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la formació cap als interessos del col·lectiu. En aquest 
sentit, potenciar la formació en línia o retransmetre 
les conferències per videostreaming són accions, entre 
d’altres, que ja hem endegat com a manera d’augmentar 
la participació en la formació. Pel que fa al Club EBCN, 
que tot just el passat novembre va fer un any que es va 
posar en marxa, cal dir que hi ha passat gairebé mig 
miler d’assistents en les activitats o actes organitzats, fet 
que confi rma el seu bon paper a l’hora d’augmentar la 
participació en la vida col·legial. El “Cafè amb el degà”, 
que se celebra periòdicament al Club, també va en la línia 
d’escoltar els col·legiats.

XARXA e-BCN, UNA INICIATIVA PARTICIPATIVA
Tanmateix, en el marc de la voluntat participativa de la 
Junta, el Col·legi ha obtingut un ajut de la Generalitat de 
Catalunya per rebre un assessorament personalitzat en 
la millora de la participació interna. Aquest ajut, del qual 
només poden gaudir cinc entitats sense ànim de lucre 
a Catalunya, consisteix a portar a terme una iniciativa 
d’implicació participativa en el dia a dia de l’entitat. La 
iniciativa que s’ha decidit impulsar i treballar amb vista a 
aquest any 2017 és la Xarxa e-BCN, una eina 2.0 que ha de 
servir, entre altres coses, per posar en contacte col·legiats, 
empreses, institucions i universitats,  i aprofi tar així el 
gran potencial del Col·legi per crear sinergies i projectes 
comuns. Volem que el nostre eslògan “Contacta, 
connecta, comparteix”, esdevingui cada cop més una 
realitat inqüestionable i que, entre tots i totes, fem cada 
dia un col·legi més fort al servei dels col·legiats, de la 
professió i de la societat. ●

Des de l’inici del mandat de la nostra Junta 
de Govern hem anat posant en marxa 
tot un seguit d’actuacions que permeten 
augmentar la participació del col·lectiu 
en la vida col·legial. Sense anar més lluny, 

un dels eixos del mateix Pla estratègic del Col·legi és 
l’augment de la participació. Cal dir que la seva elaboració 
va ser totalment participativa, és a dir, es va fer amb 
la col·laboració de membres de comissions, col·legiats 
vinculats a la institució, l’equip humà i la Junta. Així 
doncs, com a resultat del Pla estratègic s’han endegat un 
conjunt d’accions per acomplir els objectius proposats. 
Una de les més destacades ha estat la creació dels grups 
de treball territorials, que han de servir perquè el Col·legi 
s’apropi al territori i que han de ser la llavor de futures 
delegacions territorials. També considerem que és una 
acció destacable la possibilitat de votar telemàticament 
en les juntes generals i en aquelles consultes rellevants 
per al futur del Col·legi. Facilitar als 6.000 col·legiats 
la presa de decisions, visquin on visquin, és un avanç 
important per augmentar la participació.

Però no només volem saber l’opinió del col·legiat 
en aquells temes 
importants, sinó 
també en altres àmbits 
més quotidians de 
la vida col·legial. 
La recent enquesta 
realitzada sobre les 
preferències dels 
col·legiats en temes 
formatius ens ha 
proporcionat una 
informació molt 
valuosa per orientar 

TOTS FEM COL·LEGI

HEM ENDEGAT 
ACCIONS PER 
AUGMENTAR LA 
PARTICIPACIÓ 
DEL COL·LECTIU 
EN LA VIDA 
COL·LEGIAL

L’enginyeria i la medicina es donen la mà per avançar en la tecnologia mèdica, un sector en el qual els 
metges defi neixen quines són les necessitats i els enginyers de l’àmbit industrial especialitzats 
s’encarreguen de buscar les solucions per cobrir-les. Parlem dels aparells mèdics, cada cop més 
complexos, que cal desenvolupar, mantenir i millorar, amb innovació i transferència tecnològica.

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes
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Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

MENYS CREIXEMENT 
I MÉS INCERTESES PER AL 2017

Oriol Nin

El 2017 no pinta malament per a l’Estat. Malgrat 
que la Comissió Europea ha rebaixat la 
previsió de creixement, el fet és que els vint 
gabinets d’estudis privats més prestigiosos del 
país, englobats al Panel de Funcas, ho veuen a 

l’inrevés i a mitjans de novembre passat apostàven per una 
millora d’una dècima en aquesta previsió. Certament, el 
creixement de l’economia no estarà per sobre del 3% com 
al 2016, però creixerà gairebé un 2,5%, que no està pas 
malament. El que ja sabíem és que el 2017 hi haurà una 
desacceleració, perquè tota una sèrie d’aspectes que han 
jugat positivament en els últims mesos no es repetiran o bé 
ja estan assumits en l’estadística; en destacaria tres. El 
primer és el consum públic. El 2016 ha estat més gran que 
el que s’esperava —d’aquí la desviació en el dèficit— i de 
cara al 2017 hi haurà retallades, després de les amenaces de 
Brussel·les. Concretament, hi ha el compromís, sigui quin 
sigui el ritme de l’economia, de  retallar l’equivalent al 0,5% 
del PIB en el dèficit estructural, és a dir, augmentant algun 
impost o retallant alguna despesa, al marge de la recaptació 
major que s’obtingui pel creixement de l’economia. Això 
suposa una mica més de 5.000 milions, que es notaran. El 
segon aspecte és l’excepcional any turístic que hem viscut. 
Fins al setembre del 2016, l’entrada de turistes —uns 60 
milions— creixia un 10% respecte a l’any anterior. Això 
sembla irrepetible, ja que hi ha hagut una confluència de 
situacions negatives en països competidors, que 
difícilment es tornaran a repetir. I el tercer és que alguns 
factors que han disparat el consum privat el 2016, fins a 
portar-lo a créixer un 3,4%, ja tindran menys efecte. La 
capacitat adquisitiva més gran que ha permès un preu del 

petroli baix o els romanents guardats durant la crisi 
desapareixeran, així com els efectes de les baixades 
d’impostos. Tot i això, el creixement del consum familiar 
previst per al 2017 és del 2,4%, animat per la millora de 
l’ocupació que es preveu que hi haurà.

Ara bé, les previsions, encara que menors,  que 
continuen sent bones, han d’afrontar una sèrie de riscos 
exteriors. El primer serà comprovar què farà finalment 
Donald Trump amb l’economia. Si tanca fronteres, com ha 
dit, hi pot haver problemes generals de creixement en el 
comerç internacional que ens afectaran negativament. Si 
força la inflació amb una forta despesa pública —sobretot 
militar i d’infraestructures— pot forçar la Reserva Federal 
a apujar els tipus més ràpid del que es preveia, fet que 
provocaria una cascada de problemes financers 
internacionals. El cas és que ara com ara ningú no en sap 
res… Haurem de veure, també, com es negocia el Brexit, 
sense oblidar les eleccions a França i a Alemanya. En 
definitiva, estem davant d’un any mitjanament bo, si bé 
una mica pitjor 
que el 2016, però 
amb una sèrie 
d’incògnites de 
pes que s’aniran 
aclarint al llarg 
dels propers 
mesos.   l  
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SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

Plans d’Autoprotecció i Protecció Ci-
vil o la d’Energia, ara fa dos anys, o bé 
perquè les necessitats dels col·legiats, 
i de la societat en general, així ho han 
impulsat, com la Comissió Funcio-
nem Junts, fa poc més d’un any.

PROTAGONISME CREIXENT
Així mateix, el paper de les comissi-
ons també ha anat prenent més pro-
tagonisme i rellevància. En un primer 
pas van millorar el funcionament 
introduint canvis com permetre l’ac-
cés a precol·legiats i a persones no 
col·legiades (tècnics qualificats que 
treballen en sectors específics que s’hi 
relacionen) per crear sinergies i benefi-
ciar-se de l’intercanvi de coneixements 
i experiències. El segon pas endavant 

  

“El cor de les persones batega per 
enviar sang al cos; les comissions ba-
teguen per donar vida al Col·legi.” Ho 
recordava el degà, Miquel Darnés, en 
un Observatori d’aquesta revista, i 
afirmava, també, que aquest cor s’ha 
anat fent gran amb el pas dels anys. 
Han nascut noves comissions, o bé 
fruit de l’escissió d’altres, com la de 

En aquest número de THEKNOS us volem parlar d’un dels serveis 
més plurals i integradors de què disposa el Col·legi: les 
Comissions. Formades per col·legiats i col·legiades, són –com se 
les ha denominat en diverses ocasions– el “cor del Col·legi”. 
S’agrupen en tres àrees: la professional, la tècnica i la social, 
segons els objectius i interessos.

vindrà amb el nou model de governan-
ça que està gestant la Junta de Govern 
i que vol donar més importància a les 
comissions, integrant-les en una nova 
àrea, l’Àrea del Col·legiat, que haurà de 
potenciar-les i treballar per augmentar 
la participació col·legial.  l

Fitxa:

Més informació a: 
www.enginyersbcn.cat/
comissions
T. 934 961 420

COMISSIONS 
PROFESSIONALS

Acullen els col·legiats en funció 
de la seva filiació. S’ocupen de la 
problemàtica que envolta l’exercici 
de la professió a l’empresa privada, 
per compte propi o en les diferents 
administracions públiques.

•  Ensenyament
•  Exercici Lliure
•  Funció Pública
•  Enginyers d’Empresa

COMISSIONS 
TÈCNIQUES

Treballen aspectes relacionats amb 
les qüestions tècniques i legals que 
formen la professió i els àmbits que, 
per l’evolució natural de la tècnica, 
es van incorporant a la nostra 
activitat.

•  Disseny Industrial
•  Energia
•  Enginyers en Actuacions Pericials
•  Medi Ambient i Seguretat
•  Plans d’Autoprotecció i Protecció 

Civil
•  Qualitat i Innovació
•  Seguretat contra Incendis  

i Emergències

COMISSIONS 
SOCIALS

Les comissions socials són un lloc de 
trobada dels col·legiats que volen 
compartir activitats relacionats amb 
la cultura, el lleure, la relació feina-
família i la igualtat de gènere.

•  Cultura i Esports
•  Enginyers Jubilats
•  Funcionem Junts
•  Joves Enginyers

LA INTEGRACIÓ DE 
LES COMISSIONS 
DINS DE LA NOVA 
‘ÀREA DEL COL·LEGIAT’, 
ELS DONARÀ MÉS 
PROTAGONISME

Theknos    Gener 20176

Les comissions: 
connecteu-vos amb els col·legues

06-07 TK209 Serveis EBCN + SOPP.indd   6 03/01/17   07:34



7Gener 2017    Theknos

Paral·lelament, la xifra dels col-
legiats que s’inscriuen a les ofertes 
de treball ha disminuït durant el 
2016 respecte de l’any anterior, una 
dada positiva que indica, per una 
part, que hi ha menys col·legiats que 
busquen feina, però que, per l’altra, 
també refl ecteix que la majoria de 
col·legiats actius a la Borsa de treball 
ho estan per buscar un treball. I els 
serveis que ofereix la Borsa de tre-
ball del Col·legi són molts més que 
els d’un cercador de feina. La Borsa 
de treball és una eina imprescindible 
per accedir a la informació actualit-
zada del mercat laboral, per conèixer 
les oportunitats de millora i promo-

ció professional, o per estar al dia de 
tot el que envolta els sectors profes-
sionals on els enginyers col·legiats 
desenvolupen la seva tasca. 

EL TERMÒMETRE 
DEL MERCAT LABORAL
De les xifres podem extreure la dada 
que de 6.021 col·legiats, 4.528 (un 75%) 
no s’han donat d’alta a la Borsa de tre-
ball i, per tant, queden exclosos de tots 
els avantatges que aquest servei els pot 
proporcionar. A més, la professió d’en-
ginyer de l’àmbit industrial és versàtil, 
polièdrica; l’enginyer pot desenvolu-
par la seva tasca en diferents àmbits 
de treball. Per això és important ser 
visible i fi gurar a les llistes de possi-
bles candidats per a les empreses, unes 
empreses que confi en en aquest servei 
com a primer lloc on cercar candidats. 

Darrerament, però, s’ha detectat una 
baixada d’inscrits en ofertes de certs 
perfi ls professionals —com el d’instal-
ladors— molt buscats per les empreses, 
el que fa que aquestes vagin a buscar 
candidats fora de la nostra Borsa de 
treball, un fet que cal evitar. És impor-
tant que aquesta Borsa creixi contínu-
ament pel que fa al nombre d’inscrits, 
cerquin feina o no, perquè creixi també 
el nombre d’empreses que valoren i 
utilitzen aquest servei.  

UNA APLICACIÓ PER ESTAR AL DIA
ENGINYERS BCN disposa d’una apli-
cació gratuïta (www.enginyersbcn.
cat/serveis-colegiats/borsa_treball/
app.html) que permet als col·legiats 
accedir a la plataforma amb més ofer-
tes de feina de l’àmbit de l’enginyeria 
industrial. S’adreça als col·legiats que 
busquen feina i als que volen millorar 
en la seva carrera professional. Està 
disponible per a mòbils i tauletes amb 
sistemes operatius d’iOS i Android.  l

La Borsa de treball: aparador promocional 
per als col·legiats, també per als que no busquen feina
Des del 2013 l’evolució de la Borsa de treball ha estat positiva, i ha 
augmentat progressivament el nombre d’ofertes de feina publicades. 
Ja són gairebé 1.700 les empreses que confi en en aquest servei del 
Col·legi per cercar enginyers col·legiats per a les seves plantilles. Tot i 
així, dels més de 6.700 col·legiats i precol·legiats només prop de 1.650 
estan actius a la Borsa de treball.

1.654 
empreses

 han publicat ofertes a 
la Borsa de treball

Com activar-se a la 
Borsa de treball
•  Entreu a www.enginyersbcn.

cat/serveis-colegiats/borsa_
treball

•  Obriu la pestanya “Dades 
personals” i omplir el formulari 
(dades personals, formació, 
idiomes, experiència i criteris 
de preselecció). Podeu 
sol·licitar més informació a: 
ocupacioipromocio@ebcn.cat

+ DE 1.000 OFERTES US 
ESTAN ESPERANT 

De

6.704 
col·legiats + 

precol·legiats inscrits 
al Col·legi, 

només hi ha

1.644 
col·legiats i 

precol·legiats inscrits 
a la Borsa de treball,

és a dir, el

75%
(4.528) 

NO estan 
inscrits a la Borsa 

de treball

Inscriu-te
a la borsa 
de treball
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la sala d’actes. El periodista, escriptor 
i cronista de la ciutat, Xavier Theros, 
va oferir una conferència sobre la his-
tòria de l’edifi ci, una narració —àm-
pliament documentada a diferents 
arxius de Barcelona — que Theros 
va anar farcint de dades i anècdotes, 
tant de la construcció de l’edifi ci el 
1870 —moment en què començava a 
formar-se l’Eixample barceloní— 
com de les diverses ampliaci-
ons realitzades i dels pro-
pietaris i llogaters que hi 
van viure. Històries i 
personatges que són 
a la vegada la història 
de la ciutat. 

El degà, Miquel 
Darnés, acompanyat 
per la vicedegana, 
M. Cinta Pastor, 
van dedicar, en 
nom del col-
legi i de tots els 
col·legiats, un 
emotiu regal 

  

El 17 de novembre va ser un dia molt especial per a tots els col·legiats. Se celebrava un triple 20è 
aniversari: del trasllat a l’actual seu del carrer de Consell de Cent, de la creació del Col·legi de 
Barcelona i de la publicació del primer número de THEKNOS de la nova etapa. Per commemorar-ho 
es va celebrar un acte festiu que va reunir un centenar de col·legiats i acompanyants, i, com a fet 
excepcional alhora que emotiu, els tres degans que han liderat la Junta de Govern des de 1996: 
Antonio Carrillo, Joan Ribó i l’actual, Miquel Darnés.  

El Col·legi celebra el triple aniversari envoltat 
d’amics. Una festa plena d’història i bons records

La festa va començar a les sis de la tar-
da, moment en què el Col·legi va tor-
nar a ser, durant una hora, un palauet 
senyorial de fi nals del segle xix. Una 
situació fàcil d’imaginar, ja que dos 
dels seus antics propietaris, la burge-
sa Laureana Serrano —que va manar 
construïr l’edifi ci— i l’empresari tèxtil 
Antoni Pons, rebien els visitants amb 
vestits d’època per oferir-los una visi-
ta guiada per tota la casa: “endavant, 
benvinguts a casa nostra”. 

Acompanyats d’aquests dos per-
sonatges, els col·legiats van recórrer 
tots els racons de l’edifi ci escoltant les 
històries i “els secrets” que els “no-
bles propietaris” els explicaven.

UN EDIFICI, MOLTES HISTÒRIES
Després d’aquest divertit “aperitiu”, 
l’acte commemoratiu va continuar a 

 L’enorme pastís commemoratiu, que 
emula l’actual seu col·legial.

 Una fi ctícia Laureana Serrano, primera 
propietària —del 1870 al 1879— del que 
ara és la seu del Col·legi, atén els 
col·legiats.

 El moment emotiu en què els 
tres degans que han dirigit la 
Junta de Govern des del 1996 
van tallar el pastís d’aniversari.

 El moment emotiu en què els  El moment emotiu en què els 

la sala d’actes. El periodista, escriptor 
i cronista de la ciutat, Xavier Theros, 
va oferir una conferència sobre la his-
tòria de l’edifi ci, una narració —àm-
pliament documentada a diferents 
arxius de Barcelona — que Theros 
va anar farcint de dades i anècdotes, 
tant de la construcció de l’edifi ci el 
1870 —moment en què començava a 
formar-se l’Eixample barceloní— 
com de les diverses ampliaci-
ons realitzades i dels pro-
pietaris i llogaters que hi 
van viure. Històries i 
personatges que són 
a la vegada la història 

El degà, Miquel 
Darnés, acompanyat 
per la vicedegana, 
M. Cinta Pastor, 
van dedicar, en 
nom del col-
legi i de tots els 
col·legiats, un 
emotiu regal 
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 Degà i vicedegana 
van agrair la feina 
feta pels col·legiats 
durant aquesta 
etapa iniciada el 
1996.

 El periodista Xavier 
Theros va narrar la 
història de l’edifi ci, 
des de la seva 
construcció el 1870.

als anteriors degans d’aquesta nova 
etapa del Col·legi iniciada el 1996, i 
van entregar a Antonio Carrillo i a 
Joan Ribó una portada “especial” de 
theknos com a record d’aquesta tri-
ple efemèride.

AMB EL DESIG DE SER “MÉS SAVI”, 
NO PAS “MÉS RIC”
En el seu discurs, la vicedegana del 
Col·legi, M. Cinta Pastor, va 
recordar amb emoció els 
temps de recerca per Barcelo-
na d’un nou local per als engi-
nyers tècnics industrials, que 
els tragués de la “fi nestreta si-
nistra del despatx del passeig 
de Gràcia”, i la impressió que 
encara guarda del primer cop 
que va entrar a l’edifi ci i va 
pujar les escales de marbre, o 
el dia de la inauguració, quan 
es va fer palès “el que els en-
ginyers havíem fet amb els 
nostres propis mitjans, quota 
a quota i derrama a derrama”.

