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Els col·legis professionals
estem plenament immersos
en un  procés de reconversió
que ens ha de dur, al cap i a
la fi, i de ben segur, a aconse-
guir unes corporacions ple-
nament orientades a donar
serveis als col·legiats i a la
societat, en el nou marc legis-
latiu i professional que resul-
tarà de la plena aplicació de
la llei Òmnibus, i de la Llei de
serveis professionals, encara
per aprovar. Per tot plegat,
des del Consell de Col·legis de
Catalunya i des del CETIB
estem duent a terme una
important activitat institu-
cional de cara a conèixer de
primera mà les intencions i
els plans de les administra-
cions, que afectaran el nostre
futur com a col·legis i com a
professionals de l’enginyeria.
Sense anar més lluny, en un
curt termini de temps hem
realitzat visites a Enric Colet,
secretari general d’Empresa i
Ocupació, i Josep Canós,
director general d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial,
de les quals ja vam informar
oportunament en el nostre
web i butlletí electrònic.

Les visites esmentades
ens van servir per poder con-
firmar que hi ha la intenció
de crear una comissió Gene-
ralitat–Col·legis, durant les
properes setmanes, per tal
d’adoptar un criteri unitari

per a tots els departaments
que componen la Generalitat,
pel que fa al visat col·legial i
als informes d’idoneïtat tèc-
nica dels treballs professio-
nals convinguts amb les
administracions. Vam aprofi-
tar les visites per fer palesa la
nostra preocupació per la
situació d’incertesa actual
que hi ha en els visats de pro-
jectes tècnics i certificats
finals d’instal·lacions, així
com la inseguretat que ente-
nem que comporta aquesta
situació per a la ciutadania
en general, tot plegat en
l’àmbit i en relació amb la
seguretat industrial.

Un dels temes que va sor-
gir reiteradament en totes les
converses és la percepció que
hi ha des de la perspectiva de
l’administració d’un excés
d’atomització dels col·legis
professionals, que els matei-
xos col·legis haurien de cor-
regir. En el cas dels engi-
nyers tècnics industrials,
crei em que cal un replanteja-
ment seriós de la convenièn-
cia i oportunitat de continuar
amb l’estructura actual a
Catalunya, i amb aquest con-
venciment, així s’està treba-
llant en el si del consell per
tal d’esmenar i de com ade-
quar-se als nous temps mit-
jançant l’oportú consens.
Qüestió que probablement
més endavant i quan corres-

pongui, caldrà traslladar a
tot l’univers de les diferents
enginyeries. Com sempre, cal
adaptar la millor solució que
els temps reclamen.�
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Cal adaptar-se als nous temps

Hi ha la intenció
de crear 
una comissió
Generalitat-
Col·legis

Joan Ribó I Degà
dega@cetib.cat
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important ja no
seran les
infraestructures,
sinó els clients”

Nova convocatòria de l’MBA i del màster 
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“Si no pago me suicido”, deia
José M.ª Ruiz Mateos fent
gestos de victòria amb les
mans el passat 17 de febrer
durant la primera roda de
premsa que va convocar.
Menys d’un mes després, tot
se n’havia anat en orris. El 9
de març, després de saber
que els americans del fons
d’inversió Oaktree –l’última
esperança– no volien entrar a
Nueva Rumasa, comunicava
als mitjans que hauria de fer
suspensió de pagaments en
algunes empreses i rees -
tructurar el negoci. Aquesta
ve gada el gran culpable
–deia– havia estat Emilio
Botín, el president del Banc
Santander, en tallar-li el crè-
dit. Els insults que el 1983
s’endu gué el llavors ministre
d’E conomia Miguel Boyer
–després de l’expro piació de
Ru masa–, ara han estat per
al primer banquer espanyol.
Després, en un acte patètic i
tractant de desacreditar-lo,
va filtrar a la premsa les car-
tes que li havia enviat, en les
quals ell mateix s’inculpava i
posava al descobert la seva
prepotència i l’engany a la
gent que li havia deixat di -
ners. La frase “los tiempos no
están para invertir, sino para
recoger” deixava ben clar
que, una vegada més, havia
enredat el personal. No, no

havia comprat res ni creat
llocs de treball amb els diners
dels famosos pagarés del 8%,
10% i 12%, com deia als
anuncis. Tots els que anava
captant servien per pagar
deutes passats i, per això, a
cada emissió oferia un inter-
ès més alt que a l’anterior i
anava fent més gran la pilo-
ta. Ara bé, la situació se li va
fer insostenible. Diligències
obertes en un jutjat de Ma -
drid contra el seu fill, Álvaro
Ruiz Mateos, per presumpte
delicte de frau i insolvència,
béns embargats per impaga-
ments a la Seguretat Social i

per demandes del Royal
Bank of Scotland, conjunta-
ment amb execucions insta-
des per Cajasur i Cajasol… i
tot això, amb moltes fàbri-
ques aturades perquè no
rebien material dels prove-
ïdors que no havien cobrat. 

Així les coses, em vénen al
cap tres preguntes que sem-
blem obligades de plantejar-
se. La primera és com es van
deixar ensarronar unes
5.000 persones amb la pro-
mesa d’una alta remuneració
i sense cap mena de garan-
ties (l’última que els oferia
era les reserves del brandi

6

El segon suïcidi
de Ruiz Mateos

OPINIÓ
Jordi Goula I Economista
jgoula@lavanguardia.es
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Garvey que, per cert, havia
rebutjat el Santander). No
hem après encara que ningú
no dóna duros a quatre pesse-
tes? Realment la cobdícia
humana no té límit? O, com
es preguntava el diari El País,
estem davant de creients i no
d’inversors? Ningú no sap
qui són, però es parla d’es -
talviadors petits (o mitjans
perquè cada pagaré era de
50.000 euros) i que a hores
d’ara, a més a més d’arruï -
nats, probablement deuen
estar avergonyits… La sego-
na pregunta és com Nueva
Rumasa va aconseguir –amb
els seus antecedents– finan-
çament de la banca (va acudir
als particulars quan li van
tancar les aixetes les enti-
tats): és que potser no el
coneixien prou?… I la tercera
és: com van permetre les
autoritats les emissions de
pagarés? Cert que van fer
una llei a mesura per evitar-
les, però ja era massa tard.
Perquè, encara que les emis-
sions no fossin il·legals, crec
que alguna cosa més havien
d’haver fet, a part d’unes sim-
ples notes d’advertiment als
diaris. Per cert, i la publicitat,
no la podien prohibir o mini-
mitzar d’alguna manera?

Bé, el cas és que, a hores
d’ara, molt probablement
estem davant d’un cas insòlit
dins la història de l’econo -
mia: el d’un empresari que
s’ha suïcidat dues vegades…�

7

Estudiants
amb projecció

EN SEGONS

Fa catorze anys vaig for-
mar part del reduït grup de
professors que posàrem en
marxa els estudis d’Engi -
nyeria Tècnica en Disseny
Industrial a l’escola Elisa-
va. Potser no sabíem prou
com havien de ser, però ens
vam prendre el repte amb
il·lusió i li donàrem forma
amb més o menys encert.
Avui encara hi treballo i és
per això que he pogut
conèixer una bona fornada
d’engi nyers. 

La carrera ha anat evo-
lucionant fins a aconseguir
uns estudis amb un alt
grau de satisfacció entre
els estudiants i d’acceptació
entre les empreses. Els
actuals canvis per adaptar-
se al Pla Bolonya no supo-
sen un daltabaix, sinó un
pas més cap a la seva con-
firmació. 

Un enginyer tècnic en
disseny industrial és com-
petent com a dissenyador,
enginyer i gestor de qual-
sevol tipus de producte: des
de senzills béns de gran
consum fins a màquines
sofisticades.

A l’escola, any rere any
augmenta el nombre d’es -
tudiants de procedència
di versa: bascos, canaris,

ma drilenys, de ses illes,
marroquins i europeus
amb una beca Erasmus.
Vénen atrets per una ciutat
i es barregen amb els
autòctons en una integra-
ció exemplar. La timidesa i
la inseguretat del primer
curs es van modelant i des-
prés de compartir llargues
hores de projectes, pràcti-
ques i exàmens arriba la fi
de l’etapa estudiantil.

Posteriorment, acostu-
mo a trobar-los a l’escola o
al carrer i no escatimo
temps per comentar les
seves experiències profes-
sionals. Alguns amplien
estudis amb un màster
especialitzat: en automoció,
en desenvolupament de
producte, en robòtica; al -
tres treballen de projectis-
tes en empreses d’envasos,
de mobiliari, d’electrodo -
mèstics.

Els més agosarats creen
la seva pròpia empresa de
disseny o assessorament
tècnic. S’hi compten autèn-
tics especialistes en gestió
del reciclatge, ma terials
intel·ligents o il·lu minació.
N’hi ha per a tots els gus-
tos. Un perfil per a cada
alumne, mostrant la poli-
valència dels estudis.�

No hem après
encara que
ningú no dóna
duros a quatre
pessetes

Anna Pujol
Col·legiat núm. 17.388
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El programa MBA Màster
en direcció i organització
d’empreses i el Programa
Màster en màrqueting i dis-
tribució estan adreçats prin-
cipalment a enginyers tèc-
nics industrials. El primer té
una durada de 600 hores dis-
tribuïdes en dos cursos lecti-

us que acaben amb la presen-
tació d’una tesina per part
dels alumnes. 

En aquests vint anys, uns
636 alumnes han cursat
l’MBA, el 90% dels quals són
enginyers tècnics industrials
o pèrits industrials que han
valorat la docència amb una

nota mitjana de 8,5. La mei-
tat d’aquests alumnes són
col·legiats del CETIB. 

Mario Aguer, director del
programa explica que molts
d’aquests alumnes han acon-
seguit una promoció dins la
seva empresa o bé han can-
viat de feina per assumir un

8

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Amb els coneixements assolits,
els alumnes del màster 
en MBA s’han promocionat 
a la seva empresa

Nova convocatòria de l’MBA i del màster en
màrqueting i distribució pel CETIB i la UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en col·laboració amb el CETIB, organitza
l’edició numero vint del programa MBA Màster en direcció i organització d’empreses i la
número deu del Màster en màrqueting i distribució. Els dos programes estan avalats per
la UPC, que n’expedeix el títol, i comencen a l’octubre.

THEKNOS 152 ABRIL DE 2011
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càrrec superior gràcies als
coneixements assolits durant
el programa (vegeu requadre).

Pel que fa al Màster en
màrqueting i distribució,
l’han cursat més de 220
alumnes, la majoria dels
quals són estrangers. Entre
el 15 i el 20% són enginyers

tècnics col·legiats. Aquest
programa consta de 450
hores lectives i està estructu-
rat en tres blocs: Executiu
(150 hores), Analític (150
hores) i Bloc d’Ampliació
(100 hores), que es comple-
ten amb la presentació d’una
tesina.�

EUETIB
Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona
Comte d’ Urgell, 187 planta 1 - 08036 BCN
Secretaria Masters
Contacte: Yolanda Córdoba
Tel. 93 413 73 54
marius.aguer@upc.edu

Curs 2011-2012 i 2012 - 2013

Director Acadèmic
Mario Aguer Hortal

Responsable del Programa
Francesc Solé Parellada

Dates de realització
Inici primer curs: 14 d’octubre de 2011
Inici segon curs: 13 d’octubre de 2012

Horari de classes
Divendres de 17 a 21.30 h
Dissabte de 9 a 13.30 h
Aula de l’Escola Universitària d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona EUETIB  
(C/ Comte d’Urgell, 187 Recinte Escola
Industrial)

Import de la matrícula
6000 euros els dos cursos

Nombre de places
Mínim 22 i màxim 36 assistents.

Titulació
S’expedirà, per part de la Universitat
Politècnica de Catalunya, el títol de “MBA
Màster en Direcció i Organització
d’Empreses” a tots els participants que
demostrin un bon aprofitament dels
coneixements impartits en els dos cursos,
per la qual cosa caldrà aprovar els mòduls
així com la presentació i defensa d’una
Tesina a l’acabar el segon curs.

MBA Màster en direcció
i organització d’empreses

Curs 2011-2012

Director Acadèmic
Mario Aguer Hortal

Responsable del Programa
Francesc Solé Parellada

Dates de realització
Inici curs: 21 d’octubre de 2011.

Horari de classes
Divendres de 17 a 21.30 h
Dissabte de 9 a 13.30 h
Aula de l’Escola Universitària d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona EUETIB 
( C/ Comte d’Urgell, 187 Recinte Escola
Industrial)

Import de la matrícula
3.500 euros

Nombre de places
Mínim 18 i màxim 25 assistents.

Titulació
S’expedirà, per part de la Universitat
Politècnica de Catalunya, el títol 
de “Màster en Màrqueting i 
Distribució” a tots els participants 
que demostrin un bon aprofitament 
dels coneixements impartits al curs, 
per la qual cosa caldrà aprovar els 
mòduls així com la presentació i 
defensa d’una Tesina a l’acabar 
el Curs.

