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manera més eficient, per assolir resultats d’acord amb 
la comparativa del que fem amb el que hem previst, i no 
pas amb bones intencions, sinó amb fites assolibles.

De l’anàlisi comercial extreiem l’índex d’adjudicació, 
d’oferta i de situació comercial. La situació del mercat 
cal planificar-la pensant en la matriu de producte 
del BCG (Boston Consulting Group). La producció la 
podem analitzar en termes d’anàlisi del cost directe, de 
productivitat, o mitjançant el cost variable per trobar 
el punt mort. I si encara trobeu pocs d’indicadors, per 
a un responsable de manteniment la UNE-EN 15341 
n’exposa 71, entre econòmics, tècnics i d’organització. 
La nostra feina, per defecte, està carregada de raons 
tècniques però també s’ha d’omplir d’arguments de 
gestió que permetin 
la presa de decisions 
amb poder d’influència. 
La gestió fa mandra, i 
segurament per a molts 
és més fàcil llegir-se 
el RITE que un llibre 
de management. No 
obstant això, si volem 
superar el nostre 
principi de Peter, que 
és allà on comença 
la nostra ineficiència, hem de fer un esforç. I, en 
aquest sentit, la formació és clau. Si no sabem de lean 
management, d’habilitats directives, de gestió  
de networking o de negociació, ens hem de preparar. 
Aquest serà el nostre valor dins de la nostra professió i 
no només per a una multinacional sinó també per a una 
pime. Com va dir el físic Jorge Wagensberg, canviar de 
resposta és evolució, canviar de pregunta és revolució. 
És aquesta la diferència entre un Mini i un Tesla. Ja 
sabem el camí que cal seguir... almenys després de les 
vacances. Bon estiu!     l

26 d’abril de 2018. Passen tres minuts 
de les nou del vespre. S’aproven els 
comptes del 2017. Aquest any, la 
nova estructura de costos alineada 
entre el pressupost i el compte de 

resultats ha permès visualitzar millor la seva traçabilitat 
i transparència. Ha costat, però s’ha assolit l’objectiu a 
partir de l’estratègia marcada des de l’Àrea Econòmica, la 
Gerència i la Junta de Govern. 

Tornant cap a casa penso en el proverbi xinès: “Si no 
saps on vas, qualsevol camí és dolent”. Hi reflexiono. 
Com a enginyers, fem gestió de les nostres vides, 
professionalment parlant? És clar! La procrastinació, 
l’art d’ajornar allò que menys ens agrada, és la peça clau 
de la no gestió. I cal proactivar-se, ja que, en aquests anys 
d’enginyer consultor d’organització, m’he adonat que és el 
punt feble de moltes entitats.

Una empresa és la suma d’un projecte i un equip 
humà. El projecte queda definit per la missió, la visió 
i els valors. Cal saber quins són i, encara més, per què 
hi són... paraula de Sinek. L’equip humà es configura 
com un organigrama circular al centre del qual hi ha la 
direcció, estratègica i executiva, al voltant de la qual hi 
ha cinc grans àrees: comercial, funcional (de suport a la 
producció), producció, recursos humans i financera. El 
millor equilibri entre elles és la clau de l’èxit futur d’una 
empresa de qualsevol mida.

En Paul Niven va dir que gestionar només amb 
indicadors financers és com conduir un cotxe mirant 
pel retrovisor. Per tant, com a enginyers de cada àmbit 
(comercial, compres, producció, manteniment, etc.), cal 
que cerquem els millors KPI (key performance indicator, 
indicadors clau de rendiment) per assolir la conducció 
global de la nostra companyia i departament, de la 

LA GESTIÓ NO POT FER MANDRA

EL MILLOR 
EQUILIBRI ENTRE 
LES ÀREES D’UNA 
EMPRESA, GRAN 
O PETITA, ÉS LA 
CLAU DE L’ÈXIT 

El passat 29 de juny el Col·legi va celebrar la Diada de la Professió, al Centre Cultural del Born. En una 
festa plena de màgia i enginy l’artista Michel Raivard va fer un retrat exprés en directe del Col·legiat 
Distingit 2018, Antoni Garcia. Foto: © Josep Balcells.

