis

professionals i l’exercici de les pro-

fessions titulades, sobre els col·legis

professionals competents per visar

treballs, i sobre els treballs profes-

sionals que es considera que han de

ser visats obligatòriament en aten-

ció a la relació directa de causalitat

d’aquests amb la integritat física i

seguretat de les persones.■

El Col·legi reivindica la importància del visat

A
V

U
I

Recollida de signatures i publicació d’anuncis

A través del COGITI i en coordinació amb la

resta de consells d’enginyeria i arquitectura

d’Espanya, es va impulsar una recollida de

signatures per donar suport a les al·le -

gacions. El COGITI va recollir un total de

8.000 signatures que es van fer arribar al

Ministeri d’Economia per manifestar que

l’aprovació del Reial decret de visats, tal com

planteja l’esborrany, comportaria un proble-

ma de seguretat i control de les professions

tècniques que afectaria tant la societat com

els professionals col·legiats.

La campanya ha continuat amb la publi-

cació de diversos anuncis en premsa adver-

tint dels riscos per a la societat de la desapa-

rició del visat. Durant diversos dijous, el

diari Avui publicava un anunci a mitja pàgi-

na en el qual es posava de manifest d’una

manera molt gràfica com la nova legislació

posa en perill la regulació de la professió, la

protecció dels consumidors i la seguretat

dels projectes.■

El CETIB ha publicat diversos

anuncis al diari ‘Avui’ en

protesta per la Llei Òmnibus,

‘la llei de la selva’
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Enguany es fa la XIX edició de

l’MBA en direcció i organització

d’empreses i la IX del màster 

en marquèting i distribució

El proper mes d’octubre

comença la dinovena edició

del Programa MBA en direc-

ció i organització d’empreses

i la novena edició del Progra-

ma Màster en màrqueting i

distribució. Aquests estudis

estan organitzats per la Uni-

versitat Politècnica de Cata-

lunya (UPC), que és qui

n’atorga el títol, amb la

col·laboració del Col·legi, i

estan adreçats principalment

a enginyers tècnics indus-

trials.

Fins al moment, prop de

600 alumnes han cursat

l’MBA el 90% dels quals són

enginyers tècnics indus-

trials o pèrits industrials que

han valorat la docència amb

una nota mitjana de 8,5, se -

gons dades de Mario Aguer,

director d’estudis d’ambdós

cursos. Així mateix, la meitat

d’aquests alumnes són col·le -

giats del CETIB. Segons

Aguer, molts d’aquests alum-

nes han aconseguit una pro-

moció dins la seva empresa o

bé han canviat de feina per

assumir un càrrec superior.

Aquest MBA té una durada

de 600 hores lectives, repar-

tides en dos cursos escolars,

que acaben amb la presenta-

ció de la tesina.

Pel que fa al Màster en

màrqueting i distribució, per

les vuit edicions que s’han fet

fins ara hi han passat gaire-

bé 200 alumnes la majoria

dels quals són forans mal-

grat que entre el 15 i el 20%

són enginyers tècnics col·le -

giats. Aquest programa cons -

ta de 450 hores lectives i està

estructurat en tres blocs:

Executiu (150 hores),

Analític (150 hores) i Bloc

d’Am pliació (100 hores), que

es completen amb la presen-

tació d’una tesina.

En tots dos màsters les

classes s’impartiran en caste-

llà els divendres a la tarda i

els dissabtes al matí a l’Es cola

Industrial de Barcelona.■

Noves edicions dels màsters 

que organitzen el CETIB i la UPC

Més informació
EUETIB – Cursos màsters i postgraus
C/ Urgell, 187 1r Barcelona
Tel.: 93 413 73 54 (Yolanda Córdoba)
A/e: marius.aguer@upc.edu
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

El 100% de les empreses tornaria 

a utilitzar la Borsa de treball del CETIB

Una enquesta elaborada pel Servei de Selecció Professional – Borsa de treball del
CETIB revela que el 100% de les empreses que van utilitzar el servei el 2009 el torna-
ria a utilitzar i el recomanaria. De fet, més del 30% dels enquestats ha conegut la Borsa
de treball del Col·legi per recomanació d’un altre professional o d’un col·legiat.

THEKNOS I theknos@cetib.org

Un servei a mida

L’SSP - Borsa de treball ajuda les empreses

a tro bar l’enginyer tècnic in dustrial que

necessi ten. En funció dels reque riments, el

CETIB ofereix tres opcions:

Anunci gratuït. Difusió de l’oferta de treball

al web del Col·legi i envia ment per correu

electrò nic als col·le giats inscrits.

Preselecció. Difusió de l’oferta de treball al

web del CETIB, enviament per correu elec -

trònic als col le giats inscrits i filtratge se gons

les dades curricu lars que demani l’empresa.

Selecció. Difusió de l’ofer ta de treball al web,

envia ment per correu electrò nic als col·le -

giats ins crits, filtratge segons les dades

curriculars que de ma ni l’empresa, valoració

exhaustiva dels candi dats i informe final.

Així mateix, el 40% dels enquestats considera

que aquest sistema és més eficaç o molt més

eficaç que altres alternatives de recerca de

candidats.

Pel que fa als resultats obtinguts en

l’última oferta publicada a la Borsa del CETIB,

el 36% va seleccionar el candidat a través

d’aquesta oferta, mentre que el 45% ho va fer

per una altra via. Les dades també revelen que

3 de cada 4 usuaris estan satisfets o molt

satisfets amb el servei rebut

Una altra dada a destacar és que el que més

valoren (73%) les empreses és el fet que publi-

car ofertes a la Borsa de treball del CETIB sigui

gratuït. També és molt apreciada la facilitat

per publicar i aconseguir candidats (60%).

L’enquesta tenia per objectiu conèixer el

nivell de satisfacció de les empreses, consulto-

ries de selecció, headhunters i administració

pública que van utilitzar la Borsa de treball del

CETIB durant el 2009 per publicar-hi una

oferta de feina per trobar un enginyer tècnic

industrial. Es va enviar al mes de març

d’enguany a prop de 300 companyies de Cata-

lunya i gairebé 1 de cada 4 (23,75%) va res-

pondre el formulari en línia.■
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El 87% dels enquestats està

satisfet o molt satisfet amb 

el servei. Els serveis per a les

empreses es poden consultar 

a www.cetib.cat/empreses
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El nou segell de societats professionals 

es pot descarregar al web del CETIB

El Col·legi facilita el nou

segell de societat pro fes -

sional d’enginyeria a les so -

cietats professionals d’en gi -

nyers tècnics industrials

ins crites en el registre del

Col·legi. Aquest segell identi-

fica la societat com a societat

professional inscrita en el

registre del CETIB.

El disseny d’aquest

element gràfic respon a la de -

manda d’una part del col·lec -

tiu que necessitava un símbol

que el distingís en el seu

exercici professional.

La solució gràfica adopta-

da consisteix en el tradicio-

nal escut de la professió, que

recull totes les especialitats

de l’enginyeria tècnica indus-

trial, inserit en un quadrat

invisible i inclinat 45º a l’es -

querra. El resultat és un sím-

bol senzill, clar i fàcilment

identificable que combina

tra dició amb modernitat.

Prop d’un miler de col·le -

giats tenen ja el seu segell

professional, un logotip gra-

tuït i exclusiu que identifica

els professionals de l’engi -

nyeria tècnica industrial

col·le giats. Dins l’apar tat de

Serveis per a Col·le giats de la

pàgina web www.cetib.cat po -

deu demanar el vostre segell

així com l’adreça electrònica

gratuïta @cetib.cat.■
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El cartell dels Premis CETIB

d’enguany és una invitació al

joc i al repte, per això la lletra

simula unes peces de Tetris

El premi consta de tres cate-

gories, una per al Millor pro-

jecte de fi de carrera, una

altra per al Millor treball

d’innovació i una tercera que

distingirà el col·legiat que

durant el 2009 hagi destacat

professionalment com a en -

ginyer tècnic industrial. Per

primer cop, enguany també

es poden presentar els estu -

diants i professionals d’en -

ginyeria en disseny indus-

trial.

En la categoria de Millor

projecte de fi de carrera, el

jurat premiarà el projecte

que presenti una millora tan-

gible per a la societat partint

de criteris de qualitat, efi-

ciència i sostenibilitat. Pel

que fa al Millor treball d’in -

novació, un guardó creat a

proposta de la Comissió de

Qualitat, el jurat valora, en -

tre altres aspectes, l’àmbit

d’innovació i els resultats

econòmics obtinguts.

Domènec Cucurull, cap

del Servei de Medi Ambient

de la Diputació de Barcelona,

nomenat Professional de

l’Any el 2008, repeteix com a

president del Jurat, compost

per persones destacades del

món acadèmic i professional

de l’enginyeria. El veredicte

es donarà a conèixer, com ja

és tradicional, en el marc de

la Diada de la Professió, que

s’anunciarà a tots els partici-

pants i col·legiats. 

INVITACIÓ AL JOC

El disseny és una invitació

als Premis, és per això que en

aquest nou cartell, obra de la

dissenyadora María Luque,

busca promoure la participa-

ció fent ús d’un llenguatge

metafòric, plantejant-ho com

un joc –entès com a repte–,

on les peces han d’encaixar

com un Tetris en funció dels

colors i formes. Segons Lu -

que, “per fer possible el títol

‘Premis CETIB 10’ s’ha creat

una tipografia d’acord amb la

idea plantejada; lletres que

semblen peces, en dos colors,

negre i groc. El groc és un

color associat a conceptes

com joc, èxit, intel·li gència,

innovació, etc., pa raules que

estan lligades als Premis

CETIB”.

Podeu consultar les bases

de les diferents categories a

www.cetib.cat/premis.■

S’obre la convocatòria dels Premis CETIB

El Col·legi ha obert una nova convocatòria dels Premis CETIB - Enginyeria i Societat.
Aquests guardons volen fomentar els valors indispensables per a l’excel·lència d’un pro-
jecte com ara la qualitat, la innovació i la sostenibilitat. El termini per presentar els treballs
acaba el 15 d’octubre de 2010. Les bases es poden consultar a www.cetib.cat/premis.

THEKNOS I theknos@cetib.org

Dotació dels Premis CETIB

Premi al Millor projecte de fi de carrera: 3.000 euros 

per a l’estudiant i 1.000 euros per al professor tutor

Accèssit al Millor projecte de fi de carrera: 1.000 euros

Premi al Millor treball d’Innovació: 3.000 euros 

Accèssit al Millor treball d’Innovació: 1.500 euros 
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OBJECTIUS

■   Actualment, a part de la

promoció d’activitats

tradicionals com ara

cursos o conferències,

estan centrats en el

desenvolupament del

Projecte 4uatre. Aquest

projecte conté els quatre

grans blocs temàtics que

constitueixen la seva raó

de ser: 

■   Publi: publicació de

llibres i manuals

tècnics

■   Innova: el seu 

projecte d’innovació

■   Fira: la fira

d’empreses. El

contacte amb el món

empresarial

■   Ment: mentors

experimentats per

ajudar els estudiants

joves

Els equips de treball

assignats a cada projecte

dediquen el seu temps a la

millora professional i

personal de tots els

col·legiats i de tots aquells

sectors socials relacionats

amb el món de l’enginyeria,

l’empresa o l’ensenyament.

