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L rim a la de Plans d’Autopro-
tecció i Protecció Civil i a la 
d’Energia, que abans figura-
ven com a àrees de treball de 
les comissions de Seguretat 
contra Incendis i Emergèn-
cies i de Medi Ambient i Se-
guretat, respectivament. Per 
tant, d’acord amb un dels ob-
jectius prioritaris de la Jun-
ta de Govern, tenim un cor 
cada cop més gros.

Volem remarcar que la 
Junta actual, des de bon 
començament, ha volgut 
reforçar les comissions. 
Va nomenar coordinadors i 
dinamitzadors els companys 
Sergi Bolea i Laia Liébana, 
responsabilitats que exercei-
xen amb una eficàcia pro-
vada. Han liderat, amb el 
suport de tota la Junta, de 
les comissions mateixes i  
de l’equip humà del Col·legi, 
tot un seguit de canvis i mi-
llores que cal esmentar. En-
tre més coses, s’ha permès 
l’accés a les comissions als 
precol·legiats com a forma 
d’integrar-los en la vida col-
legial al més aviat possible. 
Igualment, s’hi accepten 
persones no col·legiades, i 
les hem obertes, per primer 
cop, als tècnics qualificats 
que treballen en sectors es-
pecífics que s’hi relacionen. 
Altrament, s’ha creat un 

“Les comissions són el cor del 
Col·legi” és una frase que va 
sortir de l’exdegà Joan Ribó 
i que ha fet fortuna. Ens la 
deveu haver sentit dir moltes 
vegades, i és que ho pensem 
de veritat. El cor de les per-
sones batega per enviar sang 
a tots els òrgans del cos. Les 
comissions bateguen per do-
nar vida al Col·legi. Des del 
20 d’octubre fins a l’11 de 
novembre s’hauran celebrat 
les eleccions a les juntes 
rectores de les comissions, 
que es fan cada dos anys. 
El procés electoral s’ha fet 
de forma ordenada i d’acord 
amb el calendari. Per tant, 
felicitem els col·legiats pro-
clamats com a guanyadors 
i els encoratgem perquè fa-
cin una feina profitosa en bé 
de la professió i del Col·legi. 
Cal recordar que les comissi-
ons s’agrupen en tres àrees:  
la professional, la tècnica i la 
social, i que darrerament se 
n’han creades dues de noves 
de l’àrea tècnica. Ens refe-
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El cor del Col·legi

EN PORTADA:

La Farinera del Clot, a Barcelona, es va rehabilitar el 1999 per acollir un centre cultural. Recuperar espais 
industrials i donar-los nous usos és una forma de mantenir viu el patrimoni i la memòria històrica del país.
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Hem complert 
l’objectiu 
de crear més 
comissions.  
Cada cop tenim 
un “cor” més gros 

OBSERVATORI

dega@ebcn.cat   
@miqueldarnes

servei de teleconferència  
per fer reunions virtuals, 
s’incentiven les relacions 
entre les comissions per im-
pulsar activitats conjuntes; 
s’ha millorat el reglament, 
s’ha facilitat l’ús del pro-
gramari Moodle, etc. Així 
doncs, pensem que aques-
ta nova etapa de dos anys 
que tenim al davant serà 
ben profitosa.

També pensant en les co-
missions, tot i que no sola-
ment en aquestes, d’aquí a 
uns quants mesos podrem 
gaudir d’una nova instal-
lació a la seu col·legial que 
servirà de punt de trobada, 
molt necessari, a parer nos-
tre. Ens cal un lloc on pu-
guem fer activitats socials i 
professionals i que vagi més 
enllà dels espais actuals dis-
ponibles i permeti fer un 
networking presencial. Hem 
batejat el projecte amb el nom 
de Club EBCN, i estarà ubicat 
on fins ara hi havia la cafete-
ria del Col·legi, incloent-hi el 
tros corresponent de terras-
sa del passatge Méndez Vigo. 
Trobareu més informació en 
aquest número. naquest número. n

Miquel Darnés i Cirera | Degà
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EN PORTADA

18 Passat industrial, 
present urbà

Des de sectors públics i privats es treballa per difondre 
un procés, la industrialització, que al llarg del segle XIX 
va canviar la història del nostre país. La reutilització 
dels edificis que van ser el testimoni d’aquella època 
s’ha consolidat com una opció valuosa per aprofitar el 
patrimoni immoble que ja tenim, per enriquir les nostres 
ciutats i per preservar la memòria i cultura del passat.   

ENTREVISTA

14 Núria Gispert 
Activista social  
i cristiana

El 2014 ha estat finalista al Premi Català de l’Any 2013. 
L’activitat de Núria Gispert ha estat ingent dins i fora de la 
política. Lluitadora sobre el terreny, creu en la capacitat de 
la societat civil d’empènyer els polítics, sense trepitjar-
los les competències, i critica el “populisme” dels partits 
emergents que lideren l’escena política actual. Avui treba-
lla per a Braval, una ONG que lluita pels joves del Raval.
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La pregunta del mes

Veieu bé que el Govern encareixi peatges i aparcaments a 
Barcelona en episodis de contaminació ambiental elevada?

La gran majoria dels participants a l’enquesta no estan  
d’acord amb aquesta mesura. 

29% SÍ

NO 

Heu pogut aplicar lliurement l’IVA de caixa?

Opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENQUESTA DEL WEB

TOTAL DE VOTS: 69

2 de desembre  

Un nou model d’Administració Tributària  
per a Catalunya
En aquesta conferència es tractarà de fer un diagnòstic 
de la situació actual del sistema fiscal espanyol per veure 
quines són les possibilitats de Catalunya per construir un 
model nou que permeti fer una fiscalitat que incorpori les 
principals tendències internacionals de gestió de sistemes 
tributaris. A les 19 h, a la sala d’actes del Col·legi (Consell 
de Cent, 365).

4 de desembre 

Nova versió de la norma de sistemes de gestió 
de la qualitat ISO 9001:2015
Els experts de TÜV Rheinland a Catalunya explicaran 
l’esborrany final de la nova ISO pendent de publicar el 
proper 2015: els canvis més importants respecte de la 
versió vigent del 2008, la futura compatibilitat amb altres 
sistemes de gestió com l’ISO 14.001 (medi ambient) i 
l’OHSAS (prevenció de riscos) i el funcinoament durant 
el període de transició entre l’ISO 9001:2008 i l’ISO 
9001:2015. La conferència serà a les 19 h al Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

15 de desembre  

Tertúlies d’economia
Conferència de l’economista Jordi Goula en què analitzarà 
els aspectes més rellevants de la situació econòmica 
actual. Jordi Goula és periodista i economista i col·labora 
mensualment amb un article d’opinió a la revista THEKNOS.  
La conferència es donarà a les 19.30 h al Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

9, 10, 11, 15, 16, 17 i 18  
de desembre  

SolidWorks: curs específic de simulació estàtica 
per a elements finits
Proposat per la Comissió de Disseny Industrial del Col·legi 
es tracta d’un curs per aprendre el programa SolidWorks. 
Per cursar aquesta activitat cal tenir una base mínima 
d’anàlisi d’elements finits. El curs té una durada total  
de 28 hores repartides en 7 sessions, de 15.30 a  
19.30 h cadascuna. Formació remota en línia mitjançant  
la plataforma Webex.
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Consulteu l’agenda d’activitats completa a
www.enginyersbcn.cat/agenda
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A
A primers d’octubre el Con-
sell de Treball Econòmic i 
Social de Catalunya (CTESC) 
va fer públiques les balan-
ces comercials de Catalunya, 
sense que tinguessin el ressò 
mediàtic que sens dubte me-
reixen. Les dades són impor-
tants, perquè s’hi pot veure 
la relació comercial que man-
té Catalunya amb la resta de 
l’Estat i amb l’estranger. Són 
molt interessants en aquests 
temps en què hi ha un veri-
table bombardeig d’informa-
cions de tota mena sobre la 
viabilitat econòmica del país, 
després d’una hipotètica se-
cessió. Sempre s’havia donat 
per descomptat que el mer-
cat espanyol és la panacea 
per a les empreses catalanes. 
Tot i això, el cert és que els 
últims anys hi ha hagut un 
esforç important d’internaci-
onalització, i la dependència 
del mercat espanyol té una 
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

Ja venem més a l’estranger que  
a la resta de l’Estat espanyol!
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tendència clara a la baixa. 
Certament, l’exportació s’ha 
disparat aquests anys per 
l’estancament i la caiguda 
del mercat interior, i a mol-
tes empreses encara els res-
ta fer un pas decisiu: la seva 
consolidació. 

Però tornem a les balan-
ces comercials. Segons les 
dades del CTESC, les vendes 
a la resta de l’Estat supo-
saven, en el període 1995-
2000, el 38,3% de la venda 
de les mercaderies de Ca-
talunya, i entre el 2008 i el 
2013, els anys de la crisi, la 
minva es va aguditzar i el 
pes va ser del 31,4%. Més de 
7 punts percentuals de baixa 
en un decenni és una xifra 
molt important. En canvi, 
les vendes a l’estranger van 
guanyant terreny, perquè en 
el període 1995-2000 supo-
saven el 26% i en el de 2008-
2013 van ultrapassar el 36%. 

Més de 10 punts percentuals 
d’increment! 

Això suposa, en definiti-
va, que els últims cinc anys 
les vendes a l’estranger han 
superat les fetes a la resta 
de l’Estat espanyol: un 36% 
respecte al 32,6%. Aquí s’ha 
desfet un tabú a tenir molt 
en compte. El mercat espa-
nyol continua sent molt im-
portant, però ja no és el més 
important per a les empreses 
catalanes, una cosa impensa-
ble fa només deu anys.

I TAMBÉ COMPREM MÉS 
FORA DE L’ESTAT 
És evident que la relació co-
mercial té dues cares. Què ha 
succeït en les compres de mer-
caderies a Catalunya? Doncs 
hi ha hagut un paral·lelisme 
amb les exportacions. En el 
període 1995-2000 vam com-
prar a la resta de l’Estat espa-
nyol un 38,2% i a l’estranger 
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EN SEGONS

El patrimoni de la societat 
industrial: el referent 
cultural del segle XXI

7
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Entrats ja de ple en el segle 
XXI, què entenem avui dia per 
patrimoni industrial? Fent 
un salt qualitatiu endavant 
cal considerar, cada vegada 
més, que el patrimoni indus-
trial agrupa tots els elements 
mobles, immobles i intangi-
bles relacionats amb els pro-
cessos d’explotació, fabricació 
i usos industrials, incloent-hi 
tots els seus aspectes i con-
tinguts: màquines, edificis, 
processos productius, utillat-
ge, sistemes energètics i de 
transport, paisatge, habitat-
ges, espais socials, arxius, 
història social, cartografia, 
planimetria, etc. Ens trobem, 
doncs, davant del patrimoni 
de la societat industrial, un 
concepte més ampli, global, 
transversal, evolutiu i inter-
disciplinari que deixa enrere 
el concepte, ja superat, d’ar-
queologia industrial. 

A Catalunya, tot i que els 
últims anys la revaloració i 
dignificació d’aquest patri-
moni és un fet, encara ens 
trobem amb unes singulari-
tats que el fan menystenir en  
el conjunt del patrimoni cul-
tural. Així, la diferenciació 
conceptual entre l’antic i el 
vell, que pot representar un 
tipus de patrimoni, es fa evi-
dent a l’hora de parlar d’ob-
jectes, màquines, utillatge, 
paisatges o espais productius 
de la societat industrial, per-
què l’home, des de sempre, ha 

conservat i valorat les coses 
“antigues”, fet que no ha suc-
ceït amb les altres coses consi-
derades “velles”. I encara més 
si la finalitat última d’aques-
tes és la de ser objectes i/o 
espais d’utilitat i producció i 
no pas un lloc d’observació o 
complaença artística.

Malgrat tot, ens trobem 
davant l’evidència que, per  
primera vegada, bona part 
d’una generació es propo-
sa conservar uns béns de la 
seva generació, perquè vol 
conservar i revalorar el seu 
patrimoni i per això el fa seu. 
Aquesta singularitat i aques-
ta identificació social fan que 
el futur del patrimoni de la 
societat industrial sigui es-
perançador, engrescador, i 
obri un ventall més ampli de 
possibilitats de conservació, 
recerca i utilització social, 
turística i patrimonial, sense 
oblidar la imatge social i cor-
porativa, cada vegada més 
valorada i amb la perspectiva 
d’uns resultats excel·lents de 
retorn social. 

Si som capaços d’anar 
corregint errades del passat 
i ens fem càrrec que parlem 
del patrimoni contempora-
ni de la nostra societat, tin-
drem molt de guanyat. Si no, 
seria la primera vegada que 
una societat perd i accepta 
de perdre la seva identitat 
cultural col·lectiva. Segur 
que no serà així. n  

Jaume Perarnau i Llorens
Director del Museu de la Ciència  
i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 
Doctor en Història de la Tècnica

un 38,4%, i l’últim quinquen-
ni hem comprat a la resta de 
l’Estat el 32,9% i a l’exterior el 
47,6%. La diferència amb les 
exportacions és encara més 
gran en les compres. Sembla 
evident que la dependència 
del mercat espanyol minva 
i que es dóna un creixement 
cap a l’exterior.  

Tot i ser interessant l’evo-
lució, no s’ha de perdre de 
vista que l’activitat indus-
trial i agrícola no deixa de 
perdre pes en la producció 
catalana. Cap a l’any 2000 
totes dues suposaven el 28% 
del valor afegit brut total i 
ara són en el 20%. Per això, 
el CTESC fa una sèrie de re-
comanacions a l’Administra-
ció, que són de sentit comú: 
— Desenvolupar el sector in-
dustrial com a objectiu prio-
ritari, en especial els sectors 
vinculats a la innovació, per 
competir amb productes de 
més valor afegit.
— Potenciar activitats substi-
tutòries d’algunes importaci-
ons i impulsar polítiques que 
fomentin un model energètic 
menys dependent de l’exteri-
or (energies renovables).
— Atreure inversió estrange-
ra en l’àmbit de la indústria.
— Millorar les infraestructu-
res (Corredor del Mediterrani) 
o incrementar el transport de 
mercaderies per ferrocarril.
— Facilitar el finançament a 
les empreses per a les operaci-
ons d’inversió, en vista de les 
restriccions del crèdit. n

L’activitat 
industrial i 
agrícola, en 
canvi, perd pes 
en la producció 
catalana 
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL
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Carles Riba i Ramon 
Sans, president i vicepre-
sident, respectivament, 
del Col·lectiu per un Nou 
Model Energètic Social 
Sostenible (CMES), van 
protagonitzar, el 23 d’oc-
tubre, la tercera sessió 
del cicle de conferències 
“Visions de la Catalunya 
del futur”, organitzat 
per ENGINYERS BCN. 

En aquesta ocasió, es va 
analitzar la situació ener-
gètica actual i es va pre-
sentar la proposta d’un 
nou model energètic basat 
en les energies renovables.

Miquel Darnés, degà 
del Col·legi, va obrir l’ac-
te i va posar de manifest 
la importància del debat 
sobre l’energia i la neces-
sitat de trobar-hi soluci-
ons a curt termini. Carles 
Riba i Ramon Sans, amb-
dós enginyers industrials, 
van presentar al públic el 
CMES, un grup de profes-
sionals de diferents àmbits 
agrupats per la inquietud 
que els genera viure una 
crisi energètica, econòmi-
ca, política i social sense 
precedents. Aquest col-
lectiu ha aplegat totes les 
seves reflexions, en el lli-
bre Recursos energètics 
i crisi. La fi de 200 anys 
irrepetibles i Transició 
energètica del Segle XXI. 
El col·lapse és evitable, en 
què també fan un estudi 
del model energètic que 
proposen (TE21). 

“La transició energètica a Catalunya, 
anàlisi i solucions”

EVITAR EL COL·LAPSE
Hi ha 7.000 milions d’ha-
bitants al món, i cada any 
aquesta xifra s’incrementa 
en 75 milions. Si a això hi 
sumem que el 84% de tota 
l’energia que utilitzem pro-
vé de combustibles fòssils, 
com el petroli, el carbó, el 
gas natural i l’urani, les re-
serves fòssils reconegudes 
s’esgotaran l’any 2082.