MBA Màster en
màrqueting i distribució

THEKNOS 152 ABRIL DE 2011
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L’alumne disposa d’informació,
activitats i eines de
comunicació i una tutoria
que guia l’activitat

El Col·legi posa en marxa el
campus virtual del CETIB,
un espai que consta de qua-
tre aplicacions: formació en
línia, formació “blended”
–una variant que compta
amb suport presencial–, i un
espai virtual de suport a la
formació presencial i als
grups de treball. Aquest cam-
pus és una nova eina per a la
dinamització en xarxa d’acti -
vitats formatives i neix amb
l’objectiu de crear una comu-
nitat virtual en el conjunt del
col·lectiu col·legial. 

La convocatòria inicial es -
tà formada per 4 cursos, en la
modalitat de píndola formati-
va, sobre les utilitats de les
eines ofimàtiques. La propos-
ta inicial se centrarà en la
creació de macros i taules
dinàmiques d’Excel, la utilit-
zació dels estils de Word i la
gestió de PDF. 

El CETIB fa aquesta aposta
de futur pels múltiples avan-
tatges que suposa la formació
en línia per als col·legiats:
s’estalvien hores de desplaça-
ment, es redueixen els costos i
s’obre un nou ventall a tots els
professionals.

El fenomen e-learning i
dels campus virtuals s’ha
popularitzat en els últims
anys a les universitats i altres
centres de formació com a
eina de suport a la formació
presencial, on alumnes i pro-
fessors es poden seguir comu-
nicant fora de classe i en el
qual poden compartir docu-
ments interactius, missatges,
informació i vídeos.

UN MODEL
PEDAGÒGIC INNOVADOR
Els cursos s’estructuren en
mòduls, d’unes 3 o 4 hores de
treball personal per part dels

participants. L’alumne dispo-
sa d’informació, activitats i
eines de comunicació i una
tutoria que guia l’activitat.
Com a mitjans de comunica-
ció s’utilitzen el correu elec-
trònic personal de cada parti-
cipant i els fòrums. El tutor
pot fer ús també dels xats i la
videoconferència per interac-
tuar amb els alumnes.�
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El CETIB presenta el seu campus virtual
amb nous cursos en línia

El 28 d’abril tindrà lloc al Col·legi una sessió informativa per donar a conèixer la nova
oferta de cursos en línia que organitzarà el CETIB i el funcionament de l’aplicació
corresponent. Les inscripcions, tant a la sessió informativa com als cursos, ja són obertes.
La convocatòria inicial co mença els mesos de maig a juliol i està formada per 4 cursos.

Sessió informativa del nou campus virtual
Dates i horaris: 28 d’abril de 2011, 
a les 18.30 h, al Tecnoespai del CETIB
Inscripcions a www.cetib.cat/agenda
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El Col·legi assisteix un cop més a la cita biennal
amb Construmat amb un estand més gran

Com cada dos anys, el saló Construmat, de materials per la construcció, obrirà les portes
durant els dies que van del 16 al 21 de maig, en la seva edició número 17. I com cada dos
anys, des de 2005, el CETIB tindrà el seu propi estand, que s’identifica amb el codi C-380,
situat al pavelló 3 del recinte Gran Via. 

Malgrat que la situació eco-
nòmica pel que fa la cons-
trucció no és la millor de les
possibles, el saló Construmat
aposta per fer-hi front amb
propostes i plantejaments re -
novadors. En guany s’ha plan     -
tejat actuar com un fò rum de
reflexió per ajudar a obrir
nous camins en el sector de
la construcció. Així, en aquesta
edició, les jor nades profes -
sionals s’estruc   tura ran en
tres àmbits: inno va ció, reha -
bilitació i sosteni bi litat. El
Col·legi presentarà, en l’àm -
bit de la sos tenibilitat, el
Manual tèc nic so bre energia
minieòlica. La presentació es
farà durant una taula rodona

organitzada pel ma teix Col-
legi, que se celebrarà el di -
vendres dia 20 de maig de 16
a 17.30 h, a la sala 4.3.

L’estand del Col·legi, que
tindrà 42 metres quadrats i
comptarà amb el patrocini de
Saunier Duval i Lamp, anirà
enfocat a divulgar les atri -
bucions que tenen els engi -
nyers tècnics industrials en
ma tèria de construcció i ur -
banisme. Amb aquesta finali-
tat, s’ha dissenyat l’estand de
manera que simuli una nau
industrial en construcció. Del
sostre de la nau penjaran
rètols que identificaran les
feines més importants que
poden desenvolupar els titu-

lats, i que coincideixen amb
les feines que hi ha en la Guia
de Professionals del web del
CETIB. Durant el saló hi hau-
rà una promoció especial per
als enginyers tècnics indus-
trials que vulguin col·legiar-
se, el quals no hauran d’a -
bonar els drets d’entrada.

El Col·legi té un acord
amb Constumat perquè els
col·le giats puguin visitar el
saló de forma gratuïta. No -
més cal registrar-se com a
visitant a la pàgina web
www.cons trumat.com, i des -
prés acce dir a l’acredi tació en
línia, que no té cost introdu-
int el codi d’acreditació se-
güent: ANAUBR39.�

Patrocinadors
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Les visites institucionals són una
forma de donar a conèixer a les
administracions els problemes
relacionats amb la professió

THEKNOS 152 ABRIL DE 2011

Aquest començament d’any
està resultant força intens pel
que fa a les reunions de re -
presentants del Col·legi amb
re presentants de l’Admi nis -
tra ció catalana, arran dels
canvis legislatius dels darrers
temps.

El president del Consell de
Col·legis d’Enginyers Tècnics
Industrials de Catalunya i
degà del CETIB, Joan Ribó, es
va reunir amb Enric Colet,
secretari general d’Em presa i
Ocupació, per tractar sobre la
situació dels col·legis. Colet es
va comprometre a crear en les
properes setmanes una co -
missió intercol·legial per tal
d’analitzar la problemàtica
que afecta els col·legis profes-
sionals arran de l’aplicació de
la Llei Òmnibus. En la reunió,
mantinguda a la seu del De -
partament, el secretari gene-
ral va assegurar a Ribó, que
anava acompanyat del vice-
president del Consell i degà
del CETIG, Narcís Bartirna,
que la comissió servirà per
unificar criteris per part de la
Generalitat.

Segons Colet, davant l’ac -
tual situació del visat, hi ha
dues sortides possibles: “in -
tentar crear subterfugis que
tard o d’hora la Unió Euro-
pea eliminarà, o bé treballar
per garantir la qualitat i se -
guretat del servei des d’u na
nova perspectiva”. En aquest
sentit, Joan Ribó va assegu-
rar que cal treballar en el
desenvolupament d’un certi-

ficat/revisió dels treballs amb
valor afegit, que aporti més
seguretat, tant per al tècnic
com per al client final, se -
guint així construint el fu tur
dels col·legis i la professió.

Els mateixos represen-
tants col·legials van visitar
Josep Canòs, director gene-
ral d’Energia, Mines i Segu-
retat Industrial, per tractar
sobre la situació de la incerte-
sa actual que hi ha en els
visats de projectes tècnics i
certificats finals d’instal·la -
cions associades a l’edifica -
ció, en matèria de seguretat
industrial. Canós va confir -
mar que es crearia una co -
missió Generalitat-Col·legis
per tal d’adoptar un criteri
unificador per a tots els de -
partaments que componen la
Generalitat, en referència al
visat col·legial i als informes
d’idoneïtat tècnica dels tre-

balls professionals convin-
guts amb les administracions.

Joan Ribó va denunciar el
greuge comparatiu dels nos-
tres professionals i  col·legis
respecte a la situació en al -
tres comunitats autònomes
de l’Estat, que ja s’han avan-
çat a l’hora d’aplicar legisla-
ció o l’aplicació de convenis
Administració-Col·legis, que
garanteixen millors garan-
ties i seguretat, tant per a la
ciutadania com per a la ma -
teixa Administració. El di -
rector general va manifestar
que, fins a la Llei Òmnibus,
hi havia un model de col·le -
gis professionals que funcio-
nava, però aquesta modificació
legal implica un nou marc
encara no definit i que Gene-
ralitat i col·legis professio-
nals hauran de treballar con-
juntament per consolidar les
bases d’aquest nou mo del.�

C
E

T
IB

Intensa activitat institucional per reorientar el
Col·legi i la professió davant del nou marc legal
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OBJECTIUS
- Preparar exposicions,

vídeos i tallers amb el
centre de recursos. 

- Fomentar la vocació per
la tecnologia entre els
alumnes d’educació
secundària millorant
l’ensenyament i
potenciant el de la
tecnologia. 

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

ACTIVITATS
- Participació amb

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

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

- Col·laboració amb la
Comissió de Vinculats a
Empresa i Joves
Enginyers en la
generació de continguts
per a l’Enginycat. 

- Col·laboració amb
l’Aulatec del
Departament d’Educació
de la Generalitat de
Catalunya.

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

- Implantació d’un premi a
la innovació docent en la
branca tecnològica.

COMISSIÓ DEL MES

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

aportin experiències i proposin activitats per
millorar la qualitat de l’ensenyament. 

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

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

MEMBRES
51 membres

REUNIONS
En funció del quadrimestre: tercer dilluns
o dimecres de cada mes a la seu del CETIB

Més informació de les Comissions i 
inscripció a www.cetib.cat/comissions

C
E

T
IB

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT
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RETRAT PROFESSIONAL

La vida de Josep Ortega és un clam a l’esforç, la
professionalitat i l’ètica. Amb 73 anys, no ha deixat de
treballar amb les mateixes ganes i il·lusió que ho feia als 14,
quan va entrar de comptable a una empresa de teixits. El
cuquet de la tècnica ja el tenia, potser per això anava als
telers de la fàbrica sempre que podia. Aquesta curiositat
innata en un enginyer de raça va fer gràcia als amos de la
fàbrica, que van decidir pagar-li la formació de teòric de
teixits als vespres. Feina dura als matins, estudi a les nits.
Aquest esforç i ganes de superació han estat les constants de
la vida d’Ortega que, fill de la guerra i gràcies a un esperit de
millora constant, va poder accedir als estudis de peritatge
industrial a través d’una beca.

Ortega ha estat sempre vinculat al sector tèxtil, però va
ser a partir de la incorporació a Sandoz, durant 15 anys, 

que va descobrir la seva passió professional: la química
tèxtil, els colorants, un terreny d’incipient desenvolupament
al país i que gràcies a Josep Ortega i tècnics com ell, s’ha
pogut consolidar en la indústria del nostre país. “Quan vaig
començar a treballar com a pèrit els anys seixanta, es
tintaven els fils i els teixits amb processos ancestrals i en
cinc anys hi va haver un autèntic salt tecnològic”. Per a
Ortega, aquest salt tecnològic –que es va donar en molts
camps de la indústria– ha estat gràcies al paper de perits i
enginyers tècnics com ell, que han assimilat els
coneixements més avençats i els han traslladat als processos
industrials i a les persones que els havien d’aplicar. 

La carrera d’aquest enginyer, aficionat a l’aviació, pilot de
vol sense motor, va continuar a la indústria química, i
sempre ha estat estretament lligada a la formació i a
l’explicació de les darreres innovacions del sector. Això, ha
dut a Ortega a voltar per mig món parlant de química tèxtil i
fent palesa la seva vocació pedagògica. Però l’activitat
d’Ortega ha vingut sempre definida per dos elements cabdals:
l’ètica i la professionalitat. “Amb aquests dos valors i el
suport d’una carrera tècnica pots fer el que vulguis”, afirma
orgullós d’una trajectòria professional brillant.�

MANEL GASTÓ I Text  MARC JAVIERRE I Fotografies

Teixit d’ètica
i professionalitat
Josep Ortega, actualment vicepresident
d’AENOR / CTN40 / Solideces en química tèxtil
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“En el miracle industrial
espanyol dels anys setanta
tenen una contribució
important els pèrits”

“No s’ha reconegut 
el rol dels tècnics en el
desenvolupament tecnològic
del país”

“Ètica i professionalitat 
són els valors 
imprescindibles que ha 
de tenir un tècnic”

“No cal tenir uns grans
laboratoris per crear.
Imaginació i il·lusió són
suficients”
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Teixidors d’il·lusions

EMPRESA

Teixidors és una empresa tèxtil en què balanços
comptables, proveïdors, distribució i fiscalitat són només
una part de la preocupació dels seus fundadors, el
matrimoni format per l’enginyer tècnic industrial Juan
Ruiz i la treballadora social Marta Ribas. A més de tota la
paperassa pròpia de qualsevol empresa, Teixidors és un
projecte social que vol aconseguir la realització i
integració de persones amb dificultats d’aprenentatge.
Aquest objectiu, sense el qual Teixidors no tindria sentit,
s’aconsegueix a partir de la fabricació manual de
productes tèxtils: mantes, bufandes, foulards, cortinatges,
etc. que s’elaboren seguint un procés artesanal que
respecta al màxim la matèria prima i que resulta molt
pedagògic per les persones que el realitzen. 