ACTIVITATS

■   Centren l’activitat en la

informació i formació

professional i la promoció

de projectes, per tal de

potenciar els lligams i la

col·laboració amb el món

empresarial i

universitari. Els tres

conceptes bàsics que

defineixen la seva

identitat són:

■   Formació i informació

professionalitzada

■   Motivació cap a la

col·legiació i les

comissions

■   Relació amb la

universitat i l’empresa

COMISSIÓ DEL MES

L’empresa és i serà sempre l’organització laboral
que més especialistes ocupa i més riquesa
genera. El seu teixit empresarial és sòlid, tot i els
difícils moments actuals, i està arrelat a la nostra
societat. A més, es tracta del sector de
l’economia que més aposta per la innovació,
l’avenç tecnològic i l’R+D+i. Les empreses són
pioneres a cuidar la formació dels seus
treballadors, perquè saben que aquest és el seu
millor valor; per tant, els professionals vinculats a
les empreses són dels més preparats dins del
món de l’enginyeria.

La Comissió de Vinculats a Empresa la
formen membres que han treballat o treballen
vinculats a tots els sectors del món empresarial:
automòbil, ferrocarril, indústria química o de
serveis, construcció, metal·lúrgica, electricitat i
electrònica, producció alimentària, tèxtil, medi
ambient, enginyeria o alimentació, entre molts
altres.

Treballen juntament amb les altres comissions
i dins del Col·legi per ajudar i potenciar els
coneixements i les possibilitats professionals dels
companys de professió.

JUNTA RECTORA

President: Ramon Gasch

Vicepresident: Lluís Latorre

Secretari: Carles Calvet

MEMBRES

93

REUNIONS

La Comissió de Vinculats a Empresa es reuneix

habitualment cada dilluns, a partir de les 19 h

a l’Ateneu Industrial.

Més informació de les Comissions i 
inscripció a www.cetib.cat/comissions
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COMISSIÓ DE VINCULATS A EMPRESA
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RETRAT PROFESSIONAL

28 d’octubre de 1973, parròquia de Santa Maria Mitjancera:

un grup d’activistes catalans membres de l’Assemblea de

Catalunya celebra una reunió clandestina. Inesperadament,

la policia franquista irromp al recinte i deté un centenar de

membres de partits polítics, sindicats i associacions, és la

“caiguda dels 113”. Manel Pagès, membre del secretariat de

l’Assemblea, va passar prop de dos mesos a la presó Model i

un any amb la maleta a punt perquè es va negar a pagar la

multa de 200.000 pessetes que li van posar: “Encara no l’he

pagada”, diu amb un punt d’orgull. De 1987 a 1995 va

ocupar el càrrec de regidor de la seva ciutat natal per

Convergència Democràtica de Catalunya.

El catalanisme que defensa aquest enginyer tècnic

industrial especialista en instal·lacions ve de família: “A casa

escoltàvem la BBC i la Pirenaica i érem antifranquistes, laics i

liberals”. Als catorze anys va entrar a formar part dels

minyons escoltes i, als 18, del CC on va conèixer Jordi Pujol,

va descobrir els aspectes polítics i històrics del catalanisme i

va contribuir a difondre’n els valors, una tasca que continua

fent com a president de l’Associació Sabadell Memorial i amb

la publicació de llibres com el recent Full de ruta cap a la

independència. Catalunya entre la ignorància i el coneixement.

Pagès va estudiar a Terrassa alhora que treballava de

manyà i de delineant. En acabar la carrera, va impartir

classes a l’Escola Industrial de Sabadell durant gairebé deu

anys. Paral·lelament, va entrar a ABB Motors per edificar la

seu de Sant Quirze del Vallès –“al final, aconsegueixo el que

volia: construir fàbriques!”– en un temps rècord de sis mesos.

Al cap de sis anys passa a formar part d’una instal·ladora de

gas fins que decideix crear la seva empresa d’instal·lacions

(aire comprimit, aire condicionat...). Fa poc més de deu anys

es va jubilar i va abaixar la persiana, però per fi va poder

acabar l’obra en què portava treballant gairebé dues dècades,

Sobre la memòria. Evolució, cultura i mnemotècnia, de la

qual ara prepara la continuació. 

Envoltat de llibres –en té prop de deu mil– assegura que

en el seu temps lliure gaudeix de la música clàssica i l’òpera i

que cada dimecres fa excursionisme amb un grup d’amics.■

PATRICIA SERRANO I Text  MARC JAVIERRE I Fotografies

L’enginyer de l’Assemblea
Manel Pagès, 

especialista en instal·lacions i activista polític

Theknos 143 V6.qxp:NOUTheknos2010  31/5/10  09:45  Página 16



17

“Un bon enginyer tècnic

industrial ha de ser un

tècnic i no pas un artista”

“Sóc treballador, però m’he

d’esforçar a concentrar-me 

en una sola cosa!”

“M’agrada viure a Sabadell,

en aquesta casa, que és 

al centre i té bones vistes”

“Sempre m’ha marcat el fet

d’haver estudiat en una

llengua que no és la meva”
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Ecoestudis, pioners 
en sostenibilitat

EMPRESA

A principis dels noranta no hi havia l’actual legislació

ambiental i el concepte sostenibilitat sonava més a 

un estrany principi físic que no pas a quelcom

relacionat amb el medi ambient. Tot i això, ja hi havia

professionals que pensaven en clau ecològica, com

l’Anna Llobet, llicenciada en Química i enginyera

tècnica industrial que fundava, l’any 1993,

l’enginyeria Ecoestudis, centrada en enginyeria

mediambiental, territorial i d’empreses. “No em

semblava lògic que en l’enderroc d’una planta

química, per exemple, es barregessin els residus 

de l’edificació amb els materials químics”, comenta

una apassionada de la relació entre la química i la

vida quotidiana. 

D’aquest convenciment naixia Ecoestudis, 

una enginyeria amb seu a Castellar del Vallès 

on  col·labora un equip pluridisciplinari de

professionals. “El medi ambient és molt 

transversal i aquí treballem enginyers, advocats,

biòlegs, arquitectes, etc.”. Tant és així que fa 

uns anys l’empresa va rebre l’encàrrec d’elaborar 

un pla de sensibilització ambiental. No es van 

voler quedar en el simple tríptic i van editar 

un joc de cartes que servia perquè els més petits

aprenguessin a quin contenidor havien de dipositar

cada residu. S’encetava així una línia de treball

d’Ecoestudis que s’ha explotat en diversos municipis:

jocs de cartes, dòminos, retallables i fins 

i tot l’Ecojoc, un joc amb 1.100 preguntes i respostes

que es va comercialitzar en botigues. La temàtica

sempre ha estat el medi ambient, en especial 

la gestió dels residus, tractat sempre des d’una 

òptica didàctica. 

Des de l’empresa es veu amb preocupació 

l’actual situació econòmica, ja que consideren 

que s’està perdent el valor dels honoraris tècnics.

“S’ha de treballar el doble per guanyar la meitat”,

explica l’administradora de l’empresa. Però tot 

i això tenen la mirada posada en el futur i tot 

i estar desenvolupant un seguit de projectes, 

com ara dos polígons industrials sostenibles, 

Llobet explica que el present és circumstancial 

i que treballen en el demà: 

“Tard o d’hora la situació s’encarrilarà”.■
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ECOESTUDIS

Enginyeria que va néixer el

1993 centrada en enginyeria

mediambiental, territorial i

d’empreses

Contacte:

C/ Catalunya, 90 local 4
08211 Castellar del Vallès
Tel.: 937 47 11 08
www.ecoestudis.com

A la imatge superior, alguns 

dels jocs que ha creat Ecoestudis

i que tenen per objectiu educar

en la correcta gestió dels residus

domèstics i en la sensbilització

mediambiental. Un d’ells va

rebre el premi Aro de Oro a la

millor joguina de l’any a la Fira

Internacional de València

M. GASTÓ I Text   M. JAVIERRE I Fotografies
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La seu d’Ecoestudis està a Castellar

del Vallès. Les instal·lacions ocupen

un lluminós local comercial amb

altell, on hi treballa un equip fix 

de cinc persones que s’amplia

segons les necessitats amb altres

professionals de diferents disciplines

per realitzar planejaments

d’ordenació urbanística, projectes 

de plantes de gestió de residus o

adequacions a la LIIAA entre molts

altres treballs

La col·legiada Anna Llobet es va

titular en Enginyeria Tècnica

Industrial a Terrassa després

d’haver-se llicenciat en Química.

D’aquesta manera se li obrien les

portes a l’hora de realitzar

determinats treballs 

19
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L’efecte piezoelèctric és un

fenomen que té lloc quan

certs cristalls pateixen una

deformació causada per

l’aplicació d’una força mecà-

nica o d’una vibració, i té

com a conseqüència l’apa -

rició de càrregues elèctri-

ques. Aquest efecte va ser

conegut a final del segle XIX,

i durant el segle XX es va

començar a aplicar en la pro-

ducció i la detecció del so.

Des de fa uns anys, el presti-

giós Institut Technion i, des

del 2007, l’empresa també

israeliana Innowatech han

orientat la seva recerca a

l’obtenció d’elec tricitat grà-

cies al trànsit rodat a partir

de la pressió que els vehicles

exerceixen sobre la carretera

tot circulant-hi.

El sistema es basa en uns

generadors piezoelèctrics ins -

tal·lats sota l’asfalt en dues

línies que corresponen a les

línies de circulació normal

determinades pels eixos dels

vehicles. L’energia mecànica,

que normalment es malbara-

ta, es transforma, en virtut

de l’efecte descrit, en energia

elèctrica, que pot ser utilitza-

da localment o bé injectada a

la xarxa. Òbviament la capa-

citat de generació depèn del

volum de trànsit. Fa uns

mesos va tenir lloc un test en

una carretera d’Israel al

llarg de tan sols 13 metres,

que va aconseguir propor-

cionar electricitat de manera

sostinguda a aquest tram.

Els experts asseguren que

cada carril podria produir,

per quilòmetre, uns 250

kWh amb un flux d’uns 600

o 800 autobusos o camions

per hora. La rendibilitat vin-

dria de les vies de gran capa-

citat amb fluxos constants,

sobretot amb vehicles grans,

ja que el factor pes és deci-

siu: com més pressió més

energia.

L’Institut Technion i l’empresa Innowatech –tot dos amb la seu a Israel– han desenvo-
lupat i provat una nova tecnologia que permetria transformar les vies públiques en
generadors d’electricitat constants en funció del flux de vehicles que hi circuli. Es trac-
ta d’una aplicació pràctica de l’anomenat efecte piezoelèctric.