“El col·lapse és evita-
ble”, va assegurar Carles 
Riba durant la seva inter-
venció, i és que tot aquest 
ball de dades estadístiques 
del consum i la producció 
d’energia de tots els con-
tinents ens porta directa-
ment cap a la crisi energè-
tica, econòmica i social, i 
cap a una transició ener-
gètica necessària basada 
totalment en les energies 
renovables.

EL FUTUR ENERGÈTIC
Moltes institucions nacio-
nals de referència, com la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), o fins 
i tot internacionals, com 
l’Agència Internacional 
de l’Energia (IEA), donen 
suport a aquesta propos-
ta energètica del CMES, 
la TE21, d’acord amb la 
qual s’ha estimat que l’any 
2050, si s’aconsegueix 
l’objectiu que tan sols el 
65% de l’electricitat mun-
dial (el 46% del total de 
l’energia) sigui generada a  
partir d’energies renova-
bles, l’estalvi acumulat fins 

llavors podria ser de més 
de 71 milions de milions de 
dòlars (més de 50 vegades 
el PIB actual d’Espanya). 
Això s’explica en un infor-
me recent titulat Energy 
Technology Perspectives 
2014.

Ramon Sans va desta-
car l’immobilisme de les 
classes dirigents a l’hora 
de capgirar la situació, i 
mitjançant dades tècni-
ques i econòmiques va  
explicar que un futur ener-
gètic basat en les energies 
renovables és possible a Ca-
talunya des d’un punt de 
vista econòmic, tecnològic, 
social, ecològic i territori-
al. Aquest context genera-
ria ocupació i contribuiria 
a la competitivitat inter-
nacional de les empreses. 
“Catalunya ha de liderar 
la transició energètica del 
segle XXI”, va concloure. n

El col·lectiu 
CMES proposa  
el model 
energètic 
TE21, amb 
el qual l’any 
2050 el 65% 
de l’electricitat 
mundial es 
generaria 
amb energies 
renovables
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* Prima mitjana any 2014 calculada per a una família de 5
membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fi lls de 10, 7 i 5 anys),
residents a Barcelona, que té contractada l’assegurança
A-S Total i als quals s’apliquen els descomptes vigents.
Consulta condicions de la promoció a www.mgc.es

La teva assegurança de salut des de 36,98 € al mes

Truca’ns !
Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona 
T. 93 414 36 00
www.mgc.es | mgc@mgc.es

Truca’ns !Truca’ns !Truca’ns !Truca’ns !
* Prima mitjana any 2014 calculada per a una família de 5
membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fi lls de 10, 7 i 5 anys),Truca’ns !Truca’ns !

i ara... un smartphone DE REGAL
i el teu f ill un any i mig GRATIS

Consulta condicions de la promoció a www.mgc.es

Un any més, el Col·legi ha 
elaborat una nova campa-
nya de difusió per donar 
a conèixer la Guia de pro-
fessionals, una guia on 
s’apleguen 900 professio-
nals repartits en 139 mu-
nicipis per fer 600 feines 
diferents. Aquesta obra, 
que ofereix informació a 
particulars o empreses 
que necessitin contractar 
els serveis d’un enginyer, 
inclou col·legiats de l’àm-
bit territorial del Col·legi. 

Prop de 45.000 exemplars 
d’aquesta promoció, en la 
contraportada de la qual es 
destaca informació sobre la 
importància dels visats col-
legials i la importància de 
garantir una bona pràctica 
professional, ha estat inclo-
sa en format de fullet infor-
matiu en diferents revistes 
especialitzades de sectors 
professionals com advo-
cats, economistes, cons-
tructors, administradors 
de finques o instal·ladors, 
entre d’altres. També han 
estat encartats en l’edició 

Nova edició de la Guia de professionals  
i de la Guia de serveis del Col·legi

d’octubre del 2014 de la re-
vista THEKNOS.

GUIA DE SERVEIS: 
AVANTATGES D’ESTAR 
COL·LEGIAT
Igualment, ENGINYERS 
BCN edita una nova versió 
de la Guia de serveis. Amb 
un redisseny més pràctic i 

condensat, aquesta nova edi-
ció vol donar a conèixer tots 
els serveis que el Col·legi ofe-
reix als col·legiats, així com 
recordar-los tots els beneficis 
i avantatges de formar part 
d’aquest col·lectiu. La Guia 
de serveis la trobareu encar-
tada en l’edició de THEKNOS 
que teniu a les mans. n
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

El Col·legi ha activat el nou 
servei de registre de projec-
tes Disseny EBCN i Disseny 
EBCN Certificat, una inicia-
tiva de la Comissió de Dis-
seny Industrial. 

No hi ha dubte que si sou en-
ginyers, teniu esperit d’inven-
ció, i aquest esperit fa moure 
i créixer el calaix de les idees.
Potser no heu sentit a par-
lar mai d’aquest calaix, però 
també en teniu un. És aquell 
raconet del pensament (o, 
per a alguns, de l’ordinador!)  
on emmagatzemem les idees 
i els projectes que alguna ve-
gada ens hem plantejat d’in-
ventar, però per alguna raó 
o altra, no els hem acabat de 
realitzar mai.

A ENGINYERS BCN volem 
que feu sortir a la llum els vos-
tres projectes. Per això, gràci-
es a la iniciativa de la Comis-
sió de Disseny Industrial, el 
Col·legi ha activat el servei de 
registre de projectes Disseny 
EBCN i Disseny EBCN Certifi-
cat. És un nou servei exclusiu 
per a col·legiats i precol·legiats 
en el cas de Disseny EBCN i 
exclusiu per a col·legiats en 
el cas de Disseny EBCN Certi-
ficat que permet registrar un 

projecte en la fase de disseny. 
Aquest registre genera un do-
cument en què s’especifiquen 
la data i l’hora concreta en què 
s’ha lliurat la documentació 
i que pot servir com a prova 
documental per demostrar la 
veracitat d’un fet; en aquest 
cas, que cert dia, tal persona ja 
tenia un projecte concret mig  
desenvolupat.

Els projectes registrats van 
aplegant-se en una base de da-
des que ENGINYERS BCN po-
drà utilitzar per fer difusió de 
les idees i dels projectes dels 
col·legiats, sempre que el col-
legiat ho autoritzi, indicant 
sempre el nom de la persona 
que ha elaborat el projecte.

DISSENY EBCN 
CERTIFICAT
Aquest servei també ofereix 
una opció més completa: el 
Disseny EBCN Certificat, el 
qual, a més de registrar l’en-
trada del projecte, genera un 
certificat de verificació docu-
mental que assegura un com-

pliment de mínims quant a la 
documentació entregada per 
projecte. Per utilitzar el servei 
complet, és necessari que la 
persona que registra el projec-
te tingui una assegurança de 
responsabilitat civil.

El Disseny EBCN us pot 
ajudar a presentar els projectes 
més fàcilment i còmoda a em-
preses o interessats en la segu-
retat que teniu un registre del 
projecte. La difusió i l’ajut que 
us pot donar el fet de presentar 
un projecte amb el suport d’EN-
GINYERS BCN al vostre perfil 
professional i al vostre projecte 
us facilitaran arribar a moltes 
més persones, amb la qual cosa 
augmentarà la possibilitat de 
trobar gent interessada a col-
laborar amb vosaltres amb rela-
ció al vostre projecte.

No us ho rumieu més: can-
vieu les vostres idees de calaix 
i comenceu a donar forma als 
vostres projectes. A ENGI-
NYERS BCN us ajudem per-
què pugueu fer-los reals més  
fàcilment. n

El projecte 
es podrà 
registrar  
i certificar  
en la fase  
de disseny

Nou servei per registrar i certificar un projecte 
MARTA HEREU  l  Vocal del Col·legi

On ho podem trobar? A www.enginyersbcn.cat/dissenyebcn
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La Junta de Govern, fi-
del al seu objectiu de fer 
un col·legi més destinat 
al col·legiat, vol facilitar 
un espai de trobada on es 
puguin dur a terme acti-
vitats socials i professio-
nals de tota mena des de 
les nou del matí fins a les 
nou del vespre. 

Aquest projecte ha estat 
batejat amb el nom de Club 
EBCN, perquè es vol acon-
seguir una implicació ac-
tiva dels seus “socis” en la 
programació i en el desen-
volupament d’activitats, a 
banda de la programació 
que oferirà el Col·legi. Un 

dels objectius, doncs, serà 
estimular la participació i 
el networking presencial a 
la seu mateixa del Col·legi.

UBICACIÓ, REGLAMENT I 
POSADA EN MARXA
El Club estarà ubicat on 
fins ara hi havia la cafete-
ria. És previst de continu-
ar oferint un servei de res-
tauració, però a partir d’un 
sistema nou. El projecte ja 
està llançat i es troba en la 
primera fase, la de disseny 
d’interiors, i continuarà en 
les fases d’obres, elaboració 
d’un reglament, comuni-
cació i posada en marxa, 
amb una durada estimada 

Club EBCN, nou espai de trobada  
per als col·legiats, a la seu del Col·legi
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El dilluns 5 de gener 
vine al Col·legi a partir de les 10.30 h 
i dóna la teva carta al patge reial. 
Hi haurà esmorzar i animació infantil.

No t’oblidis de portar 
una joguina nova 

per a la campanya 
“Cap nen sense joguina!”
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de sis mesos. Es pretén te-
nir un espai fl exible i d’usos 
diversos on es puguin fer 
tertúlies, presentacions de 
projectes professionals, re-
unions, tallers, trobades, 
cinefòrums, etc. n

La terrassa 
del Col·legi 
formarà part 
del Club EBCN.
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COMISSIONS

Comissió de Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil

La Comissió de Plans d’Auto-
protecció i Protecció Civil es 
va crear a finals de l’any 2013 
amb la finalitat de posar en 
comú la interpretació de les 
normes i la resolució de dub-
tes que es plantegen en l’exer-
cici de la professió. 

Per primera vegada, 
una comissió és multidis-
ciplinària, oberta a tots els 
professionals, especialment 
als tècnics acreditats per 
l’elaboració de PAU —tant si 
estan col·legiats com si no— 
relacionats amb la seva raó 
de ser: la protecció civil i la 
seguretat. També és la pri-
mera comissió amb platafor-
ma virtual d’accés a tots els 
membres, arxiu de coneixe-
ments, intercanvi d’opini-
ons, preguntes i respostes. 

Tenim una agenda perma-
nent de cursos, conferències 

i sessions, i sempre procu-
rem que algun membre de la 
Comissió hi assisteixi i així 
comparteixi la informació 
rebuda amb la resta de com-
panys. A més a més, la Co-
missió participa en la Taula 
d’Interpretació del Decret 

82/2010 (TID-PAU) (www.
enginyersbcn.cat/serveis-
colegiats/servei_orientacio_
tecnica/tidpau.html).

Us convidem a les reu-
nions de la Comissió, que 
es fan cada primer dijous  
de mes. n

Les comissions són el cor del Col·legi; organitzen activitats, visites, proposen conferències... 
Els col·legiats poden tractar-hi les qüestions professionals, a més de ser un lloc de trobada d’enginyers. 
Trobareu més informació de cada comissió i el formulari d’inscripció a www.enginyersbcn.cat/comissions

D’esquerra a 
dreta, Antoni 
Izquierdo, 
president, i 
Miquel Ángel 
Gutiérrez, 
vicepresident.
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ACTIVITATS

Les comissions de Medi Ambient 
i Seguretat i d’Energia van orga-
nitzar, el 31 d’octubre, una visita 
a les instal·lacions de Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB) 
per conèixer la tecnologia d’auto-
busos híbrids i elèctrics. Després 
de la presentació impartida per 
Francesc González, director de 
l’Àrea Tècnica d’Autobusos; Israel 

Vallejo, responsable de projectes 
i sistemes híbrids i noves tecno-
logies, i Josep Ariño, responsable 
del manteniment d’instal·lacions i 
nous projectes d’infraestructures, 
els assistents van realitzar una vi-
sita per les instal·lacions, van pu-
jar en un autobús 100% elèctric, i 
hi van fer una volta per la mateixa 
Cotxera del Triangle. n

Visita a les instal·lacions de TMB: tecnologia d’autobusos híbrids i elèctrics

THEKNOS 188 NOVEMBRE-DESEMBRE DE 2014

La visita 
va estar 
organitzada 
per la Comissió 
de Medi 
Ambient i 
Seguretat i la 
d’Energia.
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“Un enginyer ha de saber  
adaptar-se a cada projecte”
Francesc Gasch,  
enginyer en Disseny Industrial 

ANNA CARRIÓ | Text i foto

RETRAT PROFESSIONAL

Ja de ben petit en Francesc 
feia servir l’enginyeria per 
expressar-se. “A casa ja hi 
havia tradició de l’enginye-
ria”, ens recorda. I és que 
el seu pare, Ramon Gasch, 
premiat en l’última Diada de 
la Professió com a col·legiat 
distingit de l’any, és un en-
ginyer molt compromès amb 
la professió i amb el Col·legi. 
“Però a mi no m’agradava 
l’enginyeria elèctrica; jo pre-
feria treballar en coses palpa-
bles”, assegura. En Francesc 
no va dubtar ni un segon i, 
convençut que l’enginyeria 
era un bon camí, va estudiar 
Enginyeria Tècnica en Dis-
seny Industrial a l’Escola Su-
perior de Disseny Elisava de 
la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). Durant la carrera es 
va adonar que volia fer “al-
guna cosa una mica més cre-
ativa”, i l’any 2007, quan va 
acabar l’enginyeria, va fer el 
graduat superior en Disseny 
Industrial a Elisava. 

“Una de les qualitats 
d’un enginyer és la capacitat 

d’adaptar-se a cada projecte 
i saber aplicar més tècnica 
o més creativitat segons les 
necessitats”, diu. 

PRIMERA FEINA, 
A L’ESTRANGER
El seu primer contacte pro-
fessional el va ajudar a en-
tendre aquest equilibri. En 
Francesc va marxar sis me-
sos per treballar a l’empresa 
Decathlon, al centre de Lilla, 
situat al nord de França. 
Allà va treballar activament 
en la branca de components 
i productes de golf, i espo-
ràdicament al departament 
de disseny avançat. Quan 
va tornar, les idees li havien 
començat a agafar forma al 
cap i durant un quant temps 
es va dedicar a fer projectes 
de petita enginyeria com a 
freelance. L’enginyeria tam-
bé li va servir per obtenir  
coneixements de renderit-
zació, de 3D i d’infografia  
arquitectònica, uns concep-
tes que aplicava en els pro-
jectes en què treballava. 

L’any 2011 va llançar-se a 
l’aventura. Va entrar en con-
tacte amb l’empresa O-Cults, 
que es dedicava a relacionar 
joves dissenyadors indus-
trials amb empreses que ne-
cessitaven desenvolupar un 
projecte. Durant el temps que 
en Francesc va treballar amb 
aquesta empresa, es va dedi-
car a la gestió del disseny, un 
àmbit que el va enlluernar.

AVENTURA EN SOLITARI
La seva energia i les ganes 
d’emprendre “m’han mogut a 
deixar un camí que m’agra-
dava”, explica. Fa tres mesos 
en Francesc va decidir comen-
çar a construir una empresa 
basada en el disseny de pro-
ducte, una de les seves passi-
ons i gràcies a la qual ha de-
senvolupat projectes, com un 
sistema d’impuls amb motor 
elèctric per al servei de bicing 
de Barcelona, una proposta 
d’autobús que integra noves 
tecnologies i materials o l’ús 
d’un motor híbrid o vidre amb 
tecnologia OLED. n

L’enginyeria i el disseny,  
l’equilibri perfecte
Jove, amb empenta i decisió, amb somnis i aspiracions, i sense 
gaire por. Tot i els temps que corren, Francesc Gasch ha fet del 
disseny industrial el seu modus vivendi. Té tot just 28 anys, 
ja ha intervingut en dues iniciatives empresarials, i les seves 
ganes de créixer l’ajuden a trobar aquest equilibri necessari 
entre l’enginyer i el dissenyador. n
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Núria Gispert, activista  
i dirigent del món associatiu,  
la política catalana i l’activitat 
cristiana, va ser regidora pel 
PSUC en el primer ajuntament 
democràtic de Barcelona 
i presidenta de Càritas 
Espanyola.