Ricard Nogués 
Tresorer del Col·legi
nogues@ebcn.cat
@RicardNogues

https://twitter.com/NoguesRicard
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OPINIÓ

 Hem viscut unes últimes setmanes d’infart. I no 
només a Catalunya, on els sobresalts han estat 
constants des del mes d’octubre, sinó també a 
l’Estat espanyol, on el canvi de govern ha 
agafat de sorpresa tota la societat. En el 

moment d’escriure aquestes línies, no se sap encara com 
acabarà el pressupost de l’Estat —aprovat en l’últim minut 
amb el suport del PNB— després del seu pas pel Senat. 
Suposem que l’apartat de les inversions —exceptuant les 
que es van concedir als bascos pel seu suport— es 
mantindrà més o menys com es va aprovar al Congrés.

Si finalment això és així, suposaria que el 2018 l’Estat 
destinaria a Catalunya una inversió que tindria una 
relació amb el total estatal molt similar a la de l’any 
anterior. Els pressupostos preveuen que Catalunya 
obtingui una dotació del 13,3% del total que es pot 
regionalitzar. És el mateix percentatge que es va 
consignar per a la comunitat el 2017: un 13,3% del total.

El passat 30 de maig, sense cap relleu mediàtic —
cosa que lamentablement ja és habitual—, es va fer 
pública l’execució del pressupost estatal a Catalunya 
corresponent a l’any 2017. I, a l’inrevés del que havia 
passat en anys anteriors, la xifra final va quedar retallada 
en un percentatge molt menor respecte a la inicial. 
Concretament, es va executar el 81,4% del total a l’Estat i 
el 81% a Catalunya. És important, perquè aquí portàvem 
una ratxa molt dolenta. Fixeu-vos-hi, un 60,6% el 2016, 
un 48,8% el 2015, un 62,4% el 2014 i un 64,8% el 2013. 
Això suposava que Catalunya havia rebut una inversió 
real liquidada que representava entre el 7,7% i el 12,8% 
del total estatal en els darrers quatre anys. 
El 2017, es va corregir una mica aquesta 
xifra i va pujar fins al 13,2%. Com podeu 
comprovar, sempre molt lluny del 19% 
que Catalunya aporta al PIB estatal i, que, 
per sentit comú —i per justícia— hauria de 
ser la participació que 
correspondria. En realitat, 
aquesta xifra mai no s’ha 
assolit en els últims 30 
anys, en què hi ha una 
estadística fiable.

No obstant això, 
tot i que el 2017 el 
grau d’execució va 

ser important, ha estat molt diferent en les diferents 
destinacions que tenien els projectes inicials. Hi ha dos 
clars damnificats: els ports i Rodalies. La inversió inicial 
prevista per als ports catalans era la més important en 
volum, gairebé 200 milions d’euros, que s’han quedat 
finalment en una mica menys de 70 milions, amb una 
execució de només el 35%. El desenvolupament de la 
via marítima està d’acord amb el fort enlairament de 
les exportacions i del turisme. En el cas del port de 
Barcelona,   el tràfic total de mercaderies en tones en el 
període de gener a abril respecte al de fa dos anys ha 
augmentat un 44%, mentre que el turisme ha portat 
un augment del 22% en els passatgers en aquests dos 
anys. El nombre de vaixells atracats, per la seva banda, 
ha crescut un 11%. El creixement parla per si mateix de 
les necessitats que genera i, per això, la xifra mínima 
d’execució del pressupost sorprèn.