Beneficis del trànsit
Carrers en el centre de la innovació

ALBERT PUNSOLA I info@cos12.com

SOSTENIBILITAT

L’efecte piezoelèctric té lloc

quan certs cristalls pateixen

una deformació causada per

l’aplicació d’una força mecànica

A
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OPORTUNITATS I REPTES

Encara que el sistema no -

més està provat a la carrete-

ra, la recerca en laboratori

ha anat més enllà.

Altres línies d’in vesti -

gació són els traçats ferro-

viaris i els llocs per on pas-

sen persones com les cintes

transportadores del me tro o

dels aeroports. Aquesta dar-

rera aplicació es podria fer

extensiva a llocs amb grans

aglomeracions com esta -

cions, centres co mercials i,

fins i tot, voreres situades en

indrets estratègics on hi ha -

gi un trànsit de persones

continuat.

Els avantatges teòrica-

ment són grans: no es consu-

meixen recursos naturals,

no s’ocupa espai públic, el

funcionament és indepen-

dent del temps meteorolò-

gic... A més, la sòlida inte-

gració dels generadors en

l’asfalt fa pràcticament im -

possible que siguin danyats

o robats. La propera etapa és

estendre les proves en carre-

tera a distàncies més grans,

concretament d’un quilòme-

tre. Aquests sistemes són de

llarga durada un cop ins-

tal·lats, però cada trenta

anys caldria fer-hi repara-

cions o substitucions. Les

autoritats –i la inversió que

hi vulguin dedicar– tindran

l’última paraula.■

Realitat amb ficció

LA DADA

El gran embassament de

Belo Monte, que s’havia de

construir a l’Amazònia, ha

estat aturat per un jutge

bra siler. Es tracta d’un pro-

jecte molt controvertit que

forma part de la històrica

aposta del Brasil per explo-

tar els recursos naturals de

la regió. L’embassament ha  -

via de ser el tercer més

gran del món i proporcio-

nar electricitat a 23 milions

de llars però, segons els

opositors, els costos ambi -

entals i humans eren im -

portants. En destaca la mi -

gració forçada de 12.000

indígenes a causa de la

inundació de 250 km2 de ter -

ra. Els indígenes han llui -

tat per la seva causa i

setmanes en rere van rebre

la visita de James Cameron

i Sigourney Weaver, el di -

rector i l’actriu d’Avatar,

que van criticar el projecte.

No se sap si aquesta visita

ha tingut influència en la

decisió, però es diu que el

proper film de Cameron es

rodarà a l’Amazònia.■ 

Cada carril

podria produir

250 kWh amb

un flux de 600

camions per hora

A
R

X
IU

1.500 milions
1.500 milions de persones d’arreu del món no disposen d’electricitat. El

80% d’aquesta població es concentra a l’Àfrica i al sud-est asiàtic. La manca

d’accés a aquest servei té una relació directa amb la persistència de la

pobresa a les zones rurals, ja que en moltes ciutats d’aquestes mateixes

àrees el percentatge de persones sense electricitat es redueix a la meitat. Les

conseqüències són uns sistemes de salut, educatiu i de comunicacions

precaris i grans dificultats per obtenir aigua potable.

Les polítiques per resoldre la qüestió se solen orientar cap a la construcció

de grans instal·lacions de generació centralitzades basades en combustibles

fòssils de manera que els països en desenvolupament incrementen la seva

contribució a les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle tot intentant

fer el millor per les respectives poblacions. Organismes internacionals com

el Banc Mundial financen projectes d’energia renovable a indrets com

Bangla Desh, on es preveu implantar sistemes de generació solar a 1,3

milions de llars. Cal recordar que el país té més de 160 milions d’habitants.

Potser sigui més efectiva l’acció de Solar Electric Light Fund (www.self.org),

una organització sense ànim de lucre que lluita contra la fam i la pobresa a

15 països del món portant tecnologia solar a les zones més necessitades.■
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Més de 10.000 professionals

van visitar el Saló, malgrat la

difícil situació econòmica

en què es troba el sector

InstalMat, el Saló Integral de Materials per a

Instal·lacions, s’ha convertit en tan sol dues edicions 

en la trobada de referència dels professionals de les

instal·lacions a Espanya, en englobar una oferta

expositiva integral i el major fòrum de debat i reflexió

sobre els temes que marcaran el futur del sector. 

Prova d’això és que, malgrat la difícil situació

econòmica actual, el certamen ha estat visitat per 

més de 10.000 professionals, complint així amb 

les previsions inicials. La innovació i l’eficiència

energètica han estat les protagonistes d’un certamen

amb notable presència del CETIB. L’estand del Col·legi

va comptar amb la col·laboració de les empreses

General Cable i Saunier Duval.

THEKNOS I Text  MARC JAVIERRE i INSTALMAT I Fotografies

InstalMat

del sector

es referma
com el saló de referència

Theknos 143 V6.qxp:NOUTheknos2010  31/5/10  09:47  Página 23



L
L’estand del CETIB estava

dividit en dos espais: un amb

informació sobre el Col·legi i

l’altra, amb els manuals tècnics.
EN PORTADA
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La segona edició d’InstalMat,

a més de mostrar tot tipus de

solucions per als professio-

nals de les instal·lacions, va

desenvolupar durant els seus

quatre dies de celebració

–entre el 12 i 15 de maig–, un

ampli programa d’activi tats.

Més de 2.000 persones van

assistir a alguna de les més

de 40 activitats que es van

dur a terme.

InstalMat s’ha demostrat

com una eina útil i necessària

per al col·lectiu, no solament

per mantenir contactes co -

mercials i veure les tendèn-

cies i novetats, sinó també

per ampliar coneixements i

descobrir noves oportunitats

de negoci en un sector que té

un gran pes en l’economia del

país, amb un volum de factu-

ració al voltant dels 15.000

milions d’euros l’any.

PRESÈNCIA DEL CETIB

El CETIB, col·laborador en

l’organització, va ser present

al Saló amb un estand. A

més, el 13 de maig es va fer la

presentació d’un manual tèc-

nic (vegeu pàgina 26).

L’estand del CETIB estava

dividit en dos espais. En una

meitat s’oferia informació

sobre el Col·legi i en l’altra,

una llarga barra permetia

consultar els manuals tècnics

del CETIB.

“Fem projectes” era el

missatge general que l’es -

tand. Amb aquest eslògan es

volia comunicar la capacitat

dels enginyers tècnics indus-

trials en la realització dels

projectes d’instal·la cions. Ma -

terial en suport paper refor-

çava aquesta idea, que anava

acompanyada per la presèn -

cia de professionals del Col·le -

gi en les jornades tècniques.

En els quatre dies que va

durar el Saló van passar unes

200 persones per sol·licitar

informació o interessar-se

pels serveis del Col·legi. 

L’èxit d’aquesta nova edi-

ció d’InstalMat, que té una

periodicitat biennal, fa que ja

s’hagi anunciat que es torna-

rà a celebrar el 2012.■

Pere Miquel Guiu és, des de la primera edició

d’InstalMat, president del comitè organitza-

dor. Guiu, que també és president de la

Federació Catalana d’Asso  ciacions Territo-

rials d’Empresaris instal·ladors d’e lectricitat,

fontaneria, climatització i afins (FERCA), ha

estat vinculat al sector durant tota la seva

trajectòria professional. Des d’aquesta pers-

pectiva apunta els reptes que ha d’afrontar el

sector en aquest moment de canvi.

Quina valoració fa d’aquesta segona
edició d’InstalMat?
El comitè està molt satisfet de com ha trans-

corregut aquesta segona edició del Saló.

Estem vivint moments molt durs, tant per a

l’economia en general com per a les empre-

ses instal·ladores, i el volum d’assistents, el

nombre i la qualitat i quantitat de jornades

tècniques crec que ens permeten dir que

InstalMat ha estat novament un èxit.

Pere Miquel Guiu
President del comitè organitzador d’InstalMat

“Tenint en compte la conjuntura 

aquesta edició d’InstalMat ha estat un èxit”
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Ha complert les expectatives que
s’havia marcat inicialment?
S’han complert i amb escreix, donant

peu a que InstalMat es consolidi com

el saló de referència d’instal·ladors i

tècnics. Així que d’aquí dos anys,

celebrarem una nova edició amb

l’objectiu de continuar sumant esfor-

ços en un sector que té una gran relle-

vància econòmica, tot i que a vegades

no se’n sigui molt conscient. 

Quins reptes de futur té el sector
de les instal·lacions?
És evident que estem en un canvi de

cicle. Els propers anys no tindran res

a veure amb l’època que hem viscut

fins ara. Jo veig en l’eficiència energè-

tica i la domòtica dos elements clau

que ens han d’ajudar a crear un valor

afegit als treballs que fem. Al final, es

tracta de donar un millor producte als

nostres clients. Aquestes instal·la -

cions potser seran més costoses,

però a la llarga suposaran un estalvi

per al consumidor. També veig una

bona oportunitat de creixement en el

sector en tot allò relacionat amb la

rehabilitació d’habitatges. 

Quin paper juguen les jornades
tècniques al Saló?
És imprescindible i està molt relacio-

nada amb aquesta major complexitat

dels serveis que oferim. Fins ara

podríem dir que les instal·lacions d’un

habitatge tenien una complexitat rela-

tiva. Però si afegim temes d’eficiència

energètica, domòtica, confortabilitat,

etc. requereix que els nostres operaris

i nosaltres mateixos incrementem els

esforços en formació. Tenim ajudes

de la Generalitat de Catalunya, però

les associacions i els gremis també

estem treballant molt en aquest àmbit

per millorar els coneixements dels

nostres professionals. 

Com valora la participació de
l’enginyeria tècnica industrial?
Crec que entre instal·ladors i projec-

tistes es poden crear sinèrgies molt

interessants i productives per a tots.

En concret, la participació del CETIB

m’ha semblat molt interessant, tant en

el fons, com en la forma. El robot que

teníeu al vostre estand donava un

punt d’humor necessari en aquests

mo ments. Esperem poder continuar

treballant plegats en el futur. ■

‘Fem projectes’ comunicava la capacitat

dels enginyers tècnics industrials en la

realització de projectes d’instal·lacions
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EL TEMPS DE MUNTATGE

D’INSTAL·LACIONS 

El CETIB va presentar al Saló

Instalmat, amb un notable

èxit de públic, el segon volum

de la sèrie “Aplicació del

temps de muntatge d’ins -

tal·lacions: compendi de tau -

les orientatives, conceptes

pràc tics i recull d’imatges”.

Aquest manual es titula

Segon manual, part I: Ins -

tal·lacions de seguretat con-

tra incendis (safety), i és obra

de Ramon Gasch, enginyer

tècnic industrial, empresari i

membre de la Junta de Go-

vern del Col·legi. 