C
Com comença el seu compro-
mís amb els més dèbils?
Jo, ja de ben joveneta, vaig 
haver de lluitar molt per fer 
el batxillerat, perquè en cer-
ta manera es discriminava  
la dona perquè no entrés a la 
universitat. Sempre amb el 
suport del meu pare, cap a 
quinze anys vaig començar 
a col·laborar amb una escola 
de Can Tunis on ajudava unes 
monges que atenien fills de 
mares solteres i de famílies 
desestructurades. Jo venia 
d’una família relativament 
acomodada i allà vaig conèi-
xer una altra Barcelona, dife-
rent de la meva, i vaig veure 
clar que s’havia de treballar 
per la igualtat.

Ha lluitat en la política i en 
l’àmbit de la societat civil 
On creu que es pot fer més 
feina?
Jo penso que el poder sempre 
ajuda a solucionar coses, però 

també et limita, perquè hi ha 
molta gent que no pensa com 
tu, encara que sigui del ma-
teix partit; per exemple, un 
bon urbanisme pot ajudar a 
dignificar barris, però un ur-
banisme magnífic amb molta 
pobresa acaba construint ciu-
tats de cartró.

Parla de la Barcelona actual?
[Somriu.] Miri, jo conec tot 
l’entrellat dels baixos de la 
ciutat. Barcelona té moltes 
cares, però hi ha molta gent 
que només en coneix una i 
no en vol conèixer cap més. 
Aquest és el problema, i per 
això és important la feina del 
voluntariat, que està disposat 
a treballar per canviar aques-
tes fesomies.

I això ens duu a la seva ac-
tivitat fora de la política i 
com a voluntària...
Ara treballo a l’ONG Braval, 
on fomentem el reforç escolar 

de nens de famílies desestruc-
turades del Raval a través de 
l’esport. El cas és que es fa 
una feina molt bona. Excepte 
dues persones, tota la resta 
som voluntaris, però volunta-
ris d’alt nivell. El perfil dels 
voluntaris d’avui és molt im-
portant. En l’àmbit del treball 
social, el gran debat que cal 
obrir i cal aprofundir és: com 
ha de ser el voluntariat? Qui-
na mena de voluntari es ne-
cessita, avui?

I com ha de ser el perfil d’un 
bon voluntari?
Doncs ha de ser gent prepara-
da, persones amb un bon grau 
de formació i sensibilitat. Per-
què veig que, per exemple, 
quan es treballa amb nens i 
joves que vénen amb molts 
problemes familiars a l’esque-
na, tot sovint els voluntaris 
són els autèntics punts de 
referència. I això no s’ha  
de menystenir.

El 2014 ha estat una dels tres finalistes al Premi Català de l’Any 2013. 
L’activitat de Núria Gispert ha estat ingent dins i fora de la política. 
Lluitadora sobre el terreny, creu en la capacitat de la societat civil d’empènyer 
els polítics, sense trepitjar-los les competències, i critica el “populisme” dels 
partits emergents que lideren l’escena política actual. Avui, la seva dedicació 
se centra a Braval, una ONG que treballa pels joves del Raval.

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

“

1515

Societat civil  

i polítics... cadascú 
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en el seu paper i al seu lloc”



ENTREVISTA

una sola trucada. Vaig atendre 
absolutament tothom qui m’ho 
demanava, i això potser no ho 
fa tothom, i és clar que convé 
que els qui són a dalt de tot 
entenguin els qui són a baix. 
La societat civil té el seu paper 
i ha d’empènyer els polítics, 
però cadascú, al seu lloc; per 
exemple, a mi no em va agra-
dar gens que Carme Forcadell 
manés al president Mas que 
avancés les eleccions. La socie-
tat civil no ha de convocar el 
que pertoca als polítics i, més 
concretament, al president.

L’auge de forces com les CUP 
a Catalunya i el sorgiment de 
Podemos o de Guanyem Bar-
celona consolidaran un canvi 
en la manera de fer política? 
Segurament que els partits 
estan amatents, però no ho 
tinc gaire clar. Molta gent 
d’aquestes forces no ha fet mai 
política de veritat. Molts no sa-
ben les dificultats enormes de  
manar. La burocràcia, la difi-
cultat de fer quadrar la caixa... 
Una altra cosa és com priorit-
zem els diners, on creiem que 
és més important de posar-los. 
Però no és pas tan fàcil.

Doncs aquestes forces políti-
ques sembla que van tenint 
molt bona rebuda...
Li diré que fer populisme és 
molt fàcil, i més en aquest 
moment. Una crisi amb més 
d’un 25% d’atur, la corrupció, 
les preferents, ara les targetes 
negres de Caja Madrid... Aquí 
hi ha terreny adobat. Però jo 
crec que es necessita una al-
tra mena de gent. Aquests 
moviments, en general, són 
de gent més intel·lectual que 
no pas bregadora del terreny, 
i jo no els veig gaire clars. Jo 
també vull que els autobusos 
siguin gratuïts i tot això, 
però no és possible. L’Ajunta-
ment no té una maquineta per 
fer diners. La gestió diària no 
és gens fàcil, i això, aquesta 
gent sembla que no ho sap. 
Per aquest motiu, cal separar 
molt bé el que és corrupció i el 
que és la gestió necessària de 
l’activitat diària i de la caixa.

En el pregó de les festes de 
la Mercè de Barcelona d’en-
guany va parlar de recupe-
rar els valors de l’ètica i la 
igualtat d’oportunitats. Es 
pot aconseguir?
Home, jo crec que sí. Cal que 
la societat civil exigeixi. Avui 
el mal més gran és la falta de 
transparència de les adminis-
tracions. La transparència: 
aquesta és la clau. Miri, quan 
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Què li ha donat més satis-
faccions, la política o l’acti-
vitat civil?
Primer de tot, li diré que jo, de 
política, en vaig fer per pura 
casualitat. Em vaig fer mili-
tant del PSUC, i això em va fer 
arribar a l’activitat política a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
També a través del PSUC vam 
ser els responsables de crear 
totes les associacions de veïns 
de la ciutat, així com Comissi-
ons Obreres. La veritat és que 
la divisió interna del PSUC va 
ser una llàstima, però diria 
que tot et dóna satisfaccions 
i disgustos. Sempre he estat 
una mica a cavall de totes 
dues activitats. Per a mi, l’ac-
tivitat política, social o religio-
sa són una mateixa cosa.

Actualment es parla molt de 
la desafecció de la societat 
amb la política. Com ho veu 
vostè, que sempre ha fet po-
lítica tant a dins com a fora?
Manar no és fàcil, i les coses, 
per entendre-les, les has de 
tastar. És cert que la política 
potser s’ha allunyat del ciuta-
dà... Jo, quan estava a l’Ajun-
tament, no vaig refusar mai ni 
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“Fer populisme és 
molt fàcil, i més 
avui. Aquests 
moviments són  
de gent més 
intel·lectual que 
bregadora, i no els 
veig gaire clars”



vaig prendre possessió en el 
primer ajuntament democrà-
tic de Barcelona, Narcís Ser-
ra, l’alcalde, ens va convocar a 
tots els regidors a dinar a Les 
Set Portes, i la primera cosa 
que ens va dir és que cadascú 
es pagaria el seu dinar, i tam-
bé ens va dir que eliminaria 
els cotxes oficials personals. 
Això era l’abril de 1979, i miri 
on hem arribat. 

La crisi actual va consoli-
dant una fractura més gran 
entre els més rics i els més 
pobres. Com ho veu? 
Doncs ho veig malament, molt 
malament. Però la realitat és 
que quan la situació anava 
bé, tampoc no se soluciona-
va res pel que fa a la igualtat 
d’oportunitats i els serveis so-
cials. Segurament, això ve de 
molt avall, de la classe d’en-
senyament que es fa. Hi ha 
una segregació des de la base  
en l’àmbit de l’educació i la 
cultura.

Fins i tot la celebrada Llei de 
la dependència no s’aplica, i 
tot el tercer sector ho pateix 
molt...
És que hem tingut una gent 
que ens ha manat que no ha 
sabut ser “mestressa de casa” 
en allò de “tant entra, tant 
surt”. Es va fer una llei sen-
se recursos que ha acabat en 
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no-res. És una llei per a rics. 
Com pot rebre el mateix ajut 
una persona amb una pensió 
de 2.000 euros que una altra 
amb una pensió de 400?

La crisi és la gran excusa 
per intentar desmuntar l’es-
tat pel qual gent com vostè 
ha lluitat tant a fi d’aconse-
guir-lo i consolidar-lo?
Sí. És una cosa magnífica. La 
crisi els ha anat d’allò més bé 
per anar desmuntant. També 
la qüestió del sobiranisme. 
Mentre tot això passa, no 
sento parlar del que passa a 
la gran quantitat de famílies 
on cap membre no treballa, 
l’abandó dels avis, i tantes 
coses més. Si en un moment 
determinat es tanquessin 
tots els menjadors socials de 
les ONG, què passaria? Vull 
recordar que l’Església, tan 
criticada, fa un paper molt 
important en tot això. Però 
tampoc no podem permetre 
que la gent s’acostumi a viure 
de la beneficència. Hem d’edu-
car la gent.

L’educació és la clau?
L’educació i la cultura seran 
l’autobús per a la igualtat. 
Per treure la gent del voral, 
l’hem d’educar i li hem de  
donar cultura. És clar que hi 
ha un problema de pobresa 
crònica molt lligada a les ma-
lalties mentals i a l’alcoholis-
me, difícil de solucionar, però 
hi ha tota una altra franja que 
amb educació i cultura se’n 
sortirà.

Referent al procés que es 
viu a Catalunya vostè ha 
expressat la necessitat d’es-
coltar la veu del poble. Te-
nint en compte que ha exer-
cit càrrecs tant aquí com a 

Madrid, com creu que han 
canviat les relacions a causa 
del procés català?
Cadascú ho veu de manera 
diferent. Persona amb qui 
parlo, persona que ho veu 
diferent. En general, la gent 
sap que aquí som els qui pa-
guem més en tots els àmbits. 
Amb tot, la gent ho veu molt 
complicat, i fins i tot hi ha 
qui considera que Rajoy no 
es mou perquè, a pesar de tot, 
és dels més progressistes del 
seu partit. Si es mogués, vés 
a saber què li passaria. Cal 
tenir en compte que el PP ha 
aglutinat les dretes més ex-
tremistes del país, de manera 
que Rajoy es pot moure poc. 
Sí que he de dir que no he 
tingut cap problema personal 
per això.

Com veu el procés polític que 
viu Catalunya?
El veig una mica borrós, 
perquè és clar que Espanya 
no pot sobreviure sense Ca-
talunya. Com ho faran?, no 
ho sé. La independència pot-
ser la veuran els meus néts. 
Aquest és un camí que no 
té marxa enrere, però no és 
d’avui a demà. A més a més, 
pel que fa a la consulta o el 
que acabi sent això del 9-N, 
també veig que, en general, 
la gent que està pel no no 
anirà a votar. En aquest sen-
tit, veig que ja des de l’inici 
de l’autonomia els partits 
polítics hem tingut un er-
ror: així com hem acollit 
tothom, en les qüestions més 
purament catalanes la gent 
de fora hi ha intervingut 
poc. Catalunya hauria hagut 
de ser més de tothom. Penso 
que el PSUC és dels que van 
fer més per això, però es va 
acabar massa aviat... n

“Jo també vull 
que els autobusos 
siguin gratuïts 
i tot això, però 
no és possible. 
L’Ajuntament no 
té una maquineta 
per fer diners”
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L’edifici principal de la 
farinera de Can Gili Vell, al 
barri de la Plata de Poblenou, 
és avui un modern conjunt 
d’habitatges integrat dins el 
districte 22@. Una part de la 
fàbrica va ser derruïda per 
obrir una plaça.
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Les Reials Drassanes són la 
construcció industrial més 
important que es conserva a 
Barcelona del període prein-
dustrial. L’estudi El llegat fa-
bril al nucli antic de Barcelo-
na, promogut recentment pel 
Museu d’Història de Barce-
lona, inventaria un conjunt 
important d’edificis d’abans 
de la Revolució Industri-
al ubicats a l’antic recinte 
emmurallat. Però la gran 
transformació del pla de Bar-
celona no es va iniciar fins a 
l’arribada de la màquina de 
vapor (1833). Aquest avenç 
tecnològic, arribat de la Gran 
Bretanya i França, va perme-
tre mecanitzar processos de 
la indústria tèxtil, un fet que 
va canviar la societat i el pai-
satge de la Barcelona de mit-
jan segle XIX. Va aparèixer 
una tipologia nova d’edificis 
industrials, el vapor, un con-
junt de naus disposades al 
voltant d’una màquina capaç 
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no queden al marge. La cri-
si dels anys 70 afecta seve-
rament la indústria tèxtil, i 
moltes fàbriques emblemà-
tiques tanquen les portes. 
En les crisis pretèrites tam-
bé havien cessat l’activitat 
empreses com Can Batlló, al 
carrer d’Urgell, exemple pio-
ner de la reutilització del pa-
trimoni industrial per a usos 
diferents de l’original, o la 
fàbrica Casaramona, avui 
centre cultural CaixaForum, 
que va mantenir l’activitat 
tèxtil poc més de set anys. 
La novetat de la crisi dels 70 
és la intensitat. 

En aquesta dècada, coin-
cidint amb un moment de 
gran efervescència política, 
social i cultural, es porten a 
terme les primeres campa-
nyes per salvar el patrimoni 
arquitectònic amenaçat, per 
preservar edificis del movi-
ment modernista i noucen-
tista i, en un grau més pe-

Mantenir viu el patrimoni de la societat industrial és un objectiu cada cop més 
estès. Des de sectors públics i privats es treballa per difondre un procés, la 
industrialització, que al llarg del segle XIX va canviar la història del nostre país.  
La reutilització dels edificis que van ser el testimoni d’aquella època s’ha consolidat 
com una opció valuosa per aprofitar el patrimoni immoble que ja tenim, per enriquir 
les nostres ciutats i per preservar la memòria i cultura del passat.   

de subministrar la força per 
fer funcionar els telers, les 
selfactines... L’historiador 
i economista Francesc Ca-
bana parla de les “catedrals 
del cotó” quan es refereix 
als grans complexos fabrils 
construïts als afores de les 
muralles, com l’Espanya In-
dustrial (1848), Can Batlló 
(1870), Fabra i Coats (1903) i 
la Sedeta (1904). L’impuls de 
la indústria explica la cons-
trucció de l’Eixample avan-
çada la segona meitat del 
segle XIX i al principi del XX.  

Si fem un salt en aquest 
breu recorregut fins a arri-
bar als anys 60 i 70 del segle 
passat, veiem que les empre-
ses comencen a abandonar 
l’interior de la ciutat buscant 
emplaçaments especialitzats 
i més ben comunicats, com 
la Zona Franca o els polígons 
del Vallès i Baix Llobregat. 
És una operació de la qual 
els interessos immobiliaris 

present urbà
Passat industrial,
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tit, del patrimoni vinculat a  
la societat industrial, com la 
campanya per conservar el 
mercat del Born.  

PARCS I EQUIPAMENTS 
EN SÒL INDUSTRIAL 
La crisi del tèxtil, el cessa-
ment de l’activitat producti-
va, l’activitat immobiliària i 
la recuperació de les institu-
cions democràtiques són fac-
tors que a la dècada dels 80 
del segle XX propicien una 
transformació urbanística 
considerable. S’augmenta la 
dotació d’espais verds i equi-
paments, i es promou un 
conjunt important de plans 
de reforma interior. És una 
transformació que es fa en 
bona part sobre sòl indus-
trial. En són un exemple els 
quatre parcs de nova planta 
que es construeixen: el parc 
Joan Miró (1983), ubicat en 
els terrenys de l’antic escor-
xador municipal; el parc de 
la Pegaso (1986), sobre els 

terrenys de la fàbrica de ca-
mions Enasa; el parc de l’Es-
panya Industrial (1986), que 
ocupa el que havia estat el 
complex cotoner de la família 
Muntadas, i el parc del Clot 
(1986), que es basteix des-
prés de l’enderroc d’un con-
junt de tallers ferroviaris. 