Pastor va cloure recordant unes 
paraules del col·legiat ja desapare-
gut Manuel Casas i Bayer, en el seu 
llibre Un perit en l’època d’or de la 
siderúrgia catalana: “l’enginyer ha 
d’actuar amb la voluntat constant 
d’aprendre i amb la base inequívo-
ca del reciclatge continu. Caminar 
amb les mateixes passes que camina 
el món i, per damunt de tot, treba-
llar posant l’accent en el desig de ser 
més ‘savi’, no més ric”.

EL COL·LEGI REFERENT 
DE L’ENGINYERIA INDUSTRIAL
El degà, Miquel Darnés, va tancar l’ac-
te expressant la ferma convicció que 
sense aquesta casa “no s’haurien po-
gut fer totes les coses que s’han dut a 
terme en aquests vint anys” i va agrair 
especialment “la valentia del primer 
degà, Antonio Carrillo, per comprar 
la casa en un moment difícil”. Dar-
nés va aprofi tar per fer un repàs de 
tots els reptes que s’han anat assolint 
en aquests vint anys, com a col·legi 

i com a professió, uns reptes 
que l’actual Junta de Govern 
ha plasmat en un pla estratè-
gic que té la “clara missió de 
donar servei al col·legiat, però 
també a la societat”, va dir, i la 
visió de ser “el Col·legi de refe-
rència de l’enginyeria de l’àm-
bit industrial”.

I, com que no hi ha aniversari 
sense pastís... Abans de marxar, 
els assistents van gaudir d’un 
refrigeri al Club EBCN i d’un 

espectacular pastís d’aniversari.  ●

nés va aprofi tar per fer un repàs de 
tots els reptes que s’han anat assolint 
en aquests vint anys, com a col·legi 

 Edició especial de la portada de 
THEKNOS amb què es va obsequiar els 
anteriors degans.

 Un moment de la visita guiada per les 
diferents plantes de l’edifi ci.

En aquest número de 
THEKNOS trobareu encartat 
un llibret commemoratiu amb 
la historia del edifi ci titulat 

Un Edifi ci, moltes històries.
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des en diverses sessions) són els que 
han obtingut una millor qualificació i 
els segueixen els cursos de 40 hores.

LES INSTAL·LACIONS, LES 
ENERGIES RENOVABLES I 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: 
TEMÀTIQUES PREFERIDES
Els cursos orientats a adquirir conei-
xements sobre instal·lacions, energi-
es renovables i eficiència energètica 
són els que desperten més interès 
entre els professionals col·legiats, i 
han rebut la puntuació màxima. Els 
altres temes que també ocupen fran-
ges trending topic per l’interès que 

  

El campus de formació en línia del Col-
legi guanya adeptes entre els col·legiats 
i, tot i que un 55,4% dels enquestats 
opten encara pels cursos presencials 
com a primera opció, creix l’interès 
per formar-se en línia, i un 46,7% dels 
enquestats opina que “estan oberts a 
fer cursos amb aquesta modalitat” per 
l’estalvi de temps que suposa i la flexi-
bilitat horària que garanteix. Per a un 
19% dels professionals que es benefi-
cien de l’oferta formativa del Col·legi 
totes dues opcions són bones. 

Dels resultats de l’enquesta també 
es desprèn que la gran majoria pot de-
dicar un màxim de tres o quatre hores 
setmanals a la formació (concentrades 
en una sessió) i, per fer-ho, els usua-
ris del servei de Formació del Col·legi 
reconeixen que la franja horària del 
vespre (entre les 18 i les 21 h) és la més 
adequada a les seves necessitats per 
assistir als cursos presencials, seguida 
per l’horari de tarda (entre les 16 i les 
19 h), preferit per un 22,2%.

Pel que fa a la durada dels cursos 
formatius, els de vint hores (reparti-

L’enquesta sobre l’oferta formativa del Col·legi 
realitzada entre els col·legiats revela un interès 
creixent per la formació en línia

Uns 300 col·legiats van contestar les preguntes de l’enquesta publicada 
a la web del Col·legi entre octubre i novembre passat, i van valorar 
satisfactòriament l’oferta formativa d’ENGINYERS BCN.

L’ÀREA DE FORMACIÓ 
ESTRENA ESTRUCTURA
Les valoracions aportades pels 
col·legiats són molt útils per 
poder continuar oferint una 
formació de qualitat i que cobreixi 
les necessitats formatives dels 
col·legiats, quant a temàtiques i 
continguts dels cursos, durada i 
horaris. En aquest sentit, i després 
d’haver interpretat els resultats 
dels qüestionaris i l’enquesta, 
s’ha decidit renovar —i millorar— 
l’estructura organitzativa de 
l’Àrea de Formació del Col·legi, 
encarregada d’organitzar i 
promocionar l’agenda anual 
formativa.

Així doncs, a partir d’ara 
els cursos estaran classificats 
en sis grans àrees (Activitats i 
Seguretat; Gestió de l’Energia; 
Gestió Productiva i Empresarial; 
Instal·lacions i Construcció; 
Software i Tecnologies; Altres 
Temàtiques Tècniques), amb la 
finalitat que el col·legiat trobi 
fàcilment els que són del seu 
interès, per temàtica o objectius, i 
en pugui fer una tria acurada.

Em sembla molt bé, però només faria un curs en 
línia en el cas que no pogués fer-lo presencialment.

No hi crec en la formació en línia. Mai faria un curs 
amb aquesta modalitat encara que m’interessés.

Em sembla molt bé pel que suposa d’estalvi de 
temps i flexibilitat horària. Estaria disposat/ada a 
fer un curs amb aquesta modalitat.

46,7%

51,5%

La formació en línia: 

25,6%
19%

55,4%

En línia Presencial Indiferent

Per a un mateix curs, 
prefereixen fer la formació

Es busquen 
coordinadors d’àrea 
Amb l’objectiu d’impulsar encara 
més la formació, s’ha creat la figura 
del coordinador d’àrea. Tots els 
col·legiats que vulguin coordinar 
alguna de les noves àrees de 
formació del Col·legi (Activitats 
i Seguretat; Gestió de l’Energia; 
Gestió Productiva i Empresarial; 
Instal·lacions i Construcció; 
Software i Tecnologies; Altres 
Temàtiques Tècniques) ens poden 
enviar el currículum a:  
formacio@ebcn.cat

susciten són: activitats, seguretat in-
dustrial i seguretat contra incendis i 
emergències, programari tècnic i ha-
bilitats directives. 
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Totes les 
conferències que 
es fan al Col·legi 
estaran obertes al 
videostreaming
La formació és un dels 
puntals d’ENGINYERS BCN, 
imprescindible per oferir als 
col·legiats les eines i els recursos 
necessaris per al desenvolupament 
de la carrera professional. Per 
aquest motiu, una altra novetat 
incorporada a l’oferta formativa 
del Col·legi és la possibilitat de 
seguir per videostreaming totes 
les conferències que es fan a la 
seu col·legial. D’aquesta manera, 
s’ofereix l’assistència virtual a tots 
els col·legiats, visquin on visquin.  
A partir d’aquest mes de gener 
de 2017 totes les conferències es 
penjaran també a YouTube.

Valoració contínua 
Les dades resultants d’aquesta 
enquesta sobre els cursos 
de formació refermen les 
valoracions obtingudes al llarg 
de tot el 2016 a través del 
qüestionari que es reparteix als 
col·legiats en finalitzar cada curs 
al qual assisteixen.

RELACIÓ QUALITAT-PREU “MOLT 
SATISFACTÒRIA”
En general, la formació oferta pel Col-
legi és un servei molt ben valorat pels 
col·legiats, segons les dades recollides 
en aquesta enquesta que va estar pu-
blicada al web d’ENGINYERS BCN 
del 26 d’octubre al 13 de novembre. 

Des dels continguts dels cursos 
fins al professorat, passant per as-
pectes com la relació qualitat-preu, 
les instal·lacions on es duen a ter-
me els cursos presencials, la docu-
mentació entregada o, tornant al 
que afirmàvem a l’inici de l’article 

respecte a la formació en línia, 
també el campus virtual, han re-
but la qualificació de “molt satis-
factori” per la gran majoria dels 
participants.  l

Els enquestats 
prefereixen els 
cursos del vespre 
i d’una durada 
total de vint hores 

El guanyador del sorteig 
d’un smartwatch que es 
va fer entre  
els participants 
a l’enquesta 
de formació 
és: Francisco 
Javier Martínez, 
col·legiat 12.649.
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Quan va fi nalitzar l’EGB, va triar estu-
diar delineació industrial i, tot i que es-
tava interessada en l’enginyeria, no es 
creia capacitada per continuar els estu-
dis per aquesta línia, i per això va fer un 
curs formatiu de grau superior (CFGS). 
I aleshores sí, un cop acabat el CFGS, i 
animada pel seu marit, va decidir-se a 
ser enginyera en l’especialitat de mecà-
nica, primer, i en la d’elèctrica, després. 

Quantes noies hi havia a la classe? 
Al CFGS n’érem només dues, a la car-
rera d’enginyeria mecànica n’érem sis 
i a la d’enginyeria elèctrica ja n’érem 
quinze. Així que la progressió és len-
ta, però ascendent.

Com va ser la relació amb professors 
i companys de classe?

ENTREVISTES A ENGINYERES

No vaig trobar cap professor masclis-
ta, en canvi, sí algun que criticava la 
gent que veníem d’FP. Amb els com-
panys va ser genial, ja estava acostu-
mada a la companyia d’homes en els 
meus estudis anteriors, així que no 
vaig tenir cap problema. 

Quina feina fa actualment?
Sóc autònoma. Porto a terme pro-
jectes executius i legalitzacions de 
les instal·lacions en les edifi cacions. 
És el que té de bo tenir doble titu-
lació, ser enginyera i delineant, que 
t’ho pots fer tot tu mateixa!

Creu que li ha costat més arribar on 
és pel fet de ser dona?
En els estudis diria que no. Laboral-
ment, sí, encara que avui dia sembla 
que s’estan acostumant a veure’ns. 
Fins i tot, hi ha clients que reconei-
xen que som més efi cients... però 
aquí jo ja no opino.

Ha patit discriminació de gènere a 
la feina? 
Sí, no només pels sous, inferiors als 
dels homes, també la nostra socie-
tat ens tracta com a treballadores 
de nivell inferior en la majoria de 
feines.

Alguna anècdota?
Quan estava a l’FP, buscant feina, 
vaig trucar per demanar una entre-

vista i em van dir que havia d’estar 
exempta del servei militar. Jo vaig 
contestar: sí que ho estic! La noia 
em va respondre que era una mane-
ra de fer saber a la gent que només 
volien homes... Us parlo de l’any 
1996 o 1997. Vaig penjar el telèfon 
indignada, però així com avui dia ho 
hauria denunciat, en aquella època 
ho trobàvem “normal”.

Considera que les dones enginyeres 
aporten altres valors i qualitats en 
els equips de treball respecte d’un 
home enginyer? 
No em fi caré en si aportem més o 
menys que els homes, ja que si volem 
la igualtat, els hem de tractar com 
a iguals. Però crec que, en general, 
les dones solem ser més persistents, 
treballadores i endreçades a l’hora 
de planifi car i fer la feina.

Quines difi cultats ha tingut com a 
mare treballadora per conciliar la 
vida familiar amb la laboral?
Treballant a casa, pensava po-
der-m’ho combinar bé, i m’ha estat 
impossible. Els primers mesos has 
d’atendre el nadó 24 hores al dia, i 
més si dónes el pit. Per tant, has de 
deixar la feina de banda. Mira que 
m’agrada la meva feina i m’ha passat 
pel cap aparcar-la uns anyets... Ara 
tinc la fi lla a l’escola bressol per poder 
reprendre el fi l d’abans de parir.  l

“La nostra societat ens tracta com a treballadores 
de nivell inferior en la majoria de feines”

Mònica Merín, enginyera tècnica industrial mecànica i elèctrica, col·legiada 18.536

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

•  Enginyeria Proen, SL.
•  Agrego Gestió 

Integral ,SL.
•  Ha col·laborat en 

projectes a: Hospital 
Plató, Clínica Quirón, 
Bancaixa, edifi cis d’habitatges 
i escoles d’hosteleria, etc.

•  Actualment és empresària, fa 
projectes executius i 
legalitzacions de les edifi cacions.

En aquest número, dediquem el 
capítol de dones enginyeres —secció 
proposada per la Comissió 
Funcionem Junts— a Mònica Merín, 
delineant industrial i enginyera 
mecànica i elèctrica que treballa com 
a autònoma realitzant projectes 
executius i legalitzacions de les 
instal·lacions en les edifi cacions. 
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La vintena promoció d’enginyers de 
l’EUSS estava formada per 128 estu-
diants, 104 dels quals provenien de 
les diferents especialitats dels graus 
d’enginyeries. María Llorca, enginyera 
d’automatització, va ser guardonada 
amb el premi al millor expedient dels 
graus i va ser també la premiada per 
ENGINYERS BCN. Judit Obón, tècni-
ca del Servei d’Orientació i Promoció 
Professional, li va fer entrega de la tau-
leta. A més, María Llorca gaudirà d’un 
any de col·legiació gratis, amb tots els 
avantatges i beneficis que suposa estar 
col·legiat.

L’ESEIAAT va graduar 802 engi-
nyers i enginyeres “altament qua-
lificats per treballar en el teixit in-
dustrial i empresarial”, com es va 
subratllar durant l’acte celebrat el 24 
de novembre al Teatre Principal de 
Terrassa. En aquest cas, el premi al 
millor projecte fi de grau 2015-2016 
va ser per al treball “Muntatge d’un 
convertidor multinivell per a una 
aplicació eòlica” d’Erik Pérez, gradu-
at en Enginyeria Electrònica Indus-
trial i Automàtica, a qui el degà del 
Col·legi, Miquel Darnés, va fer entre-
ga del premi d’ENGINYERS BCN.

El Col·legi també va premiar amb un 
any de col·legiació gratuïta altres nous 
titulats que han tingut els millors ex-
pedients en les seves especialitats.

El Col·legi ha estat sempre al costat 
dels estudiants sobretot en un mo-
ment tan crucial com el de la graduació, 
conscient de la importància de l’etapa 
professional que comença per als nous 
graduats, plena de projectes però tam-
bé de dubtes. Per això, ENGINYERS 
BCN va ser present en aquests actes, 
per premiar l’esforç dels millors, però 
principalment per encoratjar tots els 
nous graduats i per recordar-los que el 
Col·legi està al seu servei.  l

“Quan el treball 
t’apassiona es 
converteix en 
vocació”
“Des que tinc 
memòria, m’ha 
atret la 
tecnologia. 
Sempre he 
preferit les joguines que incloïen 
algun estri tecnològic, alguna cosa 
misteriosa. Aquesta és, al meu 
entendre, la qualitat que defineix un 
enginyer: la curiositat per 
comprendre allò que l’envolta i 
millorar-ho. 

Acabo de graduar-me en 
Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica a l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS). En 
aquests anys, he gaudit especialment 
de les assignatures relacionades amb 
l’automatització industrial, però no 
sempre vaig tenir clars els meus 
objectius posteriors a la finalització 
dels estudis. Per això vaig enfocar 
l’assignatura de pràctiques a 
descobrir-ho. En primer lloc, vaig 
col·laborar amb l’IREC, en un projecte 
de nanotecnologia. Posteriorment, 
vaig entrar a APPLUS Laboratories, 
empresa de suport tecnològic, al 
departament d’enginyeria. Hi vaig 
trobar la meva vocació i avui hi 
continuo treballant com a enginyera 
d’automatització.

És una gran oportunitat portar a 
terme pràctiques laborals durant el 
període acadèmic, per descobrir la 
que ha de ser la teva passió. Si 
treballes en alguna cosa que 
t’apassiona, el treball es converteix 
en vocació. Han estat uns anys durs, 
però he vist el meu esforç molt 
recompensat, en gran part per haver 
obtingut el millor expedient 
acadèmic de la promoció. El Col·legi 
recompensa l’esforç regalant la 
col·legiació durant un any, la qual 
cosa et permet accedir a tots els seus 
serveis.”

María Llorca
Col·legiada 55.266

El teixit industrial del país disposa 
d’un miler de nous enginyers i 
enginyeres graduats en diferents 
especialitats 

El degà del Col·legi, Miquel Darnés, 
amb Erik Pérez, premi al millor 
projecte fi de grau de l’ESEIAAT.

Judit Obón, tècnica del SOPP, amb María 
Llorca, a qui el Col·legi va premiar per tenir 
el millor expedient de graus de l’EUSS.

L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) i l’Escola Superior 
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
(ESEIAAT) van celebrar durant el mes de novembre els actes de 
graduació de nous enginyers i enginyeres de l’àmbit industrial. 
ENGINYERS BCN va premiar els millors expedients acadèmics 
d’aquestes escoles amb una tauleta i un any de col·legiació gratuït.
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Carlos García 
Castañeda, 
col·legiat 23.416
Treballa a l’oficina tècnica de 
l’empresa Duscholux Ibérica, 
SA, fabricant de mampares 
de bany. Va entrar-hi com a 
estudiant i, un cop graduat, 
l’any 2011, s’hi va quedar 
com a enginyer tècnic 
industrial especialitzat en 
mecànica. El seu lligam amb 
el Col·legi també va començar 
mentre estudiava, quan es 
va precol·legiar, dos anys 
abans d’acabar el grau. Va 
escollir aquesta professió 
per vocació i empès pel que 
va sentir una vegada en una 
presentació universitària: “un 
enginyer mecànic pot crear 
des d’un cable elèctric fins a 
una nau industrial completa”. 
Reconeix que el fet d’haver 
començat a treballar mentre 
encara estudiava li va resultar 
molt beneficiós, ja que “vaig 
poder aplicar directament 
a l’àmbit industrial els 
coneixements que anava 
adquirint als estudis”, recorda, 

laboral”, reconeix Pérez. Ja 
des de ben jove ha combinat 
els estudis amb la feina, 
sempre que ha pogut. 
“Des dels quinze anys he 
fet d’ajustador, a l’Escola 
d’Aprenents de la Maquinista 
Terrestre i Marítima, de 
calderer soldador i de 
delineant, oficis que es feien 
en aquestes escoles dins les 
empreses i que avui estan 
desapareixent”, recorda. 
Després va combinar el treball 
amb els estudis d’enginyeria 
tècnica i va trobar feina en el 
món de les motos, a Derbi, 
on va estar 25 anys fins que 
va tancar. “L’experiència i la 
formació són la nostra millor 
targeta de visita”, sentencia 
Pérez, que anima tots els 
col·legiats a formar-se i 
agraeix el suport de l’Àrea de 
Formació del Col·legi per la 
seva implicació.