Gasch ha comptat amb el

patrocini de Suris, SA, i CSC i

la col·laboració de Schneider

Electric i CASM, SA. També

hi han participat Àlex Guiral

i Roberto Espinosa, ambdós

enginyers de telecomu nica -

cions, i Oriol Bacardit, en -

ginyer industrial. Està pre -

vist que la segona part

d’a  quest manual, dedicada a

la seguretat patrimonial o

security, vegi la llum en els

propers mesos.

Aquesta publicació, a part

d’una introducció on es fa un

repàs històric i normatiu

sobre els aspectes de preven-

ció i extinció, està estructurat

en cinc apartats: sistemes de

detecció auto màtica d’incen -

dis, extinció manual, per

ruixadors, auto màtica per

gas i per aigua nebulitzada.

Al final, com a complement,

es presenta un annex amb

observacions i orientacions i

una col·lecció de fitxes tècni-

ques d’elements relacionats. 

El manual, pensat per do -

nar una visió pràctica i útil

dels temps de muntatge de les

instal·lacions industrials i per

a l’edificació, està destinat

tant al professional que ne -

cessita incloure una esti mació

de la mà d’obra ne cessària per

a l’execució de les instal·la -

cions d’acord amb les seves

valoracions i pressupostos,

com per a l’estudiant, ja que li

pot permetre conèixer de pri-

mera mà els elements i els

sistemes utilitzats en els mun -

tatges actuals. Aquest nou vo -

lum s’inscriu en la política del

CETIB de potenciar la forma-

ció de professionals. 

El Col·legi dedica el 2010

a les instal·lacions tèrmiques

eficients (ITE). Entre les acti -

vitats que es duen a terme

destaquen jornades formati-

ves, l’edició d’un manual tèc-

nic de les ITE, cursos, confe-

rències, articles tècnics al

Theknos, etc.■

26

EN PORTADA

Més informació:
www.cetib.cat/manuals

El CETIB va presentar 

el segon volum de la sèrie

‘Aplicació del temps de

muntatge d’instal·lacions’ 

amb notable èxit de públic

Portada del ‘Segon manual,

part I: Ins tal·lacions de

seguretat contra incendis

(safety)’ obra de l’enginyer

tècnic industrial Ramon Gasch

L’estand del Col·legi 

va comptar amb la

col·laboració de les

empreses General Cable 

i Saunier Duval
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Robòtib, un col·legiat d’excepció

Robòtib és un autòmat que va amenitzar

l’estand del CETIB durant els quatre dies

que va durar InstalMat. Amb l’objectiu

d’atreure el públic a l’estand del Col·legi, el

petit androide caminava amunt i avall de

l’estand explicant els avantatges de la

col·legiació al CETIB, informant sobre els

manuals tècnics i descrivint les funcions

dels enginyers tècnics industrials en el

camp de les instal·lacions. Robòtib va ser tot

un èxit que va atreure els visitants més

joves, estudiants d’enginyeria o de cicles for-

matius de grau superior, i també els més

veterans. Tothom es quedava embadalit, no

tant pel robot en ell mateix, com per la inter-

activitat entre màquina i home i la facilitat

de paraula del petit ésser mecànic.■

Francesc Baltasar, conseller de

Medi Ambient, conversa amb

Robòtib, l’autòmat que va

amenitzar l’estand del CETIB

durant els quatre dies del Saló
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“
Miquel Espinet, president del FAD

ENTREVISTA “
Amb el nou Espai Europeu d’Educació Superior,

s’ha instaurat el nou grau d’Enginyeria en Disseny

Industrial. Amb aquest grau, els nous dissenyadors

industrials seran molt més competents en matèria de

desenvolupament de producte i processos industrials,

és a dir, en certa manera seran “més enginyers”.

Aquest sempre ha estat un col·lectiu professional

estretament emparentat amb els enginyers tècnics

industrials i ara encarà ho estarà més. És per això

que parlem amb l’arquitecte Miquel Espinet, escollit,

ara fa un any, president del Foment de les Arts

Decoratives (FAD), una entitat que acull els

dissenyadors industrials, entre altres professionals.

JORDI GARRIGA MAS I Text  LOURDES SEGADE I Fotografies

Producció
i eficàcia

l’estètica
han d’estar d’acord amb
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Com explicaria què és el FAD

a aquells que no ho saben?

El FAD és una institució

privada, amb 103 anys d’his -

tòria, dedicada al foment de

les arts i el disseny. Al co -

mençament, aplegava arte-

sans i professionals del món

de l’arquitectura i el disseny

industrial, i també il·lus tra -

dors. Ha anat passant de

segle en segle amb canvis

importants, alguns entre els

anys 60 i 70, quan es van for-

mar al si de l’organització

diferents associacions espe-

cialitzades segons cada bran-

ca del conjunt de creatius a

l’entorn del disseny. Avui te -

nim les associacions ADI-FAD,

que aplega els profes sionals

del disseny indus trial; ADG-

FAD, els del dis  seny gràfic;

ARQUIN-FAD, dedicada es -

sen cialment a l’ar  quitectura i

l’interio risme; A-FAD, que és

l’associació dels artistes i ar -

tesans; MODA-FAD, que aple -

ga els professionals del món

de la moda, i ORFEBRES-

FAD, de joieria con temporània.

Va accedir a la presidència

d’aquesta entitat amb una

candidatura que, a més de

ser una sorpresa d’última ho -

ra, s’autodefinia com a tren -

cadora i amb la voluntat d’o -

brir una nova etapa.

Sí, així és. En primer lloc,

voldria no menystenir la fei-

na feta tant per Juli Capella

com Beth Galí, la presidenta

que em va precedir. Tots dos i

els seus equips van fer molt

bona feina, però hi havia

aspectes a millorar. El FAD

havia arribat a un punt en

què les associacions que el

formen se n’havien anat des-

vinculant. Hi havia un dis-

tanciament i això no era bo.

On era el FAD i cap a on va?

Durant aquest primer any de

presidència, la meva junta se

centra en tres línies d’ac -

tuació bàsiques: recuperar la

confiança i el treball en equip

amb les associacions, refor -

çar els projectes més impor-

tants del FAD com a institu-

ció, com són el Centre de

Materials ‘Mater’, o el premi

internacional ‘City to City’,

que reconeix processos ur -

bans de millora de ciutats; i,

en tercer lloc, endegar el pro-

jecte integrador FAD-Hours,

que seria una manera de

recuperar la primavera del

disseny però de forma més

compacta, que permetés vi -

sualitzar tots els premis del

FAD i les seves associacions

en una sola quinzena. Tot

això ha d’anar acompanyat

d’exposicions, happenings i

altres activitats. Aquest úl -

tim seria el projecte més

important: significaria un

gran canvi i tornaria a situar

el FAD com a entitat del dis-

seny a Catalunya.

Com està el disseny a dia

d’avui a casa nostra?

La veritat és que hem passat

de ser protagonistes únics o

Miquel Espinet presideix el

Foment de les Arts Decoretives

(FAD), l’entitat que agrupa els

professionals del disseny
ENTREVISTA
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quasi únics a Espanya, a ser

protagonistes compartits.

Per tot arreu surten disse -

nya dors i activitats, i tant el

País Basc com València, Galí-

cia o Madrid estan avançant

molt. Catalunya continua es -

sent el bressol, amb moltes

escoles de disseny i més de

3.000 dissenyadors censats

al FAD, però hi manca lide-

ratge i esforç institucional.

I si parlem de disseny indus-

trial en particular?

Passa una mica el mateix.

Una de les qüestions que va

emergir en les passades elec -

cions al FAD era el servei da -

vant del gremialisme o corpo-

rativisme. Amb les lleis que

s’estan desenvolupant en tot

el que fa a visats i col·legiació

no obligatòria aquesta dis-

cussió és també molt vigent

en l’àmbit dels col·legis pro-

fessionals. Què n’opina?

La protecció gremial de les

professions que ha estat molt

implantada al nostre país és

molt lògica. Però en el mo -

ment que el mercat es libe -

ralitza, el corporativisme

defen siu té unes clares limi -

tacions. En aquest sentit, és

convenient obrir més els

col·legis i fer-los més compa-

tibles amb altres professions.

El visat és un segell que està

en crisi i, per tant, els col·le -

gis estan en crisi.

Quin és per a vostè el futur

dels col·legis professionals?

En el moment que coincideix

la crisi econòmica amb un

canvi d’estructures col·le -

gials, els col·legis no torna-

ran a ser el que eren. Hauran

de ser societats de serveis de

lliure adscripció.

El FAD, com a entitat privada

d’agrupació de professionals,

podria ser un exemple de cap

a  on poden anar els col·legis?

Certament, el FAD seria un

exemple d’una associació pro -

fessional voluntària. El FAD

provoca sinergies gràcies,

entre altres coses, al servei.

Hi podria haver una certa

similitud.

Com afectarà els professio-

nals d’ADI-FAD el nou grau

en Disseny Industrial?

En realitat, penso que afec-

tarà poc. Els dissenyadors

industrials, fins ara, eren

gent essencialment formada

en estudis que provenien de

l’enginyeria o l’arquitectura.

En tot cas, tot fa pensar que

estaran més ben preparats,

amb més capacitat per enten-

dre el disseny industrial dins

d’un procés de desenvolupa-

ment de producte més global.

Així com els arquitectes sem-

pre han estat molt propers a

tot el que és disseny, interio-

risme i urbanisme, com és el

seu cas, per què creu que els

enginyers, que també hi

tenen un paper important,

no hi estan tan associats?

No ho he entès mai. En tot

cas, aquest és un fenomen

molt de casa nostra. Potser és

que l’enginyer ha tendit a

allunyar-se de la creativitat.

Però és un gran dissenya-

dor, ja sigui de peces, de

màquines o de processos, en -

cara que per tradició pugui

ser més funcional que l’ar -

qui tecte.

Creu que els enginyers han

estat tradicionalment massa

allunyats de l’estètica?

Segurament, però, com dic,

això és molt propi d’aquí.

Durant molt de temps, els

promotors del disseny han

estat els països nòrdics, on

han desenvolupat uns siste-

mes professionals de disseny

que van més enllà de l’es -

tètica. Des dels telèfons fins

als trens, totes les coses que

s’han de produir tenen inte-

grat el disseny. A Espanya

això no arriba fins als anys

setanta i, quan arriba, hi ha

un pas que fa que el disseny

converteixi les coses en més

atractives. Però el disseny, el

bon disseny, ha de sorgir des

de l’inici del desenvolupa-

ment de producte. Producció

i eficàcia han d’estar d’acord

amb l’estètica, i d’aquí la

importància d’aquest nou

grau.

Creu que els dissenyadors

han estat massa allunyats

“d’allò útil” o de les solucions

que pot aportar l’enginyeria?

Sí, i en certa manera això és

una malformació del siste-

ma, conseqüència de les

mancances tecnològiques de

casa nostra. Un cop més, es

noten els 30 o 40 anys de

retard que arrossega el país.