La creació d’equipaments 
nous troba en el patrimoni 
industrial una oportunitat. 
Les característiques dels im-
mobles fabrils quant a l’or-
dre, la repetició, l’espaiositat 
i la funcionalitat els conver-
teixen en uns contenidors 
aptes per acollir altres acti-
vitats. L’Ajuntament de Bar-
celona promou, en aquesta 
època, un conjunt d’interven-
cions per donar resposta al 
que ha estat una llarga rei-
vindicació veïnal. En són ex-
ponents les Cotxeres de Sants 
(1984), la Sedeta de Gràcia 
(1985), Can Felipa —al Poble-
nou (1984-1989)— i el centre 
cívic de Sant Andreu, situat 

a l’antiga estació de tramvia 
que abans havia estat una 
fàbrica de teixits, com també 
l’edifici d’oficines de l’antiga 
fàbrica de camions Enasa, 
que es conserva i rehabili-
ta per a usos d’equipament. 
L’any 1986, l’Ajuntament 
de Barcelona aprova el pla 
urbanístic que ha de perme-
tre la conservació del Vapor 
Vell de Sants. El pla proposa 
conservar la nau principal i 
la xemeneia. Al mateix barri, 
de resultes d’una iniciativa 
privada, es reutilitza el vapor 
Manufacturas Serra Balet 
per acollir-hi el Club Espor-
tiu Mediterrani. 

En aquest període la Ge-
neralitat desplega una políti-
ca de creació de nous centres 
escolars, una part dels quals 
són ubicats en recintes fa-
brils antics. Al barri de Grà-
cia de Barcelona, els tallers 
Manyach, projectats per 
l’arquitecte tarragoní Josep 
Maria Jujol, es reformen per 
integrar-los com a espai de 
gimnàs i esbarjo a la nova es-
cola Josep Maria Jujol (1982-
1987). 

ENTRA EN JOC  
EL CAPITAL PRIVAT 
Una novetat dels anys 90 és 
la participació del sector pri-
vat en la promoció d’actua-
cions per recuperar el patri-
moni industrial, la qual cosa 
fa que es recorri a uns usos 
diferents dels d’equipament. 
La rehabilitació de la fàbri-
ca Carol i Massó (1997), al 
Poblenou, és una mostra de 
la transformació per a usos 
d’habitatge. L’any 1992, els 
magatzems generals del co-
merç del port són rehabilitats 
per acollir-hi activitats terci-
àries i, des de l’any 1996, el 

Entre el 1998 
i el 2000 es 
du a terme la 
rehabilitació 
de la nau de 
la filatura del 
Vapor Vell de 
Sants, que 
passa a ser 
biblioteca de 
barri i centre 
escolar.
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Museu d’Història de Catalu-
nya. Entre els anys 1993 i 
1999 s’adequa el dipòsit de 
les aigües del parc de la Ciu-
tadella, i al barri de Sants, 
la nau principal del Vapor 
Vell de Sants es recupera 
per instal·lar-hi la biblioteca 
central del districte i l’escola 
Barrufet (1998-2000). L’any 
1999 es rehabilita la Fari-
nera del Clot per adequar-la 
com a centre cultural. En 
aquesta ocasió, a banda de 
mantenir el bé immoble, es 
preserven i integren en la 
rehabilitació una part dels 
béns mobles que formaven 
part del procés productiu. 
També cal destacar la reu-
tilització de la fàbrica Gal i 
Puigsech, un projecte que, 
amb petites actuacions de 
millora i adequació, possi-
bilita transformar l’espai 
industrial en un lloc confor-
table per fer-hi activitats vin-
culades al món del disseny 
i de la creativitat. Els anys 
90 també s’inicien les obres 
de transformació de la fàbri-
ca Casaramona, projectada 
per l’arquitecte Puig i Cada-
falch, per convertir-la en un 
centre cultural.

Coincidint amb els can-
vis que es viuen al barri del 
Poblenou com a conseqüèn-
cia de la construcció de la 
Vila Olímpica, un conjunt de 
professionals de disciplines 
diverses endega accions per-
què es tingui més en compte 
el valor arquitectònic i urba-
nístic dels barris industri-
als, i el seu paper en la cons-
trucció de la ciutat. L’any 
1997 es promou el projecte 
cultural “Ciutat i fàbrica” 
per donar a conèixer el patri-
moni fabril de Barcelona. Al 
final dels 90, els plans espe-
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Aprofitant el Rec Comtal, la família Fabra va construir 
el “vapor de Fil”, una fàbrica de filatures ubicada a Sant 
Andreu de Palomar. Al final de segle XX l’empresa es 
va consolidar, i l’any 1903 es va fundar La Compañía 
Anónima Hilaturas de Fabra i Coats, com a resultat de 
la fusió amb el grup escocès J&P Coats. Llavors va ini-
ciar un procés de gran creixement fins a donar feina a 
tres mil persones. L’any 2005, l’Ajuntament de Barcelo-
na va adquirir els terrenys de més de tres hectàrees per 
destinar-ne els edificis a usos educatius, associatius i 
assistencials, i també per utilitzar-los com a habitatges, 
aparcaments i zona verda. 

Dins del complex destaca per la seva espaiositat i 
grandiositat la nau central del conjunt, una peça sin-
gular en el panorama industrial català del principi de 
segle XX. Flanquejada per les dues torres que acullen 
l’escala, segueix la tipologia de les antigues edificacions 
de Manchester. 

L’any 2011 va entrar en funcionament el primer àmbit 
rehabilitat, l’espai destinat a les entitats. Després s’han 
acabat l’escola bressol; el centre de producció cultural, 
que ocupa la nau central i que està pensat per a projectes 
de creació artística; la sala polivalent Josep Bota, i una 
sala d’exposicions del Centre d’Art Contemporani de Bar-
celona. Tanmateix, a hores d’ara, encara resta pendent la 
recuperació d’una part important del recinte. n

La metamorfosi del complex 
fabril Fabra i Coats

Des del 2011, 
el recinte de 
la fàbrica 
de filatures 
Fabra i Coats 
acull diversos 
equipaments 
socials, 
culturals i de 
lleure.
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cials de protecció del patri-
moni arquitectònic i catàleg, 
plantegen un reconeixement 
més gran de la industria-
lització. Hem de tenir pre-
sent que durant molts anys  
els edificis catalogats, com 
les Reials Drassanes o la fà-
brica Casaramona, ho eren 
pel seu valor artístic (gòtic i 
modernisme), sense cap con-
sideració pel fenomen de la 
industrialització.

EL SEGLE XXI, ENCERTS 
I DESENCERTS 
Al final del segle XX i al prin-
cipi del XXI es produeix una 
evolució de la consideració 
del patrimoni industrial. 
S’amplia el focus de la seva 
valoració arquitectònica i 
històrica i es valora el con-
junt fabril industrial en la 
seva totalitat, i també el pa-
per que els teixits industri-
als han tingut en la cons-
trucció de la ciutat del segle 
XIX i del principi del XX. Se-
guint la idea que el patrimo-
ni arquitectònic no s’esgota 
en els edificis catalogats per 
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l’Administració pública, es 
reivindica tant el manteni-
ment d’una part de l’estruc-
tura dels teixits productius 
del XIX com la permanència 
dels complexos fabrils sin-
gulars per a una millor com-
prensió i coneixement de la 
formació de la ciutat. 

Però aquesta millora de 
la visió del llegat industrial 
coincideix, al barri del Po-
blenou, amb una altra trans-
formació urbanística: la cre-
ació del districte 22@ en el 
moment més alt de la bom-
bolla immobiliària. Aquest 
fet comporta l’enderroc de 
molts elements vinculats 
amb el paisatge i la memò-
ria del barri. En aquest con-
text sorgeix la lluita per pre-
servar el conjunt fabril de 
Can Ricart (Poblenou), que 
esdevé un símbol. I per pri-
mer cop, l’interès pel patri-
moni industrial depassa els  
sectors estrictament especi-
alitzats. Amb tot, la gran ac-
tivitat del sector de la cons-
trucció, sorgida a partir de 
l’arribada de l’euro (2002), 

origina un conjunt destaca-
ble d’actuacions de reutilit-
zació d’edificis industrials. 
Al passatge del Sucre, del 
barri del Poblenou, es re-
habiliten diverses edificaci-
ons per transformar-les en 
lofts. La farinera de Can Gili 
Nou, emplaçada al costat del 
cementiri del Poblenou, es 
transforma en habitatges i 
en el casal de barri de la Vila 
Olímpica. És un procés que 
també segueix la farinera 
de Can Gili Vell. A l’Eixam-
ple, una part del complex de 
la química i farmacèutica 
Bayer es preserva per a usos 
del sector terciari i per a 
habitatges. En aquest perío-
de es crea un ventall ampli 
de centres formatius: l’any 
2003 s’obre el Centre Ocupa-
cional de Barcelona Activa a 
la fàbrica Can Jaumandreu, 
una part del complex fabril 
que havia estat Ca l’Aranyó 
s’integra dins el recinte de 
la Universitat Pompeu Fa-
bra (2008), dues escoles de 
disseny i moda estrenen seu 
en antigues fàbriques reha-

Els tallers 
Manyach, 
a Gràcia, 
projectats per 
l’arquitecte 
tarragoní Josep 
M. Jujol, s’han 
reformat per 
utilitzar-los 
com a espai 
d’esbarjo i 
gimnàs a la 
nova escola 
Josep Maria 
Jujol. 
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bilitades: el Centre Universi-
tari de Disseny BAU, a l’antic 
magatzem de draps de Fran-
cisco Munné, del carrer de 
Pujades, i la seu del milanès 
Istituto Europeo di Design 
(IED), a la fàbrica Macson, 
del barri de Gràcia, rehabi-
litada. Per utilitzar-les com 
a biblioteques, es recuperen 
les fàbriques de Can Fabra, 
a Sant Andreu de Palomar 
(2002), i Can Saladrigas, al 
Poblenou (2009). Es conserva 
una part de la fàbrica tèxtil 
Can Framis i s’incorpora al 
projecte de museu de pintu-
ra de la Fundació Vila Casas. 
Una novetat d’aquest perío-
de és la recuperació d’antics  
espais productius per pro-
moure comercialment una 
marca, com les fàbriques de 
les cerveseres Damm i Moritz.  

LA VALORACIÓ  
DEL LLEGAT INDUSTRIAL
En el moment d’avaluar la 
situació del llegat industrial  
a Barcelona, no podem obli-
dar el nombre important 
d’indústries que s’han per-
dut. De les fàbriques que La 
Maquinista Terrestre i Ma-
rítima —una de les grans 
metal·lúrgiques de l’Estat— 
tenia a la Barceloneta i a 
Sant Andreu, no n’ha quedat 
cap testimoni físic rellevant. 
El mateix va succeir amb els 
conjunts de l’Espanya Indus-
trial, Enasa o Can Folch. Al-
tres actuacions, com les de 
la Myrurgia i la Bayer, han 
suposat una reducció impor-
tant del conjunt original. 

La reutilització i recupe-
ració dels béns immobles fa-
brils és només una part d’un 
procés, la industrialització, 
que cal estudiar i interpretar 
des de perspectives diferents: 

Espais recobrats els darrers 30 anys 

Catalunya va viure, 
a partir de la segona 
meitat del segle XIX, 
un procés d’industri-
alització que va trans-
formar el paisatge de 
les seves ciutats. Les 
crisis succesives i en 
especial la dels anys 
70 del segle passat 
van propiciar el cessa-
ment d’una part molt 
important de les acti-

vitats industrials. Gràcies a la tenacitat d’un conjunt 
d’entitats, i a partir de la transició de l’Administració, 
es van poder catalogar i preservar un nombre impor-
tant de conjunts fabrils. 

En el llibre Espais recobrats (F. Pont i T. Llordés. 
mNACTEC, 2014) es fa un recull dels exemples més 
reeixits dels últims trenta anys de reutilització i valo-
ració del patrimoni. És una publicació promoguda pel 
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Cata-
lunya amb motiu de la celebració del seu trentè aniver-
sari que també vol ser una mostra de les moltes pos-
sibilitats i solucions que tenim a l’hora d’afrontar el 
patrimoni industrial pendent de recuperar. n

històrica, política, social, 
econòmica, urbanística, ar-
quitectònica... 

L’esclat de la crisi 
(2007) ha paralitzat pro-
jectes de transformació en 
què el patrimoni industri-
al tenia un paper impor-
tant. Tanmateix, Barcelo-
na, a diferència de la resta 
de Catalunya, ha tingut la 
capacitat de mantenir una 
mínima activitat de millo-
ra urbana que ha permès 
realitzar alguns projectes. 
És el cas del conjunt de Fa-
bra i Coats, de les fàbriques 
de vidre Cristalleries Pla-
nell i de cintes de Gabriel 
Benet, al barri de les Corts; 
de Ca l’Alier, al Poblenou, 

que es preveu convertir 
en centre d’innovació so-
bre smart cities; del centre 
gastronòmic El Nacional, a 
l’Eixample, o de la Lleialtat 
Santsenca. 

En un moment en què 
qüestionem alguns para-
digmes que han guiat la 
nostra societat, també en 
el camp de l’arquitectura i 
l’urbanisme, la reutilització 
de les fàbriques obsoletes ho 
té tot a favor: és un testimo-
ni viu de la història recent, 
enriqueix el patrimoni de 
les ciutats perquè hi afegeix 
l’estrat de la societat indus-
trial i segueix la tradició 
dels nostres avantpassats 
d’aprofitar el que tenim. n
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La finca de la Mala Veï-
na, a tocar de la carrete-
ra vella de Garriguella a 
Peralada, va ser escollida 
per instal·lar-hi el primer 
parc eòlic de Catalunya i 
l’Estat espanyol, un equi-
pament format per cinc 
aerogeneradors amb una 
potència nominal total de 
120 kW. El projecte tenia 
les característiques d’una 
demostració tècnica i va 
ser finançat per l’empresa 
elèctrica Enher i el Depar-
tament d’Indústria i Ener-
gia de la Generalitat amb la 
col·laboració del programa 
energètic estatal UNESA-

E
O

L
IC

C
A

T

INI i de l’Escola Universitat 
Politècnica de Girona. 

ENTREBANCS POLÍTICS 
I ADMINISTRATIUS
Catalunya tenia, a principi 
dels anys 1980, la tecnolo-
gia i la preparació científi-
ca suficients per iniciar el 
sector de l’energia eòlica, 
però la falta de decisió po-
lítica —les hemeroteques 
conserven diverses afirma-
cions de menyspreu del pre-
sident Jordi Pujol respecte a 
l’energia eòlica— i l’oposició 
de diversos sectors locals i 
grups ecologistes van alen-
tir durant anys l’entrada en 

funcionament de molts pro-
jectes eòlics al nostre país. 
De fet, a Catalunya encara 
hi ha 27 parcs eòlics que 
tenen autorització adminis-
trativa i que no han estat 
construïts per problemes 
legals diversos, i 22 parcs 
més que són en la fase de 
tramitació administrativa. 

A l’Estat, també des del 
principi de la dècada de 1980 
l’interès d’alguns sectors del 
Ministeri d’Indústria i Ener-
gia va anar obrint camí fins 
que al començament del se-
gle XXI es va consolidar el sis-
tema d’incentius econòmics 
a les energies renovables 
(les primes a la producció), 
i ràpidament van sorgir em-
preses fabricants d’equips i 
grups inversors interessats 
a posar en funcionament 
parcs eòlics. Navarra i Ga-
lícia, en la primera etapa, i 
poc temps després Castella 
i Lleó i Andalusia van lide-
rar una mena de febre eòlica 
que va fer que l’Estat pas-
sés de tenir, el 1998, només  
311 MW de potència instal-
lada amb aquesta tecnologia 
a tenir-ne gairebé 23.000 
MW a l’inici del 2014 (1.072 
parcs eòlics en total). L’any 
d’or de l’energia eòlica es-
panyola va ser el 2007, amb 
3.502 MW nous instal·lats. 

THEKNOS 188 NOVEMBRE-DESEMBRE DE 2014

El 9 d’abril de 1984 va ser inaugurat a Garriguella el primer parc eòlic de l’Estat espanyol. 
Trenta anys més tard, l’energia eòlica és la primera font del sistema elèctric a Espanya, 
però el creixement ràpid del principi de segle contrasta amb l’estancament actual del 
sector. Catalunya, tot i ser pionera, no ha sabut continuar en primera línia.