Però hi ha molta més gent afectada en tot el que passa 
en els trens. Mireu, la inversió d’ADIF es divideix en alta 
velocitat i la resta d’infraestructures. Per a la primera, 
estaven previstos 172 milions i se n’han executat 146, un 
85,1 %. L’aposta per l’AVE continua sent total. El problema 
apareix quan observem la “resta” d’infraestructures, amb 
el tram de Vandellòs encara amb via única (sembla que la 
inauguració del nou tram és molt propera, però ningú no 
fa cas de les dates que es donen) i amb els trens de rodalies 
amb una qualificació tercermundista. Doncs bé, en aquest 
segon apartat, la inversió prevista era de 132 milions i s’ha 
quedat en 64, menys de la meitat!, concretament en un 
48%. Ens lamentem dels problemes de contaminació per 
gasos d’automòbils que hi ha a Barcelona i s’insisteix en la 
importància de desplaçar-se en tren, però sembla que no hi 
ha cap manera d’arreglar una de les pitjors xarxes que hi ha 

a les conurbacions espanyoles en nombre d’incidències. 
Ah!, i el servei el fan servir ni més ni menys que 110 

milions de passatgers l’any. Pregunteu a qualsevol 
usuari i no cal donar-
hi gaires voltes. Igual 
que passava al port, la 
incomprensió davant 
la minsa realitat 
de l’execució en la 
inversió és total. Però 
sembla que ja hi estem 
acostumats..., o no? l
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RODALIES I PORTS, 
ELS GRANS PERDEDORS
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Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

https://twitter.com/jordigoula
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Contractades amb la companyia 
Mapfre, ENGINYERS BCN disposa de 
dues pòlisses: una de responsabilitat
civil professional i una altra de res-
ponsabilitat civil d’instal·ladors. Quins 
avantatges tenen respecte al mercat? 
Més llibertat d’elecció, cobreix també 
els treballs efectuats abans de la con-
tractació (segons les condicions de la 
mateixa pòlissa), una àmplia cobertu-
ra geogràfica (tot el món excepte els 
Estats Units i el Canadà) i un escalat 
de límits de cobertura que arriba fins 
als tres milions d’euros.

1. ASSEGURANÇA DE RESPONSABI-
LITAT CIVIL PROFESSIONAL
Mòdul 1:
•  Requereix que determinats treballs 

professionals estiguin sotmesos a 
control col·legial (Visat o Registre 
de Verificació Documental).

•  Els límits de cobertura inclouen nou 
trams a escollir entre 450.759 i 
3.000.000 euros.

•  No hi ha franquícia.

SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

Assegurances: no us la jugueu

Més informació a:  
www.enginyersbcn.cat/ 
serveis-colegiats/assegurances

Mónica Escagedo,  
col·legiada 20.156

“La pòlissa 
d’ENGINYERS BCN 
em dona molta 
tranquil·litat”
“Tinc una assegurança del 
Col·legi des de fa més de 
set anys. A la meva feina 
és molt necessari: soc 
coordinadora de seguretat i 
salut i ens encarreguem de 
verificar que el contractista 
o l’empresa adjudicatària 
tingui la documentació en 
regla. Vaig decidir treure’m 
aquesta pòlissa quan es va 
produir un accident mortal 
a la feina. Encara que tenia 
una assegurança de la feina, 
volia tenir la certesa de saber 
que, si faig un canvi laboral, 
igualment estaria coberta en 
cas de necessitar-ho.

L’any passat també es va 
produir un accident mortal per 
la negligència d’un treballador. 
El Col·legi em va preparar tota 
la documentació necessària 
en menys de 24 hores, va 
ser veritablement ràpid. Des 
d’ENGINYERS BCN m’han 
ajudat i assessorat quan ho 
he requerit i el fet d’estar 
assegurada em dona molta 
tranquil·litat.”

Mòdul 2:
•  A excepció dels casos de visats 

obligatoris, no és necessari el con-
trol col·legial.

•  Hi ha dos límits de cobertura: de 
150.000 i de 300.000 euros.

•  Sí que hi ha franquícia. 6.000 eu-
ros.

Els dos mòduls inclouen el grup es-
pecial per no exercir i es queda cobert 
de les feines realitzades amb anteri-
oritat sense liquidar la prima anual.