Al taller de Teixidors a Terrassa, el bressol del que un
dia va ser la Catalunya tèxtil, el ritme compassat de 22
telers manuals ha substituït el soroll dels telers mecànics
que anys enrere ocupaven el mateix espai. Aquests telers
són una de les claus de la missió terapèutica de Teixidors,
ja que obliguen els operaris a coordinar els moviments de
mans i peus, seguir les instruccions per aconseguir la
tela desitjada, mantenir la concertació en allò que
realitzen, etc. Al pis superior del taller es fa l’acabament
del teixit i la costura. Juan Ruiz explica que fa 15 anys
Terrassa comptava amb una indústria tèxtil auxiliar que
ha desaparegut. “Ara nosaltres mateixos hem de fer els
acabats”, comenta. Teixidors, afegeix, “ha crescut com
una persona i a mesura que ha anat creixent han anat
sorgint necessitats que hem hagut de cobrir”. Les
vicissituds no han estat poques, com no podia ser d’una
altra manera pel sector –en constant crisi des de fa 30
anys– i la novetat del model de negoci, amb un doble
objectiu econòmic i social. L’un sense l’altre no s’entén.

“Apostem pel que venem, més que pel que som”,
explica Ruiz, per això d’entre tots els reconeixements que
han aconseguit aquests darrers anys (Fundació Bufí y
Planas, Placa al treball President Macià, Premi Integra
BBVA), els satisfà especialment el Premi Nacional
d’Artesania 2008, ja que és un reconeixement a
l’excel·lència del seu producte i no de qui el fa.�

16

TEIXIDORS, SCCL
Cooperativa orientada a aconseguir
la independència econòmica i la
integració social de persones amb
dificultats d’aprenentatge. 

Any de fundació: 1983
Empleats: 44
Productes: Vànoves, mantes, coixins,
cortines, tovalloles, davantals,
bufandes, fulards, corbates, mantes
nadó, etc. produïdes amb caixmir,
seda, lli i llana ecològica.

Mas Adei 65
08221 Terrassa
Tel. 93 783 11 99
info@teixidors.com
www.teixidors.com

M. GASTÓ I Text   M. JAVIERRE I Fotografies

THEKNOS 152 ABRIL DE 2011
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Els productes de Teixidors és
caracteritzen per un gran respecte
per la matèria primera. Es poden
trobar a les botigues Matèria,
pròpies de Teixidors. A Barcelona,
al carrer Rector Ubach, 43.

La seu de Teixidors ocupa una
antiga fàbrica tèxtil. S’hi fa tot el
procés: des de l’ordit fins a la
preparació de les comandes.

Els telers de Teixidors recuperen
una tecnologia totalment en desús
per a la indústria tèxtil
convencional però que dóna un
producte excel·lent. 

Juan Ruiz, enginyer tècnic
industrial i gerent de Teixidors,
amb una fotografia dels inicis de la
cooperativa.
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Però d’aleshores ençà el nom-
bre d’habitants del planeta ha
crescut exponencialment. La
predicció més catastròfica en
aquesta línia de pensament
va ser enunciada el 1968,
quan la població total era
menys de la meitat que l’ac -
tual. La va fer Paul Ehrlich a
The Population Bomb. Ehr-
lich, va vaticinar una fam
mundial de grans propor -
cions per als vuitanta. Re -
cent ment, va dir que la pre-
dicció era correcta però que

s’havia equivocat en el temps.
Dins els paràmetres de la

sostenibilitat, les amenaces
d’una població creixent han
estat un argument compartit
per molts autors. És el cas de
James Lovelock –creador de
la teoria Gaia– que creu que
Malthus tenia raó. Lovelock
afirma que la tecnologia pot
donar la impressió momentà-
nia que els recursos es poden
multiplicar, però que en un
moment o altre aquesta pos-
sibilitat toparà amb un límit. 

Les Nacions Unides, en
l’informe World Demograp-
hic Trends, indiquen clara-
ment que el ritme de creixe-
ment de la població s’ha
d’alentir com a única via per
impedir un context d’in sos -
tenibilitat global. Només hi
ha una manera d’arribar a
l’objectiu: els països s’hau -
rien de quedar en el nivell de
reemplaçament de les gene-
racions o, encara millor, situ-
ar-se per sota. Nacions Uni-
des ha dibuixat un escenari
de futur en què la fertilitat es
modera i propicia que la po -
blació mundial s’estanqui en
uns 9.000 milions i mig d’ha -
bitants pel 2070 i després co -
menci a caure.

LES CONSEQÜÈNCIES
Com en el cas del canvi climà-
tic, en l’àmbit demogràfic els
científics constaten l’exis -
tència d’un problema, però
se’ls fa molt difícil precisar
les conseqüències i quan es
produiran. El problema del
creixement exponencial de la
població no és només una
qüestió de quantitat, sinó de

El problema del creixement
exponencial de la població no és
només una qüestió de quantitat,
sinó de qualitat

THEKNOS 152 ABRIL DE 2011

A
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El creixement demogràfic és per a molts el problema número u de la sostenibilitat, però
una cosa és el que diu la intuïció i una altra són les proves. A finals del segle XVIII,
Malthus va enunciar la seva tesi sobre la impossibilitat que els recursos de la Terra
poguessin ser suficients per a una població creixent. 

De debò sobra gent?
El 2011 arribarem als 7.000 milions

ALBERT PUNSOLA I info@cos12.com
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qualitat. Un nord-americà té
una petjada de carboni equi-
valent a la de 250 etíops. El
creixement demogràfic més
gran té lloc actualment en els
països amb menys incidència
en el consum recursos, però a
les properes dècades això
canviarà com apunten la
Xina i l’Índia. 

El control de la població
no és fàcil perquè hi interve-
nen factors culturals i reli-
giosos molt profunds. Per a
la civilització judeocristiana,
per exemple, no és bo limitar
els naixements. També és
cert, però, que 700 milions
de dones estan en risc de
tenir un embaràs no desitjat
per no utilitzar contraceptius
o fer-ho malament. Des del
punt de vista econòmic, els
analistes temen que un des-
cens de la natalitat porti a
noves crisis i a l’increment de
despeses per una societat
envellida. Tanmateix, un
estudi de la Unió Europea del
2010, fet per esbrinar si hi ha
una correlació entre declivi
demogràfic i l’econòmic a les
zones rurals, conclou que no
és així. El tema de fons és
determinar –i ningú ho ha
fet encara amb xifres cre-
ïbles– si estem vivint dels
interessos del capital de la
Terra o ja ens estem menjant
el mateix capital, segons el
símil de Paul Ehrlich.�

Pesca excessiva

RECURSOS

El 16% de la proteïna ani-
mal ingerida per la huma-
nitat prové del peix, segons
l’Organització Mundial per
l’Agricultura i l’Alimenta -
ció, que també ha fet públi-
ca una dada preocupant: el
32% dels caladors del plane-
ta estan sobreexplotats,
exhaurits o en fase de recu-
peració. L’únic matís posi-
tiu és que la corba de
creixement de l’explotació
pes que ra s’està aplanant
després d’una fase ex pan -
siva. Aquesta situa ció afec-
ta les espècies de forma
diferent i, en aquest sentit,
diverses orga nitza cions han
cridat l’atenció sobre el cas
de la tonyina vermella, avui

en perill d’extinció. Un dels
obstacles més grans per
solucionar aquest problema
es troba en la dificultat
organitzativa i econòmica
que suposa monitoritzar les
captures il·legals. D’al tra
banda, desenes de milions
de persones viuen de la pes-
ca arreu del món.� 

El ritme 
de creixement
s’ha d’alentir
per impedir
insostenibilitat

A
S

IR
A

P

El futur de l’automòbil se’ns anuncia elèctric. Sens dubte aquesta gran transició
energètica tindrà un impacte positiu en qüestions tan fonamentals com la quali-
tat de l’aire que respirem. Hi ha, però, altres conseqüències. Així, per exemple,
el president de la Canada Lithium Corporation ha anunciat que si el cotxe elèc-
tric s’implanta al ritme previst en aquesta dècada veurem un creixement de la
demanda de liti per a les bateries del 150%. Això, com a mínim, fins que les
bateries estiguin fetes d’altres elements, cosa que no succeirà, segons les previ-
sions, fins al 2020. La demanda de liti no tan sols creixerà a partir de
l’automòbil, cal recordar la importància que té en els telèfons mòbils, els ordi-
nadors portàtils i tots els nous aparells electrònics que necessiten autonomia de
funcionament. També s’utilitza en la industria química i la medicina. El creixe-
ment de la demanda de liti per a bateries s’havia anat incrementant un 20% cada
any fins a l’esclat de la crisi.

El 50% de les reserves mundials d’aquest metall es troben a Bolívia i també
n’hi ha a Xile, Perú, Argentina i Xina. Aquestes reserves s’han estimat en uns 23
milions de tones. Cal recordar que el liti no és ambientalment innocu: és infla-
mable i la combustió genera uns vapors corrosius, tòxics per als humans. En
contacte amb l’aigua reacciona donant hidròxid de liti, que és nociu per als
organismes aquàtics. �

El liti
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El dissenyador
industrial,
clau

davant la crisi
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EN PORTADA

En una economia globalitzada, en la qual és molt
difícil competir en costos, el disseny industrial es
converteix en un aliat imprescindible per a les
empreses. I ho és especialment en un context de
crisi econòmica. El professional encarregat de fer
realitat una idea de producte és l’enginyer tècnic 
en disseny industrial. Es tracta d’un perfil cada cop
més valorat i que se situa entre els professionals 
de l’enginyeria que guanyaran més pes en el futur.

L’enginyer tècnic en disseny
industrial analitza 
l’ergonomia i l’entorn
d’utilització dels productes

LORENA FARRÀS I Text  ARXIU BCD I Fotografies

al, UUna idea de producte, per
molt original que pugui sem-
blar, serveix de poc sense la
figura d’un professional que
sigui capaç de transformar-la
en un producte físic i produ-
ïble en sèrie, a uns costos
raonables des del punt de vis-
ta econòmic i mediambiental.
L’enginyer tècnic en disseny
industrial és el professional
responsable d’aquesta tasca,
que consisteix a desenvolu-
par nous productes i serveis,
planificant i desenvolupant
tot el seu cicle de vida. Analit-
zen l’ergonomia i l’entorn

d’utilització dels productes,
la percepció i les necessitats
dels seus usuaris, i la genera-
ció de sensacions desitjades.
En definitiva, el seu treball
“consisteix a solucionar ne -
cessitats”, tant del fabricant
com del consumidor final,
com molt bé defineix el seu
ofici Chema Ibáñez, de l’es -
tudi barceloní PVI.

En una economia globalit-
zada com la catalana, el dis-
seny industrial –i, per tant,
la figura de l’enginyer tècnic
en disseny industrial– s’ha
convertit en un element clau
per a la innovació i diferen-
ciació tant de productes com
de serveis. I l’actual crisi eco-
nòmica no ha fet més que
aguditzar aquesta realitat.
Les empreses cada cop tenen

més difícil competir en costos
davant les noves economies
emergents com la xinesa, la
llatinoamericana o l’índia. I
no hi ha dubte que l’aposta
pel disseny és un aliat clau
per fer front a tan dura com-
petència. 

En el darrer Observatori
econòmic del disseny a les
empreses catalanes, publicat
el desembre de 2009 i realit-
zat pel Barcelona Centre de
Disseny (BCD), es constata
que del total de 400 casos
empresarial analitzats, el
73% de les firmes que asse-
guraven haver invertit en
disseny havien augmentat la
seva facturació en els tres
anys anteriors. Per altra ban-
da, “les que no havien cres-
cut o fins i tot havien evolu-
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cionat negativament són
empreses menys propenses a
invertir en disseny”, explica
Borja Piñeiro, tècnic del Bar-
celona Design Innovation
Cluster. “Un altre dels factors
que implica el disseny és la
millora de la imatge de la
marca i el 84% de les empre-
ses afirmen que han millorat
la seva notorietat”, afegeix
Piñeiro fent referència a les
conclusions arribades arran
de l’estudi. 

Ibáñez reafirma les con-
clusions de l’estudi: “En els
últims anys ha augmentat la
importància del disseny com
a valor afegit de les empre-
ses; és una constatació que
s’ha repetit fins a la sacietat,
però és que és així”. Aquest
enginyer tècnic en disseny
industrial pertany a la pri-
mera promoció d’Elisava
d’aquesta especialitat i és

autor d’una tesina –titulada
L’enginyeria en disseny
industrial, una anàlisi a tra-
vés dels projectes i les empre-
ses– en la qual s’analitza,
entre altres aspectes, la
importància de la seva pro-
fessió en l’actual context eco-
nòmic. 

EMPRESES MODEL
El tècnic del Barcelona De -
sign Innovation Cluster –ins -
titució que agrupa em preses
innovadores que ofereixen o
demanden serveis de disseny,
organitzacions de suport i
organismes públics– explica
que “hi ha molts casos de
companyies locals que grà-
cies a una forta aposta pel
disseny han aconseguit des-
puntar i convertir-se en refe-
rents del sector”. Piñeiro des-
taca casos com els de la firma
de calçat esportiu Mu nich,

l’empresa Lékué (líder mun-
dial en la creació d’estris i
accessoris de cuina de silico-
na platí), o bé Chocolat Facto-
ry, Tres Tintas Barcelona,
Figueras, Mobles 114 o Roca. 