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat

El 1999 va 
augmentar de 
forma notable 
la potència 
instal·lada a 
Catalunya, amb 
l’entrada en 
funcionament 
dels 91 
aerogeneradors 
del parc del 
Trucafort (Baix 
Camp i Priorat).
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El primer kilowatt eòlic es va 
generar a Palma, Mallorca
El primer aerogenerador modern que es va posar en 
funcionament a l’Estat espanyol va ser el PEUI 10-1, 
un equip Wind Matic de 22 kW dissenyat i fabricat a 
Dinamarca, i instal·lat en una torre metàl·lica de vint 
metres d’alçada al Coll d’en Rabassa, a la ciutat de Pal-
ma (Mallorca). Aquest equip aïllat va ser promogut pel 
programa energètic UNESA-INI (PEUI) i l’empresa elèc-
trica GESA, i es va posar en marxa el març del 1982.

Un any abans, el 1981, s’havia iniciat la instal·lació 
a Cerro del Cabrito (Tarifa, Cadis) d’un aerogenerador 
de fabricació espanyola dins el mateix programa PEUI, 
però l’equip no va entrar en funcionament —i amb 
molts problemes tècnics— fins al 1985.

El primer aerogenerador de Catalunya va ser inau-
gurat el 10 de març de 1984 a Vilopriu. En aquest cas es 
tractava del prototip Ecotècnia 12/15, dissenyat i cons-
truït a Catalunya pels tècnics i enginyers de la coopera-
tiva Ecotècnia. n

Durant aquest període 
Catalunya ha continuat en 
una posició força discreta 
del rànquing estatal i en l’ac-
tualitat té 42 parcs eòlics en 
funcionament, amb un total 
de 803 aerogeneradors que 
sumen una potència instal-
lada de 1.267 MW. 

El Pla de l’energia de Ca-
talunya 2012-2020 fixa l’ob-
jectiu d’assolir 5.153,6 MW 
en potència eòlica instal-
lada l’any 2020, però les 
condicions administratives 
i econòmiques fixades per 
l’Administració central fan 
pràcticament inviable acos-
tar-se a aquest objectiu.

MÉS DEMANDA D’EÒLICA
El 2013 Espanya es va con-
vertir en el primer país del 
món on la tecnologia eòlica 
se situava com a primera 
font de producció d’electri-
citat, atès que va assolir el 
20,9% de la demanda elèctri-
ca, davant de l’energia nu-
clear, amb el 20,8%. 

El 2014 podria haver-se 
convertit en un any de ce-
lebracions, però el sector es 
troba, en realitat, en una 
situació molt difícil com a 
conseqüència de la refor-
ma energètica imposada pel 

Balanç del 2014:  
només un molí nou
L’any que l’Estat espanyol celebra el 30 aniversari de la 
instal·lació del primer parc eòlic (Garriguella, 1984) no 
serà un bon exercici per al sector. 

Les dades analitzades per l’Asociación Empresarial 
Eólica (AEE) indiquen, per exemple, que durant els sis 
primers mesos d’aquest any només s’ha posat en marxa 
a Espanya peninsular un aerogenerador nou, un petit 
equip de 0,08 MW muntat a Galícia. Això a banda, el 
mes de juny va ser inaugurada la central híbrida eoli-
cohidràulica de Gorona del Viento, a l’illa canària d’El 
Hierro, que té una potència nominal d’11,5 MW. n

I A MÉS

Catalunya té 42 
parcs eòlics en 
funcionament 
i 1.267 MW 
de potència 
instal·lada, una 
posició força 
discreta dins el 
rànquing estatal

Govern central. Les primes 
a les energies renovables 
han estat retallades dràsti-
cament i amb efectes retro-
actius —aquest any el sec-
tor eòlic haurà de retornar 

640 milions d’euros rebuts 
l’exercici de 2013— i la nor-
mativa actual fa pràctica-
ment inviable qualsevol nou 
projecte d’energia eòlica a 
l’Estat espanyol. n
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Què representa per a  
l’empresa el manteniment?
Les empreses donen rellevància al manteniment amb vista a la competitivitat, però tot i que 
moltes indústries han comprovat que fixar uns objectius i quantificar-ne els resultats els ha 
proporcionat uns bons resultats econòmics, encara hi ha moltes empreses que no veuen 
clar com poden establir l’organització adequada per a una bona gestió del manteniment.

ANNA CARRIÓ l www.annacarrio.com

L’interès a fer les instal-
lacions industrials més pro-
ductives i eficients i la ne-
cessitat d’aconseguir aquest 
objectiu han provocat que 
s’apliquin moltes més inno-
vacions tecnològiques. Fac-
tors com les plantes amb 
més capacitat de producció, 
les màquines més potents, 
els materials nous que per-
meten treballar en unes 
condicions més severes, 
l’encariment de la mà d’obra 
qualificada, la competència 
més agressiva en el mercat 
i els sistemes més avançats 
d’instrumentació i control 
han afavorit una automatit-
zació cada cop més sofisti-
cada dels equips productius 
que ha anat acompanyada 
de fortes inversions, cos-
tos financers i el risc que 
aquesta tecnologia implan-
tada quedi obsoleta a curt 
termini a causa dels avenços 
de les TIC. Tenint en comp-
te aquests factors tècnics i 
econòmics, el manteniment 
industrial ha de treballar 
per satisfer la necessitat 
d’aquestes indústries per so-

industrials, les empreses 
reaccionen de maneres molt 
diverses: des d’aprofundir i 
analitzar la gestió dels seus 
processos i crear auditories 
específiques fins a no actu-
ar a causa de la intervenció 
desafortunada de la direc-
ció de l’empresa a l’hora de 
prendre decisions. 

Si féssim una ullada a un 
departament de manteni-
ment, hi trobaríem personal 
qualificat amb tasques molt 
diferents. L’automatització 
contínua de les instal·lacions 
afavoreix la feina de tots 
aquests operadors i la seva 
formació constant per assolir 
alts nivells d’especialització. 
Si bé el manteniment cada 
cop té més presència en la 
gestió de les empreses, enca-
ra hi ha un cert desànim per 
la falta de visió empresarial, 
els condicionaments organit-
zatius i l’actitud de responsa-
bilitzar aquest departament 
de qualsevol circumstància, 
fet que pot provocar que els 
seus responsables no se sen-
tin prou identificats amb els 
objectius. n

lucionar amb rapidesa i qua-
litat les avaries que afecten 
la producció i per assumir la 
complexitat dels nous siste-
mes i, a partir de la diagno-
si, preveure les incidències 
amb temps i solucionar-les 
sense perjudicis.

OBJECTIUS I RESULTATS
Les empreses cada cop són 
més conscients de la impor-
tància del manteniment i 
de la incidència que suposa 
en els seus resultats econò-
mics, i per tant de la neces-
sitat de sistematitzar-ne la 
gestió. Però tot i l’augment 
d’aquesta consciència, en 
vista de la necessitat de fi-
xar uns objectius i quanti-
ficar els resultats, i atesa la 
inexistència habitual d’uns 
criteris generals per jutjar 
l’eficiència del manteniment 
en les seves instal·lacions 

I la participació de:

Amb la col·laboració de: 

INNOVACIÓ
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Encara hi ha un 
cert desànim per 
la falta de visió 
empresarial
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El Reial decret 2060/2008 
estableix i regula tots els 
aspectes a tenir en compte 
en el disseny, la fabricació, 
la reparació i la modificació 
d’equips sotmesos a pressió 
i també en les inspeccions 
periòdiques de què són ob-
jecte. Aquest reglament va 
incorporar unes modificaci-
ons importants respecte al  
reglament anterior d’apa-
rells de pressió (Reial decret 
1244/1979).

ÀMBIT EN QUÈ S’APLICA
Aquest reglament s’aplica 
en la instal·lació, la repara-
ció i la modificació d’equips 
de pressió sotmesos a una 
pressió màxima admissible 
superior a 0,5 bar i també en 
les inspeccions periòdiques 
que s’hi fan. Per tant, tot 
equip amb una pressió supe-
rior a 0,5 bar és considerat 
com un equip de pressió, per 
la qual cosa és reglamentat 
per aquest reial decret.

Té com a base el Reial de-
cret 769/1999, del 7 de maig, 
en el qual es dicten les dispo-
sicions que cal aplicar de la 
Directiva del Parlament Eu-
ropeu i el Consell 97/23/CE, 
relativa als equips de pressió 
i que modifica el Reial decret 

Els canvis constants, tant tècnics com administratius, que experimenta l’àmbit dels 
equips de pressió, van comportar la introducció d’una sèrie de modificacions en el  
reglament que han quedat recollits en el Reial decret 2060/2008. A continuació detallem 
quins són els principals aspectes a tenir en compte d’aquest reglament.
ÀLEX ROCA RULL l Tècnic de producció del departament electromecànic de Gruphelco

1244/1979, del 4 d’abril, en el 
qual es va aprovar el regla-
ment d’aparells de pressió.

També s’ha de dir que 
aquest reglament incorpora 
les següents instruccions tèc-
niques complementàries (ITC) 
per a diferents equips de pres-
sió, cadascuna de les quals 
adopta unes característiques 
normatives específiques:

ITC EP 1: calderes.
ITC EP 2: centrals generado-
res d’energia elèctrica.
ITC EP 3: refineries i plantes 
petrolíferes.
ITC EP 4: dipòsits criogènics.
ITC EP 5: ampolles d’equips 
respiratoris autònoms.

Introducció al reglament 
d’equips de pressió
Reial decret 2060/2008 

Conceptes a tenir en compte 

•   Inspeccions periòdiques: tipus de prova a què se sot-
met l’equip per avaluar-ne l’estat.

•   Volum:  capacitat  de  l’equip  per  contenir  el  fluid  de 
pressió.

•   Fluid: perillositat del tipus de fluid, líquid o gas. Pe-
rillós o no.

•   Pressió de disseny: pressió per a la qual ha estat dis-
senyat l’equip. És una pressió que estipula el fabri-
cant de l’aparell.

•   Pressió  de  servei:  pressió  que  treballa  l’equip  en  el 
seu estat de funcionament habitual.

•   Pressió de prova: pressió a què se sotmet l’equip de 
pressió per comprovar-ne la resistència.

Dipòsit 
d’aigua 
purificada.
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ITC EP 6: recipients trans-
portables de pressió. 

TIPUS D’INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
En aquest reglament es sim-
plifiquen les inspeccions pe-
riòdiques respecte a l’antic 
Reial decret 1244/1979, el 
qual parlava de les inspec-
cions periòdiques en cada 
una de les divuit ITC de què 
constava el reglament.

El RD 2060/2008 fixa, de-
fineix i aplica els següents 
tipus d’inspecció periòdica:

NIVELL A: és una compro-
vació documental de l’equip 
i una inspecció visual de 
totes les parts sotmeses a 

pressió de l’equip. Aques-
tes inspeccions les han de 
fer empreses instal·ladores 
registrades.

NIVELL B: consta d’una  
inspecció de nivell A, 
una inspecció d’espes-
sors de l’equip i una pro-
va dels elements de se-
guretat que incorpora 
l’equip. Aquesta inspecció 
l’ha de fer un organisme  
de control autoritzat con-
juntament amb l’empresa 
instal·ladora.

NIVELL C: consta d’una 
prova de l’equip fora de ser-
vei. En aquesta prova, es fa 
una prova de nivell B i una 
prova de pressió hidrostàti-
ca en les condicions especí-
fiques de cada equip. Aques-
ta inspecció l’ha de fer un 
organisme de control au-
toritzat conjuntament amb 
l’empresa instal·ladora.

CLASSIFICACIÓ
D’EQUIPS DE PRESSIÓ
Finalment, segons l’Ordre 
IUE/470/2009 de 30 d’oc-
tubre, que regula l’aplica-
ció del reglament d’equips 
de pressió a Catalunya, els 

equips es classifiquen de la 
següent manera:

—  Tipus de fluid
El fluid pot ser de dues 
classes: la classe 1, a la 
qual pertanyen els fluids 
considerats perillosos i 
altament perillosos, i la 
classe 2, que inclou els 
que no formen part de la 
primera classe.

—  Tipus d’equip
Quan es parla de tipus 
d’equip, es fa referència 
al fet que l’equip sigui 
un recipient de pressió, 
un equip sotmès a l’ac-
ció d’una flama o una 
canonada.

—  Pressió per volum
La unió entre la pres-
sió a què és sotmès 
l’equip i la capacitat 
que té l’equip on té lloc 
aquesta pressió és el 
concepte més important 
de qualsevol equip de 
pressió que es vulgui 
classificar. Aquesta unió 
s’aconsegueix amb la 
multiplicació directa 
de la pressió de l’equip, 
mesurada en bars, i el 
volum de l’equip, mesu-
rat en litres.

THEKNOS 188 NOVEMBRE-DESEMBRE DE 2014

Taula 1. Recipients per a gasos i líquids inclosos o assimilats, segons el que s’indica a l’article 3.2 del Reial 
decret 769/1999, de 7 de maig, als quadres 1, 2, 3 i 4 de l’annex II.

Nivell 
d’inspecció

AGENT I PERIODICITAT

Categoria de l’equip i grup de fluid

I-2 i II-2 I-1, II-1, III-2 i IV-2 III-1 i IV-1

Nivell A Empresa instal·ladora 
4 anys

Empresa instal·ladora 
3 anys

Empresa instal·ladora 
2 anys

Nivell B Organisme de  
control autoritzat

8 anys

Organisme de  
control autoritzat 

6 anys

Organisme de  
control autoritzat 

4 anys

Nivell C No obligatori Organisme de  
control autoritzat 

12 anys

Organisme de  
control autoritzat 

12 anys

Exemple de 
taula dels 
períodes 
de les 
inspeccions 
periòdiques.

Reactor a 
pressió.
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Un cop identificats aquests 
tres conceptes de l’equip, 
hem d’escollir una de les 
nou taules que hi ha en 
l’annex II del Reial decret 
769/1999 i segons l’article 
9 del mateix Reial decret, 
on cada una de les taules 
categoritza l’equip unint 
els tres conceptes descrits 
anteriorment. Un equip 
pot tenir les categories  
següents:

Les xifres aràbigues 
indiquen la classe de fluid 
que conté i les romanes ex-
pressen el número de la ca-
tegoria de l’equip. Un cop 
classificat l’equip, ja sabem 
totes les dades per muntar 
un sistema de planificació 
d’inspeccions periòdiques 
per examinar-lo.

Per acabar, cal dir que 
el dia 1 d’agost del 2014 
va entrar en vigor la Llei 

9/2014 sobre la segure-
tat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i 
els productes, la qual mo-
difica diversos aspectes de 
l’Ordre IUE/470/2009 de 30 
d’octubre quant a les instal-
lacions, les empreses instal-
ladores i els organismes 
de control autoritzats. En 
concret, es deroguen els se-
güents articles:

—  Articles 10.1 i 10.2 (po-
sada en servei de les 
instal·lacions i modifica-
cions importants).

—  Articles 13 (control de 
les noves instal·lacions i 
de les modificacions im-
portants).

—  Articles 16.1 i 16.2 (po-
sada en servei de repa-
racions i modificacions 
d’equips a pressió).

—  Articles 21.2 i 21.3 (pro-
cediment per a la ins-
cripció, modificació i 
renovació en el registre 
d’empreses instal·ladores 
d’equips de pressió).

—  Articles 25.2 i 25.3 (pro-
cediment per a la ins-

cripció, modificació i 
renovació en el registre 
d’empreses reparadores 
d’equips de pressió).

—  Articles 31.2 i 31.3 
(procediment per a la 
inscripció, modificació 
i renovació en el regis-
tre d’empreses recar-
regadores i d’inspecció 
d’ampolles de respiració  
autònoma).

—  Articles 35.1, 35.2 i 35.3 
(condicions tècniques 
de seguretat i posada 
en servei de les instal-
lacions de recàrrega de 
recipients de pressió 
transportables).

—  Articles 38.2 i 38.3 (pro-
cediment per a la ins-
cripció, modificació i 
renovació en el registre 
d’empreses recarregado-
res de recipients de pres-
sió transportables).

—  Article 42 (carnet d’ope-
rador industrial de  
calderes).

—  Article 43 (requisits per 
obtenir el carnet d’opera-
dor industrial de calderes).

—  Article 44 (renovació i 
modificació del carnet 
d’operador industrial de 
calderes).

—  Article 47 (funcions i 
obligacions dels organis-
mes de control).

—  Articles 49.1.a i 49.2 
(tramesa i arxivament de 
la informació).

—  Article 50 (tarifes que 
han d’aplicar els orga-
nismes de control).