BORSA 
DE TREBALL

  Com legalitzar 
l’activitat d’un local
Un dels perfils més 
sol·licitats a la Borsa de 
treball d’ENGINYERS BCN 
és el d’enginyer/era per a 
l’elaboració de projectes i 
llicències d’activitats. Quan 
es vol obrir un nou local 
s’han de seguir una sèrie 
de passes administratives 
i aconseguir permisos que 
avalen l’activitat específica 
del local. Per això, és 
necessària la intervenció 
d’un/a enginyer/era 
perquè faci el tràmit de la 
legalització de l’activitat. Per 
aconseguir-la s’han de tenir 
una sèrie de coneixements 
normatius i cal conèixer 
la legislació aplicable al 
territori. Per saber-ne més 
apunteu-vos al Curs de 
legalització d’activitats i 
elaboració de projectes (del 
17 de gener al 28 d’abril).
Així mateix, si sou experts 

i més tenint en compte 
que la seva promoció es 
va titular “en plena crisi”. 
Tot i que, a primera vista 
sembla un producte bastant 
simple, diu, “les mampares 
de bany requereixen molta 
més elaboració del que 
es creu”, afegeix. García 
reconeix que, gràcies al seu 
lloc de treball, participa 
activament en moltes tasques 
diferents, fent gala de la 
polivalència de la titulació. 
“Ara mateix participo en la 
creació i modificació dels 
plànols i la documentació 
tècnica de peces i productes 
complets i de les naus i de 
l’edifici d’oficines, i també 
en el desenvolupament de 
futurs productes, des de la 
fase inicial del disseny fins al 
muntatge de prototips finals 
i proves d’homologació.” 
Això últim, com a resultat 
d’un postgrau que va fer 
mitjançant l’empresa sobre 
desenvolupament de nous 
productes a la fundació CIM. 
A l’oficina tècnica, diu, “ens 
encarreguem d’ajustar el 
producte a les necessitats 
dels clients de detall, i 
també per a promocions 
d’habitatges i hotels”. Entre 
les moltes tasques que porta 
a terme, també s’encarrega 
de gestionar els recursos que 
li assigna la direcció, unes 
tasques, assegura, “sempre 
properes a la titulació”. 
La seva és una trajectòria 
professional ascendent, que 
comença des de baix i a poc 
a poc va assolint experiència, 

i formant-se. “Els enginyers 
hem d’estar reciclant-nos 
contínuament. I, sobretot, 
no hem de perdre mai la 
perspectiva de la realitat. 
Encara que dissenyem 
processos, s’ha de tenir en 
compte l’experiència de 
l’operari que fa anys que fa 
aquesta tasca.”

  Miguel Pérez, 
col·legiat 17.700
Després d’una etapa 
a l’atur, actualment 
treballa com a enginyer de 
processos i industrialització 
a TACSA, empresa 
dedicada al recobriment 
de peces metàl·liques per 
a l’automoció. En la seva ja 
dilatada etapa laboral, la 
polivalència, juntament amb 
la formació contínua, ha estat 
el que li ha permès trobar 
feina a l’avançada edat de 55 
anys. Sempre ha donat molta 
importància a la formació i ha 
fet diversos cursos al Col·legi, 
no sempre relacionats amb 
la seva especialitat, com el 
d’auditories energètiques. 
“La formació contínua m’ha 
mantingut la ment ocupada 
i m’ha donat l’empenta 
per reenganxar-me al món 

VOLEM SABER DE TU
Col·legiat, col·legiada, aquest espai és per a tu. Tens una feina nova? Un projecte 
d’enginyeria? Una idea de negoci per compartir? Has rebut un premi?... Al 
Col·legi volem saber com et va professionalment. Amb aquest objectiu, 
t’animem a fer-nos arribar les teves novetats a comunicacio@ebcn.cat

El Consell editorial de THEKNOS es reserva el dret de publicar les informacions que 
ens arribin per a aquest apartat.
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en legalització d’activitats, 
el Col·legi us certifica com 
a expert perquè ho pugueu 
acreditar davant l’empresa, 
l’Administració o els clients. 
Per a més informació, 
consulteu el web www.
enginyersbcn.cat/agenda

  La docència 
i l’enginyeria 
Dedicar-se a la docència 
no sempre és la finalitat 
inicial de qui estudia 
enginyeria, però és una 
sortida professional escollida 
per molts enginyers/
eres. En aquest sentit el 
Col·legi organitza el Curs 
de preparació per a les 
oposicions de professor de 
formació professional (del 
14 de gener al 29 d’abril). Els 
assistents adquiriran les eines 
necessàries per: desenvolupar 
programacions didàctiques i 
explicar-les i defensar-les en 
públic.

  El treballador 
del 2020
Segons l’informe El futur 
del treball a Espanya, 
presentat pel portal sobre 

Recursos Humans Adecco, 
amb l’evolució dels perfils 
professionals canvien les 
competències i les habilitats 
que les empreses busquen 
en els candidats. Els darrers 
anys, algunes empreses han 
deixat de cobrir llocs i han 
començat a contractar talent, 
encara que no hi hagi un 
lloc de treball concret per 
al candidat. Es tracta d’un 
candidat disposat a buscar 
o crear el propi lloc dins de 
l’empresa. Els experts en 
recursos humans, confirma 
l’informe, creuen que les 
qualitats que hauran de 
reunir els treballadors l’any 
2020 estaran enfocades a 
habilitats transversals que 
comparteixin tots els perfils, 
independentment de rangs, 
especificitats o formació 
concreta. Entre elles, 
destaquen les habilitats 
de col·laboració (treball en 
equip i capacitat de treballar 
de manera remota), les 
habilitats per gestionar el 
canvi (des de la polivalència 
i l’aprenentatge constant 
fins a la intraemprenedoria i 
la innovació). Les habilitats 

tècniques i d’orientació 
a resultats i les habilitats 
interpersonals, com la 
capacitat comunicativa 

dels treballadors i el 
lideratge, que ja estan sent 
demanades, adquiriran major 
importància encara.

DEL 27 DE GENER 
AL 23 DE JUNY
Curs de pèrits d’incendis 
i riscos diversos (IRD)
Curs semipresencial, amb el 
qual els assistents estaran 
en condicions de presentar 
una valoració ajustada 
a qualsevol contracte 
d’assegurances de danys.
De 17.30 a 20.30 h.
Al Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de 
Barcelona. Pg. de Sant 
Joan, 33.

DIES 6, 8, 13, 15 I 20 
DE FEBRER
Curs de disseny i càlcul 
d’instal·lacions elèctriques  
de baixa tensió

S’impartiran coneixements 
sobre els cicles de vida dels 
projectes, els processos 
de legalització telemàtica 
actual, la normativa 
d’aplicació, etc. Consta 
de vint hores repartides 
en cinc sessions de quatre 
hores cadascuna.
De 16.30 a 20.30 h.
Al Tecnoespai. Bailèn, 68. 

7 I 8 DE FEBRER
Curs Lean Avançat 
Durant dues sessions 
es desenvoluparan 
diferents jocs de 
simulació per presentar 
les diferents eines de 
lean manufacturing, 
amb l’objectiu que els 

participants aprenguin la 
metodologia i assimilin els 
conceptes per aplicar-los a 
les seves organitzacions. 
El 7 de febrer: de 9 a 
18.30 h; el 8 de febrer: de 
9 a 13.30 h.
A l’Aula de la 3a planta 
del Col·legi. Consell de 
Cent, 365.

DIES 7, 9, 14, 16 I 21 
DE FEBRER
Les eines per a la 
certificació d’edificis 
existents: CE3 i CE3X 
Aquest curs, proposat 
per la Comissió de Medi 
Ambient i Seguretat, vol 
promoure l’eficiència 
energètica dels edificis, 

impulsada per la 
Directiva 2002/91/CE. 
Els participants acabaran 
el curs capacitats per 
qualificar els edificis 
existents. S’explicarà la 
normativa d’aplicació 
relacionada amb la 
certificació energètica 
d’edificis existents, 
i s’exposaran les 
possibilitats, l’entorn i 
l’estructura de cadascuna 
de les eines d’aplicació. 
De 17 a 21 h.
Al Tecnoespai. Bailèn, 68.

Més informació a: www.
enginyersbcn.cat/agenda

AGENDA 

BENEFICIS DEL 
COL.LEGIAT

SOCOMEC, empresa que fabrica i comercialitza 
solucions i serveis per garantir l’alta disponibilitat 
d’alimentació energètica en instal·lacions i edificis crítics 
(control d’energia i protecció, seguretat i durada de les 
instal·lacions fotovoltaiques, i millora de l’eficiència 
energètica en edificis i instal·lacions), oferirà a tots els 
col·legiats la possibilitat de rebre formació gratuïta 
presencial en les instal·lacions d’ENGINYERS BCN. 

També poden gaudir d’un servei gratuït 
d’assessorament tècnic a través del correu electrònic 
enginyersbcn@socomec.com, on es pot sol·licitar 
l’enviament gratuït del butlletí informatiu, documentació 
tècnica i catàlegs digitalitzats.

SOCOMEC organitzarà cursos 
formatius gratuïts al Col·legi
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Des dels inicis, la diversitat de proce-
dències professionals dels seus mem-
bres ha estat clau per fer de la COSCIE 
un lloc de trobada enriquidor on com-
partir experiències, debatre, i, en de-
fi nitiva, ampliar el propi punt de vista. 
Així mateix, gràcies a aquest fet, s’ha 
pogut proposar un ampli ventall d’ac-
tivitats, que fa que sigui una comissió 
molt activa no tan sols dins el Col·legi 
i en altres comissions, sinó també fora.

GESTORS DEL RENOVAT MANUAL 
DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS
El sector de la protecció contra incen-
dis ha evolucionat substancialment 
els darrers deu anys. Els canvis nor-
matius i l’aparició de nous productes, 
ens insten a estar al dia tant de la le-
gislació com de les noves solucions 
tècniques. En defi nitiva, estar infor-
mat i format. Promogut per la COS-
CIE, aquest any s’han renovat i actu-
alitzat els continguts del Manual de 

seguretat contra incendis d’EBCN, així 
com la seva imatge. Aquest manual ha 
estat durant molt de temps un referent 
en aquest sector, i perquè ho continuï 
sent s’havia d’actualitzar. Diversos com-
panys de comissions, departaments del 
Col·legi, tècnics experts externs al Col-
legi, i empreses punteres del sector hi 
han estat treballant durant els darrers 
tres anys. La nova actualització apro-
fundeix en temes cada 
cop més específi cs (pro-
tecció passiva, nous siste-
mes de protecció activa) i 
afegeix canvis en l’estruc-
tura de les fi txes, incor-
porant-hi els apartats de 
manteniment i de reso-
lució de casos pràctics, i 
sempre en un entorn de 
lliure accés per a tothom 
i actualitzant el seu nou 
format a les noves eres 
tecnològiques.

COMISSIÓ DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS I EMERGÈNCIES (COSCIE)

Vetllant per estar al dia de la nova legislació 
i solucions tècniques

Interessant visita a la flota elèctrica i híbrida 
de Transports Metropolitans de Barcelona, 
organitzada per la Comissió d’Exercici Lliure

El 27 d’octubre un nombrós grup de 
col·legiats va visitar les instal·lacions 
de l’empresa pública Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB). 
El grup va arribar al centre de 

transports en un autobús elèctric que 
la companyia va posar a disposició 
exclusiva dels col·legiats.

A dos quarts de nou del matí, 
un autobús elèctric de la xarxa 

metropolitana va recollir els visitants 
a la seu del Col·legi. Un cop al centre 
de TMB, el responsable de l’Àrea 
Tècnica de Bus de TMB, Fernando 
Gómez, va aportar als col·legiats 
els detalls tècnics sobre l’efi càcia 
mediambiental de la fl ota elèctrica i 
híbrida d’autobusos i els va informar 
sobre els projectes que té en marxa 
aquesta empresa pública.

Els col·legiats també van conèixer 
el Centre de Control de la Xarxa 
de Bus i el taller de la cotxera del 
Triangle.

Al fi nal de la jornada els assistents 
es van mostrar molt satisfets amb 
aquesta visita, durant la qual, segons 
van reconèixer, havien rebut molta 
informació tècnica i molt interessant.

L’objectiu és clar: que el manual si-
gui una eina útil per a la formació dels 
professionals vinculats al sector. I ara 
toca fer pública la feina feta durant 
tot aquest temps.

Des d’aquesta comissió es continu-
arà treballant intensament en grups 
de treball com la TINSCI i donant 
suport a la Comissió de Plans d’Auto-
protecció i Protecció Civil. l

D’esquerra a 
dreta: Òscar 
Rosique, 
president, i 
Antoni Abad, 
vicepresident.

Els col·legiats van anar a la visita en un bus 
elèctric que TMB va posar a la seva disposició.
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formadors; va aplicar l’estratègia del 
“divideix i venceràs”: “és millor dispo-
sar de molts materials petits que rebin 
una força petita però contínua, que no 
pas generar molta força, que es podria 
trencar i dificultaria així la generació 
d’un senyal continuat”, explica. Així, 
Andrés assegura que en només 4 m2 

pot generar la mateixa energia que en 
les grans preses d’aigua. “Amb el ma-
teix espai generem molta més energia 
i, com que és tan petit, podem instal·lar 
matrius a les autopistes que funciona-
rien gràcies a les micropulsacions dels 
cotxes”, explica. Això, diu, “elimina 
les limitacions geogràfiques i podria 
solucionar les guerres energètiques”. 

FER QUE EL PROJECTE VEGI LA LLUM
La patent de l’invent ja ha estat pre-
sentada i aprovada. Ara hi ha grans 
empreses del sector de l’energia que 

Quedem amb Francis-
co José Andrés al Club 
EBCN per fer l’entrevis-
ta, però abans de posar-
nos-hi, dóna una ullada 

al local: les llums, l’espai disponible, la 
situació de les pantalles... i és que el 9 de 
febrer en aquella sala tindrà lloc la pre-
sentació del seu recent invent, anome-
nat Piezoelectric Generator System and 
Electrical System Including such Piezoe-
lectric Generator System. Es tracta d’un 
sistema generador piezoelèctric que 
permet transformar l’energia mecàni-
ca en elèctrica. “Això ja existia abans, 
però la diferència d’aquest invent és 
que hem aconseguit que sigui molt més 
eficient. Estem davant del que podria 
ser el Sant Grial de l’enginyeria: una 
font generadora d’energia neta”, expli-
ca aquest enginyer tècnic industrial 
especialitzat en electrònica industri-
al. És coinventor, juntament amb la 
seva dona, l’Elsa González, que “va 
tenir la idea base sense la qual mai no 
podria haver fet el projecte”, explica.  
Les matrius dissenyades per Andrés 
aconsegueixen quantitats molt més 
elevades d’energia que altres trans-

Text Sandra Vicente

“HEM CREAT EL SANT GRIAL DE L’ENGINYERIA: 
UN GENERADOR D’ENERGIA NETA” 

FRANCISCO JOSÉ ANDRÉS  
COINVENTOR D’UN SISTEMA GENERADOR D’ENERGIA A TRAVÉS DE MATERIALS PIEZOELÈTRICS.  

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL I ESPECIALISTA EN INFORMÀTICA. Col·legiat 12.858

Andrés recorda que quan explicava l’invent a la resta d’enginyers no el creien perquè “contradeia les 
lleis de la termodinàmica. Però aquestes lleis parlen de sistemes aïllats, i nosaltres parlem d’un joc de 
forces externes”. Posa com a exemple que, en un cotxe TESLA, aquestes matrius serien capaces de 
carregar una segona bateria fent servir únicament el moviment del cotxe, i crearien així una potència 
elevadíssima. “Hem creat una manera de carregar una bateria en un temps inferior al que tarda a 
descarregar-se”, afirma. Insisteix en el gran ajut que ha rebut d’ENGINYERS BCN durant tot aquest 
procés: “érem conscients de com n’era, de revolucionari, el prototip, així que fer que el Col·legi actués 
d’advocat del diable ens va servir per millorar-lo i trobar-hi els errors. Comptar amb el seu 
reconeixement i valor és tot un elogi”, reconeix. 

L’INVENT QUE CONTRADIU LES LLEIS DE LA TERMODINÀMICA

EN NOMÉS 4 M2 ES POT 
GENERAR LA MATEIXA 
ENERGIA QUE EN GRANS 
PRESES D’AIGUA

l’estan estudiant, però Andrés té clar 
que tot el procés que espera el prototip 
el farà amb “transparència i moral”. 
Assegura que mai no es vendran la pa-
tent, perquè “no és qüestió de diners; 
una cosa tan profitosa no pot caure 
en un monopoli. No la podem limitar 
perquè estaríem continuant els pro-
blemes energètics actuals”. Explica 
que fer-se ric és el somni de qualsevol 
inventor, però que per a ell la riquesa 
és una altra cosa: “veure que pots evi-
tar que la Terra i els seus habitants pa-
teixin per la contaminació, les guerres 
i la pobresa energètica... és un premi 
suficient”. Explica que ha estat un 
procés dur i que encara li queda camí 
de futur: “som una família mitjana, no 
ens sobren els recursos. El fet de que-
dar-me sense feina als cinquanta anys 
i no poder-nos mantenir em matava de 
por, però havíem de fer el pas”, explica. 
Ara que tot està més encaminat, espera  
que aquesta invenció pugui servir de 
via per gaudir més tranquil·lament  
de la seva família i obrir  
una porta al canvi del 
paradigma energè-
tic actual. l
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Com valora els primers tres anys i 
mig de funcionament del Clúster i 
també quin tipus d’iniciatives han 
dut a terme?
Ara hem arribat a tenir una bona ve-
locitat de creuer, després de tres anys 
d’acceleració constant. El clúster és 
una associació per treballar en ob-
jectius comuns. A mi no m’interessa 
tenir socis perquè paguin la quota, 
sinó perquè vinguin a treballar. El 
que és realment important és la fei-
na que estem fent en les comissions, 
en què portem a terme projectes 
corporatius entre companyies que, 
per cert, són competidores. Les sis 
comissions de treball que ara tenim 
són: tecnologia, formació, logística, 
cotxe elèctric, productivitat i soste-
nibilitat. A través d’aquestes comis-
sions, avui hi ha unes 300 persones 
del sector treballant activament en 
projectes compartits.

Text Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

El sector de l’automoció representa un 7% del PIB català, que és tant com dir que assumeix un terç  
de la indústria de Catalunya... un dels tractors més importants de l’economia del país. La indústria 
automobilística es reconeix com un dels àmbits estratègics de primer ordre quan es pensa en la 
reindustrialització que necessita el país. Per ajuntar esforços i crear avantatges en un sector tan 
competitiu a nivell mundial, es va crear el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, una 
plataforma promoguda i presidida per l’enginyer Vicenç Aguilera, amb qui parlem a continuació. 

“M’agradaria tenir un  
25% més d’empreses  
del sector automobilístic 
a casa nostra”

Enginyer 
industrial 
especialitzat en 
mecànica, Vicenç 
Aguilera és un 
autèntic expert 
del sector de 
l’automòbil, 
conegut per molts 
pel seu pas per 
TV3 com a 
comentarista 
expert en les 
retransmissions 
de la F1. 
Actualment, és 
també el 
president del 
Circuït de 
Catalunya a més 
del CIAC, i ha 
exercit diversos 
càrrecs directius a 
SEAT, Siemens i 
Ficosa.

   PERFIL 

VICENÇ AGUILERA,
PRESIDENT DEL CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA D’AUTOMOCIÓ A CATALUNYA (CIAC)

En un sector en què el secret industrial 
és tan important, va ser difícil tirar 
endavant el Clúster?
Sí. La realitat és que va ser molt difícil 
trencar l’hermetisme existent entre 
les empreses del sector. Quan el Clús-
ter es va fer realitat, ja feia deu anys 
que hi treballàvem. La cosa es va poder 
desencallar quan els dos principals 
constructors que tenim a Catalunya, 
SEAT i NISSAN, van decidir posar-se 
a cooperar entre ells en projectes en 
què, treballant plegats, podien trobar 
avantatges competitius.