El cas de Munich és un
dels més coneguts. Nascuda
el 1939, aquesta empresa
familiar amb seu a Catalunya
es dedica des dels inicis a la
fabricació de calçat esportiu.
Però el gran salt el va fer a
començament de l’any 2000,
quan la firma “va apostar de
valent per la innovació, im -
plementant millores al siste-
ma productiu, introduint
materials innovadors, i tras-
lladant el calçat esportiu a
l’ús quotidià”, afirma Piñe-
iro. Gràcies a la seva aposta
pel disseny, Munich ha acon-
seguit fer-se un lloc en un
mercat tan madur i competi-
tiu com el del calçat esportiu
en el qual rivalitza interna-
cionalment amb grans mar-
ques com Nike, Adidas o
Reebok. 

El de Lékué és un altre
cas paradigmàtic. La seva
aposta per la recerca de nous
materials i per l’optimització
del disseny han convertit la
firma catalana en líder mun-
dial en la innovació de
productes per a la cuina en
si licona platí. Practicitat,
qua  litat, innovació i disseny
avantguardista constituei-
xen la base de la filosofia de
Lékué. 

UNA FIGURA
IMPRESCINDIBLE
Els exemples citats anterior-
ment no són una excepció a
Catalunya i molt menys a
Barcelona. En l’Observatori
econòmic del disseny a les
empreses catalanes es cons-

És important que les empreses
que fabriquin producte comptin
a la nòmina amb un enginyer
tècnic en disseny industrial
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Augmenta la importància del disseny
com a valor afegit de l’empresa
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tata que el 93% de les empre-
ses enquestades afirma tenir
el disseny bastant o molt en
compte en l’estratègia empre-
sarial. Del mateix estudi es
desprèn que el disseny és el
factor d’èxit millor valorat
per les empreses, amb una
mitjana de 4,8 punts sobre 6. 
Per satisfer aquesta aposta
pel disseny industrial és
necessari que “qualsevol em -
presa que fabriqui producte
compti a la nòmina almenys
amb un enginyer tècnic en
disseny industrial o bé que

externalitzi aquest servei a
una empresa tercera especia-
litzada en aquest àmbit”,
afirma Ibáñez. La figura de
l’en ginyer en disseny indus-
trial s’ha convertit pràctica-
ment en imprescindible i és
que, com molt bé explica el
tècnic de l’estudi PVI, “ totes
les persones podem dissenyar
alguna cosa, però no hi ha
dubte que el millor disseny el
farà aquell que millor preparat
estigui per a aquesta tasca”.

Durant la seva formació,
aquests professionals apre-

nen sobre física, càlcul,
representació gràfica, pro-
cessos de fabricació, sistemes
mecànics i un llarg etcètera.
A causa de les característi-
ques de la seva tasca, el ven-
tall de coneixements de què
ha de disposar un enginyer
en disseny industrial és molt
ampli. Però no tan sols ha de
controlar els aspectes més
tècnics, sinó que també ha
de posseir criteris més fun-
cionals, estètics, mediam-
bientals, culturals i de comu-
nicació.
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Làmpada Inout, la peculiaritat
de la qual és que serveix tant
per exterior com interiors i que
s’ha convertit en un referent
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Productes pensats a Barcelona 
que han seduït el món

Què tenen en comú la sala de premsa de la Casa Blanca, la
dels Drets Humans de la seu de l’ONU a Ginebra o la d’Afers
Exteriors del Kremlin? Que totes tres utilitzen cadires disse-
nyades per l’empresa barcelonina Figuera International Sea-
ting, especialitzada en dissenyar i produir seients.

La col·lecció de llibres Pensat a Barcelona recull més de
60 casos d’èxit amb reconeixement internacional nascuts
a la ciutat de Barcelona, com ara el de la cadira Bonamusa
de Figuera International Seating. La publicació, editada
per Barcelona Activa amb la col·laboració del Barcelona
Centre de Disseny (BCD) i Foment de les Arts i del Disseny
(FAD), aglutina productes i serveis de camps molt diversos –no tan sols del món del dis-
seny industrial– que han aconseguit seduir el món i que suposen innovacions en els
seus àmbits respectius.

A l’obra s’expliquen casos com el de les E-bikes de Bicicletes Monty, unes bicicletes
lleugeres amb motor que consumeix 46 vegades menys que un ciclomotor. També s’hi
esmenta la reeixida làmpada Inout, la peculiaritat de la qual és que serveix tant per
exterior com interiors i que s’ha convertit en un referent internacional. Cal anomenar
també la parada solar d’informació, una parada d’autobús sostenible, de disseny i tecno-
logia innovadors, desenvolupada per l’empresa Capmar i dissenyada per l’Istituto Euro-
peo di Design de Barcelona.

El primer volum de l’obra va ser editat el 2007 i el segon va ser presentat a comença-
ment de març d’aquest any. En aquestes pàgines es pot palpar com la innovació, el des-
envolupament de sectors estratègics amb gran projecció de futur i l’aposta pel disseny
com a valor afegit “són la clau per aconseguir una Barcelona econòmicament consolida-
da i capaç de superar els reptes que li exigeixen”, assegura l’alcalde Jordi Hereu en el
pròleg del segon volum. �
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La firma catalana Lékué 
aposta per la recerca de nous
materials i per l’optimització
del disseny

UNA PROFESSIÓ
EN EXPANSIÓ 
La del tècnic en disseny
industrial és una figura rela-
tivament recent, però que no
para de cobrar rellevància. A
Catalunya, l’escola de disseny
i d’enginyeria tècnica Elisava
(UPF) va començar a impartir
aquests estudis l’any 1996.
Javier Peña, cap d’estudis del
centre, explica que van ser
“dels primers estudis en dis-

seny industrials homologats
a Espanya”. En anterioritat,
“el professional que s’enca -
rregava d’aquesta feina era
l’engi nyer mecànic, que
comp ta amb un perfil simi -
lar”, afir ma Peña. Però la tas -
ca d’a quest professional con-
sisteix més aviat a fabricar,
muntar o reparar construc -
cions me tàl·liques.

L’augment de la demanda
d’aquesta tipologia de profes-

sionals, que segons el cap
d’estudis d’Elisava “aconse-
gueix col·locar-se amb relati-
va facilitat al mercat laboral
a pesar de l’actual crisi eco-
nòmica”, ha derivat també en
un increment de l’oferta
docent. Peña explica que “en
molt pocs anys s’ha multipli-
cat l’oferta acadèmica perquè
al mercat hi ha necessitat
d’aquests professionals”. A
Barcelona i des d’aquest
curs, l’escola d’Enginyeria de
Terrassa (UPC) imparteix
també el grau en Enginyeria
en Disseny Industrial, que té
una durada de quatre anys. I
fora de la província, també es
pot cursar a l’Escola Politèc-
nica Superior d’Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú (UPC).

Un cop surten de la uni-
versitat, la sortida natural
dels titulats és “l’oficina tèc-
nica de qualsevol empresa
que es dedica a desenvolupar
producte o bé estudis de dis-
seny especialitzats en aquest
àmbit”, explica Peña. Per
altra banda, existeixen tres
tipus diferents de perfil: el
dissenyador de producte,
l’enginyer de producte i el
gestor de producte. El pri-
mer està especialitzat en el
disseny de producte i és
capaç tant d’enfrontar-se a
problemes de disseny com
d’enginyeria. L’enginyer de
producte, en canvi, està més
preparat per al desenvolupa-
ment de l’objecte industrial
en si. Finalment, el gestor de
producte és aquell professio-
nal amb competències en el
control i la gestió del tot el
procés de desenvolupament
de producte i està capacitat
per fer-se càrrec de la direc-
ció de projectes complexos o
bé d’una oficina tècnica.
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S’ha multiplicat l’oferta acadèmica
perquè al mercat hi ha necessitat
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EL PAPER DEL CETIB
Des de fa aproximadament un
any, els enginyers tècnics en
disseny industrial es poden
col·legiar al Col·legi d’Engi -
nyers Tècnics Industrials de
Barcelona (CETIB). Tot i que
encara són pocs els professio-
nals col·legiats, el CETIB està
treballant per adaptar els seus
serveis a aquest col·lectiu i per
donar a conèixer en el mercat
el perfil laboral d’aquest pro-
fessional. 

Un dels camps en què
s’està treballant és precisa-
ment el del servei de la borsa
de treball. Rosa García, que
treballa en aquest departa-
ment, explica que “en aquests
moments s’està adaptant l’a -
plicació existent de la borsa de
treball per incorporar aquest
perfil de professional”. García
avança que l’aplicació serà pre-
sentada en breu i que l’objectiu
és crear una subcategoria
específica per als enginyers
tècnics en disseny industrial i
així “facilitar que l’oferta i la
demanda es puguin trobar
fàcilment”. Una altra de les
funcions que es duu a terme
des d’a quest departament del
Col·legi és “donar a conèixer
aquest perfil de professionals”,
explica García. “Tot i que cada
vegada hi ha més demanda i
és un perfil cada cop més cone-
gut i valorat, ens trobem amb
casos d’empreses que desco-
neixien l’existència d’aquest
perfil de professional i part de
la nostra feina és també donar-
lo a conèixer”.�
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El CETIB durà a terme
una promoció per facilitar la
col·legiació d’aquest col·lectiu
de professionals. 
Més informació: www.cetib.cat

50 anys de disseny industrial
al Palau Robert

Des del 1961 els Premis Delta, que atorga l’Associació de
Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives
(ADI-FAD), guardonen els millors productes de disseny
industrial ideats o fabricats per espanyols o empreses
amb seu al país. Les mítiques motocicletes Impala i Cota
247, ambdues de la firma Montesa i dissenyades per Leo-
poldo Milà, així com el llum de peu TMC, de Miquel Milà,
són alguns dels dissenys que s’han fet amb algun Delta
d’Or o de Plata. 

Aquest 50 anys d’història del guardó estan ara repre-
sentats en una mostra que recull, per primera vegada, tots
els dissenys premiats amb un Delta. L’exposició, anomena-
da “Premis Delta: 50 anys amb el disseny 1960-2010”, es
pot visitar al Palau Robert de Barcelona fins al 26 de juny i
en total acull 150 peces originals.

A la mostra es poden veure alguns dels primers disse-
nys premiats, com ara el cendrer Copenhaguen de plàs-
tic (1966), d’André Ricard, i la màquina d’escriure Lette-
ra 36 d’Hispano Olivetti (1970), d’Ettore Sottsass Jr. El
1986, la cadira trampolí de Javier Mariscal i Pepe Cortés
es va fer amb un Delta de Plata i, ja més recentment, el
1999, la firma d’aigua embotellada Font Vella va ser
guardonada pel disseny de la seva ampolla. Entre els
guardonats en la darrera convocatòria destaquen la
bombona de butà K6, dissenyada per Carlos Aguiar per a
Repsol, i el sistema de col·locació de rajoles Prêt à Porter,
del departament de màrqueting de Roca Cerámica. 

L’exposició és també una mostra de com, al llarg de mig
segle, el disseny ha passat de ser una preocupació de mino-
ries a ser part de la vida quotidiana; de ser una activitat
sovint ignorada pel context industrial de la seva època a ser
part indispensable d‘un teixit empresarial competitiu.�
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renovables

Les

són la sortida
a l’escassetat
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ENTREVISTA

El 1999 es va iniciar la liberalització del sector
elèctric i, des del 2008, aquest mercat ja s’ha obert
als consumidors d’alta tensió. Amb tot, el procés
perquè aquesta liberalització sigui real i arribi a les
llars és lent i difícil. Dins d’aquest panorama,
emergeix Factorenergia, la primera companyia
elèctrica independent autoritzada pel Ministeri
d’Indústria. Va néixer a Barcelona el mateix 1999 de
la mà d’uns aventurers que van veure l’oportunitat
que oferia el nou mercat elèctric. Emili Rousaud, el
director general, n’és un. Avui, l’oportunitat s’ha
convertit en negoci, encara que no exempt de grans
dificultats. En tot cas, l’empresa és un dels actors del
sector que permet pensar en un futur no tan sols
controlat per les grans corporacions històriques. I és
que, tal com resa la seva publicitat, Factorenergia és
l’elèctrica de les empreses…, de moment.

JORDI GARRIGA MAS I Text  MARC JAVIERRE I Fotografies

Emili Rousaud, 
director general de Factorenergia

Com va néixer Factorenergia?
Vam ser uns quants empresaris
que vam pensar que la liberalit -
zació del sector ener gètic era una
bona oportunitat. En aquell mo -
ment, el 1999, la llei encara posa-
va pocs requisits a les empreses

subministradores d’elec tri ci tat.
Vam ser totalment pioners. Vam
fundar Factorenergia amb 3.000
euros de ca pital… Ara hi ha molts
més requisits, entre d’altres, un
capital mínim de 550.000 euros
per a electricitat i més de dos
milions d’euros per a gas. Actual-
ment subministrem a empreses i
pimes, però també volem submi-
nistrar el client domèstic. Estem
esperant que la llei ens ho perme-
ti, tot i que ara aquest segment
està regulat per la Tarifa d’Últim
Recurs.