Aquesta nova Llei, igual 
que l’Ordre, fixa i regula 
tots els tràmits administra-
tius dels equips de pressió a 
la comunitat autònoma de 
Catalunya. n
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El Col·legi ha estat un dels organitzadors d’aquest gran esdeveniment, el major en  
vehicles elèctrics i propulsats per altres tecnologies eficients. El públic va gaudir, del 16 al 
19 d’octubre, de jornades tècniques, activitats gratuïtes entorn de la mobilitat sostenible, 
col·loquis informatius i, fins i tot, del primer concert acústic envoltat de vehicles eficients.

EXPOelèctric Fórmula-e:  
èxit rotund amb més  
de 18.000 assistents

ENGINYERS 
BCN va donar 
el tret de 
sortida de 
l’esdeveniment, 
celebrant les 
e-Jornades a la 
seu col·legial, 
xerrades 
d’interès per a 
professionals 
al voltant de 
la mobilitat 
eficient.

L’e-Concert 
fou una de 
les activitats 
més curioses 
i lúdiques 
d’aquesta 
edició: un 
concert acústic 
en directe al 
mateix temps 
que circulaven, 
al seu costat, 
vehicles 
elèctrics.

Els visitants van poder gaudir de l’experiència de 
conduir de forma totalment gratuïta els nous Renault 
Twizy i Zoé (a la imatge) i el Kangoo ZE; els Volskwagen 
e-up!, e-Golf i Golft FTE; els SEAT León TGI i Mii 
Ecofuel, i els Nissan LEAF i e-NV200.
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Un total de 42 expositors van presentar també les seves novetats en mobilitat sostenible.

També hi va haver un espai per als més petits, amb 
circuits de motos i karts elèctrics, combinats amb 
xerrades de seguretat vial i jocs infantils sobre el bon 
ús de l’energia. 

Enguany EXPOelèctric Fórmula-e ha obert horitzons 
i no només ha inclòs tot tipus de vehicles elèctrics.  
Els e-Coloquis també van exposar xerrades de 
vehicles propulsats per altres tecnologies eficients 
com híbrids endollables i els propulsats per un motor 
bi-fuel GNC o a gas, entre d’altres.

www.sprintcopy.com

Còrsega, 546
08025 Barcelona
T. 934463900  ·  sp@sprintcopy.com  
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Un local pot ser destinat 
pels seus propietaris o ar-
rendataris a qualsevol ús 
lícit, sense més limitacions 
que les imposades per les 
lleis o el planejament urba-
nístic. No obstant això, en 
règim de propietat horitzon-
tal, el dret d’explotació d’un 
negoci en un local comercial 
no té caràcter de dret incon-
dicionat i prevalent al de la 
comunitat de veïns pel que 
fa a mantenir el respecte als 
elements comuns.  

EL QUE ESTABLEIX 
EL CODI CIVIL CATALÀ
En aquest sentit, el Codi ci-
vil català (CCC) estableix que 
“són elements comuns el so-
lar, els jardins, les piscines, 
les estructures, les façanes, 
les cobertes, els vestíbuls, les 
escales i els ascensors, les an-
tenes i, en general, les instal-
lacions i els serveis situats 
parets enfora dels elements 
privatius que es destinen a 
l’ús comunitari o a facilitar 
l’ús i el gaudi dels dits ele-
ments privatius” (art. 553-
41 de la Llei 5/2006, de 10 
de maig, del llibre cinquè 
del CCC, relatiu als drets 
reals).

El primer que s’ha de 
comprovar és si en el títol 
constituiu o estatuts de la 

per a l’establiment de l’acti-
vitat no incideix en aquesta 
qüestió civil.

Per a la instal·lació 
d’una xemeneia o conducte 
del fum que afecti un ele-
ment comú, és suficient el 
vot favorable de la majoria 
dels propietaris, que han de 
representar la majoria de 
les quotes de participació, 
en primera convocatòria, 
o la majoria de les quotes 
dels presents i represen-
tats, en segona convocatò-
ria (art. 553-25, apartat 5è 
del CCC).

No obstant això, si afec-
ta l’estructura o la configu-
ració exterior de l’edifici, 
cal el vot favorable de les 
quatre cinquenes parts dels 
propietaris, que han de re-
presentar les quatre cin-
quenes parts de les quotes 
de participació (art. 553-
25, apartat 3è del CCC).

Fora de Catalunya, però, 
s’exigeix el vot favorable de 
les tres cinquenes parts del 
total dels propietaris que 
han de representar les tres 
cinquenes parts de les quo-
tes de participació, en com-
pliment de l’article 17.4 de 
la Llei 49/1960, de 21 de 
juliol, de la propietat horit-
zontal, d’acord amb el text 
donat per la Llei 8/2013, 

La instal·lació d’una xemeneia o conducte per a la sortida del fum d’un local comercial 
situat en els baixos d’un edifici sobre el qual hi ha constituït el règim de propietat 
horitzontal és una qüestió que suscita una gran controvèrsia entre les comunitats de 
propietaris i els titulars de l’activitat.
JORDI BARRIL l Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi

comunitat de propietaris 
hi ha una clàusula que per-
meti als propietaris o ar-
rendataris dels locals cons-
truir desguassos, xemene-
ies o tubs de ventilació per 
als serveis que necessitin, 
o bé emprar els que hi ha, 
sempre que no s’envaeixi 
la resta d’elements priva-
tius, ni s’alteri la seguretat 
o configuració exterior de 
l’edifici.

Si aquesta clàusula no 
hi és i la instal·lació de la 
xemeneia o conducte del 
fum afecta un element 
comú dels descrits a la 
llei, és imprescindible l’au-
torització expressa de la 
junta de propietaris. Cal 
tenir present que l’obtenció 
d’una llicència municipal 

Conductes de sortida de fum 
en comunitats de propietaris

Els propietaris 
o arrendataris 
poden destinar 
el local a 
qualsevol ús 
lícit, amb les 
limitacions que 
marquin les 
lleis o els plans 
urbanístics
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de 26 de juny, de rehabilita-
ció, regeneració i renovació  
urbanes.

CONSIDERACIONS 
PER A L’ENGINYER
Prenent en consideració 
tots aquests requisits le-
gals, l’enginyer ha de  
tenir en compte algunes 
qüestions:

a) Si el client demana 
assessorament perquè pre-
tén comprar o arrendar un 
local amb la finalitat d’exer-
cir-hi una activitat que exi-
geix xemeneia o conducte 
del fum, abans de signar 
cap contracte de compra-
venda o arrendament, cal 
veure si el local té una sor-
tida del fum que compleix 
la normativa municipal que 
l’afecti (aïllament tèrmic, 
resistència al foc, estanqui-
tat, alçada respecte als edifi-
cis confrontants, etc.).

b) Si el local no té la 
instal·lació, cal comprovar 
si la instal·lació que es pre-
tén projectar compleix les 
condicions tècniques esta-
blertes pels plans urbanís-

tics i per les ordenances 
municipals, així com les 
condicions del seu manteni-
ment.

c) Així mateix, cal exa-
minar si el títol de consti-
tució o estatuts permet la 
instal·lació de la xemeneia o 
conducte del fum i en qui-
nes condicions, perquè si és 
així, no cal l’autorització de 
la junta de propietaris. Els 
estatuts de la comunitat de 
propietaris també poden re-
sultar interessants de con-
sultar, atès que la llei per-
met que limitin les activi-
tats que es poden acomplir 
en els elements privatius 
(art. 533-11, apartat 2, lle-
tra e del CCC).

d) Si no hi ha aquesta 
exigència, s’ha de demanar 
autorització a la comunitat 
de propietaris a través de 
la propietat del local. En 
aquest cas, convé informar 
adequadament la junta de 
propietaris detallant les 
condicions tècniques i el 
traçat de la instal·lació, des 
del seu origen fins al final 
del recorregut, i indicant si 
afecta o no l’estructura i/o 
l’estètica de l’immoble.

e) No obstant obtenir 
l’autorització de la comuni-
tat de propietaris, convé no 
perdre de vista la possibili-
tat que hi hagi propietaris 
que no permetin l’accés i el 
pas als seus habitatges als 
tècnics i/o als operaris de-
signats pel titular de l’acti-
vitat per efectuar les feines 
necessàries per a la instal-
lació del conducte del fum. 

En aquest sentit, només 
hi ha servitud legal i obli-
gació dels propietaris de 
permetre l’accés per efectu-

El dret 
d’explotació 
d’un negoci 
en un local 
comercial no té 
caràcter de dret 
incondicionat i 
prevalent al de 
la comunitat  
de veïns 

ar les obres de conservació i 
manteniment dels elements 
comuns i dels altres ele-
ments privatius quan no hi 
ha cap altra manera d’efec-
tuar-les o l’altra manera és 
desproporcionadament cara 
o carregosa (art. 553-39 del 
CCC). Conservació i man-
teniment, la llei no diu res 
d‘obres de millora o noves 
instal·lacions.

PROCEDIR CAS PER CAS 
Aquesta informació pre-
tén donar una explicació 
general aproximada sobre 
aquesta qüestió, però cal 
fer palès que les resolucions 
dels jutjats i tribunals en 
procediments motivats per 
discrepàncies en matèria  
de xemeneies i conductes 
del fum poden ser molt  
casuístiques.

Per exemple, en un su-
pòsit calia fer un forat en 
una paret mitgera per fer-
hi passar el tub, de forma 
que l’obra afectava aquell 
element comú, però es feia 
només per buscar la paret 
de la finca confrontant, on 
s’instal·lava la xemeneia. 
Doncs bé, l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona va en-
tendre que com que l’afec-
tació no superava l’alçada 
del local comercial, la resta 
de titulars d’elements pri-
vatius no veien reduïdes 
les facultats d’ús de l’ele-
ment comú, i per tant, no 
calia l’autorització de la co-
munitat de propietaris de 
l’element comú afectat pel 
forat, amb el benentès que 
sí que s’exigís a la finca con-
frontant (SAP Barcelona, 
Sala Civil, de 21 de març de 
2006). n
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Matí, 8.43 h. M’aturo a la 
vorera i alço la vista fins a 
arribar als 83 metres que 
dibuixen la silueta de Barce-
lona des del 1969, inspirada 
en l’edifici Pirelli de Milà. 
La B i la S són presents per 
tot arreu en forma de Fran-
klin Gothic, creada el 1904 
per l’enginyer Morris Fuller 
Benton. La nostra multidisci-
plinarietat no té límits. Fins 
i tot a la marca del Banc Sa-
badell... A la cinquena planta 
hi ha l’auditori, ple dels re-
presentants dels diversos col-
legis professionals de Catalu-
nya. La senyora Conxa Oliu 
i el senyor Jaume Guardiola 
escorten el senyor Roca, no  
pas el del Celler, sinó el cui-
ner de la Constitució (ai!, l’ar-
ticle 2...).  

Ràtios. 250.216 col·legiats 
a Catalunya, 130.603 clients 
del banc. Emprenedoria, 
futur... I el senyor Miquel 
Roca comença a parlar del 

RICARD NOGUÉS I PARRA l Tresorer del Col·legi

present: “Hi ha una fixació 
política sobre els col·legis, 
iniciada pel senyor Solcha-
ga. Diuen dels col·legis que 
són entitats inflacionàries...”. 
En la presentació de l’Avant-
projecte de llei es va dir que 
“permetrà estalviar un punt 
del PIB”. Somriu. Recorda un 
fet important: “L’article 36 de 
la Constitució vincula els col-
legis a l’exercici de les profes-
sions. És a dir, per exercir la 
professió cal estar col·legiat”. 

Reflexiona. “No hi ha cap 
disposició de la UE que afec-
ti l’article 36. Europa respec-
ta l’especificitat de cada estat 
membre, perquè els col·legis 
són la protecció de les profes-
sions.” Respecte a l’Avantpro-
jecte de llei diu: “És grotesc 
que es determini una quota 
de 240 €”. Li van dir que la 
nova llei “impulsaria la com-
petència en qualitat”. Torna a 
somriure. També diu: “Si no 
hi ha col·legiació obligatòria, 

La cocció de la nova  
Llei de serveis professionals 

L’article 36 de 
la Constitució 
vincula  
els col·legis  
a l’exercici de  
les professions. 
Per exercir  
la professió cal 
estar col·legiat

Els directius 
de BS Jaume 
Guardiola i 
Conxa Oliu 
escorten 
l’advocat 
Miquel Roca, 
en la reunió 
de col·legis i 
associacions 
professionals 
celebrada el 
2 d’octubre, 
a la seu de 
l’entitat 
bancària a 
Barcelona.

què serem? Col·legiats de 9 
a 10 i no col·legiats de 10 a 
11?”. Afegeix: “Si els profes-
sionals no es volen col·legiar, 
qui actuarà sobre la deonto-
logia de la professió per als 
que en són fora? Això no té 
sentit.” I sobre els serveis 
obligatoris i voluntaris diu: 
“Serà una via de problemes 
de distingir els uns dels  
altres”. Afirma que “la socie-
tat necessita la veu dels col-
legis per saber”. Assevera: 
“No hi ha cap condiciona-
ment europeu que digui que 
és prohibit de col·legiar-se”. 
Després de diversos raona-
ments, fa un silenci, aixeca el 
cap, mira tota la sala i decla-
ra: “Que tinguin sort!”.  

De sobte, em ve al cap 
Campanades a morts, de 
Lluís Llach. Però tranquils,  
de campanades, millor les de 
boda, que sempre tenen un fi-
nal feliç, ben diferent del que 
ens volen imposar... I ves per 
on, que les deu són a tocar. n
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Millora del campus virtual 
del Col·legi

Aquestes millores han gene-
rat una sèrie de novetats en 
les funcionalitats interna i 
externa. Dues de les novetats 
destacables i que faran més 
amena i funcional la utilitza-
ció d’aquest campus són:

—  L’augment de la veloci-
tat a l’hora d’utilitzar 
l’aplicació. Accedir i tre-
ballar amb més comodi-
tat i rapidesa en la inter-
acció amb els documents 
i el campus mateix.

#BasketLover

El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.
Són les persones que comparteixen l’esforç,
que s’emocionen amb una nova jugada
i que troben en aquest esport l’energia 
per continuar. 

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE  
BASKET LOVERS.

Theknos_195x125_S&S_Endesa_BLN_El_Greco_MP_A_CAT.indd   1 01/10/14   12:48

—  App Moodle. Aquesta 
nova actualització per-
met a l’usuari accedir 
al campus virtual a par-
tir de la nova aplicació 
mòbil de Moodle, amb la 
seva tauleta electrònica 
o mòbil d’última gene-
ració. Aquesta aplicació 
mòbil permetrà estar 
connectat de la mane-
ra més fàcil i còmoda 
possible a través dels 
diferents dispositius 
mòbils.

Aquesta aplicació és dis-
ponible per als sistemes An-
droid i IOS. n

Durant el mes d’octubre es va actualitzar la plataforma Moodle, sobre la qual el Col·legi té 
muntat el seu campus virtual, i es va canviar d’ubicació als servidors d’allotjament.
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Conclusions de l’enquesta  
sobre l’entorn de les enginyeres
L’estiu passat es va fer una enquesta adreça-
da a les enginyeres per tal de saber quatres 
aspectes fonamentals:

—  “L’entorn social, familiar i cultural”, per  
conèixer el seu target.  

—  “ENGINYERS BCN i tu”, per saber qui-
na és la seva relació i disposició amb el 
Col·legi.

—  “La vida professional”, per saber quina 
situació laboral tenen les enginyeres.

—  “Les necessitats i els interessos de for-
mació”, per aplegar propostes.

Posteriorment, el 9 d’octubre es va fer una 
taula rodona en què es van explicar els 
resultats de l’enquesta i es van destacar 
nombrosos comportaments molt millora-
bles i necessaris per aconseguir una ve-
ritable igualtat entre l’home i la dona en 
el món del treball. En primer lloc, aquest 
suport convençut ha de partir de l’entorn 
familiar i, principalment, de la parella. Els 
pares, majoritàriament, ajuden i es fan 
responsables de la cura dels néts, però la 
tasca diària no acaba d’alliberar la dona de 
les seves responsabilitats familiars. Cal, 
doncs, implantar noves formes de convi-
vència més justes i equilibrades. La dona 
encara viu una pressió derivada de les 
responsabilitats familiars, que l’obliguen 
a un sobreesforç de feina i d’organització 
que recau, majorment, sobre ella.