2. ASSEGURANÇA DE RESPONSA-
BILITAT CIVIL D’INSTAL·LADORS
Pensada per als col·legiats que vul-
guin ampliar l’activitat fent d’instal-
ladors autoritzats. La poden subs-
criure si tenen contractada la pòlissa 
de responsabilitat civil professional 
del Col·legi. Aquesta pòlissa disposa 
de les cobertures de diferents acti-
vitats. Es poden contractar totes les 
activitats i només es liquida la prima 
de la que sigui més elevada. l

MUPITI 
També podeu aprofitar la Mutualitat de Previsió Social 
per als Perits, Enginyers Tècnics Industrials i Graduats 
en Enginyeria (MUPITI). És una cobertura molt lligada 
a les veritables necessitats dels professionals amb uns 

preus molt més competents en totes les seves ofertes: assegurances d’estalvi, 
de vida, d’inversió, de jubilació i sobretot en el seu producte estrella, la Mupiti 
Professional (l’alternativa al RETA dels autònoms).

A més, hi ha la Fundació Mupiti. Es tracta d’ajudes que poden sol·licitar els 
col·legiats i mutualistes en cas de necessitat (també els seus cònjuges, pares i fills).

Treballar amb la tranquil·litat d’estar ben cobert en cas de problemes a la feina és realment important. 
ENGINYERS BCN disposa de diverses modalitats de pòlisses a preus econòmics i amb la garantia que al 
darrere hi ha una institució que vetlla pels vostres interessos. Us presentem les assegurances del Col·legi.

Ho fem?

Si rehabilitem l’habitatge 
guanyem qualitat de vida

Ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis i habitatges
www.habitatge.barcelona

  

ENGINYERS BCN

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/assegurances
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Una guia més completa
Esteu segurs que sabeu tot el que po-
deu fer al Col·legi? Comproveu-ho: 
amb aquest número de la revista ve 
encartada l’última versió de la Guia 
de Serveis, un recull extens del que 
ENGINYERS BCN us pot oferir. 

En aquest fullet s’han incorporat les 
nostres noves eines de comunicació:

EL BLOG 
(https: //blog.enginyersb cn.cat): 
És el vostre espai sobre l’enginyeria 
de l’àmbit industrial, per conèixer, 
compartir i proposar continguts de 
temàtica professional. Recordeu 
que també vosaltres manteniu viu 
aquest projecte. Podeu enviar-nos 
les vostres propostes d’articles a: 
 comunicacio@ebcn.cat. 

L’APP EBCN+: 
És l’aplicació de notí-
cies del Col·legi. Està 
disponible per a iOS i 
Android i és totalment 

gratuïta. Hi ha quatre categories: no-
vetats legislatives, formació, Col·legi i 
miscel·lània.

INSTAGRAM: 
Des d’aquesta xarxa so-
cial ENGINYERS BCN 
també comunica el que 

fa, amb “històries” d’una duració de  
24 hores i publicacions permanents. 
Seguiu-nos i contineu informats. l

DONEU UN COP D’ULL A LA NOVA GUIA 
I TROBAREU EL QUE NO SABÍEU QUE NECESSITÀVEU. 

AQUESTS SERVEIS SÓN PER A VOSALTRES.

Ho fem?

Si rehabilitem l’habitatge 
guanyem qualitat de vida

Ajuts per a la rehabilitació 
d’edificis i habitatges
www.habitatge.barcelona
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Fins al 27 de setembre aquelles perso-
nes que visiteu el Tecnoespai (Bailèn, 
68, Barcelona) notareu quelcom de 
diferent. L’art envaeix aquest espai 
de treball del Col·legi amb el talent 
dels nostres col·legiats.

VARIETAT ARTÍSTICA
Diversitat de metodologies, grandàri-
es i temàtiques. Els treballs exhibits 
demostren una gran varietat de tèc-
niques, però amb una cosa en comú: 
l’alta qualitat. 

D’una banda, hi ha els quadres. Hi 
ha escenes de mar, posats i realisme 
quotidià. D’altra banda, la temàtica 
de les fotografies respon a l’expressió 
enginyeria vertical: l’espectacularitat 
de les edificacions, la bellesa de l’ar-
quitectura i un joc de colors i punts 
de vista. Les imatges que hi ha expo-
sades tenen una mica de tots aquests 
elements.

 

De la mateixa manera que els engi-
nyers de l’àmbit industrial es caracte-
ritzen per la seva versatilitat, aquesta 
és una mostra força eclèctica.