Quins objectius es planteja com a 
president del Clúster?
L’objectiu principal del Clúster és con-
tribuir a una major industrialització a 
Catalunya a través d’una major efici-
ència en el sector de l’automoció. Per a 
mi, aquesta és una responsabilitat im-
portant perquè veig que si millo-
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“Va ser molt 
difícil trencar 
l’hermetisme 
existent entre 
les empreses 
del sector. 
Quan el 
Clúster es va 
fer realitat, 
ja feia deu 
anys que hi 
treballàvem.”
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ENTREVISTA

rem en eficiència i competitivitat 
serem capaços de créixer i, per tant, 
de fer créixer la reindustrialització a 
Catalunya.

Quins són actualment els reptes de la 
indústria automobilística catalana?
El gran repte és mantenir la competiti-
vitat, i això passa per ser capaços d’im-

plantar la indústria 4.0, o sigui, ser ca-
paços de digitalitzar-nos. A més, tam-
bé tenim al davant el repte de les noves 
tecnologies aplicades als automòbils i 
el pas cap als cotxes intel·ligents i els 
cotxes elèctrics. Nosaltres estem molt 
involucrats en aquests àmbits a través, 
per exemple, del projecte Catalonia Li-
ving Lab. Estem fent proves amb cotxe 

sense conductor a través d’Idiada i els 
circuits de Castellví i Montmeló i tot 
un seguit d’assajos amb carreteres di-
gitalitzades.

I quin és el nostre posicionament a 
nivell internacional en aquestes noves 
tecnologies aplicades a l’automòbil?
Encara som dèbils, però ens estem 
posicionant. Precisament, un pro-
jecte molt important del Clúster és 
el gap analysis, mitjançant el qual 
estem estudiant el gap existent entre 
el que fabriquem i el que podríem fa-
bricar. Les noves tecnologies de pro-
cessos ens indiquen que hi ha noves 
oportunitats que hem de ser capaços 
d’explotar. Nosaltres fem d’inspec-
tors en la recerca d’aquestes oportu-
nitats i busquem partners, indústria 
i inversors que les aprofitin. Aquesta 
és una manera de fer que el sector 
sigui més competitiu, alhora que en-
fortim el nostre teixit productiu. Per 
altra banda, també veig que tenim un 
cert problema a nivell d’integració o 
de densitat d’empreses. M’agradaria 

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

Com evolucionarà la 
indústria de l’automòbil  
a Catalunya amb  
els vehicles elèctrics? 

Pel que fa a si estem preparats, 
estem treballant per aconseguir 
un bon posicionament, i no només 
en l’àmbit del cotxe elèctric, sinó 
també en tot allò que té a veure 
amb les tecnologies que s’estan 
implementant en l’àmbit del 
cotxe i la mobilitat intel·ligent. 
Això també obre portes 
importants a tota una altra 
indústria addicional on tenim 
grans marques, com Circutor. En 
tot cas, el cotxe elèctric té una 
expectativa que indica que, cap al 
2025, les vendes estarien al 
voltant del 25 o el 30%. Això ja 
seria un pes força alt. Hem de 
treballar fort perquè no tenim 
gaire temps per adaptar-nos.
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EL FOCUS
Nosaltres no veurem un cotxe 
fabricat íntegrament en 3D... 
Però sí que viurem la gran 
revolució que aquesta 
tecnologia provocarà en la 
manera de pensar dels 
enginyers.  Ho diu qui presideix 
el clúster de la indústria 
automobilística a Catalunya, 
Vicenç Aguilera, gran expert del 
sector. Perquè amb l’aplicació 
de les noves tecnologies als 
automòbils ens dirigim, sense 
fre, cap als cotxes intel·ligents 
—i elèctrics— i cap a un munt de 
noves oportunitats que cal 
explotar. I cal estar despert, 
perquè, com diu Aguilera, qui 
abans aprengui a utilitzar 
aquestes tecnologies, tindrà 
més avantatges competitius. I si 
parlem de ser competitius, no 
només com a professionals, sinó 
com a país, Vicenç Aguilera ho 
té molt clar: “si millorem en 
eficiència i competitivitat serem 
capaços de créixer i, per tant, de 
fer créixer la reindustrialització 
a Catalunya”. 

“El gran repte 
és mantenir la 
competitivitat. 
Això passa per ser 
capaços d’implantar 
la indústria 4.0”

tenir un 25% més d’empreses del sec-
tor a casa nostra.

Quin suport reben per part de 
l’Administració catalana en tot això?
Tot el suport. Per començar, la nostra 
seu està en dependències d’ACCIÓ, i 
això ja ho diu tot. Però més enllà d’això, 
sí, col·laborem amb la Direcció Gene-
ral d’Indústria. En realitat, no només 
estem venent la indústria automobilís-
tica catalana, estem venent país.

Com pot afectar a aquesta indústria el 
desenvolupament de la tecnologia de 
la impressió 3D? Hi ha qui parla d’una 
propera revolució industrial...
D’entrada, és una gran revolució quant 
a la forma de pensar dels enginyers. 
Aquesta és una etapa que al clúster 
ens preocupa i ja hem començat a fer 
sessions de treball. En funció del que 
puguin fer les impressores, s’haurà de 
pensar què es vol fer. En tot cas, aques-
ta tecnologia afectarà en positiu en 
una primera etapa, que és la del proto-
tipatge, en què es podran escurçar ti-
mings i reduir costos; i en una segona, 
que és en els utillatges de producció, i 
això NISSAN ja ho està començant a 
fer servir.

Arribarem a veure cotxes íntegrament 
fabricats en tecnologia 3D?
No ho crec pas... Per homologar una 
peça d’alumini d’un fre poden pas-
sar tres o quatre anys. Això, en 3D, és 
molt difícil d’assumir. Altra cosa és el 
tema dels recanvis. Aquí sí que pot ser 
interessant per a determinades peces 
sobretot si pensem en la qüestió dels 
estocs. El que és clar és que qui apren-
gui a utilitzar-ho abans, tindrà un gran 
avantatge competitiu.

Professionalment, el sector està ben no-
drit pel tipus de tècnics que necessita?
Els tècnics sortits de les nostres uni-
versitats són molt bons, però poc for-
mats específicament per a l’automoció. 

Per això, hem promogut un nou grau 
d’enginyer en Automoció que es farà a 
la UPC i a la Universitat de Vic. I, pel 
que fa al màster universitari en Auto-
moció, reconegut per Bolonya, l’hem 
apujat de nivell per tal de poder-hi in-
troduir altres categories acadèmiques 
com la informàtica.

El de l’automòbil continua sent 
un sector d’oportunitats per als 
professionals tècnics?
I tant! Penseu que un automòbil 
necessita més de 500 tecnologies per 
ser fabricat.

Què recomanaria a un enginyer que 
vulgui focalitzar la carrera professional 
cap a aquest sector?
Si ja té el títol, que es prepari bé per 
poder-se adaptar a aquest negoci. Si 
encara no té el títol, és ben clar: que 
s’apunti al grau que a partir del curs 
que ve ja estarà en marxa, i més enda-
vant, si ho vol, que faci el màster.  l

al món

Europa

Estat espanyol

Catalunya

La indústria 
automobilística

2014
87 milions 
d’unitats

2014
20 milions 
d’unitats

2014
2,1 Milions 
d’unitats.

2n fabricant a 
nivell europeu;

9è al món

·  1 de cada 4 vehicles produïts a Espanya es 
fabrica a Catalunya.

· Més del 65% de la producció s’exporta.
·  14 billions d’euros (7% PIB). Tercer sector 

després d’alimentació i begudes i la 
industria química.

·  380 fabricants de components: 1,4% de la 
xarxa industrial catalana. 

·  40.000 persones tenen feina directa, més de 
100.000 persones incloent-hi distribució i 
reparacions.

·  11.000 empreses al sector, incloent-hi 
distribució de vehicles i reparacions.

2015
90,78 milions 

d’unitats

2015
22,5 milions 

d’unitats

2015
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d’unitats

2n fabricant a 
nivell europeu;
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 L
a innovació és un dels pun-
tals del sector de la salut que, 
els darrers temps, ha vist com 
s’anava tecnificant progres-
sivament. En un primer mo-

ment, els professionals que hi treballa-
ven eren, sobretot, metges, infermers, 
biòlegs o farmacèutics, però en les 
últimes dècades s’hi han anat incor-
porant els enginyers tècnics industri-
als. Davant de dispositius cada vegada 
més complexes pel que fa al desenvo-
lupament, l’aplicació i el muntatge, 
tots aquests professionals de la salut 
necessiten un suport especialitzat. És 
per això que les empreses que prove-
eixen els hospitals i centres de salut 
d’aquests aparells, històricament, han 
contractat enginyers tècnics indus-
trials de les branques elèctrica, elec-
trònica, mecànica i química que s’han 
anat especialitzant al llarg de la seva 
vida professional. Però a causa de la 
innovació constant en el sector i l’apa-
rició de noves tecnologies, la demanda 
d’aquest tipus de perfil ha augmentat 
considerablement i és per aquest mo-

mèdica. La UPC va ser la primera a ini-
ciar aquest grau el 2009 i tot just hi ha 
tres promocions al carrer. “Intentem 
donar una base àmplia i sòlida que l’es-
tudiant haurà d’anar perfilant al llarg 
de la seva vida professional en funció de 
les seves aptituds”, afegeix Giraldo.
La feina d’aquests enginyers es desen-
volupa en empreses o en hospitals, i hi 
ha molts professionals que treballen en 
companyies d’aparells mèdics (medical 
devices) que instal·len, mantenen i re-
paren equips als centres assistencials, 
per exemple. D’altres s’especialitzen 
a assessorar els clients, formen part o 
lideren els equips d’innovació i R+D,  
o tracten temes de registre de produc-
tes, especificacions, realització dels ma-
nuals tècnics o bé treballen com a 

tiu que ja fa uns anys que la Universitat 
de Barcelona, la Politècnica de Catalu-
nya, la Pompeu Fabra, i, recentment, 
la Universitat de Vic, imparteixen un 
grau en Enginyeria Biomèdica.

“Donem als nostres estudiants una 
base d’enginyeria que després apli-
quem al camp de la biomèdica, amb 
l’esperit d’introduir-los en els dife-
rents àmbits en què podrien especia-
litzar-se més endavant, com els rela-
cionats amb el tractament de dades o 
d’imatges, i els vinculats amb els mate-
rials, els sensors o la seguretat elèctri-
ca”, assegura Beatriz Giraldo, secretà-
ria acadèmica de l’Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est (EEBE) de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC), i 
professora del grau en Enginyeria Bio-

La innovació i les noves tecnologies 
han fet créixer la demanda del perfil 
professional especialitzat en el camp de 
la tecnologia mèdica

Text Pilar Maurell

El sector de la salut necessita enginyers de l’àmbit industrial especialitzats, que 
desenvolupin, mantinguin i millorin uns aparells mèdics cada cop més complexos. Aquests 
professionals provenien fins fa poc de diverses branques (elèctrica, electrònica, química...); 

ara comencen a fer-ho del grau en Enginyeria Biomèdica. Sigui com sigui, la tecnologia 
mèdica necessita l’enginyeria i la medicina per avançar. La innovació i la transferència 

tecnològica tenen, també, un paper molt important.

Tecnologia mèdica
Punt de trobada de l’enginyeria i la medicina
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La feina d’aquests enginyers es 
desenvolupa en empreses o en 
hospitals. Molts treballen en 
companyies d’aparells mèdics, 
instal·lant, mantenint i reparant 
equips de salut.
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obligatòries”, recorda Giraldo, que 
afegeix que “els nostres estudiants 
passen un quadrimestre en una em-
presa del sector o en un hospital”. I 
l’experiència és “molt bona” perquè 
“cada vegada es coneix més el grau, 

comercials altament especialitzats. 
Des de l’EEBE destaquen la impor-
tància de la relació dels enginyers i 
les empreses des dels estudis. “Som 
l’únic grau en Enginyeria Biomèdi-
ca que tenim pràctiques curriculars 

i a les convocatòries ja ens demanen 
enginyers biomèdics”. A més, “molts 
dels nostres estudiants acaben tre-
ballant allà on han fet les pràcti-
ques”, explica la secretària acadèmi-
ca de l’EEBE. 

TECNOLOGIES DE FUTUR

Les tecnologies mèdiques que més evolucionaran seran les que se centren en la 
comoditat. “La del malalt, perquè no només s’han de tractar les malalties sinó 
prevenir-les per millorar-ne la qualitat de vida; la dels metges, les infermeres i els 
professionals de la sanitat, que volen més efi càcia, millors resultats científi cs i, 
sobretot, més estalvi de temps, i la de l’Administració, que és qui paga i busca un 
sistema més efi cient. La innovació ha de satisfer aquests tres agents”, assegura el 
doctor Lluís Pareras, gerent de l’Àrea d’Innovació del Col·legi de Metges i director 
de Healthequity. Aquest expert veu uns 400 projectes a l’any i assegura que 
els CEO que triomfen “són els que estan més enfadats. Quan detectes un enuig 
important en algú que té una idea, t’està indicant una gran oportunitat, i com més 
gran és l’enuig més ho és l’oportunitat”, conclou.  

Des que es va graduar com a enginyer 
tècnic en electrònica el 1983, Martín 
ha desenvolupat la seva carrera en 
el sector de la tecnologia mèdica, 
i s’ha especialitzat a través de la 
pràctica i de diferents màsters que 
ha anat realitzant. Actualment és 
el responsable del Servei Tècnic de 
Roche a Espanya i està al capdavant 
d’un equip de 220 persones, entre 
enginyers tècnics, bioquímics, 
elèctrics i electrònics, a més de 
químics i metges. Afi rma que anem 
“cap a una medicina personalitzada 
i de precisió”, i en aquest sentit 
assegura que “costa molt trobar 
professionals especialitzats”. El 
problema actual de moltes empreses 
“és trobar enginyers bioinformàtics i 
biomèdics”. 

En 30 anys ha canviat tot molt...?
Moltíssim. Els laboratoris clínics van 
patir un increment d’automatització 
entre el 1985 i 1995. Vam passar a 
automatitzar-ho tot amb grans equips.

No hi havia especialitats professionals?
Ara hi ha un ventall més ampli. Quan 
vam entrar en el sector sanitari 
ens vam haver d’acostumar a parlar 
amb professionals que tenien un altre 
vocabulari. Jo sabia d’intensitat, de 
corrent, de motors, però quan anàvem 
a instal·lar o reparar equips ens deien 
coses com que “la creatinina no els 
sortia”... i havíem d’interpretar-ho. 
Érem sis persones a tot Espanya. 

La relació entre metges i enginyers?
Els metges han de saber explicar les 
seves necessitats perquè els enginyers 
puguin aplicar les noves tecnologies del 
mercat i arribar a solucions que resolguin 
aquestes necessitats. Necessitem una 
simbiosi entre el vocabulari de l’enginyer 
i el del metge. Si s’opta per aquest sector, 
cal aprofundir en els coneixements del 
món sanitari. Ara se’ns ha generat un 
problema: de les 80 persones de camp 
que tenim, el 50% tenen més de 50 
anys. Com podem afrontar aquest relleu 
generacional?

Amb l’enginyeria biomèdica? 
Sí, i amb el departament de recursos 
humans hem muntat una estratègia 
per anar a fòrums on expliquem que 
aquesta és una professió interessant 
i amb molt de futur, però en la qual 
la sensibilitat és clau, perquè darrere 
d’una bona intervenció d’un enginyer 
hi pot haver una vida que salves. Es 
necessita molta vocació i dedicació. 

Quin consell donaria a un enginyer 
acabat de graduar per especialitzar-se?
Dins del món sanitari, l’enginyer 
pot estar en qualsevol posició, tot 
i que penso que el futur està en els 
enginyers bioinformàtics, on es barregen 
l’enginyeria i les bases de dades 
informàtiques per tal de fer una medicina 
més personalitzada. L’automatització 
ja la tenim coberta amb enginyers 
electrònics i mecànics però necessitem 
gent que entengui en enginyeria, en 
ordinadors i que tingui molt coneixement 
del sector mèdic per poder parlar amb 
genetistes i investigadors. 

“COSTA MOLT TROBAR ENGINYERS BIOINFORMÀTICS I BIOMÈDICS”

DIEGO MARTÍN, enginyer tècnic industrial i director del Servei Tècnic de Roche Diagnòstics
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EL TEIXIT EMPRESARIAL
Des de la Federació Espanyola d’Em-
preses de Tecnologia Sanitària (FE-
NIN) recorden que, bàsicament, el 
teixit empresarial català està format 
per empreses mitjanes i petites, i que 
el 33% de les despeses de les comuni-
tats autònomes és en sanitat. Per això, 
els anys de crisi i retallades han afec-
tat el sector, especialment aquells que 
no han sabut veure en el mercat exte-
rior una oportunitat. Malgrat això, 
ara són optimistes respecte del futur. 
De fet, el mercat de la tecnologia mè-
dica a Espanya, el 2015, va facturar 
uns 7.000 milions d’euros, segons la 
mateixa FENIN. 

En el cas català, el 
director de FENIN a 
Catalunya, Carles Sis-
ternas, afi rma que el 
tipus d’innovació que 
més es produeix és 
“en el diagnòstic in vi-
tro —anàlisi clínica— i 
en electromedicina”, 
i recorda que “hi ha 
moltes empreses que 
van començar com a 
spin-o�  d’una universitat que ara són 
molt conegudes”. Per a ells, la inter-
nacionalització és important, i des de 
la FENIN impulsen missions arreu 
del món. Júlia López, consellera 

Perquè la 
innovació arribi 
al mercat cal la 
col·laboració de 
metges 
i enginyers

EN CONSTANT MOVIMENT

La tecnologia mèdica es caracteritza per un constant i 
elevat nivell d’innovació, com a resultat d’una estreta 
col·laboració entre els nombrosos grups de recerca 
clínica dels hospitals i universitats amb la indústria. 
Segons l’European Medical Technology Industry 
el 2014 les empreses de tecnologia mèdica van 
presentar més d’11.000 sol·licituds de patents davant 
l’Ofi cina Europea de Patents, i van ocupar la primera 
posició per sectors. Durant aquests anys de crisi 
econòmica, ha quedat clar que les empreses que 
més han invertit en recerca i innovació són les que més 
han crescut en vendes i exportació, i han creat així més 
valor econòmic per als seus promotors i benefi ci 
assistencial per als pacients i la societat. 

L’IMPACTE BENEFICIÓS SOBRE LA SOCIETAT
El que avui entenem per tecnologia mèdica (o 
sanitària) es pot considerar, indistintament, un 
producte o una tecnologia que s’empra per millorar 
la salut i les afectacions que pateixen els individus 
al llarg de la vida. En les seves múltiples formes, les 
tecnologies mèdiques poden sevir per diagnosticar 
una patologia, fer seguiment de l’evolució d’un 
tractament, compensar una discapacitat, curar una 
malaltia greu o fi ns i tot salvar vides. Les tecnologies 
mèdiques tenen un impacte benefi ciós sobre la vida 
dels individus: contribueixen a una vida més llarga 
i saludable i capaciten els ciutadans per contribuir 
durant més temps a la societat. 