“Disponibilitat”, la paraula màgica
És molt destacable aquest concepte, que 
una de les dones participants va posar 
sobre la taula. Les dones complim el nos-
tre horari laboral, però curiosament, les 
decisions es prenen fora dels horaris es-
tablerts, i hem de sentir frases com: “És 

clar, com que tu no hi ets a partir de les 
5...”, “com que la teva disponibilitat és li-
mitada...”, “com que has d’anar a buscar 
els nens...”. Quina casualitat: les decisions 
sempre s’han de prendre fora de l’horari 
establert?, no es pot avisar el dia anteri-
or a una reunió decisòria perquè la dona 
es pugui organitzar i restar a la feina fins 
a l’hora que calgui? Només cal una mica 
més d’organització, deixar de banda tics 
ancestrals que no beneficien la bona mar-
xa dels projectes en què la presència equi-
librada d’homes i dones ha demostrat que 
és la millor fórmula d’èxit.

Retribució igualitària
Algunes respostes, com la referent a la re-
tribució, van palesar la necessitat de com-
parar-les amb les dels homes per jutjar 
amb més dades la discriminació salarial. A 
Funcionem Junts farem aquesta consulta 
entre els nostres companys per esbrinar si 
és destacable i posteriorment us presenta-
rem els resultats quantitatius comparats 
amb els dels companys enginyers. n

FUNCIONEM JUNTS vam celebrar el nostre primer aniversari en un entorn de confiança i solidari-
tat amb el convenciment que aquest projecte va endavant i val la pena perquè l’objectiu s’ho mereix.

Els resultats de 
l’enquesta van 
demostrar que es 
poden millorar molts 
comportaments per 
aconseguir una veritable 
igualtat entre home i 
dona. El suport ha de 
partir, però, de la família 
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Els dies 11 i 12 de febrer de 
2015, a la seu del Vapor Uni-
versitari de Terrassa, tindrà 
lloc la sisena edició del Con-
grés Nacional de Legionel·la 
i Qualitat Ambiental. 

Normalment, la legionel-
la es troba associada de forma 
natural a ambients aquàtics. 
Cal tenir en compte, però, 
que els aparells o equips 
amb més risc de disseminar 
aquesta malaltia a l’entorn 
són no solament les torres 
de refrigeració de les indús-
tries, sinó també els sistemes 
humidificadors de l’aire de 
l’interior dels edificis, els sis-
temes d’aigua sanitària, les 
instal·lacions de centres hos-
pitalaris i les instal·lacions 

litat ambiental a l’interior 
d’edificis i instal·lacions, i 
fonamentar aquesta acció en 
criteris de seguretat, preven-
ció, confort i imatge.

Els col·legiats que 
vulguin assistir al Con-
grés tindran un 10% de  
descompte en el preu de la 
inscripció. n

d’ús col·lectiu, les instal-
lacions termals i les piscines 
climatitzades. 

D’altra banda, hi ha un as-
pecte ambiental que cada ve-
gada té una rellevància més 
gran en la societat: l’ambient 
interior, en el qual les perso-
nes passen al voltant del 60% 
de la vida laboral i domèstica. 
En aquest sentit, s’observen 
tendències que fan plantejar 
gestionar amb rigor la qua-

VI edició del Congrés Nacional  
de Legionel·la i Qualitat Ambiental

SMALL 
COMPRESSOR, 
BIG IDEA! 
• Accionament de velocitat 

variable VSD+

• Màxima �abilitat

• 50% estalvi enèrgetic 
mitjà

Li agradaria saber més?

Visiti´ns a:

www.atlascopco.es

http://legionella2015.upc.edu
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Jornada tècnica: el cicle de vida  
de les instal·lacions i el seu manteniment expert

La durada del cicle de vida 
d’una instal·lació està lliga-
da íntimament amb la clas-
se de manteniment que s’hi 
aplica. D’aquesta manera, 
un manteniment expert que 
inclou mesures preventives 
i predictives ad hoc garan-
teix una reducció important 
de riscos i una millora del 
rendiment i de la fiabilitat 
de la instal·lació. 

L’objectiu d’un manteni-
ment expert ha de ser ga-
rantir la tranquil·litat de 
l’usuari durant tot el cicle 
de vida de la seva instal-
lació. Cada fase d’aquest ci-
cle de vida ha de tractar-se 
d’una manera específica i 
ha d’oferir propostes de va-
lor per a cada una: 
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—  Planificació: definir i dis-
senyar la solució correcta 
per a les necessitats del 
negoci: estudis de factibi-
litat tècnica, arquitectu-
res i dissenys, i avaluació 
d’instal·lacions. 

—  Instal·lació: executar els 
projectes d’instal·lació i 
d’inici d’una manera efi-
cient, fiable i segura. 

—  Explotació: millorar el 
funcionament de la instal-
lació amb contractes de 
manteniment, suport tèc-
nic expert, manteniment 
preventiu i predictiu, spa-
re parts, etc. 

—  Optimització: amb el fi 
d’augmentar la fiabili-
tat i reduir el risc de la 
instal·lació, ha de fer-se 
una auditoria completa 
per identificar limitaci-
ons de la instal·lació i 
dissenyar plans d’acció 
per evitar-les. 

—  Modernització: cal saber 
adaptar-se a les noves 
tecnologies tant en ma-
quinari com en progra-
mari, així com a les noves  
normatives.

AUDITORIA MP4
L’objectiu principal de l’au-
ditoria MP4 és avaluar el 
rendiment d’una instal·lació 
elèctrica i proporcionar re-
comanacions per millorar 
i mantenir el rendiment al 
llarg de la vida útil de la 
instal·lació. Els principals 
eixos de l’MP4 tenen en 
compte:
—  Les fortaleses i les debi-

litats de la instal·lació i 
dels equips.

—  Els riscos principals 
d’acord amb el procés del 
client.

—  Les solucions per a la 
gestió dels riscos i l’opti-
mització de les actuacions 
de manteniment.

Com a resultat, s’obtenen 
quatre plans:
—  Pla de manteniment per 

garantir el bon funciona-
ment de la instal·lació.

—  Pla de modernització per 
gestionar l’obsolescència 
d’equips i millorar-ne el 
rendiment.

—  Pla de monitoratge per 
controlar els riscos pel 
que fa als costos de dis-
ponibilitat i qualitat de 
l’energia.

—  Pla de gestió per garan-
tir la seguretat de les per-
sones, el seguiment del 
rendiment de la instal-
lació i la gestió de les com-
petències.

Els objectius de l’MP4 són:
—  Disminuir el cost per in-

crementar la fiabilitat de 
la xarxa elèctrica, reduir 
el nombre de parades i el 
temps de parada (però no 
a tot preu).

—  Aconseguir el veritable 
equilibri entre el cost de 
la inversió i el de l’estalvi.

—  No solament una inspecció 
“tècnica”, sinó una consul-
toria d’avaluació de la seva 
distribució elèctrica. n

Més informació amb  
serveis de parc instal·lat. 

www.schneider-electric.com

P. Rodríguez 
(esq.), de 
l’Asociación 
Española de 
Mantenimien-
to, i M. 
Járrega, 
services 
director 
d’Schneider 
Electric, 
durant la 
jornada 
tècnica 
celebrada 
el 9 d’octubre 
al Col·legi.  
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Garantir la continuïtat del servei  
i la qualitat de l’energia.  
Solucions per a una instal·lació eficient

Legrand Group, especialista 
en infraestructures elèctri-
ques i xarxes d’informació, 
va celebrar el passat 6 d’oc-
tubre de 2014 una jornada 
al Col·legi d’Enginyers Gra-
duats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona. 
L’objectiu d’aquesta trobada 
sobre la garantia de la con-
tinuïtat del servei i la quali-
tat de l’energia era donar a 
conèixer les noves solucions 
per a una instal·lació eficient. 

La jornada es va estruc-
turar en tres parts: 1) el dis-
seny i l’arquitectura d’una 
instal·lació eficient; 2) la ges-
tió de l’energia i l’arquitectura  
de mesura e.comunicante; i 3) 
la qualitat de l’energia. 

La ponència va ser im-
partida per Rafael Serrano, 
especialista en formació i 
distribució de l’energia de 
Legrand Group. Aquesta 
va començar amb la repre-
sentació d’un trèvol i els 
seus pètals com a metàfo-
ra per explicar que, encara 
que una instal·lació elèctri-
ca es compon de diverses 
parts, és el seu conjunt el 
que dóna les solucions. Així 
va introduir als assistents 
la necessitat de tenir en 
compte aquests tres aspec-
tes a l’hora de dissenyar una 
instal·lació correcta i eficaç, 
a més de proposar solucions 
com la importància de la se-
lectivitat en la continuïtat  
del servei.  

També es va tractar l’evo-
lució i el manteniment de les 

instal·lacions elèctriques i 
es va presentar la repartició 
IS (Increased Safety), un sis-
tema que garanteix la conti-
nuïtat del servei del quadre 
davant les operacions d’ex-
plotació, manteniment i evo-
lució i que va ser molt acla-
mat entre els col·legiats pels 
innovadors avantatges que 
ofereix, com són la facilitat 
i la seguretat de muntatge i 
desmuntatge. 

MODBUS RS485
D’altra banda, es va intro-
duir un sistema de mesura 
e.comunicante que permet, 
no només vigilar el consum 
sinó també detectar les pos-
sibles avaries. A més, inclou 
un MODBUS RS485, que pot 
ser integrat en una instal-
lació existent i que incorpo-
ra innovadores proteccions 
en format modular, una cai-
xa modelada, un bastidor 
obert i la medició dels prin-
cipals paràmetres elèctrics, 
visualitzables in situ o bé en 
un smartphone, una tauleta 
o un ordinador. 

En referència a la quali-
tat energètica, es van deta-
llar els sistemes d’alimen-
tació ininterrompuda i la 
compensació de l’energia 
reactiva. Així mateix, es va 
incidir en els avantatges 
de continuïtat del servei i 
la qualitat de l’energia que 
aporta un SAI modular 
de potència, inclòs dins la 
nova gamma presentada per  
Legrand Group. 

A més, es van resumir les 
possibles problemàtiques en 
la qualitat de l’energia (so-
roll, interrupcions, mínims 
de tensió, etc.) i els produc-
tes dissenyats per solucionar 
aquests inconvenients (regu-
ladors de tensió, transforma-
dors, filtres actius, reactànci-
es, SAI...).

Per concloure la jornada es 
va tractar la millora de la qua-
litat energètica en les bateries 
de condensadors i les seves 
característiques, que s’han  
de tenir en compte en la conti-
nuïtat del servei. També es van 
presentar els diferents siste-
mes de seguretat que tenen 
els condensadors Legrand. n
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Legrand Group organitza la seva jornada tècnica 2014 a ENGINYERS BCN 
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Seguint el fil del tèxtil 
Hilaturas Jesús Rubio
El tèxtil és un sector complex que comprèn una quantitat ingent de materials, processos 
i, és clar, indústries que hi treballen. La producció de fil de carda va ser un sector puixant 
en el potent tèxtil català, i Hilaturas Jesús Rubio és una de les empreses que han sobre-
viscut a la crisi del sector i que afronta el futur amb optimisme.

A Hilaturas Jesús Rubio ens 
reben en un moment de can-
vis: és en plena implantació 
d’un pla estratègic a mitjà 
termini, i a la nau la instal-
lació d’una nova bobinadora 
automàtica se suma a l’ar-
ribada d’un lot de recanvi 
d’ocasió per a les màquines 
de carda. Les paques de lla-
na fan companyia a engra-
natges, caixes reductores i 
politges. Aliena a tot aquest 
enrenou, la producció conti-

nua dia i nit en aquesta peti-
ta empresa sabadellenca. 

ESPECIALISTES  
DE LA LLANA
Hilaturas Jesús Rubio tre-
balla, principalment, la lla-
na, barrejada segons con-
vingui amb altres fibres 
naturals o sintètiques. Joan 
Carles Rubio, fill del funda-
dor i encarregat del mante-
niment de les instal·lacions, 
ens introdueix en el món 

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Jesús Rubio 
(al centre) va 
fundar l’empresa 
el 1968. Els seus 
fills, Pilar i Joan 
Carles, estan 
al capdavant 
de la direcció 
comercial i el 
manteniment, 
respectivament.
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d’aquesta fibra natural: 
“De llana n’hi ha de moltes 
menes, el micratge i la lon-
gitud del pèl depenen de la 
raça de l’animal i de la zona 
del cos on creix. Per al fil 
de carda comprem llana de 
ramats de la zona de Caste-
lla sense netejar, tot just es-
quilada. Per això el primer 
que fem abans de posar-nos 
a treballar-la és netejar-la i 
fer un primer esponjament 
tractant-la amb humectants 
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i olis. Després la deixem re-
posar 24 hores perquè ab-
sorbeixi el grau d’humitat 
necessari per treballar-la; 
en cas necessari, la tallem 
per deixar les fibres a la 
mida que ens convé”. El pro-
cés de la filada comença en 
el diable, un molí que obre 
la llana neta i la prepara 
per entrar a les cardes,  les 
principals protagonistes fa-
brils del procés,  juntament 
amb les filadores. Hilaturas 
Jesús Rubio té dues líni-
es de cardatge que presten 
servei incansable des de fa 
dècades i que ofereixen un 
autèntic espectacle mecani-
coproductiu cardant la lla-
na amb el concurs de cade-
nes, pinyons, engranatges i 
lleves. Les diverses fases del 
procés, efectuades per ras-
palls circulars de duresa i 
longitud de pua decreixent, 
netegen i disposen les fibres 
paral·leles formant una fina 
napa que, tallada en tires 
i després d’una lleugera 
torsió, es transforma en la 
metxa. 

Per elaborar el fil, a Hila-
turas Jesús Rubio tenen fila-
dores selfactines i contínu-
es. La contínua, com el seu 
nom indica, fa el fil estirant 
i torçant la metxa en un pro-
cés continu. La selfactina, en 
canvi, alterna l’estiratge i la 
torsió, una tecnologia més 
antiga i de producció infe-
rior, però de la qual resulta 
un fil de qualitat superior. 
Aquesta baixa productivi-
tat és la que ha convertit les 
selfactines en una raresa, 
“gairebé peces de museu”, 
afirma en Joan Carles, un 
incondicional d’aquesta tec-
nologia. El fil enrotllat en 
fusos passa per la bobinado-

L’empresa 
treballa, 
principalment, 
la llana, 
barrejada amb 
altres fibres 
naturals o 
sintètiques.

El fil enrotllat 
en fusos 
passa per la 
bobinadora, 
que uneix 
unes quantes 
fusades i 
deixa el fil 
bobinat en 
cons.
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ra, que uneix unes quantes 
fusades i deixa el fil bobinat 
en cons, llest per lliurar-lo 
al client. 

DE MANUFACTURA 
A PRODUCTE PROPI 
Amb les dimensions i la 
maquinària adaptades a la 
realitat del sector, els dar-

rers anys l’empresa mante-
nia una tendència lleugera 
a la baixa que va decidir la 
direcció a iniciar un canvi 
de rumb, assessorats per 
ACC1Ó. Per remuntar el 
vol, l’empresa ha deixat de 
treballar únicament com a 
manufactura per oferir tam-
bé producte propi. “Abans el 
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Fitxa de l’empresa

Hilaturas Jesús Rubio, SA

Activitat: empresa 
dedicada a la producció 
de fil de carda de llana i 
fibres sintètiques per a 
la indústria tèxtil.  

Treballadors: 11

Any de fundació: 1968

Zona Riu Ripoll  
Molí d’en Gall, nau núm. 2 
Barberà del Vallès (Barcelona) 
Tel.: 93 711 02 26 
Fax: 93 711 40 58 
info@hilaturasjesusrubio.com 
www.hilaturasjesusrubio.com
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El fil de carda 
és un fil de 
fibra curta 
que permet 
combinar fibres 
de diferent 
material i color.