En tot cas, el que ve és un

món col·laboratiu i transver-

sal. No és qüestió de l’un o

l’altre.■

“Els enginyers són un grans

dissenyadors, ja sigui de peces, 

de màquines o de processos”
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Quant als sistemes de clima-

tització, l’exigència bàsica

HE 2 referent al rendiment

de les instal·lacions tèrmi-

ques dóna pas al Reglament

d’instal·lacions tèrmiques en

edificis (RITE), aprovat pel

RD 1027/2007. 

EXIGÈNCIES D’EFICIÈN CIA

ENERGÈTICA

Pel que fa al disseny eficient

d’instal·lacions tèrmiques, l’ar -

ticle 12 del RITE preveu sis

requisits bàsics:

1.  Rendiment energètic

2.  Distribució de calor i fred

3.  Regulació i control

4.  Comptabilització de con-

sums

5.  Recuperació d’energia

6.  Utilització d’energies re -

no vables

Respecte al manteniment,

el RITE, en la IT 3, especifica

els mínims que s’han de com-

plir en les inspeccions per

assegurar que es mantin-

guin els rendiments inicials

dels generadors durant la se -

ARTICLE TÈCNIC

La trasposició de la Directiva europea 2002/91/CE, del rendiment energètic dels edificis del sec -
tor residencial i terciari, va donar lloc a la derogació i substitució de les anteriors reglamenta-
cions vigents a Espanya. Es va emetre el Reial decret 314/2006, d’aprovació del Codi Tècnic
de l’Edificació, que en l’exigència bàsica d’estalvi d’energia limita les demandes als edificis. 

RAMÓN GONZÁLEZ i JUAN CARLOS GÓMEZ I Enginyers tècnics industrials I Mitsubishi Electric

Sistemes de
climatització eficients

Unitat exterior

VRF

Unitats de producció d’aigua calenta-freda

Unitats terminals DX Aigua freda
UTA

Aigua calenta
UTA

Aigua calenta
sanitària

BC controller

VRF

Electricitat

Aire exterior

Refrigeració DX

Calefacció DX

Aigua refrigerada

Aigua calenta

ACS
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va vida útil. El mateix mante-

nidor ha d’assessorar el titu-

lar de la instal·lació i propo-

sar millores o modificacions

per millorar l’efi ciència ener -

gètica dels sistemes.

S’analitzarà breument el

grau d’adaptació d’aquests

sistemes mixtos de cabal va -

riable de refrigerant (VRF) a

les anteriors exigències es -

mentades a la reglamentació. 

SISTEMES MIXTOS 

DE CA BAL VARIABLE 

DE REFRIGERANT

Els sistemes VRF són siste-

mes locals de bomba de calor

tèrmica reversibles d’expan -

sió directa. Permeten connec-

tar unes quantes unitats

interiors a una sola unitat

exterior mitjançant una línia

frigorífica per la qual circula

gas refrigerant per al trans -

port de l’energia entre l’am -

bient exterior i l’interior a

climatitzar. Els sistemes “mix  -

tos” tenen la característica de

permetre incloure unitats de

producció d’aigua refrige ra -

da, aigua calenta i aigua ca -

lenta sanitària (ACS).

RENDIMENT ENERGÈTIC

En aquesta mena d’unitats,

els consums canvien propor-

cionalment amb la capacitat

demanada, conservant un

rendiment energètic proper

al màxim en qualsevol situa-

ció de treball.

El funcionament es basa

en la variació del cabal de

refrigerant que arriba a cada

una de les unitats interiors

en funció de la demanda tèr -

mica. Això s’aconsegueix grà -

cies al compressor DC de

tipus Scroll ubicat a la unitat

exterior i un control “inver-

ter” de variació de la freqüèn-

cia de gir. Si la demanda de

potència disminueix, el cabal

de refrigerant requerit és

menor, i el compressor re -

dueix la seva freqüència de

gir disminuint el consum elèc -

tric del motor i mantenint el

rendiment global de la ins-

tal·lació.

DISTRIBUCIÓ 

DE CALOR I FRED

Per garantir que les pèrdues

energètiques en tubs esti -

guin limitades, s’utilitza l’es -

pessor d’aïllament més res -

tric tiu indicat pel mateix

fa bricant o per RITE. 

REGULACIÓ I CONTROL

Els sistemes tipus VRF, com

a sistemes d’expansió han de

treballar en uns marges rela-

tivament estables dintre del

cicle de refrigeració. Un mal

funcionament del sistema de

regulació provocarà errors o

avaries. Aquesta regulació

permet mantenir diferencials

de temperatura menors a +/–

0,5oC, fet que permet un ajus-

tament exacte de la produc-

ció a la demanda i inèrcia tèr-

mica dels locals.

COMPTABILITZACIÓ

DE CONSUMS

La modularitat d’aquests sis-

temes permet que cada un

dels inquilins d’un edifici dis-

posi d’un sistema indepen-

dent, evitant costos comuns i

tenint un control total sobre

la despesa energètica. La

majoria de fabricants dispo-

sen de funcions que perme-

ten que el repartiment de

consums sigui proporcional

a la regulació de potència de

cada unitat interior.

RECUPERACIÓ D’ENERGIA

El RITE centra la recupera-

ció d’energia respecte a la

recuperació de calor de l’aire

i el refredament gratuït per

aire exterior. Mitjançant els

sistemes mixtos VRF, es pot

utilitzar la mateixa unitat de

producció amb diferents uni-

tats interiors, per a la clima-

tització, calefacció, producció

d’ACS i fins i tot altres ser-

veis que requereixin aigua

freda o aigua calenta. Englo-

bar la producció energètica

en un sistema d’aquest tipus

ens permetrà maximitzar les

opcions de recuperació ener -

gètica entre diferents aplica-

cions presents en l’edifici.

Aquests sistemes mixtos

VRF permeten incorporar

diferents tipus d’unitats ter-

minals i escollir la més idò-

nia per a cada zona segons

l’ús i l’aplicació. Així, és via-

ble la combinació de terres

radiants, sostres refrescants,

unitats d’expansió directa,

unitats de producció d’ACS,

unitats d’inducció o bigues

fredes, entre d’altres, com es

pot observar a les imatges de

la pàgina següent.

UTILITZACIÓ D’ENERGIES

RENOVABLES

Pel que fa a l’ús d’energies

renovables, la Directiva  2009

/28/CE del Parlament euro-

peu i del Consell esmenta

l’energia aerotèrmica com a

energia renovable. La bomba

de calor com un sistema que

Sistema VRF amb recuperació de

calor R2 de Mitsubishi Electric

El mantenidor

ha d’assessorar

el titular de la

instal·lació i

proposar millores
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transporta l’energia aerotèr-

mica de l’aire exterior a

l’interior dels edificis és un

sistema que fa ús d’energies

renovables. També el RITE,

en el seu IT 1.2.3 en l’apartat

6, presenta la bomba de calor

com una alternativa a tenir

en compte, juntament amb

altres sistemes considerats

renovables o de suposada efi-

ciència, com són la biomassa

o l’energia solar. Es recoma-

na com a mètode comparatiu

el càlcul del TEWI (impacte

total per efecte hivernacle),

segons es relata en l’annex B

de la norma UNE-EN-378-1.

MANTENIMENT 

I GESTIÓ ENERGÈTICA

Els sistemes de control poden

ser individuals per a cada

zona o centralitzats per a tot

l’edifici. La definició correcta

dels sistemes de control és

summament important, atès

que una bona gestió de pro-

gramació horària té com a

resultat importants estalvis

energètics en la instal·lació.

Resulta primordial estu-

diar i implementar controls

que disposin de funcions de

gestió energètica en el mo -

ment del disseny, perquè pos -

teriorment el mantenidor pu -

gui gestionar la demanda ener -

gètica de l’edifici eficaçment.

Aquestes funcions perme-

tran integrar equips externs

per a la seva programació

horària, com ventiladors o

il·luminació, programar tem-

peratures mínimes i màxi-

mes, variar consignes en

funció de temperatura exte -

rior, limitar en potència

de  terminada unitats o pro -

gramar variacions de tem pe  -

ratures de consigna en fun-

ció de la potència consumida

en l’edifici.

Existeixen equips VRF

per al reemplaçament d’an -

tics sistemes R-22, que han

quedat obsolets i la reparació

dels quals actualment només

es permet amb gasos reci-

clats. Els equips de reem-

plaçament utilitzen R-410a i

permeten aprofitar les cano-

nades frigorífiques, alimen-

tacions elèctriques i cablejats

de control, amb l’avantatge

addicional que disposen de

fins a un 40% més de rendi-

ment energètic.

CONCLUSIONS

Per minimitzar els consums

energètics i emissions de CO2

en el disseny d’una aplicació

o sistema, és recomanable

tractar l’edifici com un siste-

ma únic, analitzant totes les

demandes conjuntament per

tal de poder plantejar i maxi-

mitzar les possibilitats de

recuperació energètica, apli -

cant també sistemes de con -

trol per millorar la gestió.■

34

ARTICLE TÈCNIC

Aplicacions de sistemes mixtos

VRF amb unitats Mitsubishi

Electric en restaurants

i habitatges

Ud. exterior Y o R2

Habitatge
ACS, terra radiant i unitats
d’expansió directa

Intercanviador 
gas/aigua

Restaurant
Demanda de fred i ACS

Sòl radiant

Extracte del fascicle sobre disseny 
eficient d’instal·lacions tèrmiques 
que editarà properament el CETIB.
Més informació a www.cetib.cat/manuals
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L’objectiu del Ministeri de

Tre ball i Immigració, amb a -

quest nou servei públic i

gratuït és aconseguir una

reducció constant i significa-

tiva de la sinistralitat laboral i

la millora progressiva de les

condicions de seguretat i

salut en el treball, d’acord

amb els objectius fixats en

l’Estran geria Espanyola de

Seguretat i Salut en el Treball.

En aquest sentit, el Minis-

teri, en la seva aposta per la

prevenció, que considera més

rendible que la rehabilitació,

facilitarà a l’empresari la

formació, la informació i l’as -

sistència tècnica necessàries

per al compliment de les

obligacions legals, i li pro -

porcionarà un lloc de trobada

i in tercanvi de bones pràcti-

ques. Per altra banda, li faci-

litarà e-eines gratuïtes, atrac-

tives i fàcils de fer servir, que

compleixin amb els

estàndards d’accessibilitat i

se guretat per gestionar efi -

caç ment la prevenció en la

seva empresa, apostant per la

simplificació i la reducció de

càrregues. A més, desenvo -

luparà una infra estructura

tècnica que proporcioni la

integració de l’Ad ministració

General de l’Estat i l’Admi -

nistració de les Co munitats

Autònomes, en l’exe cució del

servei amb respecte al règim

competencial fixat a la Cons-

titució espanyola. 

Per això, a través de la Llei

Òmnibus s’ha modificat la

legislació vigent i s’ha am pliat

fins a deu treballadors l’opció

legal que permet a l’em presari

assumir personalment la

gestió de la prevenció. Així

ma teix, aquest servei aposta

amb força per la simplificació,

la reducció de càrregues i la

formació de l’empresari, al

qual se li proporcionen eines

que li permetran fer una ges-

tió personal de la prevenció a

la seva empresa de forma

eficaç, la qual cosa con tribuirà

a mi llorar la produc tivitat de

la microempresa es panyola. 