Precisament, tot i que la liberalit-
zació és tant per als consumidors
d’alta com de baixa tensió des de
l’1 de juliol de 2009, està costant
molt que arribi als de baixa o con-
sumidors domèstics. Per què?
Malauradament el consumidor
domèstic no és conscient de les
possibilitats que té. Un estudi de
mercat nostre de fa uns vuit anys
ens diu que el consumidor domès-
tic realment no sap què paga.
Sigui com sigui, el sector domèstic
no està realment  liberalitzat, ja
que quan el govern obre el mercat
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domèstic el juliol del 1999
estableix que tots els consumi-
dors domèstics que tinguin
més de 10.000 kW de potència
contractada el 31 de desembre
de 2010 es quedaran sense
tarifa regulada. Per tant,
introdueix un element dina-
mitzador molt fort. De totes
maneres, el desembre de 2010
surt una disposició tran-
sitòria que diu que això
s’endarrereix un any. Men-
trestant, el problema és la
introducció de la Tarifa d’Úl -
tim Recurs.

Què és exactament la Tarifa
d’Últim Recurs?
Aquesta és una tarifa que
manté la part regulada del
preu de l’electricitat. Aquesta
part regulada és la que, a
grans trets, correspon al
manteniment de les infraes-
tructures. Això vol dir que els
que només venem l’ener gia
que es consumeix, cosa que
en realitat té poc pes en la fac-
tura actual, pràcticament no
tenim marge.

Així, actualment quines pos-
sibilitats reals té un consumi-
dor particular de canviar
d’empresa comercialitzadora?
Ara, en el tema domèstic,
poques… En tot cas, quan
s’inicia el procés de liberalitza-
ció tot ve de directives europe-
es, i hi ha un termini màxim,
que finalitza el 31 de desem-
bre de 2012. 

Es pot arribar a tenir la matei-
xa sensació que amb el tema
de la telefonia? Em refereixo
tant al fet que pots tenir molta
oferta però al capdavall sem-
pre tens la sensació d’acabar
pagant el mateix?
Defujo molt la relació amb el

tema de les telecomunica-
cions. Aquí, el problema és
molt diferent. La telefonia,
precisament, ven infraestruc-
tures. Tu compres temps
d’utilització d’unes infraes-
tructures. En energia, nosal-
tres venem una cosa física, un
tangible que es produeix de
diferents maneres: en cen-
trals nuclears, en centrals de
cicle combinat, mitjançant
renovables, per les quals
nosaltres apostem fort…

L’energia que vostès submi-
nistren, poden triar d’on ve?
L’energia que es consumeix
sempre és la que es genera en
el punt més pròxim de con-
sum. No es pot triar, ja que
això és una qüestió d’efi -
ciència del sistema ja que,
com és sabut, sempre hem de
triar la línia més curta. Ara
bé, la llei ha establert un siste-
ma que permet que tots els
generadors d’energia renova-
ble puguin demanar certifi-
cats d’origen de la seva ener-

gia, i aquest certificat es pot
atorgar a un client concret.
Per exemple, Factorenergia,
que té acords amb molts pro-
ductors de renovables, els
demana el seu certificat d’o -
rigen, de manera que a un
client amb interès d’energia
verda se li trameten aquests
certificats d’ori gen. L’efecte de
tot això és que el dia que hi
hagi molta demanda d’a -
quests certificats, aquests es
compraran i, per tant, esta-
rem incentivant la inversió en
renovables.

I quina és la demanda de cer-
tificats d’origen renovable que
tenen?
En aquest moment, en el seg-
ment empresa no hi ha una
demanda real d’energia reno-
vable. La crisi no hi ajuda.
Prous problemes tenen les
pimes com per prioritzar les
energies renovables. En els
processos concursals del sec-
tor públic, en canvi, una de les
demandes és que una part de
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“Abans de les renovables el dèficit
(tarifari) ja existia, i ha estat un ingrés
important per a les grans elèctriques”ENTREVISTA
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l’energia comprada per part
nostra sigui, en origen, re -
novable. També tenim l’expec -
tativa que en el segment do -
mèstic, segurament molt més
sensible en tot el que fa
referència al canvi climàtic,
tindrem clients amb voluntat
de compra d’energia “verda”.
En tot cas, per a Factorener-
gia la qüestió de la lluita con-
tra el canvi climàtic i la pro-
ducció mitjançant renovables
és un pilar, fins i tot ara que
hi ha crítiques força pujades
de to davant d’aquests siste-
mes de producció..

Com ara quines crítiques?
Estem veient com s’està acu-
sant els productors fotovol-
taics de ser especuladors.
Nosaltres tenim gairebé 2.500
clients petits productors de
fotovoltaica que d’espe cu la -
dors no en tenen res. A
aquests productors el govern
els va dir “Vostè produeixi
fotovoltaica, que du rant 25
anys li pagarem a tant” i ara
resulta que hi haurà un canvi
normatiu que els suposarà
dificultats per amortitzar la
inversió.

Tant és així que a aquests pro-
ductors gairebé se’ls acusa de
ser els causants del dèficit
tarifari i dels últims encari-
ments de la tarifa…
Certament, l’encariment de la
tarifa elèctrica prové del dèfi-
cit tarifari, i aquest dèficit ve
determinat per dos factors: la
diferència entre el preu de
venda al mercat majorista i la
venda al consumidor, i també
les primes a les renovables,
això és cert. Però abans de les
renovables el dèficit ja existia,
i ha estat un ingrés important
per a les grans elèctriques. És

veritat que ara les renovables
poden ser un llast, però el dia
que el preu del petroli pugi de
veritat i l’euro baixi, les reno-
vables seran molt importants.
L’any 2008, amb el pic del
preu del petroli, l’eòlica no
necessitava cap prima. Ja veu-
rem ara què passa… Però la
meva filosofia és més profun-
da. Cal mirar al futur. Les
renovables són la sortida a
l’escassetat.

De fet, vostè ha dit en alguna
ocasió que l’única manera
d’eliminar el dèficit tarifari és
liberalitzar el mercat domès-
tic. Expliqui-m’ho.
Miri, aquest dèficit té un ele-
ment molt fictici, ja que el sec-
tor elèctric a Espanya no ha
estat atomitzat, i això a les
elèctriques els ha anat molt
bé, perquè saben que el dèficit
és per elles. Si el mercat
domèstic es liberalitzés real-
ment, passarien dues coses:
per un costat es corregiria la
diferència de preu i, per
l’altre, la lliure competència
acabaria afectant els preus. El
tema més important del dèfi-
cit és que, si es liberalitza de
veritat el mercat, aleshores
l’actiu més important ja no
seran les infraestructures,
sinó els clients.

Tornem a la seva empresa.
Quins avantatges suposa per
a una empresa contractar els
serveis de Factorenergia i no
els d’altres empreses?
Nosaltres hem estat innova-
dors. Vam inventar un pro-
ducte indexat al mercat.
Tenim la voluntat de ser un
partner dels nostres clients.
Estem orientats a les renova-
bles, però no com una posició
de màrqueting. Assessorem

molt en matèria de renova-
bles i eficiència. I, pel que fa a
la factura, respecte a la tarifa
oficial, també acostumem a
oferir una factura més econò-
mica. Sempre garantim al
client que amb nosaltres es -
talvia respecte a la tarifa
regulada. També, com expli-
cava, un dels nostres ele-
ments diferencials és que
venem energia verda certifi-
cada genuïna. Aquest és un
dels nostres valors fundacio-
nals.

Per acabar, quan podran els
consumidors domèstics acce-
dir als serveis de Factorener-
gia?
Segur, a partir del 2012, però
probablement serà abans,
potser a partir d’aquest estiu,
però això depèn del govern.
Som conscients de la realitat
i del camp de joc, però l’o -
bligació de liberalitzar és ine-
vitable. Però no anirem a
qualsevol consumidor. Volem
consumidors que siguin sen-
sibles a les renovables, a les
possibilitats del consum noc-
turn mitjançant comptadors
que distingeixin nit/dia. No -
saltres som aportadors de
solucions en aquest sentit, i
també en compatibilització i
implantació del cotxe elèctric
de càrrega lenta tenint en
compte tots aquests factors.
Per exemple, podem pensar
en cotxes elèctrics que es
carreguen a casa durant la
nit, quan la tarifa elèctrica és
reduïda i, a més, és un mo -
ment que hi ha molta energia
renovable que es malmet. Tot
allò que té a veure amb
l’energia s’ha de pensar com
un tot, i aquesta és la filoso-
fia de Factorenergia, encara
que sigui a llarg termini.�
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“Un dels nostres elements diferencials 
és que venem energia verda certificada genuïna. 
Aquest és un dels nostres valors fundacionals”
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Conscient del fort impuls que
requereix aquest últim com -
promís d’increment de l’efi -
ciència energètica, la conse -
cució de la qual resulta
fo namental per al compli-
ment dels dos primers, Red
Eléctrica fomenta, des del
sector elèctric, les estratègies
de gestió de la demanda
entesa com “la planificació i
im plementació de les mesu-
res destinades a influir en la
manera de consumir ener-
gia, de manera que es pro-
dueixin els canvis desitjats
en la corba de la demanda”.
En aquest sentit, cal destacar
l’especial rellevància que ad -
quireix la racionalització de
les puntes de demanda del
sistema, atès que el caràcter
no emmagatzemable de l’e -
lectricitat requereix el sobre-
dimensionament del sistema
per a les hores de màxima
demanda, que representen
un nombre molt reduït
d’hores a l’any i posen en joc
un elevat nombre d’infraes -
tructures de generació i

xarxa. Addicionalment, l’a -
pla  nament de la corba de la
demanda pot contribuir a
una integració més gran
d’energia eòlica a la xarxa ja
que suposa un augment dels
nivells de demanda durant
aquests períodes, justament
quan la producció d’origen
eòlic és més gran.

És necessari destacar
igualment el paper clau que
juguen els aspectes de gestió
de la demanda en la integra-
ció eficient del vehicle elèc-
tric (VE), emfatitzat com a
línia d’actuació en el Pla
d’acció 2010-12 de l’Estratè -
gia integral per a l’impuls del
vehicle elèctric. En aquest
context, el vehicle elèctric
representa una oportunitat
per millorar l’eficiència del
sistema elèctric en el seu con-
junt, atès que la recàrrega es
pot dur a terme el moment
triat pels usuaris, cosa que
no passa amb la majoria dels
consums elèctrics. Aquesta
capacitat de poder gestionar
la demanda presenta impor-

tants avantatges, ja que ofe-
reix al sistema elèctric la pos-
sibilitat de millorar la seva
eficiència global aplanant la
corba de demanda i facilitant
la integració de les energies
renovables en el sistema.

Recarregar les bateries
durant els períodes de menor
demanda, entre les 0 i les 8 h,
permet emplenar la corba de
demanda durant la nit, de
manera que disminueix les
grans diferències que es pro-
dueixen entre els períodes de
més i menys consum elèctric,
cosa que afavoreix l’eficièn cia
del sistema. Addicionalment,
aquesta recàrrega nocturna
es pot beneficiar d’un preu
reduït de l’electricitat mit-
jançant la utilització de la dis-
criminació horària prevista a
la legislació.

Alhora, el cotxe elèctric
pot jugar un paper de gran
importància per integrar les
energies renovables en el sis-
tema elèctric en condicions
de seguretat. La producció
eòlica, generada majoritària-

ARTICLE TÈCNIC

L’eficiència energètica és un dels pilars sobre els quals s’assenten els compromisos en
matèria energètica que han adquirit els països de la Unió Europea de reduir les emissions
d’efecte hivernacle en un 20% d’aquí a 2020 i al fet que, també per a aquesta data, el 20% de
l’energia procedeixi de fonts renovables i l’eficiència energètica augmenti en un 20%.

SUSANA BAÑARES I MIGUEL ORDIALES I Red Eléctrica de España

Millora de l’eficiència
dels sistemes elèctrics
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ment durant la nit, presenta
una gran variabilitat. A més,
atès que no és possible em -
magatzemar-la, existeixen si -
tuacions d’elevada producció
eòlica i escassa demanda
(durant la nit) que obliguen a
la desconnexió de parcs eò -
lics amb la consegüent pèr-
dua d’un recurs valuós.

Per tant, recarregar els
vehicles durant les hores
nocturnes minimitza la pos-
sible desconnexió dels parcs
eòlics en cas que la seva pro-
ducció excedeixi els límits
imposats per les condicions
de seguretat del sistema.

Com a demandants d’elec -
tricitat, aquests vehicles són
nous consumidors per al sis-
tema i a llarg termini poden
suposar un consum impor-
tant d’electricitat. Un parc
mòbil elèctric de 2,5 milions
de vehicles elèctrics l’any
2020, suposaria prop del
2,5% del consum elèctric.

Segons els estudis realit-
zats per Red Eléctrica, és pos-

sible integrar un nombre
molt elevat d’aquests vehicles
en el sistema elèctric sense
inversions addicionals en ge -
neració i xarxa de transport,
sempre que la seva incor -
poració es realitzi du rant les
valls de demanda, de forma
controlada i atenent les indi-
cacions de l’operador del sis-
tema elèctric.