El catàleg de productes i serveis disponibles en 
aquest sector arriba als 500.000 articles, tant en 
l’àmbit domèstic (xeringues, aparells auditius, cadires 
de rodes, etc.) com en l’alta tecnologia (vàlvules 
cardíaques i marcapassos, neuroestimuladors, pròtesis 
de genolls...) o en l’àmbit hospitalari (sistemes de 
monitoratge i suport vital, equips de diagnòstic 
per imatge i combinacions avançades d’aquestes 
tecnologies). En els laboratoris d’anàlisis es poden 
portar a terme més de 2.500 proves diferents, 
mitjançant sistemes totalment automatitzats i 
robotitzats que integren els diferents processos 
de tractament de mostres i consoliden en un 
únic sistema tecnologies diverses de detecció i 
quantifi cació molt avançades.

Enginyer tècnic 
en Química Industrial.
President de la Comissió 
d’Innovació de FENIN 
(2009-2016)

Jordi Pujol

EN SEGONSA EUROPA:

Alemanya és el país 
amb més professionals 

empleats en aquest 
sector, seguida del 
Regne Unit, Itàlia, 

Suïssa, l'Estat espanyol 
i França. 

A CATALUNYA
es concentren el

38% 
d’empreses del sector.

Font: European Medical Technology Industry i FENIN
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EMPRESES, EMPRENEDORS I INVESTIGADORS EN UN MATEIX ESCENARI

Un dels agents clau en aquest 
ecosistema són les universitats, 
segons el doctor Lluís Pareras, gerent 
de l’Àrea d’Innovació del Col·legi de 
Metges i director de Healthequity, “el 
territori que més innovador hauria 
de ser per ADN, però el que ho és 
menys, sobretot quant a la gestió”. 
Pareras assegura que cal afavorir que 
surtin idees dels hospitals i de l’entorn 
universitari, perquè ja hi ha moltes 
idees per a la recerca, diu, però no 
amb criteri empresarial. “Penso que 
aquest és un dels nostres grans espais 
per a la millora”, afi rma, i explica 
que “la diferència entre la recerca i la 
innovació és que la primera transforma 
diners en coneixement, mentre que la 
innovació converteix el coneixement 
en diners o en impacte social”.

Des de la Federació Espanyola 
d’Empreses de Tecnologia Sanitària 

(FENIN) consideren també que hi 
ha molt marge de millora. Segons el 
director, Carles Sisternas, “sí que hi 
ha col·laboració, però estem molt 
lluny de l’ideal. La universitat innova 
i desenvolupa tecnologies de molt 
valor però en alguns casos no tenen 
aplicacions pràctiques o un mercat 
signifi catiu. Si la universitat tingués 
més relació amb la indústria es podria 
orientar la innovació a productes 
i tecnologies que tinguin utilitat i 
a un mercat que sigui important 
en dimensions”. Per això, assegura 
Sisternas, “trobem a faltar aquest punt 
de trobada entre el mercat, que les 
empreses representen i coneixen bé, i 
les universitats, que desenvolupen la 
innovació”. Per Júlia López, consellera 
tècnica de la Federació, la recerca que 
es fa des de les universitats, els parcs 
tecnològics i els hospitals s’ha de 

poder traslladar al sistema perquè la 
indústria hi pugui participar. “En molts 
casos, si les empreses no coneixen 
tota aquesta feina, es queda en una 
bombolla sense aplicacions efectives 
en el sistema. Aquesta també és la 
tasca de la FENIN, intentem posar en 
el mateix escenari els emprenedors, 
els investigadors i les empreses que 
fan R+D.”

Per la seva part, la secretària 
acadèmica de l’EEBE, Beatriz Giraldo, 
reconeix que des del grau “es dóna 
poca formació per emprendre”, però 
recorda els fòrums que organitzen 
cada any entre estudiants i empreses 
i apunta que “la motivació la 
vivim en els treballs de fi nal de 
grau perquè volem potenciar que, 
en la mesura que es pugui, si són 
projectes factibles, tinguin aquesta 
possibilitat”. 

cal devices i els serveis o les tecnologies 
de la informació. Penso que en el segon 
tipus és on la col·laboració pot ser més 
engrescadora, franca i positiva”. I, en 
aquest sentit, Pareras destaca diverses 
iniciatives que fomenten equips on hi 
ha enginyers i metges, com el cas del 
projecte Moebio, impulsat per Biocat 
i Sant Joan de Déu. “El nostre somni 
seria que hi haguessin esdeveniments 
que connectessin els metges que volen 
fer medical devices i els enginyers que 
saben com fer-los, perquè en aquests 
casos és el metge qui identifi ca l’opor-
tunitat i l’enginyer qui la pot fer real.” 

Segons el director de la FENIN, 
Carles Sisternas, a les empreses ja es 
donen casos d’equips polivalents amb 

tècnica de la Federació, explica que 
“normalment es fan activitats de pro-
moció internacional a mercats pros-
pectius com podria ser Amèrica Llati-
na, i ja s’està parlant de Polònia, que és 
un país molt interessant”. La FENIN 
també té com a objectius altres mer-
cats més madurs com el Canadà “on 
es produeix més innovació però on és 
més difícil penetrar, i hi ha missions 
conjuntes a països com el Japó”.

COL·LABORACIÓ NECESSÀRIA
Per aconseguir bons projectes amb fu-
tur cal la col·laboració de molts profes-

sionals que tradicionalment no estaven 
en contacte, com els metges i els engi-
nyers. El doctor Lluís Pareras és el ge-
rent de l’Àrea d’Innovació del Col·legi 
de Metges i director de Healthequity 
(una societat de capital de risc especia-
litzada en projectes de salut en estadis 
inicials), i assegura que si hi hagués una 
col·laboració efectiva entre ells “la in-
novació arribaria millor al mercat i de 
manera més ràpida”, però la realitat és 
que no es fa. Pareras recorda que la in-
novació en sanitat pot ser de diferents 
tipus: “Hi ha el sector biotech —que és 
una innovació molt clàssica—, els medi-

El mercat de la 
tecnologia mèdica 
a l’Estat espanyol 
va facturar 7.000 
milions d’euros 
l’any 2015
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diferents perfi ls. “Una de les coses bo-
nes és que sempre són professionals 
molt qualifi cats, però dependrà molt 
del focus de l’empresa que hi hagi per-
fi ls més comercials o tecnològics. Si 
l’enfocament és més comercial es bus-
quen professionals especialitzats com 
metges o biòlegs… i, en els processos 
productius, es demanen llicenciats en 
ciències de la vida, tot i que comencem 
a veure metges, biòlegs, i, sobretot, en-
ginyers especialitzats.” 

En aquest cas, des de la FENIN 
són molt optimistes amb els nous 
alumnes del grau en Enginyeria Bio-
mèdica, perquè, segons Sisternas “té 
tot el sentit del món”, però assegura 
que “haurem d’esperar”, perquè són 
uns estudis molt nous i amb poques 
promocions al carrer. Per la seva ban-
da, López recorda que “les empreses 
encara el desconeixen i tenen una 
informació força disseminada. A més 
del màster d’Enginyeria Biomèdica, 
ara també hi ha el grau sencer.  Tots 
aquests alumnes han de fer pràcti-
ques i això fa que les empreses cone-
guin millor aquesta branca de l’engi-
nyeria i estiguin incorporant aquests 
perfi ls professionals”.  

ECOSISTEMA EMPRENEDOR
Des del Col·legi de Metges s’impul-
sen fòrums que posen en contacte 
emprenedors amb inversors amb 
l’objectiu de fer créixer els projectes 
innovadors en sanitat. Cada any fan 
tres fòrums d’inversió i ja han aconse-
guit recollir 35 milions d’euros. “Les 
tres eines que té un emprenedor per 
aconseguir fi nançament són el clàssic 
FFF —de l’anglès, friends, family and 
fools—, per arribar als 100.000 euros; 
els business angels, que poden fer una 
inversió d’un o dos milions d’euros 
i és el que anomenaríem una sèrie A 
o inicial perquè els emprenedors tin-
guin capital per arribar a un punt de 
maduresa que els permeti accedir a 

El metge identifica 
la necessitat de 
tenir un aparell 
mèdic, i l’enginyer 
és qui el pot fer 
realitat 

rondes més altes; i els fons de capital 
de risc”, com el que té el Col·legi de 
Metges. I, en aquest cas, la notícia és 
que els fons de capital risc interna-
cionals “estan entrant en projectes 
nacionals de biotecnologia i medical 
devices”.  

Una altra opció de fi nançament 
és el públic, que pot col·laborar en 
fases molt inicials a través de prés-
tecs participatius. “Quan no tenen 
res, només la idea, no hi ha massa 
fonts de fi nançament privat a les 
quals puguin accedir de manera que 
aquesta mancança del mercat la co-
breixen les subvencions públiques”, 
afi rma Pareras, que recorda que una 

altra manera d’impulsar aquest ti-
pus de projectes innovadors és amb 
“la compra pública de tecnologia 
innovadora”, és a dir, “que hospitals 
d’aquí siguin consumidors en una 
primera onada d’aquesta tecnologia. 
Això ja es fa, però s’hauria de fomen-
tar i recomanar per tal que les grans 
multinacionals també participin en 
el desenvolupament de les compa-
nyies més petites”. 

Per altra banda, com a resultat de la 
crisi econòmica i per un canvi de mo-
del, “moltes companyies han convertit 
l’R+D (recerca i desenvolupament) en 
R+A (recerca i adquisició), i aquesta via 
de compra els estalvia molts diners”. ●
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYER

El professional especialitzat en desen-
volupament de producte és la base que 
determina tots els processos produc-
tius així com l’equip humà que hi ha 
darrere del desenvolupament, la fabri-
cació i la comercialització del producte. 
Ha de tenir la capacitat d’amalgamar 
idees i conceptes de procedència diver-
sa fins a integrar-les en un produc-
te per presentar-lo al mercat amb 
la millor qualitat i prestacions. Per 
a això, li calen no només profunds 
coneixements tècnics, sinó també 
grans dosis de creativitat, habilitat 
i capacitat d’adaptació per trobar 
una sortida viable en cada cas, co-
ordinant-se estretament amb els 
equips implicats tant en el procés 
de creació i fabricació del produc-
te com en relació amb el departa-
ment de màrqueting, les norma-
tives vigents, etc. Imprescindible 
en un departament d’R+D, aquest 
perfil arriba a ser determinant 
perquè una marca pugui créixer i 
convertir-se en símbol de qualitat 
i confiança per als clients. 

DETECTAR LES NECESSITATS I 
TREURE EL MÀXIM PROFIT 
AL PRODUCTE
Per a Galí Internacional, una 
empresa de construccions mecà-
niques, comptar amb bons pro-
fessionals especialitzats en des-
envolupament de producte li ha 
permès diversificar la seva línia 
de productes basant-se en l’es-

pecialització. Actualment, Galí Inter-
nacional és l’única de l’Estat espanyol 
que certifica vehicles ATEX ja que és 
experta en la protecció de vehicles 
industrials antideflagrants perquè pu-
guin operar en zones potencialment 
explosives (ATEX), sota l’estricte com-
pliment de la Directiva 94/9/CE. Té la 

central a Catalunya i seus a França, 
Itàlia i la Xina. “Vam començar l’any 
1951 desenvolupant productes capda-
vanters per a l’època, basats en una tec-
nologia pròpia en l’aplicació de l’aire 

comprimit (maquinària tèxtil de seri-
grafia sobre taula llarga; palanques de 
canvis i comandaments reductors per 

a camions i engegadors 
pneumàtics per a motors 
dièsel). Avui, en el nostre 
departament d’R+D, hi 
tenim vint persones dedi-
cades a desenvolupament 
de producte i projectes. 
Han de ser persones reso-
lutives i capaces de trobar 
un camí davant de situaci-
ons imprevistes. Han de 
tenir un bon coneixement 
tècnic en la seva especi-
alitat de mecànic o elèc-
tric. És fonamental que 
puguin treballar en equip 
alhora que mantenen 
una visió global. Els seus 
principals reptes són de-
tectar necessitats i treure 
el màxim profit al produc-

  

En un món canviant i competitiu com l’actual, l’èxit d’una empresa 
depèn tot sovint de la innovació, i en aquest punt, el perfil de 
desenvolupament de producte és cabdal per evitar l’estancament, 
adaptar-se a les necessitats del mercat i oferir novetats. Aquesta figura 
resulta fonamental en el departament d’R+D per aportar noves idees i 
aconseguir que aquestes arribin a convertir-se en una realitat factible, 
resolent pel camí tots els problemes de manera encertada i ràpida. 

Enginyer de desenvolupament de producte: 
el professional que troba una solució a tot

Theknos    Gener 201728

HAN DE SER 
PROFESSIONALS 
RESOLUTIUS I CAPAÇOS 
DE TROBAR SORTIDA 
DAVANT SITUACIONS 
IMPREVISTES

Un professional:

✔  Resolutiu/va 

✔  Amb bons coneixements 
tècnics 

✔  Capaç de coordinar-se 
amb la resta d’equips 
implicats en el procés de 
creació i fabricació del 
producte

✔  Creatiu/va

✔  Capaç d’adaptar-se a 
qualsevol situació per 
trobar una sortida viable
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te que desenvolupen garantint-ne la 
qualitat. “Desenvolupen el producte, 
però en fan també el seguiment de la 
fabricació, l’assemblatge i les proves de 
funcionament. En tenen un gran co-
neixement i participen activament en 
totes les fases”, assegura Núria Jerez, 
gerent de Recursos Humans de Galí 
Internacional, convençuda que a l’Es-
tat espanyol tenim molt bons professi-
onals amb aquest perfi l.

UN PERFIL MOLT SOL·LICITAT
El projectista mecànic, el cap de des-
envolupament de producte i l’especi-
alista en patents han de gaudir d’una 
comunicació fl uida perquè la fusió 
d’aquests tres aspectes en l’equip de 
treball són fonamentals. 

Segons les dades del Servei d’Ocu-
pació i Promoció Professional del Col-
legi (SOPP), l’any 2015 el perfi l de des-
envolupament de producte ha estat el 
cinquè més sol·licitat.  ●

  

Francesc Gasch García, 
Col·legiat  22. 909 

“La responsabilitat és molt gran, però les 
satisfaccions un cop el projecte veu la 
llum i funciona són enormes”
Just després de titular-se com a enginyer, Francesc Gash García va marxar 
a treballar a França, al departament de desenvolupament de producte 
de Decathlon. “Era l’any 2010, en plena crisi, i a Catalunya no trobava 
les mateixes oportunitats que en altres països del centre d’Europa. 
La meva experiència va ser molt positiva.” A Decathlon, en Francesc 
s’encarregava de la part més creativa del procés de desenvolupament del 
producte, des de la conceptualització de nous conceptes relacionats amb 
l’esport fi ns a l’anàlisi de tendències del mercat, passant per la selecció 
de materials o fi ns i tot la creació del packaging. “Aquesta barreja de 
tasques em feia estar en constant investigació i gaudir de tot el procés de 
desenvolupament. La coordinació i la interacció entre equips també era un 
element clau per a l’èxit del projecte. Una tasca gens fàcil de fer”, explica, 
segur que als perfi ls com el seu el mercat exigeix sobretot creativitat i 
innovació a l’hora de generar solucions. 

Persona inquieta i curiosa, quan encara estava a Elisava va desenvolupar 
dues patents: una d’un tap i una d’un generador de bicicletes estàtiques 
per donar electricitat a les instal·lacions del gimnàs amb el moviment de 
la bici. Actualment, col·labora com a professional freelance amb diferents 
empreses en el sector del disseny de mobiliari i accessoris de la llar. “La 
sensació de fer productes aportant valor afegit per mitjà del disseny, la 
qualitat i els acabats, tenint l’usuari fi nal en el centre de tot el procés, és 
el que veritablement m’omple. La responsabilitat és molt gran, però les 
satisfaccions un cop el projecte veu la llum i funciona són enormes.”

EN PRIMERA PERSONA

UN PERFIL DETERMINANT 
PERQUÈ UNA MARCA 
CREIXI I ES CONVERTEIXI 
EN SÍMBOL DE QUALITAT 
I CONFIANÇA PER ALS 
CLIENTS
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Els enginyers com a tècnics 
garants en l’eficiència energètica

ENGINYERS BCN té, entre les seves 
funcions públiques, la de garantir que 
l’exercici professional s’adeqüi a la nor-
mativa i les bones pràctiques i, per això, 
procura avaluar els diferents àmbits de 
l’enginyeria en els quals actuen les nos-
tres persones col·legiades.

Un focus d’interès és conèixer el 
nombre d’infraccions comeses per tèc-
nics competents en els diferents àm-
bits sectorials, a fi de millorar l’oferta 
formativa allà on es detecti que hi pot 
haver un major nombre d’infraccions 
i/o sancions per tal de garantir els drets 
i els interessos de les persones destina-
tàries de l’actuació professional i la seva 
qualitat. Un altre focus és el seguiment 
de l’aplicació de la tramitació dels certi-
ficats d’eficiència energètica. 

Una de les darreres gestions ha es-
tat consultar a la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Indus-
trial (DGEMSI) el nombre d’infracci-
ons comeses per tècnics en matèria de 
certificació de l’eficiència energètica 
dels edificis previstes a la disposició 
addicional dotzena del Reial decret le-
gislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei de sòl i re-
habilitació urbana (i anteriorment a la 
disposició addicional tercera de la Llei 
de l’Estat 8/2013, de 26 de juny).

CERTIFICATS FRAUDULENTS
La informació facilitada és que, de 2014 
a 2016, la DGEMSI ha incoat 38 expe-
dients sancionadors, que estan encara 
en tràmit, per la presumpta comissió 
de la infracció molt greu de falsejar la 
informació en l’expedició o el registre 
de certificats d’eficiència energètica. 

D’aquests 38 expedients sancionadors, 
31 corresponien a tècnics.

Així mateix, es va sol·licitar la identi-
ficació de la titulació universitària o la 
professió dels tècnics presumptament 
infractors i ens han referit que els expe-
dients sancionadors es concentraven en 
dues professions concretes, una amb 13 
expedients (42%) i l’altra amb 18 expedi-
ents (58%), i no constava la incoació de 
cap expedient sancionador a un enginyer 
tècnic industrial en aquest àmbit. No obs-
tant això, és cert que el tant per cent dels 
certificats emesos per enginyers tècnics 
industrials es troba al voltant del 9% del 
conjunt dels emesos a l’àmbit territorial 
de la província de Barcelona.  

ENGINYERS BCN constata amb 
satisfacció que els enginyers tècnics 
industrials poden ser considerats pro-
fessionals qualificats en aquest àmbit 
no només en virtut de les seves atribu-
cions professionals sinó també per la 
seva diligència professional, amb el be-
nentès que convidem totes les persones 
col·legiades a mantenir aquest grau de 
professionalitat i afegir el nostre gra de 
sorra per tal d’incrementar la confiança 
i la conscienciació de la ciutadania so-
bre l’accés sostenible a l’energia i l’efici-
ència energètica. l

El 24 de novembre, el Col·legi va 
signar un acord amb dues entitats de 
control (DEKRA Ambio i ECOCERT) 
per millorar i facilitar la legalització de 
les activitats i les obres. Aquest acord 
se circumscriu a la creació d’una taula 
interpretativa destinada a unificar 
els criteris tècnics d’informació 
i verificació del Col·legi, que les 
dues entitats de control aplicaran 
posteriorment.