EMPRESA

client havia de subministrar 
la matèria primera”, expli-
ca Pilar Rubio (directora 
comercial), “i ara som nos-
altres els encarregats d’om-
plir el magatzem de matèria 
primera i de definir les mes-
cles i els tints necessaris per 
fer el fil que el client vol”. 
En aquest nou camí hi té un 
paper clau un químic tèxtil 
que defineix les especifica-
cions (composició i color) 
de cada producte. La nova 
estratègia inclou l’obertura 
a mercats estrangers i mira 
de reduir l’estacionalitat de 

El fil de carda 

El fil de carda s’utilitza per a abrics i gèneres de punt. 
És un fil de fibra curta, més bast que el fil d’estam, 
que empra una fibra més llarga i fina, i s’usa en teixits 
més fins. La rusticitat és una de les seves virtuts, per-
què admet un percentatge d’irregularitats superior al 
d’estam i permet combinar fibres de diferent material i 
color per teixir xeviots i vigorés.

Fins fa poc a Catalunya s’emprava una unitat prò-
pia de mesura del gruix del fil, una convenció que de-
fineix el gruix del fil mesurant el pes de 126 metres 
de material, un sistema encara conegut per tots els 
professionals, però que ha perdut vigència a causa de 
l’estandardització que suposa el sistema mètric, el més 
estès a Europa i que mesura els metres que hi ha en 
un quilo de fil. n

la producció —el fil de car-
da s’empra en gènere de 
tardor-hivern— investigant 
amb noves fibres naturals 
per entrar al sector de l’en-
tapissament.

SUPERVIVENTS
L’aragonès Jesús Rubio va 
combinar diverses feines 
com a comptable fins que 
va decidir agafar les regnes 
de la filatura on treballava. 
Corria l’any 1960, i aquesta 
primera aventura empresa-
rial va ser l’embrió d’Hila-
turas Jesús Rubio, fundada 

el 1968. La bona marxa de 
l’empresa va animar aquest 
emprenedor aragonès a en-
gegar Rubifil el 1989. Totes 
dues empreses van arribar 
a sumar més de 40 treballa-
dors fins que l’arribada de la 
crisi del tèxtil, a principi del 
nou mil·lenni, va obligar a 
una reestructuració, a tras-
lladar Hilaturas Jesús Rubio 
a una nova nau als afores de 
Sabadell i a posar punt i fi-
nal a l’altra empresa.

Quines són les claus 
que permeten seguir tre-
ballant després d’una forta 
crisi en un ram que acu-
mula centenars de baixes 
empresarials? Joan Carles 
respon la pregunta sense 
dubtar:  “Tenim rapidesa de 
resposta, una bona relació 
qualitat/preu i som molt se-
riosos respecte als terminis 
de lliurament. A més, els 
tres germans estem al peu 
del canó, vivim el dia a dia i 
si cal treballem el dissabte: 
això és molt important en 
una empresa petita com la 
nostra”. n



Per saber-ne més:
   Made in Spain: 101 iconos del diseño español. Juli Capella. Ed. 
Electa, 2008. El dissenyador i arquitecte Juli Capella inclou les 
setrilleres Valira en una selecció personal de 101 objectes clau 
del disseny espanyol. Les Valira 4 comparteixen pàgines amb 
altres coneguts objectes i elements folklòrics, com el càntir, la 
boina o el futbolí. 

   Diseño industrial en España. Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Madrid, 1998. Catàleg de l’exposició en què les setrilleres 
Valira 4 van compartir protagonisme amb la resta de productes 
considerats els més representatius del disseny espanyol de tots 
els temps.

   Valira a la xarxa. La firma reusenca manté una activitat intensa 
a les xarxes socials amb una completa pàgina web (www.valira.
com), amb presència a Facebook (https://es-es.facebook.com/
valira.es) i amb el Club Valira Online (http://club.valiraonline.
com), on es pot trobar informació sobre els productes de la firma 
(fabricació, característiques, ús...), receptes, etc.

INDÚSTRIA.CAT

Setrilleres Valira
Clàssics populars
Enguany els setrills i les setrilleres han estat d’actu-
alitat per motius legals com a conseqüència d’una llei 
nova que prohibeix als bars i restaurants de fer servir 
setrills reutilitzables. Potser no són les que gaudeixen 
de més reconeixement en l’àmbit del disseny, però les 
setrilleres Valira són, sens dubte, les més populars. 

Fabricades des de 1981 en diverses versions i amb 
materials diferents, sempre llueixen el característic cos 
cilíndric de vidre amb una fenedura que permet sub-
jectar-les sense necessitat d’una nansa i han esdevin-
gut part del paisatge gastronòmic popular. En la versió 
més reeixida i colorista de les setrilleres reusenques, 
els taps i el suport eren d’un material plàstic. Aques-
ta versió va ser substituïda el 2009 pel model 4Inox, 
d’acer inoxidable, que manté les reconegudes virtuts 
d’aquest incombustible element del parament català: 
disseny net, funcional i compacte, acabats acurats i 
preu assequible. n

+

Text: David Roman / Fotografies: Arxiu David Roman
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Les populars setrilleres 
Valira es fabriquen des del 
1981, amb un disseny net, 
funcional i compacte.
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IVA de caixa,  
una solució que no convenç
BERTA ROIG l @BertaRoig

Va ser una de les mesures estrella del Govern del Partit  
Popular per a les pimes i per als autònoms. L’IVA de caixa 
permet als professionals i a les empreses que s’hi acullen li-
quidar l’impost després d’haver cobrat efectivament la factu-
ra en comptes de fer-ho en el moment en què aquesta s’emet. 
És un canvi demanat des de fa anys per les petites empreses, 
però ha quedat limitat en la seva aplicació pràctica. 

Havia de ser una alternati-
va que millorés la tresore-
ria de 2,3 milions de pimes 
i autònoms, una part fo-
namental del teixit empre-
sarial, segons els càlculs 
mateixos que havia fet el 
Ministeri d’Hisenda, però 
tan sols 21.569 d’aquests 
possibles beneficiaris (un 
escàs 0,9% del total) s’hi 
ha acabat acollint. 

El règim especial de 
l’IVA de caixa va ser una 
de les grans mesures in-
closes en la Llei de l’empre-
nedor, aprovada ara fa un 
any, però ha estat de molt 
una de les grans decepci-
ons pels seus pobres resul-
tats. El ministre d’Hisenda, 
Cristóbal Montoro, ja ha 
confirmat la intenció del 
Govern d’introduir-hi mi-
llores i ampliar així el nom-
bre d’empreses que optin 
per aquesta modalitat. 

A pesar de la tímida re-
buda que va tenir, l’IVA de 
caixa va ser, durant molt 
de temps, un dels reclams 

més insistents de les associ-
acions de professionals au-
tònoms i les patronals de les 
pimes. L’objectiu era evitar 
que les empreses hagues-
sin de fer front a l’avança-
ment de l’impost abans de 
cobrar una factura, una re-
alitat que no feia sinó con-
tribuir a l’asfíxia financera 
d’aquestes empreses i dels 
autònoms. I és que en una 
economia en què els termi-
nis de pagament són terri-
blement dilatats —85 dies 
de mitjana entre empreses 

privades el 2013 i 111 en 
el sector públic, segons les 
dades de la Plataforma Mul-
tisectorial contra la Moro-
sitat (PMcM), malgrat que 
la Llei marca 60 i 30 dies 
respectivament—, poder li-
quidar l’IVA només un cop 
cobrada efectivament la fac-
tura suposa una injecció 
important d’oxigen a la seva 
tresoreria.

QUÈ DIU LA NORMATIVA?
I així es va expressar en la 
Llei de l’emprenedor. Segons 
aquesta normativa, es poden 
acollir a l’IVA de caixa les 
empreses i els autònoms que 
no facturin més de dos mili-
ons d’euros i que no tinguin 
cobraments en efectiu supe-
riors a 100.000 euros l’any 
d’un sol client. Les empre-
ses que compleixen aquests 
requisits poden optar per 
registrar-se en el règim de 
l’IVA de caixa, cosa que els 
permet no liquidar l’impost 
abans de cobrar la factura.  
A més, el règim estableix 
que, pel que fa a les factures 
impagades, l’emissor pot li-
quidar l’IVA el 31 de desem-
bre de l’any posterior a la 
data de la factura.

El nou règim, optatiu, 
havia d’entrar en vigor el 
gener d’aquest any, però 
a causa de l’acceptació es-
cassa entre les pimes i els 
autònoms, el Govern va 
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Les pimes 
i autònoms 
acollits dins 
el règim de 
l’IVA de caixa 
poden liquidar 
l’impost un 
cop cobrada  
la factura
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optar per allargar el ter-
mini per registrar-se fins 
al 31 de març. Tot i això, 
finalment, s’hi van acollir 
menys de l’1% dels seus 
possibles beneficiaris. Els 
motius són diversos i obe-
eixen, en part, al desconei-
xement, la reticència habi-
tual al canvi i les despeses 
burocràtiques associades, 
però sobretot a la pressió 
exercida per les grans em-
preses respecte dels seus 
proveïdors.

UN IMPOST 
AMB DUES CARES
I és que l’IVA de caixa té 
dues cares. La que afecta 
l’emissor de la factura, que 
ja hem vist, i la que afecta 
el pagador. I aquí ve el con-
flicte. Si una gran empre-
sa és clienta d’una petita o 
mitjana empresa que tre-
balla amb l’IVA de caixa, 
aquesta gran empresa no 
podrà deduir-se l’IVA fins 
que efectivament pagui la 
factura, amb la qual cosa 
se li genera una despesa 
financera que abans no 
havia de cobrir. Per aquest 
motiu, des de l’inici les 

COBRAR A MÉS DE 200 DIES   

Tenir com a client una de les grans empreses que cotitzen 
a l’IBEX 35 no és sinònim de bones notícies, si més no 
pel que fa a la nostra tresoreria. Segons les dades de la 
Plataforma Multisectorial contra la Morositat els terminis 
de pagament d’aquestes grans cotitzades és sensiblement 
superior al que marca la llei (60 dies) i en molts casos su-
pera fins i tot els 200 dies. En aquest sentit el govern del 
PP va aprovar canvis en el text de la nova llei de societats 
de capital per obligar aquestes companyies, per exemple, 
a justificar aquesta morositat davant els seus accionistes 
amb dades auditades. Encara està per veure si a la pràcti-
ca això canviarà alguna cosa. n

grans empreses ja van pres-
sionar els seus proveïdors 
perquè no es registressin al 
nou règim d’IVA, i per això 
hi ha tan poques pimes i au-
tònoms que s’han acollit a 
una mesura en principi tan 
beneficiosa per a ells.

En vista d’aquesta situ-
ació, l’executiu de Mariano 
Rajoy estudia introduir al-
guns canvis en la legisla-
ció. Un pot ser establir un 
termini de 90 dies perquè 
les grans companyies es pu-
guin deduir l’IVA tot i que 
no hagin pagat la factura. 
A més, el Govern també pot 

estudiar la inversió del sub-
jecte passiu de l’IVA de les 
factures impagades, de ma-
nera que el deutor sigui qui 
hagi de pagar a Hisenda. 
També es planteja ampliar 
els criteris perquè qualse-
vol empresa, independent-
ment del seu volum de fac-
turació, pugui acollir-se a 
l’IVA de caixa. És possible 
que el Govern del PP esti-
gui ultimant aquesta nova 
reforma, i tot fa pensar que 
les modificacions poden es-
tar enllestides per entrar 
en vigor a partir del gener 
del 2015. n

Les grans 
empreses han 
fet pressió 
perquè  
els seus 
proveïdors no 
es registrin al 
nou règim de 
l’IVA de caixa
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Qui no ha somniat alguna vegada tenir 
una caseta dalt de l’arbre? Tentsile és 
la construcció més semblant a aquesta 
cabana. Es tracta d’una tenda de campa-
nya que es munta entre els arbres d’una 
manera similar a com es lliga una hama-
ca, però en aquest cas, calen tres troncs 
de suport en lloc de dos.

Tot i que ha estat ideada per mun-
tar-la suspesa a l’aire, si el clima sec ho 
permet, també es pot col·locar a terra 
com una de convencional. Així doncs, 
té la versatilitat d’instal·lar-se tant a  
les zones d’acampada, com també a les 
de safari, a la muntanya o a la platja. Al 

web tentsile.com us ho expliquen en 
un vídeo en què mostren el procés, que 
és fàcil i no dura més de quatre minuts.

Fabricades per una companyia del 
Regne Unit, aquestes tendes de cam-
panya tenen una repercussió positiva 
en el medi ambient, perquè l’empresa 
planta tres arbres per cada Tentsile que 
ven. Els seus creadors, l’arquitecte de 
cases als arbres Alex Shirley-Smith i 
el dissenyador Kirk Kirchev, esperen 
que fomentant aquest estil de vida 
ajudaran a disminuir la desforesta-
ció i a augmentar la conscienciació 
ecològica. El model bàsic costa 440 

euros i és disponible al portal web de 
Tensile, on també ofereixen tota mena 
de complements, com ara suports per  
a les begudes o uns sacs de dormir amb 
la forma de braços i cames per donar la 
màxima mobilitat i llibertat al cos. n
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

Una escena habitual és veure un ciclis-
ta que acaba d’aparcar i intenta fermar 
la bicicleta amb una cadena. En aca-
bar, abans de marxar, agafa el selló i se 
l’endú allà on va. I és que és una peça 
susceptible de ser robada quan el vehicle 
queda lluny de la vista i del control del 
propietari. 

Per això aquesta idea de producte 
traurà més d’un maldecap als usuaris. 
Quatre amics que treballen en disciplines 

diferents i que tenen de comú la passió 
pel ciclisme urbà han enginyat un selló 
que també és un resistent cadenat. Un 
dos en un que rep el nom de Seatylock.

El selló és un peça universal que 
oculta una estructura desplegable d’acer 
de gran resistència i un metro de longitud 
per assegurar la bicicleta còmodament i 
a la vegada evitar que es robi el selló. Es 
pot aconseguir en colors i acabats diferents 
des de 80 euros a seatylock.com. n

Us agradaria saber com funcionen les impressores en 
3D? Foxize School organitza un curs d’introducció bà-
sica que es farà a l’espai Makers of Barcelona (MOB)
el dissabte 29 de novembre. Un matí que us acostarà a 
aquesta tecnologia que està en auge. També aprendràs 
modelatge, Google Sketchup, i fins i tot creareu el vostre 
objecte en tres dimensions. 

El nivell del taller és bàsic. Així és que no es reque-
reixen coneixements previs. Les inscripcions es poden 
fer al web foxize.com. n

Per als creatius amants de la música, l’art i la tecnologia, pro-
posem la visita a instroniks.com, un portal web que recull 
els invents de dos joves catalans de Navàs (Bages). L’element 
més interessant és que ensenyen com es fan, pas a pas.

Hi trobareu la manera de construir un instrument de músi-
ca electrònica partint de la base que us agradi més; per exem-
ple, una cinta VHS o una capsa de galetes. Tots els projectes 
estan documentats perquè tothom aprengui qüestions tecno-
lògiques i es fabriqui el seu aparell de música electrònica. n

SEATYLOCK | Bicicleta

IMPRESSIÓ EN 3D | Taller al MOB
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Creure.
Creure en els negocis és donar-los crèdit.
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Ens comprometem a respondre Ia teva
sol·licitud de crèdit en 7 dies. Ni un dia més.

Hi ha una manera molt simple de dir als negocis que hi
confiem: donar-los crèdit. Sí, és molt possible que tots
els bancs siguem semblants a l'hora de prometre-ho,
però això no vol dir que siguem iguals a l'hora de
concedir-ho. Nosaltres, per exemple, ens
comprometem a contestar la teva petició en set dies
laborables. Ni un dia més. També donem crèdit als
nostres clients i als que encara no ho són. A més a més,
podràs consultar en quin estat es troba la teva petició
en tot moment i amb una transparència total a través

del nostre web. I això, encara que sembli obvi, no passa
en tots els bancs. Deixa'ns dir-te que una bona manera
de decidir on vols arribar amb el teu negoci és decidir
on vols començar. Per això et convidem a visitar les
nostres oficines i preguntar al teu gestor personal la
resta d'avantatges que tindràs en demanar-nos un
crèdit, encara que ja t'avancem que ell n'és un.
Informa't de les condicions a
sabadellprofessional.com/creure.

Sabadell
Professional

  

El banc de les millors empreses. I el teu.



12 de desembre de 2014 a les 20.30 h

Concert
de Nadal 2014

Cor infantil Amics de la Unió
Josep Vila Jover, Director

Basílica de Santa Maria del Mar

Invitacions: a la recepció del Col·legi. 

Per consultes: 934 96 14 20
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