Així doncs, a Prevención

10.es, les microempreses tro -

baran assessorament i res -

posta de l’Administració Pú -

blica en tot allò relacionat

amb la prevenció de riscos

laborals i el compliment de la

llei, de manera gratuïta. A

més a més. podran compartir

experiències amb altres em -

presaris a través del seu fò -

rum, biblioteca, informació

sectorial, notícies, etcètera,

per tal que puguin estar sem-

pre al dia.

Es calcula que, d’aquest

nou servei, es podran benefi-

car més d’un milió de petites

empreses.

L’estructura del servei

consta de dues eines: 

Evalua-t, una eina de ges -

tió que permetrà a l’em pre  -

sari complir amb les seves

obligacions legals de forma

senzilla, augmentant l’efi -

ciència dels recursos desti-

nats a la prevenció.

STOP riscos laborals, cen-

tre d’atenció a l’usuari, que

facilitarà suport permanent a

Evalua-t, solucionant tots els

dubtes que puguin sorgir a

l’empresari en l’ús del portal i

en matèria de prevenció.■

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Prevención10.es, el nou servei d’assessorament

a la microempresa en seguretat i salut laboral

El Consell de Ministres del 26 de febrer ha rebut un informe del Ministeri de Treball i Im -
migració en relació amb Prevención10.es, el nou servei d’assessorament a la microempre-
sa en matèria de seguretat i salut laboral que properament posarà en marxa l’Institut Nacional
de Seguretat i Higiene en el Treball amb la col·laboració de les Comunitats Autònomes.

Servei d’Assessorament Jurídic del CETIB

Assessorament

de l’Administració

en prevenció de

riscos per a les

microempreses
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PUBLIREPORTATGE

Els sistemes de cogeneració

no ens són desconeguts. Als

sectors terciari i industrial ja

tenen una gran implantació

al nostre país des de la dèca-

da dels noranta. Actualment,

el seu ús s’ha portat als edifi -

cis, fins i tot d’habi tatges,

amb la reducció de la grandà-

ria dels equips i la disminu-

ció del manteniment necessa-

ri, de manera que el seu ús

sigui fiable i més simple.

Es basen en un conjunt

mo tor de gas-alternador que,

mitjançant el consum de gas,

genera electricitat, aprofitant

la calor de refrigeració del

motor per cobrir les de -

mandes tèrmiques de l’edi -

fici. L’e lec tricitat produïda

s’exporta a la xarxa elèctrica,

es factura i, així, es reduei-

xen els costos de l’energia

tèrmica per als usuaris fi -

nals.

Aquest ús de l’energia re -

cuperada del motor compleix

les condicions exigides per -

què puguin substituir l’o -

bligació d’instal·lar panells

solars a l’edifici, ja que l’e -

ficiència energètica obtin -

guda és equiparable. A més,

per què els sistemes de micro-

generació siguin rendibles,

cal efectuar un aprofitament

màxim de l’energia tèrmica.

És a dir, es dissenyaran se -

gons el criteri d’embornal

tèrmic i no pel criteri de

màxima producció elèctrica.

El gas natural com a com-

bustible és la font d’energia

convencional que produeix

un impacte ambiental més

petit, ja que té la menor emis-

sió de CO2 per kWh d’energia

útil produïda i la seva emis-

sió de contaminants locals.

Aquestes característiques són

reconegudes per organismes

com l’Agència Internacional

de l’Energia, que considera el

gas natural com la millor

energia pont entre la societat

de les energies provinents

del petroli, característica del

segle XX i la societat de les

energies renovables que ens

caracteritzarà en el segle XXI.

Gas Natural Fenosa apos-

ta decididament per aquestes

solucions d’alta eficiència i

dóna suport als nous desen-

volupaments que permetin

que tots els usuaris cobreixin

els seus serveis energètics

consumint només l’energia

que necessiten, minimitzant-

ne el cost econòmic i l’im -

pacte sobre el medi ambient.

Aquests aspectes es van

tractar en una sessió tècnica

organitzada el passat 10 de

maig pel CETIB amb la col·la -

boració de Gas Natural Feno-

sa, de la qual se’n preveu una

nova jornada en aquest 2010

en què es tractaran temes

d’eficiència energètica.

Més informació a www.gasnatural.com
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La microogeneració, solució alternativa 

d’alta eficiència als panells solars
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PUBLIREPORTATGE

Schneider Elèctric és el pri-

mer especialista mundial en

Power&Control, que associa

dues activitats complementà-

ries: la distribució elèctrica

en mitjana i baixa tensió, i el

control i l’automa tització

industrials.

El CETIB, amb la col·la -

boració de Schneider Elèc tric,

presenta el curs d’Ins tal·la -

cions elèctriques bàsiques.

Criteris de selecció de mate-

rials, dirigit a professionals

del sector. 

Aquest curs de formació

pretén: 

-    Donar a conèixer les ins-

tal·lacions elèctriques en

baixa tensió d’aplicació

més comuna en distribu-

ció i automatització.

-    Conèixer els materials

que s’hi empren i els seus

criteris de selecció, d’a -

cord amb les pràctiques

actuals, tenint en compte

la funcionalitat bàsica de

la instal·lació, la seva pro-

tecció i la seguretat dels

usuaris.

-    Aprendre les particulari-

tats dels diferents recep-

tors i els seus requeri-

ments propis, pel que fa a

accionament i protecció.

-    Comprendre les situa-

cions de risc elèctric i les

precaucions que cal pren-

dre perquè no afecti les

persones en les fases d’u -

tilització, manteniment i

revisió.

La durada del curs serà

de 24 hores, repartides en

tres dies, a les instal·lacions

del CETIB.

El curs es durà a terme

els dies 22, 29 i 30 de juny, de

9 a 14 h i de 16 a 19 h.

El preu del curs és de

294,75 euros per a col·legiats

i 369,65 euros per a no

col·legiats.

Les inscripcions  a aquest

curs es poden formalitzar a

través de la pàgina web

www.cetib.cat/agenda.

Per a més informació

sobre el temari, consulteu

l’Institut Schneider Electric

de Formació (ISEF) al lloc

web www.isefonline.es

Tot seguit es resumeix el

temari del curs Instal·la cions

elèctriques bàsiques. Criteris

de selecció de materials i

l’estructura de les sessions.

SESSIÓ 1

Aparellatge elèctric de BT.

Funcions bàsiques: secciona-

ment, interrupció. Proteccions:

contra sobrecorrents, curtcir-

cuits, protecció diferencial. 

SESSIÓ 2 

Automatismes. Teleruptor,

contactor. Criteris de selecció

per tipus de càrrega. Fun-

cions elementals. Esquemes

bàsics.

Distribució elèctrica. Distri-

bució general en BT. Des del

CT fins a la utilització termi-

nal. Línies i canalitzacions:

intensitats, escalfaments, cai -

gudes de tensió, conductor de

protecció. Criteri de selecció

de materials.

SESSIÓ 3 

Receptors. Tipus de càrrega:

motors. Criteris de selecció

de materials de connexió,

segons taules, i de protecció,

segons corbes. Condensadors

i transformadors. Il·lumi-

nació incandescent i de des-

càrrega. Criteris de selecció

de materials de connexió,

segons taules, i de protecció,

segons corbes.

Seguretat. Risc elèctric. Efec -

tes fisiològics del co rrent:

perillositat en funció de la

intensitat, la tensió i del recor -

regut. Règims de Neutre.
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Instal·lacions elèctriques bàsiques

Criteris de selecció de materials
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La Llei 3/2010, del 18 de fe -

brer, de prevenció i seguretat

en matèria d’incendis en es -

tabliments, activitats, infra  es   -

tructures i edificis s’ha desen -

volupat per la necessitat

d’establir un sistema d’in ter -

venció administrativa per a la

prevenció d’incendis que sub-

stitueixi la Llei 3/1998, del 27

de febrer, de la inter venció

integral de l’admi nis tració

ambiental. 

AGENTS DE LA SEGURETAT

EN CAS D’INCENDI

S’estableixen les responsabili-

tats en matèria d’incendis

definint des de la responsabi-

litat general a la responsabili-

tat específica dels agents que

hi intervenen.

Qualsevol que participi en

el cicle de vida o fases d’una

instal·lació o activitat, tant en

el procés de legalització com

d’explotació és considerat

agent. Les diferents normati-

ves d’incendis (LOE, CTE,

RSCIEI i RIPCI) determinen

les responsabilitats dels

agents previstos en cadascu-

na d’aquestes normatives,

però no sempre coincideixen.

Malgrat tot, la Llei deixa clar

que el responsable final és,

sempre, el titular de l’esta -

bliment o activitat.

COMPETÈNCIES 

EN MATÈRIA D’INCENDIS

A Catalunya les administra-

cions competents en matèria

d’incendis són els ajunta -

ments i la Generalitat de Ca -

talunya. Cal tenir clar, però,

que la normativa tècnica de

referència en incendis és la

normativa estatal (LOE,

CTE, RSCIEI i RIPCI), a més

de la normativa sectorial que

sigui d’aplicació en funció de

l’ac tivitat, infraestructura o

edifici. 

MUNICIPIS

Els municipis han de verifi-

car el compliment de les con-

dicions de seguretat en cas

d’incendi aplicables abans de

concedir la llicència d’obres o

activitat, excepte per a les

activitats que es recullen a

l’annex 1, que pertoca a la

Generalitat. 

En cas que estigui previst

(en la normativa tècnica o

municipal), caldrà demanar

una acta de comprovació per

verificar que es compleix la

legislació d’incendis aplicable

a l’inici de l’activitat, posada

en funcionament de l’esta -

bliment o infraestructura o

de l’ocupació de l’edifici. L’Ad -

ministració local pot fer

aquest acte de comprovació

directament o a través d’una

entitat col·laboradora.

Perquè es pugui verificar

el compliment de la norma, la

Llei estableix que el titular ha

de presentar un projecte tèc-

nic signat per un tècnic com-

petent. 

LA GENERALITAT

La Direcció General de Pre-

venció, Extinció d’Incendis i

Salvaments (DGPEIS)  exer -

ceix les competències en ma -

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

La declaració d’un nivell de risc

inferior al real està considerat

una falta greu per la nova Llei de

prevenció d’incendis a Catalunya

La Llei de prevenció d’incendis a Catalunya

Amb la Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis, ja vigent, es posa ordre a l’aplicació de les diferents normatives
tècniques d’incendis a Catalunya. Aquest article resumeix els trets principals de la Llei que
regularà el funcionament de la intervenció administrativa en matèria d’incendis a Catalunya.

MERITXELL PINEDA I Directora de l’Institut d’Estudis de la Seguretat
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tèria de prevenció i extinció

d’incendis per part de la

Generalitat de Catalunya. 