Això farà que el col·legiat estigui 
més protegit en la seva tasca i tingui 
la tranquil·litat que els criteris seran 
similars en aquestes dues fases. 
Aquesta taula també servirà per 
resoldre dubtes o discrepàncies de 
criteri en possibles casos que els 
col·legiats plantegin.

Aquesta taula podrà ampliar-
se amb altres entitats un cop 

estigui plenament consolidada i 
en cap cas restringeix la llibertat 
d’elecció d’empresa. La unificació 
de criteris farà que els tràmits siguin 
més senzills i comportarà tot un 
seguit d’avantatges importants a 
tots aquells treballs de col·legiats 
d’ENGINYERS BCN que hagin portat 
a terme el control documental en el 
Col·legi (IIT, visat o RVD).

Podeu consultar els avantatges 
directament a les dues empreses: www.
dekra-ambio.es i www.ecocert.com/es

Des del Col·legi estem molt satisfets 
d’haver pogut arribar a acords amb 
aquestes dues entitats de referència 
al nostre país, ja que pensem que és 
una millora evident per als nostres 
col·legiats i una ampliació dels serveis 
que pot oferir ENGINYERS BCN.    l

CONVENIS

Ara la inspecció d’obres i activitats 
serà més fàcil. Nous i importants 
avantatges per als col·legiats

Rafael Alegre Batalla
Lourdes Ávila Ruiz   
Armando Barnils Dube 
Luis Ángel del Campo Prieto
Miguel Ángel Finestra Lax 
Rafael González Pascual
Rogelio Guillén Cantín
José Mañes Domingo 
Pedro Martí Sabaté 
Guillermo Massana Moliné
Juan Moragues Balagué  
Santiago Paluzie Parés
Arturo Ricart Ribera 
Jaime Vidal Aroza 
Jaime Ziegler Durán

Els companys 
que ens han 
deixat
El Col·legi vol donar el 
suport a les famílies dels 
companys que ens han 
deixat al llarg de l’any 2016:

Text Jordi Barril, cap dels Serveis 
Jurídics del Col·legi.
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PREGUNTES FREQÜENTS

PREGUNTES FREQÜENTS

Les dietes són la remuneració que per-
segueix la reparació de les despeses de 
manutenció i allotjament que es pro-
dueixen quan el treballador s’ha de des-
plaçar temporalment fora del centre 
habitual de treball. Per tal de determi-
nar el dret a percebre les dietes cal ana-
litzar el conveni col·lectiu aplicable o bé 
el contracte. 

Si l’empresari vol abonar al treba-
llador les dietes en concepte de manu-
tenció i estada per desplaçament en un 
import superior a l’establert al conveni 
col·lectiu cal saber si queden subjectes 
a tributació. En aquest sentit, la Di-
recció General de Tributs entén que 
encara que superin els imports fi xats 
en conveni, aquestes dietes poden es-
tar-ne exemptes, ja que la subjecció o 
no a la tributació és independent dels 
imports de les dietes que estiguin es-

Estan exemptes de tributació les dietes, 
en el cas que no superin els límits legals?

tablerts en el conveni col·lectiu, ja que 
l’exoneració de gravamen només de-
pèn de la quantia diària que l’empresa 
satisfaci als treballadors en concepte 
de dietes per a despeses de manuten-
ció i estada que derivin del desplaça-
ment dels treballadors. 

En defi nitiva, les dietes de conveni 
que no arribin al límit fi xat a la nor-
mativa estan exemptes de tributació i 
les que superin els límits estaran sub-
jectes en la part que excedeixi del que 
estableix la normativa (article 9.A.3.a 
del Reglament de l’IRPF). l

Trobareu les consultes mé s 
freqü ents que rep el Servei 
d’Assessorament Jurídic 
d’ENGINYERS BCN a 
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

PUBLIREPORTATGE

  

Schneider Electric, especialista glo-
bal en gestió de l’energia i automa-
tització, va organitzar el passat 9 de 
novembre l’esdeveniment “IoT en 
els quadres elèctrics”, un acte inau-
gurat per Xavier Barnils, responsable 
de Prescripció de la companyia, que 
va posar de manifest l’estratègia de 
Schneider Electric en l’àmbit de la 
Internet de les coses (IoT).

TRES PILARS FONAMENTALS
Francesc Juan, responsable del De-
partament d’Arquitectures i Sistemes, 
va explicar com l’empresa entén la IoT 
a través de tres pilars fonamentals. El 
primer és millorar les companyies a 
través de la connectivitat i l’anàlisi. 
El segon és construir nous models de 

negoci per fomentar l’efi ciència a tra-
vés d’ofertes connectades. L’últim és 
fomentar el compro-
mís del client, cons-
truint relacions du-
radores durant tot el 
cicle de vida.
 
NOVETATS 
DE LA COMPANYIA
Per la seva part, Al-
berto Gutiérrez, 
product manager de 
Final Distribution, 
va presentar algunes 
de les darreres nove-
tats de la companyia, 
com el Power Tag, un 
sensor sense fi l que 

Més informació: www.schneiderelectric.es 

capta l’energia per millorar la super-
visió i la seguretat en els quadres elèc-

trics, o l’Smartlink 
ELEC, que permet als 
propietaris de petits 
negocis connectar-se 
a la instal·lació elèc-
trica a través del mò-
bil o la tauleta  d’una 
forma senzilla. 

Finalment, Gutiér-
rez també va parlar de 
les novetats de l’Smart 
Panel, una solució que 
millora la supervisió, 
el control i la mesura 
dels paràmetres vitals 
de qualsevol instal-
lació elèctrica.   l

Jornada “IoT als quadres elèctrics”

32.000 exemplars 
de la Guia de 
professionals 
distribuïts el 2016
La Guia de professionals ofereix 
informació a particulars o empreses 
que necessitin contactar els serveis 
d’un enginyer. Té més de 900 
col·legiats inscrits, 
repartits en 139 
municipis catalans, 
i preparats per fer 
més de 600 feines 
diferents. Durant 
el 2016 s’han 
encartat 32.000 
exemplars en 
revistes 
especialitzades 
de diferents 
sectors. 

col·legiats inscrits, 

municipis catalans, 

més de 600 feines 

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat
segueix-nos:

Guia de 

professionals

CONFIA EN UN PROFESSIONAL 
RESPONSABLE

EL VISAT DEL  COL·LEGI,  
UNA GARANTIA  
PER AL CIUTADÀ

Amb el visat el Col·legi certifica la competència i responsabilitat dels seus col·legiats. A més de garantir  una bona pràctica professional, és una garantia per al tècnic, per a l’obra, l’Administració i per als usuaris finals.

Amb el professional que visa els seus treballs, t’estalviaràs problemes, temps i diners. Hi sortiràs guanyant.

QUALITAT

SEGURETAT

GARANTIA

RESPONSABILITAT

PROFESSIONALITAT

FORMACIÓ

elcollegiconnecta.cat
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La tecnologia d’extracció d’hidrocarburs amb fracturació hidràulica 
( fracking) ha revolucionat el mercat del gas i el petroli a països com 
els Estats Units. Per contra, a Europa, aquesta tecnologia no ha 
tingut bona acollida. Els problemes ambientals, el rebuig ecologista i 
els preus dels combustibles expliquen aquesta davallada.

El fracking fa figa a Europa

Els conflictes ambientals i els preus dels 
combustibles aturen la fracturació hidràulica 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat

Entre els anys 2010 i 2013 es van tra-
mitar a l’Estat espanyol un centenar 
de projectes de fracturació hidràulica. 
Per contra, a principis de la tardor de 
2016, l’empresa multinacional BNK 
Petroleum, una de les promotores del 
fracking a bona part d’Europa, va fer 
desaparèixer d’Internet la pàgina web 
de la seva filial a l’Estat espanyol. Era 
tot un símbol de la ràpida davallada 
d’una de les activitats extractives que 
més conflictes ambientals ha provo-
cat durant els últims anys.

El 15 d’octubre de 2016, BNK havia 
confirmat la retirada de l’últim pro-
jecte d’investigació d’hidrocarburs 
que encara tenia en marxa a l’Estat 
espanyol, anomenat Urraca, situat a 
la província de Burgos. El mes de juny 
aquesta empresa d’origen canadenc 
s’havia fet enrere del projecte Seda-
no. En tots dos casos, la multinacional 
petroliera havia decidit no demanar 
la renovació del permís d’exploració 
d’hidrocarburs, després d’haver ca-
ducat els permisos concedits inicial-
ment, i sense que l’Administració cen-
tral hagués completat els tràmits de 
declaració d’impacte ambiental.

BNK no ha estat l’única que ha aban-
donat el fracking a l’Estat espanyol. 
La companyia Repsol, per exemple, 
va anunciar el març que renunciava a 
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Una de les moltes lleis catalanes 
anul·lades pel Tribunal Constitucional 
(TC) els últims anys fa referència 
explícita al fracking. La sentència 
dictada pel TC el 25 d’abril de 2016, en 
concret declara “anticonstitucional i 
nul” l’article 167.1 de la Llei 2/2014, de 

mesures fi scals, perquè considera que 
la Llei espanyola de mineria preval 
sobre les lleis autonòmiques, i, per 
tant, Catalunya no pot limitar l’ús de 
la fracturació hidràulica en el seu 
territori.  Poc després de fer-se 
pública la decisió del TC, Joan Aregio, 

en aquell moment secretari 
d’Empresa i Competitivitat de la 
Generalitat, va reiterar que, seguint el 
criteri del Parlament, el Govern 
prendrà les mesures necessàries per 
evitar la utilització del fracking a 
Catalunya.

EL CONSTITUCIONAL TOMBA LA LLEI CATALANA

millors condicions per a l’ús del frac-
king a Europa, l’oposició ciutadana ha 
refredat els projectes, i empreses com 
Chevron han renunciat als permisos 
d’exploració de què disposaven. Holan-
da manté una moratòria fi ns al 2020 
mentre que Alemanya continua con-

cedint permisos per fer prospeccions 
amb fracking però, al mateix temps, 
imposa limitacions tècniques que 
difi culten l’ús comercial d’aquesta 
tècnica.

Quins són els motius d’aquesta 
davallada? L’oposició ciutadana, im-
pulsada molt sovint pels grups ecolo-
gistes, ha estat un dels condicionants 
principals per a la implantació del frac-
king a bona part d’Europa. No obstant 
això, en molts casos, l’element decisiu 
ha estat el preu del petroli i el gas en el 
mercat internacional. Mariano Mar-

zo, professor de recursos energètics 
de la Universitat de Barcelona, explica 
que amb preus baixos com els que es 
mantenen des de fa dos, “cap empresa 
vol invertir en la recerca de nous re-
cursos de gas o petroli, i menys encara 
en un sector que, com el fracking, pro-
voca una notable resposta social”.  ●  

DIVERSES 
MULTINACIONALS HAN 
DEIXAT AQUESTA PRÀCTICA 
A L’ESTAT ESPANYOL

Què farà el nou 
Govern espanyol?
El Congrés dels Diputats va 
aprovar el 29 de març passat 
una proposició no de llei en què 
es demanava al Govern central 
la paralització cautelar de tots 
els projectes d’investigació i 
explotació amb fracturació 
hidràulica. La proposta va rebre 
els vots a favor dels diputats 
de PSOE, Podemos, ERC, PNB i 
Democràcia i Llibertat, mentre 
que els de Ciutadans es van 
abstenir i els del PP van votar-hi 
en contra. La proposició va quedar 
sobre la taula del Govern en 
funcions fi ns al mes de novembre.

El nou ministre d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital, Álvaro 
Nadal Belda —germà bessó del 
secretari d’estat d’Energia del 
govern anterior, Alberto Nadal—, 
haurà de fer front a molts confl ictes 
pendents en àmbits com el mercat 
energètic i la crisi de les renovables, 
i, en les actuals circumstàncies 
polítiques, no es preveu que revifi  el 
confl ictiu fracking.  

I A MÉS
l’exploració de recursos en el projecte 
Luena (sud-oest de Cantàbria).

Una de les escasses iniciatives de 
fracking que es manté latent a l’Es-
tat és la liderada per Hidrocarburos 
de Euskadi, propietat d’Energiaren 
Euskal Erakundea (societat públi-
ca del Govern basc). En aquest cas, 
continuen vigents sis permisos d’in-
vestigació que podrien convertir-se 
en autoritzacions d’explotació quan 
millorin les condicions socioeconò-
miques. A Catalunya, per contra, no 
hi ha vigent cap permís d’investigació 
o explotació amb aquesta tecnologia.

LA SORT DEL FRACKING A EUROPA
El fracking ha tingut, els últims anys, 
una sort molt desigual en altres països 
europeus. França, per exemple, manté 
des del 2011 una prohibició total de fer 
servir aquesta tecnologia mentre que 
el govern de Theresa May, al Regne 
Unit, ha recuperat les esperances de 
les companyies petrolieres després 
de derogar una normativa del comtat de 
Lancashire que prohibia el fracking.

A Polònia i Romania, dos dels paï-
sos on els geòlegs creuen que hi ha les 

32-33 TK209 Sostenibilitat.indd   33 02/01/17   21:19



Theknos    Gener 201734

INNOVACIÓ

La necessitat de 
la gestió energètica eficient

El 2017 ENGINYERS BCN celebra 
l’Any de la Gestió Energètica Eficient, 
coneixedor que l’eficiència energètica 
és una pràctica que té com a objectiu 
la reducció del consum d’energia per 
abaixar costos, promoure la sosteni-
bilitat econòmica i el respecte me-
diambiental. Cal aplicar polítiques 
d’eficiència energètica en els dife-
rents àmbits de la societat, ja des de 
la vessant domèstica, de la mobilitat, 
a les ciutats, en el transport, però 
sobretot en l’edificació i també en la 
indústria, que és una gran consumi-
dora d’energia i per a qui implicaria 
una millora de competitivitat. Mit-
jançant les auditories energètiques 
es té coneixement de com assolir la 
reducció de la demanda d’energia, 
dels costos que comporta, fet que 
permet avançar cap a un mo-
del de desenvolupament  
sostenible.

Amb una ges-
tió energètica 
eficient es 
busca reduir 
l’energia d’en-
trada en el 
sistema sense 
afectar negati-
vament la sortida, 
ja sigui el producte 
acabat, el confort, la 
salubritat, el respecte 
mediambiental o la se-
guretat. I es fa aplicant 
els factors de correcció 
precisos en l’edificació  
i les seves instal·lacions, 
les instal·lacions indus-
trials, en el transport, 
a tot arreu, mitjançant 

sistemes innovadors, productes i 
materials adients i l’ús de les noves 
tecnologies. En definitiva, es tracta 
d’adequar el consum real del sistema 
al consum nominal (o racional), redu-
ir el consum nominal amb l’eficiència 
tecnològica i minimitzar la demanda 
per optimitzar el servei energètic i 
l’ús de bones pràctiques de compor-
tament eficient. 

ENGINYERS BCN, conscient de la 
necessitat de la gestió energètica, ha 
avançat en aquest camí promovent 
la certificació d’experts en auditori-
es energètiques, tècnics que podran 

donar resposta a les necessitats i als 
requeriments de la societat.

EL CERCLE DE MILLORA CONTÍNUA
Com es poden assolir resultats en 
l’àmbit de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat? Doncs aplicant els cri-
teris del sistema de gestió energètica 

de la norma ISO 50001 i basant-se en 
el cercle de millora contínua (vegeu el 
dibuix), que, en síntesi, planteja: Pla-
nificar > Fer > Mesurar > Actuar, per 
assolir, consolidar i continuar millo-
rant el nostre comportament energè-
tic, amb compromís i determinació.

És molt important conèixer els 
punts febles i els punts forts que te-
nim, així com quines són les amena-
ces i quines les oportunitats si volem 
avançar cap a l’excel·lència en la gestió 

energètica. Seguint aquest criteri, 
el Col·legi, en organitzar el 

programa d’activitats 
del proper any, té en 

compte el cercle 
de millora contí-
nua, que culmi-
narà, un cop fe-
tes les enquestes 

previstes, en un 
DAFO de la gestió 

energètica eficient, 
element clau per a la pre-

sa de decisions. El DAFO 
es presentarà en el debat 

tècnic de cloenda de l’Any i 
s’identificaran els punts fe-

bles i forts, i les amenaces i 
les oportunitats analitzades, 
per assolir l’objectiu d’una 
gestió energètica eficient 

que permeti assegurar un fu-
tur sostenible. l

PLA D’ACCIÓ
Llibre de l’edifici. 

Manual 
d’operació i 

manteniment.  
Gestió 

industrial.

COMPROMÍS
Factor humà.

Equip directiu.
Personal de 

l’organització.

AVALUAR
Avaluació del 

comportament 
energètic.

Aplicació de les 
mesures 

correctores.

MESURAR
Anàlisi de dades.

Proposta 
de mesures 
correctores.

FER
Control tècnic 

de les 
instal·lacions.
Adquisició de 

dades.

AMB LES AUDITORIES 
ENERGÈTIQUES SABEM 
COM REDUIR LA 
DEMANDA D’ENERGIA PER 
ANAR CAP A UN MODEL 
DE  DESENVOLUPAMENT 
SOSTENBILE

CERCLE DE MILLORA 
CONTÍNUA

Pere Rodríguez, 

coordinador de l'Any de la Gestió 
Energètica Eficient
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ESTRATÈGIA EMPRESARIAL. 
PER QUÈ L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?
Les empreses es troben un entorn glo-
balitzat dins d’un marc de crisi econò-
mica de llarga durada en el qual cal un 
canvi d’estratègia. És necessària una 
contenció de la despesa o del nivell d’ac-
tivitat. Davant d’aquest nou paradigma 
cal trobar noves solucions i redissenyar 
les actuals per fer més amb menys. En 
aquest marc global, l’efi ciència energè-
tica és una oportunitat davant dels rep-
tes que afronten les empreses, en par-
ticular i la societat en general. Aquests 
reptes són:
—  El canvi climàtic. L’energia és res-

ponsable del 80% de les emissions de 
CO2 mundials, i el 50% de la reducció 

d’emissions vindrà per l’efi ciència 
energètica.

—  La dependència energètica exteri-
or. Només el 4% aproximadament de 
l’energia consumida a Catalunya és 
produïda al territori i aquest fet, jun-
tament amb la volatilitat dels preus, 
exposa a situacions d’inestabilitat 
periòdiques.

—  La competitivitat empresarial. 
L’efi ciència energètica hi contribueix 
mitjançant un seguit d’externalitats 
positives com són la generació de no-
ves oportunitats de negoci i de llocs 
de treball qualifi cats, així com en la 
reducció de la factura energètica.

Davant d’aquests reptes i de les pre-
visions pel que fa a l’increment pre-
vist del 100% del consum d’energia el 
2050 i la necessitat de reducció a la 
meitat de les emissions en el mateix 

Text Clúster d’Eficiència Energètica de 
Catalunya (CEEC)

període, estem en una situació que 
posa l’efi ciència en el centre de les 
polítiques a desenvolupar tant per 
les institucions públiques com per 
les empreses. La gestió de l’energia és 
clau per abordar el dilema energètic. 
Efi ciència = fer MÉS amb MENYS.