ENTREGA DE PREMIS
Les obres exposades són les que parti-
cipen en els concursos de pintura i fo-
tografia que la Comissió d’Enginyers 
Jubilats i la de Cultura i Esports estan 
preparant.

Els guanyadors s’anunciaran du-
rant un acte especial que tindrà lloc 
a la seu col·legial el 6 de setembre. En 
aquest esdeveniment, obert a tots els 

col·legiats, s’oferirà un aperitiu per 
celebrar el talent d’uns professionals 
amb moltes habilitats. l

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

El talent dels col·legiats  
s’exposa al Tecnoespai

Barcelona és plena d’art, amb exhibicions de tot tipus. Però de ben segur que aquesta és l’única que 
presenta obres només d’enginyers. El Tecnoespai transforma la seva fisonomia i us convida a veure els 
quadres i les fotografies que els col·legiats han presentat als concursos de pintura i fotografia que cada any 
organitzen la Comissió d’Enginyers Jubilats i la de Cultura i Esports, respectivament.

VISITA L’EXPOSICIÓ

Tecnoespai 
(Bailèn, 68)

L’horari de visita 
és el següent:

Juliol: de 9 a 14 h (de dilluns a 
dijous).
Agost: tancat.
Setembre: del 3 al 27, de 9 a 
14 h i de 16 a 18 h (de dilluns 
a dijous).
L’entrada és gratuïta.

ELS GUANYADORS DE 
LES PINTURES I LES 
FOTOGRAFIES EXHIBIDES 
ES CONEIXERAN EL 6 DE 
SETEMBRE 
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Necessiteu imprimir en 3D? 
Fa un parell d’anys un grup de 
col·legiats va fabricar, en un 
taller organitzat pel Col·legi, 
dues impressores 3D. Aquests 
dos aparells estan disponibles 
per als col·legiats que ho 
sol·liciteu. D’aquesta manera, 
per exemple, podeu fer-los 
servir per crear prototips d’un 
producte o elaborar objectes 
necessaris però que no estan al 
mercat.

Les impressores tenen unes 
mides màximes d’impressió de 
22 cm de diàmetre per 30 cm 
d’alçària, el material necessari 
és PLA d’1,75 mm i ABS (el 
Col·legi disposa del material 
PLA blanc o negre) i la utilització 
del programari Slic3r és gratuït. 

Per utilitzar aquest servei 
cal rebre una formació en línia 

que us permetrà entendre el 
seu funcionament (a www.
enginyersbcn.cat/cursosslam 
el curs “Sessió pràctica per a la 
utilització de les impressores 
3D”). Després, podreu reservar 
l’ús del servei accedint a www.
enginyersbcn.cat/slam. l

Una de les dues 
impressores 3D 

que el Col·legi 
posa a disposició 
dels col·legiats. 
Per utilitzar-les 

cal rebre una 
formació en línia.

JOVES ENGINYERS

Inverteix en estalvi responsable

Consulta’n tota la informació a 
www.caixa-enginyers.com.

També pots informar-te’n sense cap 
compromís a qualsevol de les nostres 
oficines amb horari ininterromput de 
8.30 a 19 h de dilluns a divendres 
o trucar-nos a Banca TELEFÒNICA

de dilluns a divendres de 8 a 21 h al 
902 300 321 (+34 933 102 626).

A quines millores pots destinar aquesta inversió?

Millores de l’eficiència energètica en habitatges i locals:
Aïllaments tèrmics 
Calefacció eficient
Il·luminació de baix consum 
Fonts d’energia renovable 
Etc.

Compra de vehicle ecològic nou:
Vehicle elèctric, híbrid, amb GLP, amb Gas Natural, etc. 

Adquisició d’electrodomèstics de classe energètica A o superior.

Ara tens fins a 120.000 euros per millorar l’eficiència 
energètica del teu entorn o del teu negoci

ECO
PRÉSTEC

Condicions preferents per als membres del COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA

FORMACIÓ RELACIONADA
•  Workshop 1.0. Introducció 

a l’ús de les impressores 
3D del XYX (9 d'octubre).

•  Workshop 2.0. Eines de 
modelatge bàsic amb 
impressores 3D (13 de 
novembre).