Intervenció administrativa

de la Generalitat

Es preveuen tres tipus d’in -

tervencions:

-    Intervenció prèvia. Con-

trol preventiu amb la fina-

litat de determinar que es

compleixen les mesures

de seguretat en cas d’in -

cendis establerts per la

normativa aplicable.

-    Intervenció de comprova-

ció. Acte de comprovació,

efectuat in situ, per ga -

rantir que es compleixen

les prescripcions esta-

blertes per la legislació

aplicable.

-    Intervenció posterior a

l’inici d’activitat. Consis-

teix en inspeccions de con-

trol i, si s’escau, l’aplicació

del règim sancionador cor -

responent, per tal que es

compleixi la normativa

aplicable. La Llei no entra

en més detall en aquestes

inspeccions que tenen

voluntat de ser periòdi-

ques, tot i que faltarà veu-

re com es concreta.

La Llei regula la capacitat

inspectora de l’Administració

i defineix un règim sanciona-

dor, necessari perquè una llei

sigui efectiva. Cal destacar la

inclusió, com a falta molt

greu, del bloqueig o mal fun-

cionament de l’obertura de

qualsevol element d’eva -

cuació o, com a falta greu, la

declaració d’un nivell de risc

d’incendi inferior al real. 

ENTITATS 

COL·LABO RADORES

Es preveu la possibilitat que

les entitats col·laboradores de

l’Administració puguin ela-

borar informes tècnics, certi-

ficacions i actes de verifica-

ció. Caldrà establir requisits

administratius, tècnics, ma -

terials i de capacitació profes-

sionals, que es fixaran en el

reglament.

Mentre no s’aprovi el re -

glament, s’estableix un rè -

gim transitori, de forma que

les entitats acreditades per

actuar en l’àmbit de preven-

ció d’incendis a l’empara del

Decret 170/1999, del 29 de

juny, poden desenvolupar

provisionalment les fun -

cions que la Llei de pre -

venció d’in cendis atribueix a

les entitats col·laboradores

de l’Admi nistració. S’espera

que el reglament aparegui

abans no caduquin les acre-

ditacions que tenen aquestes

entitats.

CONCLUSIONS

Aquesta Llei pot contribuir a

millorar l’aplicació de la nor-

mativa d’incendis a Catalu-

nya. Tot i així, a partir de la

lectura de la Llei es plante-

gen alguns interrogants que

s’espera que quedin resolts

amb l’aprovació del regla-

ment. Per aquest motiu, és

molt important la seva redac-

ció i queda esperar que hi

hagi un bon diàleg entre els

agents del sector i el regula-

dor. Els ajuntaments tenen

un repte important per encai-

xar l’aplicació de la prevenció

d’incendis amb el gran canvi

estructural i de mentalitat

que suposa el desplegament

de la directiva de serveis i la

Llei Òmnibus.

A la Llei es parla de pro-

jecte tècnic, però no diu res

sobre com ha de ser aquest

projecte i què s’entén per tèc-

nic competent. En un

moment que sembla que el

visat pot tenir els dies comp-

tats i es pot obrir la prevenció

d’incendis a qualsevol tècnic

que es consideri competent,

aquest és un element clau per

als col·legiats.

Per tant, es queda a l’es -

pera de com es resoldran els

diferents aspectes que a

hores d’ara encara resten

oberts.■

39

La Llei deixa clar que el responsable

final és, sempre, el titular 

de l’establiment o activitat
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Els sistemes d’energia solar

tèrmica transformen la ra -

diació solar en energia ca -

lorífica. Estan formats per

cap tadors solars, conduc -

cions aï lla des tèrmicament

per distribuir l’escalfor i un

dipòsit per acumular l’ener -

gia. Els captadors poden ser

plans o de concentració de la

radiació (cilíndrics, parabòlics,

de tub de buit, etc.) Els pri -

mers són els més emprats per

escalfar piscines o aigua ca -

lenta sanitària (ACS). Aques-

ta última és l’aplicació més

habitual de l’energia solar

tèrmica i normalment es com -

bina amb sistemes d’escal -

fament convencionals ja que

la superfície de captadors

necessària per proporcionar

el 100% de l’ACS seria molt

gran, especialment en els me -

sos d’hivern. Els  capta dors

s’han d’o rientar al sud per

treure’n el màxim rendiment. 

L’escalfament de piscines

és una altra aplicació força

estesa. La superfície de cap-

tació està relacionada amb la

de la piscina i la zona climàti-

ca on es trobi. Al nostre país

es necessita una superfície de

captadors entre el 30% i el

50% de l’espai de la piscina,

segons si està ubicada en una

zona més càlida o més freda.

L’energia solar tèrmica

també pot proporcionar cale-

facció a través dels terres

radiants o dels radiadors so -

bredimensionats. La refrige-

ració és un altre servei  dis-

ponible, però funciona a una

temperatura superior als 80

ºC i demana uns captadors

solars específics com els de

tub de buit o els CPC.

Els principals avantatges

són l’autosuficiència energè-

tica, la reducció d’emissions i

de les pèrdues derivades del

transport. Els desavantatges

són l’impacte estètic, la inter-

mitència de la radiació solar i

la forta inversió inicial.

L’extensió de l’ener gia solar

tèrmica està vinculada a les

ordenances municipals i a

l’entrada en vigor del Codi

Tècnic de l’Edifi cació (CTE).■

Energia solar tèrmica, l’escalfor neta

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

L’energia 

solar tèrmica

també pot

proporcionar

calefacció
Agenda ITE

Dins l’Any de les ITE

s’han organitzat cursos 

i conferències que per al

mes de juny inclouen la

següent activitat:

Conferència: 

Aigua Calenta 

sanitària - instal·lacions

centralitzades

A càrrec de Bernabé

Farré, de l’empresa 

ACV España

14 de juny 

a les 18.30 h 

a la sala d’actes 

del CETIB

Més informació i inscripcions:
www.cetib.cat/agenda
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?El tipus de retenció dels

rendiments professionals en

l’im post sobre la renda de les

persones físiques (IRPF) és del

PREGUNTES FREQÜENTS

Quina retenció
correspon als
rendiments professionals
dels enginyers tècnics 
industrials en l’IRPF?

5% sobre els ingressos ínte-

gres satisfets. No obstant

això, els en ginyers tècnics

industrials po dran aplicar

una retenció del 7% en el

període impositiu d’inici

d’activitat i en els dos anys

següents, quan es donin les

circumstàncies següents:

-    Que no s’hagi exercit cap

activitat professional du -

rant l’any anterior a la da -

ta d’inici de l’activitat.

-     Que l’enginyer tècnic in -

dustrial comuniqui al pa -

gador aquesta circums tàn -

cia i que el pagador dels

rendiments quedi obli gat a

conservar la comunicació

degudament signada.■

?La prestació o el subsidi per

desocupació és incompatible

amb el treball per compte

propi, malgrat que la seva

realització no impliqui la

inclusió obligatòria en algun

dels règims de la Seguretat

Social, o amb el treball per

compte aliè, excepte quan

aquest es faci a temps

parcial; en aquest cas, es de -

duiria de l’import de la pres -

tació o subsidi la part pro por -

cional al temps treballat (arti-

cle 221.1 Llei general de la

Seguretat Social).

No obstant això, cal tenir

en compte que l’enginyer pot

És compatible rebre la
prestació de desocupació
amb l’exercici
professional per compte
d’altri o per compte propi?

optar por la suspensió de la

prestació, que suposa la in -

terrupció de l’abonament de

prestacions i de les cotitza-

cions a la Seguretat Social,

sempre que la realització del

treball per compte d’altri tin-

gui una durada inferior a 12

mesos o si el treball per

compte propi té una durada

inferior a 24 mesos.

En ambdós supòsits, l’en -

ginyer pot sol·licitar la repre-

sa de la prestació a l’Oficina

d’Ocupació que li correspon-

gui en acabar la causa que en

va determinar la suspensió.

La represa suposarà el

dret a percebre la prestació

de desocupació pel període

que resti, amb la base regula-

dora i percentatge que li cor-

respongués en el moment de

la suspensió. 

El dret de represa naixerà

a partir del termini de la cau-

sa de suspensió, sempre que

se sol·liciti en el termini dels

15 dies següents. Si la so -

l·licitud es presenta fora de

termini, excepte casos de for-

ça major, suposarà la pèrdua

de tants dies de dret de pres-

tació com hi hagi entre la

data de represa del dret, si

s’hagués sol·licitat en temps i

forma adequats, i la data en

la qual, efectivament, es for-

mula la sol·licitud.

En cas que la realització

del treball per compte d’altri

sigui de durada igual o supe-

rior a 12 mesos, o que la

realització del treball per

compte propi sigui de dura-

da igual o superior a 24

mesos, s’extingirà el dret a la

prestació per desocupació.■

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

Barcelona va renovar els vells

semàfors per uns amb LED 

que a més permeten instalar-hi

WiFi i càmeres de seguretat

Els propers anys gaudirem dels avantatges que suposarà aplicar la tecnologia disponible a
les “coses” que fem servir cada dia en una ciutat: aparells, infraestructures, vehicles, mobi-
liari urbà... Les “ciutats intel·ligents” ens permetran un ús més eficient i sostenible dels re -
cursos, però alhora requeriran una “responsabilitat intel·ligent” per part dels gestors públics.

TERESA TURIERA I www.infonomia.com

Què vol dir que una ciutat és

intel·ligent? La definició és

molt senzilla: l’aplicació de la

tecnologia disponible per fer

més senzills, eficients i soste-

nibles tots els usos individu-

als i socials que fem d’una

ciutat, des del mo biliari urbà

fins als sis temes de transport,

pas sant pel man teniment d’es -

pais verds, el sistema de reco -

llida de deixalles o la pro -

moció dels punts d’inte rès

comercial i turístic.

En comencem a trobar

exemples interessants al nos -

tre entorn, tot i que en la

majoria de casos és possible

que ni tan sols haguem de -

tectat el canvi. A bona part de

les cruïlles de Barcelona ja fa

mesos que hi trobem semà-

fors renovats. No es tracta

només d’un nou dis seny, sinó

d’un model de semàfor, dis -

senyat per l’em presa Tandem,

que permet instal·lar-hi cà -

meres de se guretat, antenes

per a la transmissió de dades

a través del sistema WiFi, pla-

ques fotovoltaiques per obte-

nir l’energia del sol i una

bateria que pot pro porcionar

una autonomia de dues ho res

en el cas d’una apagada

d’electricitat. Així mateix, les

bom betes LED d’aquests se -

màfors permeten estalviar

fins al 80% d’e nergia, i tenen

una vida deu vegades més

llarga que la de les bombetes

tradicionals. 

BARCELONA SMARTCITY

Recentment l’empresa Zo -

lertia, amb seu a Cerdanyola

del Vallès, ha guanyat el

primer premi internacional

Bar celona SmartCity, que vol

identificar solucions i projec-

tes que contribueixin a la

millora dels serveis munici-

pals de gestió de la ciutat.