Per a això, és important
promoure mecanismes de
gestió de la demanda que
fomentin la recàrrega prefe-
rentment en aquestes hores
nocturnes i que possibilitin
la gestió i el control de la
recàrrega d’aquests vehicles.
En aquest sentit, els ele-
ments clau identificats que
han d’actuar de facilitadors
d’aquesta integració són:

- Informació i consciencia-
ció. Es fa necessari dur a
terme una profunda tasca
de conscienciació sobre què
és un vehicle elèctric, com
és el seu impacte en termes

energètics i d’emissions de
CO2 així com quines són les
millors pràctiques asso -
ciades a la recàrrega in -
tel·ligent.

- Senyals efectius de preu.
Atès que el cost de l’e lec -
tricitat no és el mateix
durant totes les hores del
dia, és necessari transme-
tre aquests senyals de for-
ma efectiva a l’usuari final,
punt aquest en el qual
juguen un paper fonamen-
tal dissenys adequats de
discriminació horària asso-
ciats a la implantació de
comptadors d’energia inte l -
ligents.

- Intel·ligència. És necessà-
ria intel·ligència associada
tant al vehicle com a la
infraestructura de recàrre-
ga que permeti materialit-
zar i portar a la pràctica la
integració eficient d’aquesta
nova demanda.
Una visió de llarg termini,

presenta el vehicle elèctric
com un element capaç de
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Diferents escenaris de càrrega dels vehicles elèctrics

RECÀRREGA 
EN HORES PUNTA

RECÀRREGA EN VALL 
AMB GESTIÓ INTEL·LIGENT

RECÀRREGA EN VALL SENSE 
GESTIÓ INTEL·LIGENT

- Sobredimensionament
del sistema de 
transport i generació

- Ineficiència
- No afavoreix 

la integració 
de renovables

- Més eficiència 
del sistema

- Més integració 
de renovables

- Més operabilitat 
del sistema

- Més eficiència 
del sistema

- Més integració 
de renovables

- Salts bruscos 
en la demanda que 
dificulten l’operació
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convertir-se en un sistema
distribuït i reversible d’em -
ma gatzematge d’energia, po -
dent abocar a la xarxa quan
sigui necessària l’energia
emmagatzemada durant la
nit. Aquesta tecnologia cone-
guda com  a V2G (Vehicle to
Grid) requereix una capaci-
tat bidireccional de les comu-
nicacions entre el vehicle i el
sistema elèctric, així com
també una reversibilitat en la
capacitat d’intercanviar ener-
gia amb la xarxa. Igualment
serà necessari el desenvolu-
pament dels procediments i
serveis que permetin aquest
intercanvi d’energia de for-
ma segura i eficient.

Com a element necessari
identificat per Red Eléctrica
en relació amb la prestació de
serveis del VE, sorgeix la
figura de l’agre gador. La
gestió i coordinació d’un
potencial recurs energètic
tan distribuït i dispers com el
vehicle elèctric, requereix un
agent intermedi (ja recollit
en l’actual legislació) que
gestioni un nombre impor-
tant de contractes amb els
usuaris del VE per oferir de
forma integrada serveis a
l’operador del sistema de for-
ma segura i eficient.

Des de Red Eléctrica do -
nem suport a la introducció
del VE com a potencial ele-
ment de millora tant de
l’eficiència del sis tema elèc -
tric, com de l’efi ciència ener -
gè tica global. En aquest sen-
tit Red Eléctrica participa en
diferents iniciatives i projec-
tes, d’àmbit tant nacional
com internacional, orientats
a conèixer, promoure i explo-
rar les diferents oportunitats
associades a aquest canvi en
la mobilitat:

- Participació activa en l’ela -
bo ració del Pla integral per
a l’impuls del VE a Espan-
ya, liderat pel Ministeri
d’Indústria.

- Projecte VERDE: iniciativa
per desenvolupar, junta -
ment amb SEAT, un pro -
totip de cotxe elèctric que
s’inte gri de forma eficient
en el sistema elèctric.

- Programa R+D Domocell:
creació d’un sistema de
recàrrega en garatges
comunitaris que permeti
gestionar tant la càrrega
dels vehicles, com la possi-
bilitat de retornar l’energia
a la xarxa mitjançant l’e -
lectricitat emmagatzemada
a les bateries.

- Participació en l’associació
VLPGO (Very Large Power
Grid Operators), que estu-
dia els efectes d’aquests
vehicles en els sistemes

elèctrics sota la perspectiva
dels operadors del sistema.

- Projecte REVE (Regulació
Eòlica amb Vehicles Elèc-
trics), que analitza els
aspectes tècnics i econò-
mics derivats de l’aportació
del parc de vehicles a la
garantia d’evacuació d’e -
ner   gia eòlica.

- Projecte MERGE (Mobile
Energy Resources in Grids
of Electricity), que avalua
l’impacte dels vehicles en
els sistemes elèctrics euro-
peus, en particular, els
relacionats amb la planifi-
cació i l’operació de xarxes,
així com amb els mercats
elèctrics.

- Instal·lació de punts de re -
càrrega als centres de
Madrid, Sevilla i València,
així com incorporació de
vehicles elèctrics a la flota
d’empresa.�
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Efecte de la implantació a llarg termini 
de la tecnologia V2G associada als vehicles elèctrics

LLARG TERMINI 
RECÀRREGA INTEL·LIGENT EN VALL AMB V2G

- Participació en la seguretat
i estabilitat del sistema

- Actuant com a càrrega a
la vall i injectant energia a
les puntes

Factible 
mitjançant 

un agregador 
i SmartGrids
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PUBLIREPORTATGE

Prefire va impartir una jorna-
da tècnica al CETIB sobre sis-
temes de control de tempera-
tura i evacuació de fums amb
equips Prefire-Lamilux amb
un alt índex d’aïllament tèr-
mic, acústic i entrada de llum
natural zenital, així com pos-
sibilitat de ventilació diària,
per cobrir les noves ten -
dències i normatives d’efi cièn -
cia energètica als edificis,
combi nat amb l’eva cuació de
fums en cas d’incendi.

Pel que fa al control de
fums, es van repassar “què i
quan” ens diuen els regla-
ments (CTE i RSCIEI) que
hem de fer una instal·lació
d’aquest tipus, i es van veure
quines normes s’apliquen per
fer el càlcul i el disseny (UNE
23585), quins són els requi-
sits per a la instal·lació en
obra (UNE 23584) i quines
són les especificacions que
han de complir els airejadors
naturals d’extracció de fums i
calor (UNE-EN 12101-2).

Aquestes normatives són
molt completes i complexes.
No se’n van poder veure tots
els detalls, però sí que se’n va
fer un esment especial sobre
alguns punts molt importants
i recurrents, com tenir molt
clar amb quin Cv (coe ficient
de descàrrega) es tan assajats
els equips, és a dir si han
passat els assajos d’influ ència
de vents laterals (CvW) o no
(Cv0), ja que en aquest cas els
exutoris només es po dran ins-
tal·lar a façanes, duplicant la

quantitat neces sà ria i ins-
tal·lant-los en façanes enfron-
tades i amb un sensor de vent
que esculli l’a per  tura dels
exutoris de la fa çana que no té
el vent en contra.

També es van comentar
les parts de la norma UNE-
EN 12101-2, que indica que
les dimensions màximes dels
costats dels exutoris seran de
2,5 m (per a longituds supe-
riors hi ha d’haver assajos
específics) i que, en situa-
cions on es pugui tenir tem-
peratures inferiors a 0º, no
s’han d’instal·lar exutoris de
lamel·les si l’assaig de càrre-
ga de neu no té un valor
mínim de SL500.

Així mateix, hem de tenir
en comte que formaran part
del tancament de l’edifici, pel
qual hauran de complir nor-
matives especifiques, és a dir
UNE EN 1873 en el cas
d’exutoris-lluernaris indivi-
duals (claraboies); UNE EN
14963 i/o ETAG010 en el cas

d’exutoris integrats en lluer-
naris continus; UNE EN 673,
UNE en 14351 i UNE EN 673
en el cas d’exutoris de fines-
tra integrats o no en lluerna-
ris de vidre, etc., així com nor-
matives que fan referència
directa a l’eficiència energèti-
ca als edificis (EnEV 2012,
EPBD 2010) que tenen molt
en compte l’aïllament tèrmic
dels tancaments o la UNE EN
140-3 d’aïllament acústic.

La principal característica
dels equips Prefire-Lamilux
és el compliment estricte de
les normatives de control de
fums i de l’eficiència ener gè -
tica, dissenyant cobertes sos -
te nibles en l’as pecte d’en trada
de llum natural, aïllament tèr-
mic i acústic, ventilació diària,
que ens propor cionaran un
estalvi ener gètic molt conside-
rable, i un millor benestar, a la
vegada que compleixen amb
les normatives de seguretat i
contra incendi amb el sistema
de control de fums.�
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Control de temperatura i evacuació de fums amb
sistemes Prefire Lamilux d’alta eficiència energètica

C
A

N
E

T
T

I 
F

O
T

O
G

R
A

F
IA

Theknos 152.qxp:NOUTheknos2010  4/4/11  12:33  Página 34



Theknos 152.qxp:NOUTheknos2010  4/4/11  12:33  Página 35



Situem-nos a la seu col·legial
de Consell de Cent. A 500
metres a la rodona hi ha uns
quants exemples d’espais
comercials on faria falta una
mica de seny per millorar
l’eficiència de la il·luminació,
sobretot a l’hivern, quan a les
17 h ja gairebé és fosc. Invito
el lector a descobrir-les i a
viure l’experiència

Quan al carrer la intensi-
tat d’il·luminació és més bai-
xa, en absència de llum
diürna, aquestes botigues
mantenen al 100% la seva
il·luminació. Si hi entreu
quasi s’ha de demanar perdó,
el cap gacho, perquè l’ull, que
arriba del carrer amb la
pupil·la ben oberta, d’entrada
no s’adapta a les noves condi-
cions, per la baixa lluminosi-
tat exterior; típic problema
d’adap tació de l’ull humà a
canvis d’inten sitat lluminosa.

Reduint la intensitat
d’il·lu  mi nació de les botigues
al voltant de la meitat, a par-
tir de les 17 h, durant novem-
bre, desembre, gener i potser
febrer, segons el meu criteri,
no passaria res de negatiu
des del punt de vista comer-
cial i de resultats.

Però els comerços sí que
ens en podrien posar algunes
objeccions operatives com:
“No podem reduir a la meitat
la lluminositat perquè els
llums no són regulables”, cas
típic de les instal·lacions amb
làmpades de descàrrega en
alta pressió.

Si els diem que n’apaguin
la meitat, poden argumentar,
amb raó, que el client ho
inter pre taria com una manca
de manteniment i una evidèn-
cia de gestió deficient. Aquí sí
que els podríem dir que trac-
tin de comunicar-ho amb un
missatge molt pedagògic i

entenedor a la zona d’accés de
la botiga, tal com fan, per
exemple, els museus quan
exposen obres d’art de mate-
rial molt sensible i informen
de la baixa lluminositat dels
espais cercant la comprensió
i complicitat del visitant.

També ens poden dir que
cal modificar la instal·lació
per fer, per exemple, una
separació de línies. Bé, això
pot suposar no una despesa,
sinó una inversió amb seny.

Deixem els co merços i
aixe quem el cap. Des co bri -
rem les oficines, que presen-
ten exemples de despesa ener-
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La il·luminació eficient
també és una inversió amb seny

Fa uns mesos ens invitaven a invertir amb seny a propòsit de l’emissió de bons de la Gene-
ralitat de Catalunya. Aprofitant l’avinentesa que m’ofereix la utilització de la paraula seny,
voldria fer una exposició de la importància que aquest seny té en la nostra feina com a pro-
jectistes i evidenciar algunes de les contradiccions que ens trobem en l’anomenat mercat.

JOAQUIM ADELL I Comissió d’Energia del CETIB
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gètica amb aparença inefi-
cient: molta llum i poca gent.

Els que passem dels 60
vam aprendre que la il·lumi -
nació dels llocs de treball a
l’oficina podia ser de doble
component: una part general
i una dita localitzada, perquè
cada usuari fóra una mica el
gestor de la il·luminació del
seu lloc de treball. Després, la
moda va situar tota la il·lu -
minació al sostre i l’usuari va
perdre la possibilitat de ges-
tionar-la en una part. Ara, on
se’ns demana eficiència, re -
cu  pe rar la doble component
és un bon camí.

EL  FACTOR HUMÀ
Fa uns tres anys vaig assistir
als Jocs Florals de Barcelona
al Saló de Cent de l’Ajunta -
ment. Feia poc que s’havia
renovat la il·lumina ció i s’hi
havia instal·lat un sistema de
gestió de la llum per adaptar-
la en qualitat, quantitat i
direccionalitat a les necessi-
tats lumíniques dels actes
que s’hi poguessin celebrar;
fins a més de 30 escenes de
llum programades i fàcil-
ment reproduïbles des d’un
ordinador.

Doncs bé, durant tot l’acte,
en el qual es van fer diferents
activitats, la il·lu mi nació va
lluir estàtica al 100%, fins i
tot quan a la galeria gòtica
l’alcalde oferia una copa de
cava després dels Jocs i dins
del saló només hi havia dues
persones del servei de neteja.