ASPECTES DE L’ENTORN 
A CONSIDERAR
1. Distribució del consum 
A Catalunya, el consum d’energia, 
d’acord amb les darreres estadísti-
ques publicades (2014) per l’ICAEN, 
es divideix com indica el gràfi c 1.
2. Preu de l’energia elèctrica
L’Estat espanyol és el país amb el 
preu de l’energia per a les pimes in-
dustrials més car de la UE-28. En el 
període 2008-2014, el preu de l’ener-
gia per a aquest tipus de consumidor 
ha augmentat un 100% (a la UE-

Les empreses es troben un entorn globalitzat dins d’un marc de crisi econòmica de 
llarga durada en el qual cal un canvi d’estratègia. És necessària una contenció de la 
despesa o del nivell d’activitat. Davant d’aquest nou paradigma cal trobar noves 
solucions i redissenyar les actuals per fer més amb menys. En aquest marc global, 
l’efi ciència energètica és una oportunitat davant dels reptes que afronten les 
empreses, en particular i la societat en general.

La millora de l’eficiència energètica 
com a estratègia empresarial
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El Clúster d’Efi ciència Energètica 
de Catalunya (CEEC) és un ens que 
té la fi nalitat d’impulsar l’àmbit de 
l’efi ciència energètica a través de la 
col·laboració entre les empreses i 
les entitats associades, procedents 
de l’àmbit tecnològic, de recerca, 
institucional, regulador, industrial, 
informatiu i de negoci.

El CEEC es constitueix com una 
agrupació empresarial sense ànim de 
lucre que engloba les empreses que 
ofereixin, promocionin o desenvolupin 
productes o serveis relacionats amb 
l’efi ciència energètica en els sectors 
següents: edifi cis, mobilitat, serveis 
públics, indústria i formació.

A diferència de les associacions o 
agrupacions sectorials, el nexe comú 
del CEEC no és el tipus de producte 
fabricat ni el fet de compartir el 
mateix mercat, sinó la voluntat 
dels seus integrants d’accedir a 
uns objectius comuns d’increment 
de valor del producte o servei per 
augmentar-ne l’efi ciència energètica 

i d’aprofi tament de les noves 
oportunitats de negoci existents 
entorn d’aquesta.

La fi nalitat de Clúster és promoure 
la competitivitat dels membres 
associats, potenciant la col·laboració 
entre empreses i altres agents del 
sector de l’efi ciència energètica 
per tal d’oferir al mercat solucions 
integrades i innovadores en efi ciència 
energètica, unint els productes 
i serveis de la cadena de valor i 
aportant solucions en paquets que 
engloben productes, instal·lacions, 
manteniment i gestió.

ACTUACIONS
El Clúster es basa en la col·laboració 
entre les empreses i entitats 
associades per obtenir els benefi cis 
derivats de la sinergia entre elles. Per 
això, es defi neixen diverses accions:
—  Desenvolupament de nous paquets 

o solucions integrades d’alta 
efi ciència energètica, competitives 
en el mercat internacional.

—  Identifi cació de 
complementarietats entre les 
empreses i foment dels projectes 
de col·laboració.

—  Foment de l’intercanvi de 
coneixements per a l’aplicació 
d’innovacions i nous 
desenvolupaments.

—  Potenciació de l’accés als ajuts 
públics a les inversions en R+D+I.

—  Foment de l’intercanvi 
d’experiències empresarials i 
professionals entre els associats.

—  Promoció de la participació 
dels associats en el mercat de 
l’efi ciència energètica mitjançant 
la informació sobre licitacions, 
contractes comercials, etc.

—  Difusió i promoció de les 
capacitats, productes i serveis 
en efi ciència energètica oferts 
pels associats (cursos formatius, 
participació en fi res, convencions, 
campanyes promocionals, etc.).

—  Foment i participació en cursos de 
formació per a professionals.

QUÈ ÉS EL CLÚSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

28 ha estat d’un 32% i a l’Eurozo-
na d’un 28%).
 3. Aspectes geoestratègics
La millora de l’efi ciència energètica és 
una necessitat apressant davant la crisi 
energètica que estem vivint. En el con-

ARTICLE TÈCNIC

text d’una energia cada cop més cara i 
escassa, cal actuar per millorar l’efi cièn-
cia dels usos sense abandonar cap opció 
tecnològica disponible.

En el panorama energètic actual, 
amb les recents incerteses associa-
des als preus de l’energia i les ines-
tabilitats polítiques en alguns països 
exportadors d’hidrocarburs, reduir el 
consum energètic mitjançant tecno-
logies més efi cients és fonamental en 
la defi nició de nous usos de l’energia 
en la nostra societat. 
4. Consciència ambiental
Si posem el focus en els reptes ambien-
tals i socials que ens sotgen és impres-

l Transport 5.492,9 42,3
l Indústria 3.540,4 27,3
l Domèstic 1.964,6 15,1
l Serveis 1.584,6 12,2
l Primari 408,4 3,1
TOTAL 12.990,9 100

 Ktep %Gràfi c 1: DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM
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cindible desenvolupar un nou model 
de desenvolupament sostenible, incre-
mentant la productivitat de la nostra 
economia i l’ús efi cient dels recursos. 

Aquest repte de trobar un model de 
desenvolupament sostenible obliga a 
una refl exió profunda i a un canvi de pa-
radigma en el nostre model energètic.
5. Globalització de l’economia
En relació amb l’increment de la 
productivitat, la reducció de recur-
sos utilitzats en la nostra activitat 
econòmica permetria a les empreses 

un increment de competitivitat en el 
mercat. En el cas de les empreses ca-
talanes, és imprescindible si es prete-
nen assolir els nivells dels països més 
avançats de la Unió Europea. 

En aquest sentit, la implementació 
de mesures d’efi ciència energètica ha 

En el context de globalització, els 
costos energètics de les empreses 
catalanes han de ser competitius res-
pecte dels seus competidors interna-
cionals. Per tant, l’efi ciència energèti-
ca és un element clau per a les empre-
ses industrials.

Les diferències entre els preus de 
l’energia entre l’Estat espanyol i la 
resta de països de la UE posen de ma-
nifest la necessitat de millorar l’efi ci-
ència energètica de la indústria cata-
lana. La millora de l’efi ciència energè-

ÉS IMPRESCINDIBLE 
DISSENYAR UN NOU MODEL 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE, INCREMENTANT 
LA PRODUCTIVITAT DE 
L’ECONOMIA I L’ÚS EFICIENT 
DELS RECURSOS

de l’energia consumida 
a Catalunya és 

produïda al territori.

4%

tica és, per tant, un element clau per a 
la competitivitat de les empreses
6. Nous sectors d’activitat
Tal com s’ha comentat anteriorment, 
l’efi ciència energètica té un potenci-
al enorme de creació de negoci i de 
llocs de treball qualifi cats, mitjan-
çant el desenvolupament de nous 
sectors d’activitat en l’àmbit de la 
digitalització, la mobilitat sostenible 
i la generació distribuïda, activitats 
que amplien l’abast del sector de l’efi -
ciència energètica. l

El Clúster d’Efi ciència Energètica de Catalunya promou el 
desenvolupament del sector per tal de donar resposta als reptes indicats 
en aquest article i en concret a la competitivitat empresarial:
1.  En l’actual context de globalització, els costos energètics de les 

empreses catalanes han de ser competitius respecte dels competidors 
internacionals. Per tant, l’efi ciència energètica és un element clau per a 
les empreses industrials.

2.  Les diferències entre els preus de l’energia entre l’Estat espanyol i la 
resta de països de la UE, posen de manifest la necessitat de millorar 
l’efi ciència energètica de la indústria catalana. 

3.  La millora de l’efi ciència energètica és, per tant, un element clau per a 
la competitivitat de les empreses.

4.  Cal un impuls coordinat tant pel que fa a les administracions 
públiques com al sector privat per facilitar la implementació de 
mesures d’efi ciència energètica a les empreses. 

CONCLUSIONS

de permetre un creixement de l’acti-
vitat econòmica, i, per tant, la genera-
ció d’ocupació, fet d’especial rellevàn-
cia en l’actual tessitura econòmica i 
que es desenvolupa en les conclusi-
ons d’aquest informe.

Són aquestes ineludibles respon-
sabilitats en la defi nició d’aquest 
model de futur, les que han de situar 
l’estalvi i l’efi ciència energètica entre 
les prioritats d’actuació de la nostra 
societat en conjunt, i permetre que 
l’efi ciència energètica s’erigeixi com 
un nou factor de desenvolupament 

fonamental per a la sosteni-
bilitat del nostre planeta.

ELS PREUS DE 
L’ENERGIA A LA 
UE DEMOSTREN 
LA NECESSITAT DE 
MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DE LA 
INDÚSTRIA CATALANA 
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El nostre entorn energètic ens plante-
ja grans reptes a mitjà i llarg termini. 
Del 20-20-20 l’any 2020 al 40-27-27 
l’any 2030. Major efi ciència energèti-
ca, menor emissió de CO2 i una major 
participació de les energies renova-
bles són ja termes obligatoris en els 
nostres dissenys d’edifi cis. 

Però, a més, sempre s’han de consi-
derar dos aspectes vitals: assegurar la 
qualitat del servei energètic cobert, i 
que el cost econòmic, tant en la inver-
sió inicial com en l’ús posterior, sigui 
òptim. 

En tots els aspectes indicats, les 
tecnologies associades al gas natural, 
calderes de condensació, escalfadors 
d’ACS, bombes de calor a gas, tant de 
compressió com d’absorció i fi ns i tot 
els equips de microcogeneració, cons-

Més informació: www.gasnaturaldistribucion.com

ral, en els anys 2014 i 2015, ha repre-
sentat entre el 10 i el 8,5% de l’objectiu 
de reducció d’emissions de CO2 previst 
pel Ministeri de Medi Ambient (MA-
GRAMA) per al conjunt dels sectors 
difusos del nostre país. 

Respecte a la interrelació amb les 
energies renovables, els sistemes hí-
brids de gas natural amb solar tèr-
mica donen resultats positius des de 
fi nals del segle passat, en particular 
en instal·lacions individuals de gas na-
tural amb aportació solar, en les quals 
es compleix el principi pel qual “es 
consumeix gas natural solament quan 
existeix una demanda (no hi ha pèr-
dues per distribució) i solament quan 
l’energia renovable acumulada no és 
sufi cient”. 

Actualment, tenim altres opcions, 
com els sistemes híbrids amb bombes 
de calor elèctrica (BCE) en els quals 
la calefacció s’aporta amb la BCE en 
les condicions externes en les quals és 
efi cient i amb calderes de condensació 
quan les temperatures externes són 
baixes. I l’aigua calenta es garanteix 
amb la caldera. 

També es disposa d’híbrids amb 
l’energia geotèrmica, mitjançant bom-
bes de calor a gas per absorció, en les 
quals s’extreu energia del terreny 
mitjançant un bescanviador terreny-
aigua, amb l’avantatge que es redueix 
la longitud de perforació, i, per tant, es 
redueix signifi cativament la inversió 
precisa. 

En conclusió, el mercat ofereix so-
lucions de gas natural renovables, que 
ens permeten avançar d’una manera 
sostenible i rendible cap a la descar-
bonització de la nostra societat.  ●

Gas Natural i les solucions híbrides

Els sistemes híbrids de gas natural amb 
solar tèrmica donen resultats positius des 
de fi nals del segle passat.

José M. Domínguez Cerdeira, 

Prescripció - CAP
Gas Natural Distribución

titueixen l’opció ideal per complemen-
tar l’ús d’energies renovables.

Els avantatges que aporta l’ús del 
gas natural al dissenyador i al con-
sumidor fi nal es resumeixen en una 
energia econòmica i amb preu estable 
en el temps; unes tecnologies prova-

des, fi ables, de baixa inversió inicial 
i d’alt rendiment que redueixen la 
quantitat d’energia consumida; la me-
nor emissió de CO2 per unitat d’ener-
gia útil obtinguda de tots els combusti-
bles convencionals, i fi nalment amb la 
menor emissió, entre tots els combus-
tibles, de contaminants locals com són 
els SOx, NOx i les partícules PM10 en 
suspensió, fet que millora la qualitat 
de l’aire urbà que ens envolta.

En aquest últim aspecte, el mediam-
biental, l’expansió de l’ús del gas natu-

Gas natural: 
el millor soci de 
les renovables
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SODECA ha incorporat recentment 
la seva eina de càlcul de sistemes de 
sobrepressió d’escales d’acord amb la 
norma UNE EN 12101-6 al seu pro-
grama de selecció QUICKFAN, el qual 
està disponible gratuïtament a la seva 
pàgina web www.sodeca.com.

Aquesta eina de càlcul permet fer 
de manera ràpida i intuïtiva el càlcul 
del cabal necessari per a la sobrepres-
sió d’escales per als sistemes més ha-
bituals (A, C i D).  

El dissenyador pot confi gurar fà-
cilment el disseny d’acord amb l’ar-
quitectura de l’edifi ci. D’una manera 
senzilla pot crear, per a cada planta, 
qualsevol combinació de les diferents 
àrees que confi guren la via d’evacua-
ció (escala, vestíbuls, pous d’ascensor, 
etc.). També disposa de la possibilitat 
d’integrar en el càlcul qualsevol vari-
ació de les característiques i dimensi-
ons de les portes que comuniquen els 
diferents espais. 

Pròximament, aquesta eina incor-
porarà també la resta de sistemes des-
crits en la norma esmentada (B, E i F).

Una vegada fi nalitzat el disseny del 
sistema, el dissenyador pot procedir a 
la selecció dels equips integrants del 
sistema de ventilació.

Des d’una icona prevista a aquest 
efecte, s’accedeix a l’apartat de selec-
ció del programa QUICKFAN. Les 
unitats de ventilació es poden selec-
cionar a partir del cabal prèviament 
calculat i la pressió estàtica requerida 
per a la pèrdua de càrrega del sistema.

Més informació: www.sodeca.com

Des del mateix apartat i a partir de 
la potència del ventilador s’assignarà 
el quadre de maniobra, de muntatge i 
connexió ràpids. La seva programació 
permet que el sistema s’adapti automà-
ticament a la necessitat de cabal varia-
ble, en funció de la situació de les por-
tes de comunicació de l’escala amb les 

plantes. El quadre allotja-
rà, entre altres elements 
de regulació, una sonda de 
pressió diferencial i el va-
riador de freqüència pro-
gramat per al control de la 
pressió diferencial.

Finalment, l’eina de càl-
cul de sobrepressió d’esca-

les genera un informe tècnic 
complet amb els càlculs de di-

mensionament del sistema i les fi txes 
tècniques dels equips seleccionats.  ●

SODECA QUICKFAN incorpora una nova eina 
de càlcul per a sobrepressió d’escales

SOBREPRESSIÓ
EN ZONA D’ESCALES 
(UNE-EN 12101-6:2006)

Paràmetres

Dades de l’edifi ci
Classe C

110
4
21
50

Longitud de la caixa d’escala (m)
Amplària de la caixa d’escala (m)
Altura total de la caixa d’escala (m)
Sobrepressió en escala (Pa)

KIT BOXPRES 
de sobrepressió d’escales

Criteri de fl ux 
d’aire

Criteri de 
diferència de 
pressió

Criteri de 
diferència de 
pressió (totes les 
portes obertes)
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La primera de les línies d’envasament instal·lades 
a l’ampliació de la fàbrica de Viladrau. El procés 
està totalment automatitzat, des de 
l’emplenament de l’envàs fi ns a l’embolicament 
dels palets amb paper transparent.

Després de catorze mesos d’intens 
treball, a Liquats Vegetals estan en-
llestint les obres d’ampliació de la 
fàbrica en un nou edifi ci, annex a 
l’actual, un edifi ci que inclou unes 
moderníssimes instal·lacions i que és 
també un homenatge a la terra i als 
boscos del Montseny. Una mostra de 
la fe en el futur d’una empresa amb 
projecció i molta fe en si mateixa.

PALADINS DE LA SOJA
L’aventura de Liquats Vegetals co-
mença el 1991 quan Josep Ma Erra, 
enginyer amb una sòlida experièn-
cia en la indústria lletera, descobreix 
les virtuts de la proteïna vegetal de 
la soja i decideix aplicar els seus co-
neixements per convertir-la en begu-
da. Per establir-se tria Viladrau, un 
emplaçament ideal atesa la gran qua-
litat de l’aigua, un ingredient bàsic en 

la recepta del nou producte. Erra va 
experimentar i va defi nir els proces-
sos productius que li garantien l’ob-
tenció d’un producte amb la qualitat 
i el preu que li permetessin sortir al 
mercat amb garanties. La producció, 
destinada principalment a la venda en 
botigues especialitzades en dietètica, 
es limitava a 20.000 litres setmanals, 
la capacitat dels dos únics dipòsits de 
què disposava l’empresa. En aquests 
compassos inicials, Liquats Vegetals 
va concentrar els esforços en la inves-
tigació i el desenvolupament de nous 
productes, i va confi gurar el corpus del 
valuós know-how actual. Tot i que hi 
havia una fe profunda en el projecte, 
era difícil imaginar l’èxit de l’empresa: 
avui en dia, Liquats Vegetals produeix 
una mitjana de 65.000 litres setmanals 
de begudes vegetals amb base de soja, 
civada, ametlles i arròs, i és, sens dub-
te, la marca de referència a l’estat.

100% VEGETALS
La fi losofi a de Liquats Vegetals no ha 
variat des de la seva fundació:  ela-
borar begudes vegetals de qualitat, 
d’origen 100% vegetal, obtingudes 

  

 

Fa 25 anys, Liquats Vegetals va iniciar la fabricació d’un producte innovador i 
desconegut al nostre país: les begudes vegetals. Una encertada aposta de 
futur per a un producte que ja ha esdevingut popular i habitual a comerços i 
establiments de restauració. 

Naturalment innovadors

Liquats Vegetals, SA

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat
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sense emprar organismes modificats 
genèticament i evitant l’ús d’additius 
llevat que siguin imprescindibles per 
tal d’estabilitzar el producte. La mí-
nima intervenció en els ingredients 
assegura la conservació del sabor ori-
ginal: una màxima molt d’acord amb 
els temps que corren. 

El principi bàsic de l’obtenció d’una 
beguda vegetal és, en essència, sen-
zill: després de triturar la matèria 
primera amb aigua, se separa el líquid 
resultant de les parts no solubles. Pos-
teriorment, es duen a terme els pro-
cessos que acaben de donar forma al 
producte final abans d’envasar-lo: ho-
mogeneïtzació, tractaments tèrmics 
i esterilització, entre d’altres. David 
Erra, director tècnic de l’empresa i 
fill del fundador posa especial èmfasi 
en el coneixement del producte i dels 
sistemes d’elaboració, un actiu que fa 
de Liquats Vegetals una empresa úni-
ca. “25 anys d’experiència són la base 
que ens permet evolucionar i crear 
nous productes. El procés d’obtenció 
de la llet d’ametlla, que tenim paten-
tat, n’és un clar exemple.”