Amb el seu sistema Zound-

Tracker es pot monitoritzar el

so ambiental, fer mapes en

temps real de la contaminació

acústica i establir amb preci-

sió sancions a les empreses o

persones que superin els

límits marcats per la llei. 

El projecte “Fast Park”, de

la també empresa cata lana

Worldsensing, que va que dar

finalista d’aquest mateix pre-

mi, proposa una plataforma

per a la gestió de zones d’a -

parcament públic en entorns

urbans mitjançant xarxes de

sensors sense fils i geolocalit-

zació. Algú hauria de calcular

quina quantitat de multes,

benzina, temps i cotxes mal

aparcats ens estalviaríem si

quan busquem aparcament

en una ciutat, el nostre GPS

ens indiqués les places que en

aquell moment estan lliures a

la zona on ens trobem. 

Cada vegada tindrem al

nostre abast més aparells

intel·ligents, connectats per-

manentment a la xarxa i que

ens permetran tenir informa-

A
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Cap a les ciutats
intel·ligents
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ció en temps real per prendre

les decisions més adequades

(eficients) en cada moment;

però també “in fraestructures

in tel·ligents”, que detectaran

els danys estructurals abans

que es facin evidents o que

modificaran la seva composi-

ció davant d’un canvi sobtat

de temperatura, com per

exemple carreteres en llocs

estratègics que emeten una

substància anticongelant quan

detecten la presència de neu

sobre la superfície; sistemes

de captació de dades més

intel·ligents, que creuaran la

informació disponible de ma -

nera que permetin els usuaris

comparar preus en temps real

o modificar el seu consum

d’energia en funció de tarifes

disponibles en un determinat

moment. Amb la introducció

progressiva de vehicles elèc -

trics caldrà tam bé preveure

“xarxes intel·li gents”, que per -

metin reaccionar en temps

real a les puntes de consum i

a la concentració de la deman-

da en uns punts geogràfics

deter minats o, fins i tot, com -

partir l’energia acu mulada men  -

tre els vehicles estan aparcats.

Tot plegat generarà una

gran demanda de tècnics i

científics a la societat, nous

productes i serveis, i nous

mo dels de negoci. Com diu el

director de l’Smart Cities

Group del Massachussets Ins-

titute of Technology (MIT),

William J. Mitchell, les ciutats

són “sistemes de sistemes” i

per tant, aquí tenim una gran

oportunitat per introduir

“sistemes nerviosos digitals”,

que optimitzin tots els recur-

sos –incloent-hi tots aquells

aparells que portem els indi-

vidus. Però també estem

davant d’una gran oportuni-

tat per part dels gestors

públics d’aplicar una “respon-

sabilitat intel·ligent” a les

seves decisions, a l’hora de

regular i de preveure amb

prou flexibilitat els nous es -

cenaris que ens esperen.■

Els propers 

anys gaudirem 

dels avantatges

de la tecnologia

a les ciutats
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64 quilos no semblen una

xifra pròpia d’una moto de

cilindrada mitjana, però els

més de vint anys d’expe -

riència permeten a Gas Gas

fabricar autèntics pesos plo-

ma mecànics com la Gas Gas

TXT Pro de trial.  És la més

lleugera de la seva categoria,

en una disciplina on el pes i

el repartiment de masses

tenen una importància cab -

dal. Assolir aquesta fita re -

quereix combinar adequada-

ment materials, disseny i

moltes hores d’assaig en

mans de pilots experts. La

creació de la marca de Salt

(Girona) no és tan sols un

vehicle de lleure per gaudir-

ne fent equilibris: és una

rèplica fidel de la màquina

subcampiona del món, una

moto que, en les mans ade-

quades, pot competir en qual-

sevol prova de trial de prime-

ra línia. En cadascun dels

detalls constructius traspua

l’empremta de la competició i

d’un disseny que busca l’e -

fectivitat per sobre de tot, i

d’això en deriva una inne -

gable i funcional bellesa. L’es -

quemàtic bastidor de lleuger

tub d’acer aliat amb crom-

molibdè, la suspensió davante-

ra fabricada completament

d’alumini, el motor de 2 temps

de refrigeració líquida i el tub

d’escapament de titani fan de

la TXT un lleuger i modern

compendi de tecnologia moto-

ciclista de muntanya.

La TXT actual té el seu

origen l’any 2002, quan Gas

Gas va posar en producció el

motor “Pro”, un motor de

nova planta, compacte i lleu-

ger, dissenyat especialment

per a una nova nissaga de

màquines de trial. Al voltant

d’aquesta maquinaria gua-

nyadora s’han anat succeint

les diferents versions de TXT

Pro, una moto que en mans

d’Adam Raga han obtingut 6

campionats del món de trial,

quatre en l’especialitat indoor.

L’activitat fabril de Gas

Gas va començar gairebé per

casualitat, quan el concessio-

nari propietat de Narcís

Casas i Josep M. Pibernat es

va trobar sense motos de trial

per vendre conseqüència del

tancament de les fàbriques

Bultaco i SWM. Els empresa-

ris van decidir tirar pel dret i

fabricar les seves pròpies

màquines, i així nasqué la

primera Gas Gas, batejada

amb el nom de Halley 325 ja

que va ser mecànicament

concebuda l’any de la darrera

visita a la terra del famós

cometa, el 1986. Com recor-

den els veterans de la casa,

com que hi havia manca

d’espai a la fàbrica-taller, els

primers anys gairebé es des-

tinava més temps a posar

ordre en l’exigu magatzem

que a la producció pròpia -

ment dita. El nombre d’uni -

tats muntades va anar crei-

xent, juntament amb les

Més de quaranta anys després que Bultaco concebés la considerada primera màquina de
trial moderna, Catalunya continua al capdavant d’aquesta especialitat motorista en la qual
l’equilibri i la lleugeresa són més importants que la potència. Gas Gas és actualment la punta
de llança del sector: dissenya, fabrica i fa córrer (i guanyar) les reeixides TXT Pro.

Gas Gas TXT 250 Pro
la moto de trial per excel·lència

D. ROMAN i X. CORBELLA I Enginyers tècnics industrials I http://eltecnigraf.wordpress.com

CULTURA

La moderna TXT Pro (versió 2010)

acompanyada de la primera Gas

Gas, la Halley 325 de 1986

En la versàtil línia de la fàbrica

de Salt, Gas Gas munta motos 

de trial i tot terreny

La Gas Gas TXT Pro de trial és la

més lleugera de la seva categoria
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dimensions de l’empresa, i

Gas Gas ha arribat als nos-

tres dies com una marca

reputada en les especialitats

“verdes”, continuadora de la

tradició que en el seu dia van

tenir altres marques catala-

nes, ja desaparegudes com

Bultaco, amb una activitat

residual com Montesa, o a

punt de ressuscitar com la

barcelonina Ossa. De la mo -

derna planta de Salt, on tre-

ballen més de 80 persones, en

surten cada any més de

7.000 vehicles (entre motos

de trial, de tot terreny i

quads), en gran part desti-

nats a l’exportació.

Per sort per a Gas Gas la

moto de competició i de mun-

tanya pateix la crisi actual

amb menys virulència que la

que afecta el sector en gene-

ral, ja que pilots i equips

necessiten de renovació cons-

tant de material per mante-

nir-se al capdavant en les

curses, i això assegura un

nivell de producció mínima

acceptable. Passat un quart

de segle i amb el bagatge que

això suposa, Gas Gas enfoca

el futur entre la seguretat

que dóna disposar d’un actiu

fonamental com és un know-

how propi i la incertesa d’es -

perar a veure cap a on els

encaminaran les lleis me -

diambientals, de les quals en

gran part dependrà el futur

de la moto de muntanya.■

45

FITXA TÈCNICA

Objecte: Gas Gas TXT 250 Pro
Marca: Gas Gas
Fabricant: Gas Gas Motos, SA
Data d’inici de producció: 2002 
Unitats fabricades (aprox.): 
Més de 20.000
Producció anual: 3.000 unitats (2009) 
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MÉS MÚSCUL, MENYS GREIX

Com més musculatura tin -

guem, més calories consumi -

rem, no només durant l’exer -

cici físic, sinó també durant

els moments de repòs, quan

el cos s’està recuperant de

l’esforç. En incrementar la des -

pesa metabòlica basal (quan -

titat mínima de calories que

es necessiten per mantenir-se

viu en una situació de repòs)

i augmentar el consum ca -

lòric durant l’exer cici físic,

millorarem la nostra compo-

sició corporal i ens serà més

fàcil estilitzar la figura. 

BENEFICIS PSICOLÒGICS

El fet de millorar els pro-

cessos de transmissió dels

impulsos elèctrics millora el

pensament que rela ciona les

parts dreta i es querra del cer-

vell, tot vigoritzant la ment,

aju dant a estructurar els pen  -

saments i incrementant la

claredat mental.

En millorar la imatge que

tenim de nosaltres mateixos,

és molt probable que aug -

mentem la nostra au tocon -

fiança i autoestima i que si -

guem més positius davant la

vida i els problemes.

El fet de realitzar esforços

de manera repetida incre-

menta la força de voluntat i

l’esperit de sacrifici i possibi-

lita assolir noves fites.

Redueix la sensació d’an -

sietat i ajuda a eliminar l’es -

très mental, tot incrementant

la relaxació neuromuscular.

MUSCULATURA I EDAT

Mantenir una musculatura

en forma és crucial, sobretot

a partir dels 30 anys, quan

comença a disminuir de for-

ma natural. Un bon entrena-

ment muscular permetrà:

-    Compensar la pèrdua de

massa muscular pròpia del

pas dels anys, tant en els

homes com en les dones.

-    L’entrenament de força

redueix el temps de reac-

ció i incrementa la potèn-

cia i força explosives, fent

que saltem més alt i que

correm més ràpid.

-    Retardar l’aparició de la

fatiga muscular, perllon-

gant els temps i la intensi-

tat de l’esforç.

-    Reduir les sobrecàrregues

musculars i articulars i

prevenir i tractar els tras-

torns musculoarticulars.

-    Entrenar amb pesos és

molt eficaç per reduir el

greix abdominal.

-    Incrementar el metabolis-

me basal, millorar la com-

posició corporal, afinar la

silueta i perdre talles.

-    Compensar els desequi -

libris produïts per dife-

rents activitats físiques. 

-    Afavorir la formació de

massa òssia i prevenir l’os -

teoporosi.■

L’entrenament muscular incrementa la precisió i les possibilitats de moviment i és la
millor assegurança contra els dolors i les lesions. A més, en augmentar el volum o el to
de la musculatura, es rebaixa de manera natural el percentatge de greix corporal perquè
la musculatura necessita més energia (calories) per mantenir-se.

Musculació per a un
moviment eficaç (i II)

DEPARTAMENT DE FITNESS DEL DiR I www.dir.cat I 902 10 1979

SALUT
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