Aquest exemple serveix
per introduir un altre factor,
en la meva opinió clau per
abordar els temes d’efi ciència
i en general qualsevol àmbit
de l’aplicació del coneixe-
ment: el factor humà. Si ana-
litzem el cas del Saló de Cent,

convindrem que es donaven
totes les condicions per fer
un ús de la instal·lació de
manera ben eficient. Què
havia fallat? Al meu parer, el
factor humà.

Trobem el factor humà
durant la fase de projecte, en
la fase d’adjudicació, en la
fase executiva i dins de la
explotació de la instal·lació.

El projectista sap que dis-
posa de làmpades eficients,
equips eficients, llumeneres
eficients i sistemes de gestió
molt eficients. Els apliquem
de la manera més eficient?

En la fase d’adjudicació
trobem els qui s’omplen la
boca de missatges al voltant
de la eficiència, però que en
el fons el que preferentment
els interessa és gestionar
més el valor de canvi que el
valor d’ús; en definitiva, el
seu principal interès serà el
compte d’explotació, i els
llums mentre llueixin el dia
de la inauguració...

Dins la fase executiva, tot
tipus d’entrebancs, bypassos i
pressions per canviar a més
econòmic. Fi nal ment, en
l’explo ta ció, quan la tecnolo-
gia progressa i el mercat va
oferint productes que millo-
ren els anteriors, també és
fàcil trobar aquells llestos
que s’aprofi ten de la ignoràn-
cia tecnològica dels usuaris.
Aquí voldria il·lustrar el meu
comentari amb un exemple.

Passejant per una ciutat
extremenya allà pel 2001
vaig descobrir l’aparador de
la fotografia. Es tracta d’una
botigueta de barri de roba
interior on es poden veure
uns focus amb unes làmpa-
des fluorescents compactes.

Originalment, els focus
en qüestió portaven una lam-
padeta halògena miniatura,
anomenada bi-pin, fins a 100
W-12V, que llençaven el feix
de llum a les peces que
s’exposaven a l’aparador
(vegeu imatge del focus).

Per les raons que fossin,
algun “llest”, convenç l’usua -
ri de canviar les halògenes
per fluorescents compactes;
18 o 25 W en lloc de 100 W, i
dit i fet es transformen tots el
focus, el que vol dir canviar
el portalàmpades original
per un E-27, el circuit elèc-
tric i col·locant finalment la
nova làmpada. Eficiència mal
entesa i tramposa.

Resultat, el que abans era
il·luminació dirigida amb les
làmpades totalment ocultes,
per tant, sense brillantor en
el focus, ara és llum disper-
sa, el més brillant i visible de
tot es la làmpada i de nit un
principi d’enlluernament evi -
dent, es va passar d’il·lu mi -
nar a una nova llum multidi-
reccional que no il·lumina
res, possiblement la factura
d’aquesta transformació mai
va ser amortitzada i el seny
ni està ni se l’espera.

Seny és potser un dels
principals atributs de l’engi -
nyer, per tant, segurament
tenim molt a dir, aconsellar i
projectar a l’era de la eficièn-
cia, o així m’ho sembla.

He aconseguit acabar l’ar  -
ticle sense fer esment al LED;
per què serà?�
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I. Els professionals i l’obli -
gació de l’assegurança de
responsabilitat civil 

L’article 9 de la Llei 7/2006,
de 31 de maig, de l’exercici
de professions titulades i
dels col·legis professionals,
disposa que “els professio-
nals titulats tenen el deure
de cobrir mitjançant una
assegurança els riscos de
responsabilitat en què pugu-
in incórrer a causa de
l’exercici de llur professió”.

Es tracta d’una obligació
legal que afecta els engi-
nyers tècnics industrials en
tant que prestadors de ser-
veis que presenten un risc
directe i concret per a la
salut i seguretat dels desti-
nataris o tercers i que haurà
de ser adequat amb la natu-
ralesa i l’abast del risc.

Aquest article preveu no -
més dues excepcions al com -
pliment de l’obligació de te -
nir una ARCP: 

Els professionals que ac -
tuïn exclusivament al servei
d’una administració pública.

En el cas que l’activitat

professional s’exerceixi ex -
clu sivament per compte d’al -
tri que ja tingui assegurada
la cobertura pels riscos de
l’activitat que comprèn l’e -
xercici de la professió.

No obstant això, és reco-
manable que se subscrigui
igualment una ARCP, per-
què, malgrat que l’empresari
sigui responsable directe
dels actes dels seus treballa-
dors, això no l’eximeix de la
seva responsabilitat i
l’empresa o la seva assegura-
dora podria repercutir con-

tra el treballador l’import de
la reclamació que hagi satis-
fet. A més a més, si l’empresa
es dissol per algun motiu, el
perjudicat només tindrà com
a referència, a l’hora de re -
clamar, el professional que
va realitzar l’actuació gene-
radora del dany.

És recomanable que el
treballador demani a l’em -
presa còpia de la seva ARCP
i comprovi les condicions,
especialment si la seva activi-
tat professional és un risc
cobert o exclòs i si en cas de
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

És recomanable que el
treballador és suscrigui a una
ARCP per assegurar la seva
tasca com a professional

L’assegurança de responsabilitat civil
professional (part 1)

Les assegurances de responsabilitat civil professional (ARCP) suposen que la indemnitza-
ció de perjudicis que hagi de satisfer un professional a un client o tercer, com a dany cau-
sat pel seu exercici, serà abonada per l’asseguradora a canvi del pagament d’una prima i
d’acord amb les condicions i els límits del contracte subscrit.

JORDI BARRIL I Servei d’Assessorament Jurídic
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cessament de la seva relació
amb l’empresa seguirà co -
bert. També seria convenient
de manar cada any que l’em -
presa acrediti haver pagat la
prima de l’ARCP, atès que
generalment existeix cober-
tura si la pòlissa està vigent
en el moment de la reclama-
ció i no pas de la realització
del treball professional.

Finalment, més enllà de
l’obligació legal, cal reflexio-
nar que la no concertació
d’aquesta assegurança pot
enfonsar econòmicament el
professional i la seva família.

II. El paper dels col·legis
professionals

La Llei disposa que “en el
supòsit de professions col·le -
giades, els col·legis professio-
nals han d’adoptar les mesu-
res necessàries per promoure
i facilitar el compliment su -
ficient del deure d’assegu -
rança de llurs col·le giats”.

El Col·legi proporciona
aquest servei als seus col·le -
giats i per això té contracta-
da una ARCP amb la compa-
nyia d’assegurances Zurich,
a través de dos tipus de
mòduls que ofereixen més
marge d’elecció al col·legiat.

El professional col·legiat
té llibertat d’anar al mercat
d’assegurances per triar-hi la
que més li convingui, però no
és menys cert que l’ARCP del
Col·legi implica uns avantat-
ges a tenir en compte: 

- Condicions econòmiques
amb primes molt més
avantatjoses derivades
d’u   na negociació col·lec -
tiva, de manera que s’as -
soleixen uns termes difí-
cilment millorables en el
mercat assegurador, en -
cara que s’hi acudeixi de
forma individual com per-
sona física.

- Cobertura amb retroacti-
vitat il·limitada.

- Amplis límits d’assegu -
rament des de 300.506
eu ros fins a 2.500.000
euros, en el mòdul I, i de
150.000 euros o 300.000
euros, en el mòdul II.

- Cobertures més àmplies i
expressament pensades
per a l’exercici de l’engi -
nyeria tècnica industrial.

- Cobertura gratuïta dels
col·legiats que cessen l’ac -
tivitat si mantenen la con-
dició d’assegurat en un
grup especial. 

- Cobertura general sense
franquícia en el mòdul I.

- Protecció i mediació del
Col·legi en situacions com  -
promeses o en contro vèrsia
entre el col·legiat asse gurat
i l’assegu ra dora.

Finalment, recordar que,
des de l’1 d’octubre de 2010 i
davant el nou marc jurídic
del visat, la cobertura de
l’ARCP del Col·legi, Mòdul I,
requereix el visat de treballs
professionals regulats en el
Reial Decret 1000/2010, de 5
d’agost, sobre visat col·legial
obligatori, el visat voluntari
a petició del client, o bé la
supervisió pel Col·legi mit-
jançant el Registre de Verifi-
cació Documental (RVD).
Igualment, està cobert l’asse -
ssorament tècnic professio -
nal a mode d’instruccions
tèc ni ques que no siguin sus -
cep tible de control col·le -
gial.�
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La no concertació
d’una ARCP
pot enfonsar
econòmicament
el professional
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La primera estació de recàr-
rega per a motos elèctriques
de Mobecpoint està situada a
la cruïlla del carrer de Llull
amb Bac de Roda. L’estació,
amb capacitat per a sis
motos, és única al món, tant
pel disseny i modularitat
com pel sistema de gestió
intel·ligent que permet als
usuaris reservar una data
per fer la recàrrega i decidir-
ne la durada. Un cop s’acaba
de carregar, s’avisa l’usuari a
través del correu electrònic.

S’està treballant en un
aplicatiu per a smartphones
que permetrà modificar la

durada de cada recàrrega a
través del web o el mòbil. Les
estacions Mobecpoint gestio-
nen i monitoritzen l’energia
d’Schneider, que ha contribu-
ït al desenvolupament de les
estacions i ha proporcionat la
tecnologia necessària per
poder recarregar a través
d’un sistema que assegura
que aquest procés esdevingui
segur, fiable i respectuós
amb el medi ambient.

Mobecpoint compta també
amb el suport de l’Ajunta -
ment de Barcelona a través
de la plataforma LIVE, que
impulsa el pla pilot de les

estacions de recàrrega com a
mostra de les iniciatives pio-
neres nascudes a Barcelona.

Juntament amb l’estació
del carrer Llull, se n’ha inau-
gurat una altra ubicada al
passeig Joan de Borbó. Du -
rant els propers mesos es
preveu l’activació de tres
nous punts de recàrrega que
estaran situats al districte
de Ciutat Vella, concreta-
ment al carrer Duran i Bas,
un altre al 22@, Barcelona,
just davant de l’edifici Me -
diaTic i al Campus Sud de la
Universitat Politècnica de
Catalunya.�

Barcelona inaugura la primera estació
Mobecpoint de recàrrega de motos elèctriques

L’estació, amb capacitat per 
a sis motos, és única al món,
tant pel disseny com pel sistema
de gestió intel·ligent

Enrique Valer, Francesc Narváez,
Carlos Bergera i Pep Bartrés 
en un moment de la inauguració
de l’estació de recàrrega 
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L’Any de la mobilitat sostenible compta amb la col·laboració d’institucions líders del sector:
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PREGUNTES FREQÜENTS

?La Llei 32/2010, de 5 d’agost, regula un siste-
ma específic de protecció de cessament
d’activitat dels treballadors autònoms donats
d’alta en el règim especial de treballadors
autònoms de la Seguretat Social.

La Llei preveu un sistema mixt de cotització
en què l’autònom decideix si vol cotitzar per
les contingències professionals o no.

La cobertura d’aquestes contingències (acci-
dent de treball i malalties professionals) dóna
dret a la prestació per cessament d’activitat,
en els supòsits i per als terminis i quanties
previstos en aquesta norma, i el subsidi en
cas d’accident de treball o malaltia.

Les situacions legals de cessament d’activitat
estan taxades i es distingeixen entre les dels
treballadors autònoms i dels treballadors autò-
noms econòmicament dependents (TRADE). 

La base reguladora determina la quantia i el
temps durant el qual es percebrà la prestació
i serà el 70% de la mitjana cotitzada durant
els darrers 12 mesos. 

Per a l’any 2011, la base mínima de cotització
és de 850,20 euros i la màxima de 3.230,10.

La durada de la prestació per cessament
oscil·la en funció del temps cotitzat per l’au -

tònom. El mínim s’estableix en 12 mesos cotit-
zats per percebre 2 mesos de prestació i 48 o
més mesos cotitzats per cobrar durant un
màxim de 12 mesos.

Per als autònoms amb edats compreses entre
60 i 64 anys, la durada de la prestació és dife-
rent, tot i que els terminis mínim i màxim es
mantenen. 

La sol·licitud s’ha de fer a la mútua d’acci -
dents de treball amb la qual l’autònom tingui
les cobertures professionals i es cobra a par-
tir del primer dia del segon mes a partir del
tancament.

Aquesta sol·licitud de reconeixement de
situació legal de cessament d’activitat es pot
sol·licitar fins a l’últim dia del mes següent
en què es va produir el tancament.

El mes de novembre de 2010 es va obrir un
termini per tal que els autònoms (RETA), que
havien renunciat respecte a aquelles contin-
gències, comencessin a cotitzar per tenir
opció a la prestació per cessament d’activitat.
Aquest termini d’optar era de tres mesos i
finalitzava el 6 de febrer de 2011.

Mitjançant l’Ordre TIN/490/2011, de 9 de
març, s’amplia aquest termini fins al 30 de
juny de 2011.�

Quin termini hi ha per
optar a l’adscripció
voluntària a la cotització
per contingències
professionals i desocupació
en l’activitat d’autònom?

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

Avui us faig una síntesi de
les idees i els conceptes que
canviaran el món aquests
propers anys.