EXPERIÈNCIA + SENTIT COMÚ = 
EFICIÈNCIA
“L’ampliació de la fàbrica ha estat una 
etapa força estressant i de treball in-
tensíssim”, explica Erra, que prefereix 

parlar d’“edifici nou” en comptes de 
“fàbrica nova”, “perquè ha suposat, en 
essència, una reordenació del procés”. 
El nou edifici concentra les seccions 
d’envasament, emmagatzematge i 
control de qualitat. “Suposa una millo-
ra del lay-out, i ens permetrà treballar 
més endreçadament, i, per tant, fer la 
nostra feina de manera més eficient. 
Quan estigui funcionant a ple rendi-
ment, podrem doblar la producció.”

L’ampliació ha estat un projecte 
cuinat des de l’interior de Liquats Ve-
getals, des de la distribució en planta 
fins a la façana. Erra ha estat un dels 
principals artífexs del projecte: “En 
el disseny hem aplicat l’experiència  
i el sentit comú. Hem mirat d’automa-
titzar les tasques tant com hem pogut 
per augmentar la productivitat, i hem 
aplicat la concepció modular fins on 
ens ha estat possible, replicant proces-
sos i programes base. Aquest concepte 
serà fonamental per seguir creixent en 
el futur”. Un nou magatzem robotit-
zat, amb capacitat per a 14.000 palets, 
entrarà en funcionament de manera 
imminent. Llavors els productes de li-
quats seguiran tot el procés productiu, 
des de l’arribada de la matèria primera 
fins a l’expedició de les comandes, sen-
se intervenció de la mà humana més 
enllà de la supervisió de totes i cadas-
cuna de les operacions.

LA FORÇA D’UN EQUIP 
Liquats pot presumir d’haver crescut 
sostingudament fins i tot en època de 
cisi: ”Hem estat una de les pimes dins 
el sector industrial que més ha cres-
cut a l’Estat –explica Erra—, en alguns 
exercicis amb creixements del 50%. 

  David, Laura i Josep Erra, els tres 
fills del fundador de Liquats 

Vegetals, actualment al càrrec de la 
direcció tècnica (David), màrqueting 

(Laura) i producció (Josep).

Això només pot assimilar-se si es fa de 
forma endreçada, i  no hauria estat pos-
sible sense comptar amb un equip ben 
format i compromès amb el projecte, 
que li dóna suport i el defensa, com és el 
nostre cas. Hem treballat tots de mane-
ra incansable”. 

Els productes de la planta de Vila-
drau es destinen principalment al con-
sum local. Les vendes a l’estranger són 
d’entre un 15 i un 20%. Tot i això, Erra 
no descarta mirar al mercat exterior: 

“La capacitat de producció ens impedia 
pensar a dedicar més recursos a l’expor-
tació, perquè no teníem capacitat per 
créixer. Ara, amb l’ampliació, ens po-
dem plantejar fer-ho”.

Liquats Vegetals està enllestint el 
relleu generacional en mans dels tres 
germans Erra: al David l’acompanyen 
en Josep, director de producció, i la 
Laura, directora de màrqueting. En-
guany, una campanya publicitària a 
la televisió aproparà les begudes del 
Montseny a tot l’Estat. “Ja tenim una 
marca coneguda i reconeguda, i això 
repercuteix positivament en tots els 
àmbits de l’empresa. Volem continuar 
liderant el mercat amb els productes 
que fem, perquè tan sols ens defensa la 
qualitat, responsable directa de la sa-
tisfacció del client. Per això no podem 
quedar-nos aturats.”  l

Empresa dedicada a l’elaboració i 
distribució de liquats vegetals amb 
formulació pròpia 
Empleats: 110
Nre. d’ETI en plantilla: 4

Carretera de Vic, 1,23 km 
17406 Viladrau (Girona)
Tel. 938 84 80 69
www.liquats.com
liquats@liquats.com

LIQUATS 
VEGETALS, SA

EL PROCÉS PRODUCTIU 
ES FA EN UN MAGATZEM 
TOTALMENT ROBOTITZAT 
AMB CAPACITAT PER A 
14.000 PALETS 
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DISSENY INDUSTRIAL

BRA era sinònim de qualitat, 
i els seus productes, molt po-
pulars en la dècada dels 60 i 
70, encara continuen prestant 
servei en moltes llars. Esta-
blerta a Sant Boi de Llobregat, 
BRA formava part d’un grup 
d’empreses especialistes en 
acer inoxidable, propietat de 

les famílies Boixareu i Raichs. 
El 1965 BRA va presentar la 
cafetera Super Expres, un 
producte que mirava d’anar 
un pas més enllà respecte a 
la resta de cafeteres del tipus 
italià o moka: estava fabrica-
da amb acer inoxidable 18/8, 
era fàcilment desmuntable i 

disposava d’un innovador sis-
tema de tanca per baioneta. El 
disseny estava protegit per set 
patents i, segons els catàlegs 
de l’època, es fabricava en tres 
mesures per a 3, 6 i 12 tasses. 
El disseny va ser guardonat 
amb un premi Delta de Plata 
el 1965.  l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Cafè precapsular

CAFETERA BRA SUPER EXPRES

Una mirada a la publicitat 
del passat: l’anunci per a la 
televisió de la cafetera Super 
Expres. www.youtube.com/
watch?v=zheVTsravUU

BRA, avui: De l’empresa original 
tan sols resta la marca, ara en 
mans de la italiana Pintinox, 
(també propietària de la marca 
Monix). A la pàgina web de 
l’empresa trobem un breu vídeo 
sobre el procés de fabricació 
dels seus productes a la fàbrica 
de Valls (Tarragona). www.
braisogona.com/es/pages/perfil

PER SABER-NE 
MÉS

BRA fabricava 
parament amb 
acer inoxidable 
18/8, un acer 
austenític 
d’acabat brillant, 
fàcilment 
formable i amb 
una resistència 
òptima a la 
corrosió. 

La cafetera Super Expres disposa d’un 
original sistema de tancament per baioneta 
que aconsegueix l’estanquitat amb una 
junta de perfil especial i la pressió d’una 
molla oculta en el recipient per al cafè. La 
nansa, de baquelita, es desmunta sense 
necessitat d’eines.
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Otis ha presentat recentment noves 
línies de decoració per a cabines en les 
quals s’han introduït nous materials, 
textures i una il·luminació innovadora.

UN ESPAI ACOLLIDOR I LLUMINÓS
Les formes netes i senzilles de la ca-
bina creen un disseny minimalista 
protagonitzat per la il·luminació LED 
procedent del sostre, la botonera i 
les cantonades. El fet que no hi hagi 
una sola font d’il·luminació, sinó que 
aquesta procedeixi de diferents punts 
de la cabina, confereix un ambient es-
pecial i envolupant que fa de l’ascen-
sor un nou espai, més acollidor i més 
lluminós. Els llums són sempre indi-
rectes i aporten una sensació d’ampli-
tud sense precedents, la qual cosa su-
posa un major confort per als usuaris.

A més, aquesta il·luminació tan  
especial fa ressaltar no només els nous 
colors, sinó les textures dels materi-
als emprats per folrar les parets, ju-
gant així amb la tercera dimensió en 
els panells, fet que crea una estètica 
atractiva i nova.

La nova il·luminació s’aplica a les 
dues col·leccions decoratives pre-
sentades per Otis per a la seva gam-
ma d’ascensors Gen2: la col·lecció 
Natural, en la qual s’utilitzen colors 
i materials presents en la naturalesa, 
com la pedra, la fusta o el cuir; i la col-
lecció Modern, amb materials i dis-
senys avantguardistes en els quals els 
acabats metàl·lics i els colors brillants 
cobren una rellevància especial.

UNA PANTALLA INTEL·LIGENT
Les noves cabines d’Otis ofereixen un 
altre important element diferencia-
dor: el dispositiu eView.

Es tracta d’un sistema de comuni-
cació bidireccional per videoconfe-

rència connectat les 24 hores del dia, 
els 365 dies de l’any amb Otisline, el 
centre d’atenció d’Otis. D’aquesta 
manera, en cas que es produeixi qual-
sevol incidència, el client no només 
pot parlar amb l’agent Otis que l’està 
atenent, sinó que també el pot veure. 

L’Otis eView combina aquesta fun-
cionalitat de seguretat amb l’entre-
teniment i la informació, a més d’in-
corporar els indicadors de cabina pel 
que fa a planta, adreça, obertura de 
portes, data i hora.

Els passatgers estan comunicats 
i connectats amb l’exterior de la ca-

Més informació: www.otis.com/site/es-esl

bina, ja que la pantalla eView emet 
informació general, esportiva o del 
temps. També té l’opció de persona-
lització de continguts, gràcies a la 
qual el propietari o gestor de l’edifici 
pot emetre informació pròpia, algu-
na cosa especialment útil en hotels, 
edificis comercials, oficines i també 
en edificis residencials, ja que l’eView 
es pot utilitzar com a tauler d’anuncis 
per oferir informació sobre menús, 
activitats, promocions, reunions, jun-
tes, etc. A més, admet la programació 
perquè emeti determinades informa-
cions a diferents hores del dia i es pot 
dissenyar l’estètica de la pantalla se-
gons el gust del client. 

Amb les noves decoracions d’Otis i 
la seva il·luminació innovadora, com-
binades amb el sistema eView, Otis ha 
convertit les cabines d’ascensor en un 
nou espai que s’integra perfectament 
a l’edifici, i que es pot adaptar a qual-
sevol estil. l

Noves cabines d’ascensor OTIS: 
tecnologia i sensació d’amplitud

Cabines Otis amb disseny 
minimalista protagonitzat per 

la  il·luminació LED al sostre, 
botonera i cantonades.

EL SISTEMA EVIEW  
ESTÀ CONNECTAT 24 
HORES DIÀRIES ELS 
365 DIES L’ANY PER 
ATENDRE EL CLIENT
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Actualment, i segons dades de Twit-
ter, aquesta xarxa social té uns 320 
milions d’usuaris actius que compar-
teixen 500 milions de tuits o piulades 
(missatges) al dia. De fet, per a aquells 
que en som usuaris, Twitter és un lloc 
idoni per escoltar, comentar, relacio-
nar-se amb persones amb interessos 
semblants, estar al dia de l’actualitat 
i posar-se en contacte amb empreses 
o personalitats. En defi nitiva, és un 
canal per on els usuaris poden com-
partir ràpidament allò que volen: in-
formació personal, notícies, imatges i 

vídeos a través dels tuits 
i tot, en temps real. 

Aquests deu anys 
d’història de Twit-
ter han suposat una 

revolució digital 
en diferents 
àmbits. En el 
periodisme, per 

exemple, la pos-
sibilitat de pu-

blicar en temps 
real qualsevol 

  

Aquest any se celebra el 10è aniversari de Twitter. El que va néixer com un 
servei de microblogging on explicar en 140 caràcters què penses o què 
estàs fent, s’ha convertit en una de les xarxes socials amb més infl uència 
del moment i ha suposat un canvi en la manera de relacionar-nos i 
comunicar-nos. Com en podem treure el màxim suc? Quines són les 
darreres novetats presentades per Twitter?  

Com treure profit de la xarxa social que ha 
revolucionat la manera de comunicar-nos 
Deu anys de Twitter

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora de 
comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

notícia amb un dispositiu mòbil va 
democratitzar els mitjans de comu-
nicació: com quan va aterrar un avió 
al riu Hudson i un passatger d’un ferri 
proper va gravar unes imatges en di-
recte que van donar la volta al món; o 
en els darrers atemptats terroristes a 
París. Però també ha suposat un canvi 
en els moviments socials (només cal 
recordar el #15M) o l’activitat políti-
ca, la cultura i l’oci. De fet, qualsevol 
campanya, esdeveniment o programa 
televisiu, per posar només uns quants 
exemples, disposa d’una etiqueta 
(hashtag) pròpia amb la fi nalitat de 
crear comunitat i generar debat i segui-
ment a través d’Internet. Twitter tam-
bé ens ha canviat com a espectadors. 

MÉS ENLLÀ DEL DM, L’RT 
I L’ETIQUETA (HASHTAG)
La característica principal de Twitter 
és que permet que els usuaris enviïn 
i llegeixin textos d’una 
extensió màxima 
de 140 caràc-

t e r s 
que po-

den anar 
acompanyats d’en-

llaços, imatges o vídeos. Això permet, a 
usuaris, empreses i marques, mantenir 
el contacte amb amics, relacionar-se 
amb persones amb interessos comuns, 
estar al dia de les darreres notícies del 
seu sector professional, buscar feina, 

participar en concursos, rebre aju-
da si tenen algun dubte o alguna 

necessitat, entre moltes altres 
funcionalitats. 
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Però més enllà de l’RT (retuit: 
compartir el tuit d’algú), del DM 
(missatge directe) o de l’etiqueta 
(que serveix per especificar el tema 
d’un tuit i trobar altres tuits de te-
màtica semblant), quins són els ele-
ments més interessants d’aquesta 
xarxa social?

•  Multimèdia: les imatges i els ví-
deos es premien a Twitter. De fet, 
aquells tuits que contenen foto-
grafies tenen molts més clics, més 
“m’agrada” i un percentatge més alt 
d’RT. A més, en una de les darreres 
novetats de Twitter, es permet eti-
quetar les fotografies amb els perfils 
d’altres usuaris i això fa que el nos-
tre missatge es distribueixi més.

•  Atenció al client: els usuaris de 
Twitter també segueixen empreses 
i, com a consumidors, aquesta xar-
xa social és molt útil per traslladar 
queixes o suggeriments perquè, per 
una banda, és un canal directe en-
tre marca i client i, per l’altra, mol-
tes empreses consideren Twitter 
com un bon canal de relació directa 
amb el consumidor i hi dediquen 
esforços per monitorar i respondre 
les sol·licituds. 

•  Cobertura en directe d’un esde-
veniment: ja sigui una conferèn-
cia o un partit de futbol, Twitter 
és la millor eina per retransmetre 
a temps real. Es poden compartir 
continguts amb una difusió ràpida 
i establir contacte amb els usuaris 
a través d’una etiqueta (hashtag). 

Una de les darreres novetats és 
Periscope, una nova aplicació de 
Twitter que permet fer retransmis-
sions en vídeo en directe. 

•  Programar tuits: fins fa ben poc 
calia emprar altres aplicacions per 
poder gestionar missatges a Twit-
ter, com Tweetdeck o Hootsuite. 
Finalment, aquest any s’ha presen-
tat Twitter Dashboard que inclou 
la possibilitat de programar tuits 
des de Twitter mateix, així com 
també opcions de monitoratge de 
paraules clau relacionades amb la 
marca o l’empresa i noves estadís-
tiques d’audiència. 

•  Mètriques: Twitter Analytics i 
Twitter Dashboard són eines molt 
interessants per crear les estadís-
tiques de l’audiència, conèixer els 
tuits que funcionen millor, tenir 
controlats els nous seguidors, el 
nombre d’impressions o fer anàli-
sis i comparacions sobre la nostra 
presència a la xarxa. 

140 CARÀCTERS I UNA MICA MÉS
Durant el 2016, Twitter també ha 
presentat novetats interessants com 
que els elements que s’adjunten al 
tuit, com fotos o vídeos, ja no comp-
ten a efectes del límit de 140 caràc-
ters. Tampoc no compten els noms 

d’altres usuaris en respostes a altres 
tuits. Per tant, hi ha espai per poder 
escriure missatges una mica més 
llargs. Una altra novetat és que es pot 
fer un RT i citar tuits propis, fet que 
permet recuperar missatges antics i 
afegir-hi nous comentaris.   l 

AQUESTS DEU ANYS DE TWITTER HAN SUPOSAT 
UNA REVOLUCIÓ DIGITAL EN EL PERIODISME I ELS 
MOVIMENTS SOCIALS, EN LA CULTURA I LA POLÍTICA

320 
milions 
d’usuaris actius, 

que comparteixen

 

500 
milions 

de tuits o piulades 
al dia
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ESTIGUES AL DIA

TRACKR BRAVO
Localitzador
TrackR Bravo (www.thetrackr.
com) és l’invent ideal per aquell 
moment en què tens pressa 
i no trobes les claus de casa. 
És un gadget que es basa en 
la tecnologia Bluetooth amb 
connectivitat 4.0 per connectar-
se al mòbil i localitzar qualsevol 
objecte que incorpori aquest petit 
dispositiu. Les dimensions reduïdes 
fan que sigui tan fàcil posar-lo al 
collar d’un gat com a la bicicleta.

Està compost per un llum LED 
integrat, dos microaltaveus i una 
bateria de tipus botó que pot 
donar-li una vida útil d’un any. 
Per posar-lo en marxa només 
cal descarregar-se l’aplicació al 
telèfon, activar el Bluetooth i 
sincronitzar el localitzador amb 
el TrackR Bravo. L’aparell pot fer 
servir el GPS del mòbil de manera 
que, si hi ha una pèrdua, l’aplicació 
registra automàticament a través 
de Google Maps l’últim lloc on 
s’ha quedat l’objecte. 

DISPOSITIUS

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia
www.cargocollective.
com/tzeitel

TERTILL • El Roomba de jardí

ROBÒTICA

El creador de l’aspirador domèstic Roomba, 
Joe Jones, ha dissenyat un robot per netejar el 
jardí de males herbes. Tertill funciona de ma-
nera autònoma, utilitza energia solar, sensors 

per identifi car obstacles i una desbrossadora 
de fi l. L’aparell és resistent a l’aigua i té quatre 
rodes per poder-se moure en qualsevol ter-
reny.  La limitació de la màquina és que poda 
qualsevol planta que mesuri menys de 2,5 cm. 
Així que, abans, caldrà protegir les plantes en 
creixement i arrancar les males herbes altes. 
Tertill s’encarregarà de fer-ne el manteni-
ment. Es comercialitzarà l’estiu que ve per 
250 dòlars. www.franklinrobotics.com
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ELBULLILAB DE FERRAN ADRIÀ • 
Comprendre per crear

EXPOSICIÓ

Com d’un senzill pa amb tomàquet es 
pot arribar a fer un pa amb tomàquet 
liofi litzat? Comprendre per fer crea-
cions sorprenents. 

Ferran Adrià i el seu equip d’elBulli-
Lab refl exionen sobre la creació a través 
de “Sapiens. Comprendre per crear”, 
una exposició oberta a tots els públics 
fi ns al 31 de maig al CosmoCaixa.

La metodologia Sapiens permet 
analitzar, ordenar, i, en conseqüència, 

comprendre el procés creatiu, ja sigui 
en gastronomia o en qualsevol altre 
àmbit. 
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LEGS JACKET • Pantalons impermeables

TÈXTIL

Uns pantalons que es tanquen amb una cremallera a cada costat, de dalt a 
baix, com si fos una jaqueta. Aquesta idea desenvolupada per la companyia 
VEAR rep el nom de legs jacket, la “jaqueta de cames”. 

Els pantalons protegeixen del vent, la pluja i 
la neu i van bé per anar a la muntanya, per anar 
a pescar o simplement moure’s en zones on plou 
o neva, de manera que a l’hora de fer el canvi de 
roba del carrer a l’ofi cina sigui qüestió de segons, 
ja que no fa falta ni treure’s les sabates. 

La roba és transpirable i està confeccionada de 
manera que de dia és negra i de nit refl ecteix, i, 
per tant, ofereix 360 0 de visibilitat. El producte es 
troba actualment en campanya de fi nançament a 
Kickstarter. www.kickstarter.com

© Vear
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