La consultora d’Infono -
mia, Antonella Broglia, ens
va explicar com les últimes
tendències en gestió empre-
sarial prioritzen l’atenció al
treballador, perquè el resul-
tat de la seva feina es traduei-
xi en uns bons resultats. Pas-
sem de l’era del client a una
etapa on el més important és
tenir treballadors motivats,
que valorin l’organització per
a la qual treballen, hi apostin
i intentin millorar-la cada
dia.

Així per exemple, Happy,
una companyia britànica de
formació en tecnologies de la
informació, està considerada
una de les 25 millors empre-
ses del món. Els seus treba-
lladors tenen la potestat de
canviar al seu cap si conside-
ren que aquest no ho fa prou
bé. La selecció de directius es
fa en base a la seva capacitat
de liderar i gestionar un

equip de persones, i no
segons les seves competèn-
cies tècniques.

A l’Índia, la també tecno-
lògica HLC permet que els
treballadors valorin per es -
crit al seu superior, i aquesta
valoració no tan sols es fa
pública, sinó que té uns efec-
tes directes sobre el seu sou.
Altres empreses opten per
incentivar i reconèixer les
pluges d’idees internes. La
petroliera Shell, per exemple,
té en funcionament el pro-
grama GameChanger, una
organització dins de la matei-
xa empresa que s’encarrega
d’analitzar les noves idees
aportades pels treballadors i
proveir-les de recursos si cre-

uen que són viables. El 40%
del negoci de Shell al món
prové d’aquestes idees inter-
nes. Altres empreses, del
món de la consultoria o la
informàtica, han optat per no
tenir plantilles de treballa-
dors, de manera que cada tre-
ballador “associat” ha de
competir amb els altres per
endur-se l’encàrrec.

En tecnologia i ciència
emergents, el fundador d’In -
fonomia, Alfons Cornella, va
esmentar entre els àmbits
que es desenvoluparan més
els propers anys el de
l’anomenada “energia am -
biental”, que són els aparells
capaços de captar l’energia
de l’ambient per alimentar-se
i que no necessiten una font
d’energia convencional; la
capacitat de captar l’energia
emesa per persones o vehi-
cles des del paviment, els
nous materials (leds flexi-
bles, fustes translúcides,
metalls “intel·ligents”), la
indústria termocromàtica
aplicada a la salut, la decora-

Els treballadors
de Happy
tenen potestat
de canviar
el seu cap

Al Theknos de març vaig parlar de com la Xina està sinitzant el món, en el sentit que ja no és
tan sols la gran fàbrica del planeta, sinó que està apostant per models d’atracció de talent i
d’innovació que aviat intentarem imitar des d’Occident. L’aposta estratègica de la Xina per al
futur va ser un dels exemples explicats per Infonomia a l’Update 6 a Barcelona. 

En sentirem a parlar 
Infonomia explica el món que ve

TERESA TURIERA I www.infonomia.com
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ció o la seguretat, o els
sistemes que permeten l’ano -
menat “negoci augmentat”:
màquines automàtiques que
no tan sols dispensen pro-
ductes (begudes, menjar, cos-
mètics, medicaments, com-
plements, electrònica, etc.),
sinó que són capaces de reco-
manar un determinat article
en funció de l’anàlisi visual
del client que tenen davant
(al Japó ja n’hi ha moltes en
funcionament, i s’han con-
vertit en un poderós reclam i
eina de màrqueting alhora)...

Una altra de les tecnolo-
gies que canviarà la nostra
manera de moure’ns per
Internet serà el web semàn-
tic. En breu deixarem de bus-
car paraules en un pou
infinit i desordenat d’infor -
mació, per passar a buscar
dades concretes amb resul-
tats que seran rellevants per
a nosaltres i ajustats al que
realment estem buscant.

Nova tendència: la res-
ponsabilitat social corporati-
va ha mort. Ara el que
s’imposa és la col·laboració
en projectes socials que sigu-
in rendibles per a l’empresa.
Veurem cada vegada més
models híbrids que busquen
la rendibilitat social, mediam -
biental i econòmica a l’hora.

Alfons Cornella ens va
obrir una nova finestra al
futur amb el que ell anomena
“isomorfismes de negoci”: es
tracta d’observar com deter-
minats processos o models de
negoci d’un sector determi-
nat poden aplicar-se a
d’altres àmbits. Per exemple,
aplicar el model del cloud
computing a la distribució
d’energia, o el del lloguer de
cotxes al lloguer de llibres o
joguines (i per què no?), o el
dels portals electrònics de
cerca de parella a l’intercanvi
d’oferta i demanda de terra
per conrear.

La crisi ha posat el dia el
consum col·laboratiu, les
agrupacions de compradors

per obtenir descomptes –aju-
dats per Internet i la tecnolo-
gia mòbil–, l’eliminació
d’intermediaris o els bancs
d’intercanvi de serveis, sense
que hi hagi una transacció
econòmica.

Per a qui no va poder
assistir a l’Update 6 o tingui
la curiositat de conèixer més
exemples del món que viu-
rem, sapigueu que se’n farà
una segona edició el proper 3
de maig a Barcelona.�
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L’Update 6 d’Infonomia va
acollir més de 700 persones
per conèixer les tendències
de futur

Per a més informació:
www.co-society.com/es/agenda/update
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Els qui d’una forma o altra
han estat relacionats amb el
ram dels motors elèctrics
recordaran els noms clau
d’un sector que arribà a tenir
cert pes específic en el teixit
industrial català: els pioners
Mercadal i CEMS (pedrera de
dissenyadors, tècnics i opera-
ris especialitzats), les multi-
nacionals AEG, ABB i Sie-
mens, la barcelonina AFA…
Tot i que els efectius del gre-
mi han minvat fins a resultar
gairebé anecdòtics en el pa -
norama productiu actual, en -

tre els supervivents destaca
Maraz, empresa formada fa
més de trenta anys per Salva-
dor Pallarès i Antoni Palau.
Tècnics formats en l’extinta
AFA, començaren en un petit
local al carrer Galileu del bar-
ri de Sants i s’especialitzaren
en motors de corrent altern

fabricats per encàrrec en
sèries petites, un nínxol de
mercat tradicionalment obli-
dat pels grans fabricants.
Maraz experimentà un fort
creixement en la dècada dels
vuitanta: es traslladaren a
l’actual fàbrica a Sant Boi del
Llobregat, incrementant i
racionalitzant la producció,
externalitzant operacions i
creixent fins a arribar als 50
treballadors. Una cartera de
clients fidels i satisfets i una
política comercial inquieta i
sense por als encàrrecs sin-

gulars permeté Maraz supe-
rar la greu crisi postolímpica
i plantar-se en el segle XXI
amb un flux estable de
comandes arribades d’arreu
de l’Estat i provinents dels
sectors més dispars de la
indústria. Els motors mun-
tats als tallers de Sant Boi

(sempre fabricats sota co -
manda, en sèries de 25 a 100
unitats mensuals i amb po -
tències de 90 W a 30 kW),
accionen des de sistemes
d’ex tracció de gasos a portes
de tot tipus, passant per ren-
tadores industrials, equips
de ventilació, bombes d’aigua
i maquinària per a indústria
paperera, tèxtil, agrícola i
ferroviària. Entre l’hetero -
gènia producció en destaca la
família de motors d’alta
temperatura, dissenyats per
su portar temperatures de
funcionament de fins a 400ºC
durant dues hores.

La diversitat d’aplica cions
implica un ampli es pectre de
prestacions, una producció
diversificada i la gestió d’un
notable estoc de components
i recanvis. Com a fabricant de
producte especial, Maraz no
té un catàleg de producte
estàndard i les caracte rís -
tiques canvien se gons l’apli -
cació, sol·licita cions i condi-
cions de treball: vibracions,
càrrega variable, humitat...
fins i tot l’acústica del motor

Un motor elèctric té un funcionament molt més complex del que pot fer suposar la senzi-
lla estructura. Més enllà del rotor, l’estator i el bobinatge, cal dominar amb precisió les lleis
de l’electrotècnia per fabricar un producte competitiu en el mercat actual. A Maraz combi-
nen magnetisme amb ciència fabril oferint motors fets a mida.

Motors elèctrics Maraz
Electrotència a mida

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

CULTURA

A la planta de Sant Boi es
dissenyen, munten i acaben
els motors, tots sotmesos 
a un estricte control de qualitat

L'aplicació final dels motors 
en condiciona l'estructura, 
que pot variar radicalment 
d'un model a un altre 

Aquesta empresa de més de trenta anys
és una de les supervivents del sector
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en marxa en condiciona l’es -
tructura interna. Els 4 tèc -
nics del departament d’R+D
de Maraz han esdevingut tot
terrenys fabrils, coneixedors
de tants camps de la indús-
tria com aplicacions tenen els
equips que dissenyen. Cons-
cients que “els qui volen
motors que simplement gi -
rin, compren producte asià-
tic”, donen un sentit produc-
tiu a la seva manera de fer
amb arguments de pes: “a
Maraz hi arriben clients que
han de solucionar algun pro-
blema especial. Poden trobar
material estàndard a un preu
30% inferior, però nosaltres
els oferim un producte amb
més garanties, qualitat i pres -

tacions, ajustat a la normati-
va tècnica i mediambiental
actuals i a les necessitats de
cada ús. I tracte personalit-
zat, rapidesa de resposta i la
possibilitat de solucionar so -
bre la marxa els problemes
sorgits durant el desenvolu-
pament”.

La crisi ha fet baixar les
comandes, però dóna feina a
les empreses amb R+D sol-
vent, que han de treballar per
rebaixar els costos per als
clients que ajusten els escan-
dalls i renoven el catàleg.
L’escalada en els preus de les
matèries primeres (ferro, alu-
mini i, especialment, coure)
ha reduït els marges, i cal
combatre aquest handicap

exprimint el know-how que
proporcionen 30 anys d’expe -
riència.

A Maraz es preparen per
treure al mercat motors d’al -
tern de nova generació brush -
less, i per integrar l’elec trò -
nica als seus productes.
Preparats per seguir fabricant
electrotècnia a mida en el que,
segons pronostiquen, “serà el
segle del magnetisme”.�
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FITXA TÈCNICA
Objecte: Motor de corrent altern Maraz 
Marca: Maraz 
Fabricant: Maraz, SL
Data d’inici de producció: 1978 
Producció anual: 100.000 unitats
(de 90 W a 30 kW)
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La boxa és un dels esports
més antics que es practiquen
encara avui en dia. Se li ha
atorgat l’etiqueta de violent i,
després de diferents casos de
combats corruptes on s’havia
pactat el resultat per interes-
sos econòmics, li ha quedat
una mala imatge. Molta gent
té molts prejudicis sobre la
boxa abans d’iniciar-se en
aquest esport, però quan
comencen a rebre les prime-
res classes veuen que hi ha
gent molt respectuosa i que
lesionar-se és molt difícil.
Tant la camaraderia com la
preparació van molt més
enllà que en altres esports,
per això la boxa captiva i sor-
prèn, i dóna molt més del que
se n’espera.

A la boxa olímpica, a dife-
rència de la professional, el
boxejador està molt més pro-
tegit (porta casc, protecció
bucal, coquillera, guants de
major grandària i amb cam-
bra d’aire a la part frontal), el
nombre d’assalts és menor
(són tres de tres minuts), i
l’arbitratge protegeix molt

més al boxejador quan està
en inferioritat per les normes
de combat establertes. Cal
recordar que es tracta d’un
esport olímpic, on els espor-
tistes tenen com a objectiu
arribar al més alt nivell en
els Jocs Olímpics.

Estem davant un dels
esports més complets que es
poden practicar. Es treballa
la resistència cardiovascular,
la resistència muscular, s’en -
forteixen les cames, els bra-

ços, els abdominals, però el
que avui fa que la boxa creixi
en adeptes és que ajuda a
vèncer el gran mal del nostre
temps: l’estrès. En exigir un
intens treball cardiovascular
afavoreix una segregació
d’en dorfines –l’hor  mona del
benestar– molt més gran que
en altres esports. La seva
practica requereix una gran
concentració per seguir tots
els gestos tècnics, per tenir
els reflexos per esquivar un
cop, per donar-ne un en el
moment precís… Tot això aju -
da a millorar la concentració i
a fixar l’atenció no més en el
que està fent en aquell mo -
ment, esborrant qualsevol al -
tre pensament del cap.

El moment d’entrenar és
un moment de desconnexió,
però, a més, donar cops al
sac ajuda a descarregar tota
la tensió acumulada durant
el dia. Diuen que és un esport
agressiu, però el cert és qui
boxeja deixa tota l’agressi -
vitat en el sac i així segur que
no li cal descarregar-la en
cap altre lloc.�

SALUT
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La boxa és un esport de contacte que ja es practicava a l’Antiga Grècia, on formava part
de les primeres competicions olímpiques. Un dels grans beneficis de la boxa, que l’està
fent créixer en nombre d’adeptes, és que és un esport que ajuda molt a vèncer el gran
mal del nostre temps: l’estrès.

Boxa
Un cop de puny a l’estrès

ÒSCAR JIMÉNEZ I Entrenador personal de boxa del Grup DiR
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