Inscriviu-vos a www.
enginyersbcn.cat/agenda

http://www.enginyersbcn.cat/cursosslam
http://www.enginyersbcn.cat/slam
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
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L’enxampem un dia que està de va-
cances a Barcelona. L’Eva Mota passa 
per la seu col·legial perquè creu que 
el seu testimoni pot servir per ajudar 
altres dones enginyeres, potser a con-
tinuar les seves passes, potser a no 
desanimar-se davant les dificultats. 
El que és segur és que volem escoltar 
el que ens té preparat.

FORMACIÓ I TOSSUDERIA
“La pregunta a les noies era sempre: 
‘tu estàs fent química, oi’?” L’Eva 
recorda la seva època d’estudiant a 
l’EUETIB. En el seu cas, l’estereotip 
es complia: ella sí que estudiava Engi-
nyeria Tècnica en Química Industri-
al, especialitat on hi havia més noies 
que a la resta de seccions.

Com a estudiant i abans d’arribar 
a la carrera, no va patir entrebancs 
per raó de gènere. “Els meus pares 
sempre m’han donat suport. Especi-

DONES ENGINYERES

alment la meva mare, que ens va for-
çar una mica a mi i a la meva germana 
a estudiar. Tenia molt clar que una 
dona independent havia d’estar ben 
formada.” Assegura que sempre va re-
bre suport familiar, però el tronc que 
manté viu el foc de l’enginyeria ve de 
fàbrica: “Quan em ve una idea al cap 
ningú no em deté. Després ja veuré si 
m’he equivocat, però com a mínim ho 
intento”. Es tracta d’una tenacitat que 
l’ha acompanyada tota la vida.

UNA DE FREDA I UNA DE CALENTA
Els seus inicis en un món laboral molt 
masculinitzat no van ser tan senzills. 
“Vaig començar en una companyia 
d’enginyeria com a gestora de projec-
tes de telecomunicacions. La meva cap 
directa era un dona que encara avui 
crec que era misògina. No tinc bon re-
cord d’aquell episodi; va ser difícil.” Ti-
rant de resiliència, la nostra col·legiada 

no es va donar per vençuda al primer 
moment i el següent pas va ser treba-
llar en un organisme de certificació i 
control, on la seva presència va obrir 
el camí a més enginyeres: “Vaig ser 
la primera dona del departament. 
Durant la meva estada en aquesta 
empresa és quan es van començar a 
contractar més dones”.

Repassem amb ella la seva trajectò-
ria professional i durant aquesta part 
de l’entrevista els records bons es 
combinen amb els... no tan bons. “He 
vist com homes deien que jo no podia 
afegir valor al que feien perquè no en-
tenia del tema com ells. He vist com 
no em passaven l’ordre del dia per ser 
dona en una reunió; i fins i tot haver 
de parlar de la pluja perquè tractar el 
tema d’instal·lacions seria una pèr-
dua de temps.” Confessa que aquestes 
situacions l’han fet patir, però, al cap 
i a la fi, es queda amb la part positiva: 
“Afortunadament tot està canviant, 
m’he trobat moltes dones lluitadores 
en el meu camí i estic orgullosa de dir 
que cada cop en som més.”

Aquesta “lluita” l’ha portat a treba-
llar tres anys al Canadà, on va conèi-
xer la seva actual parella. I per amor 
es va traslladar al Regne Unit. Ara és 
coordinadora d’instal·lacions a Lon-
dres i assegura que totes les experi-
ències professionals viscudes li han 
servit. “El fet de ser dona em va ajudar 
de vegades, i, en d’altres, em va perju-
dicar molt; però puc dir, avui dia, que 
he tret profit de tot plegat!” l

Tenacitat que desafia fronteres
Eva Mota, enginyera tècnica industrial i col·legiada 23.221 Un idioma nou, una cultura 

laboral diferent i un entorn 
estrany. Treballar a 
l’estranger té algunes 
dificultats i per a la nostra 
col·legiada d’aquest mes hi 
ha un altre fet que, alguna 
vegada, li ha jugat a la 
contra: ser dona. Des de 
Londres arriba a aquesta 
secció Eva Mota, 
coordinadora 
d’instal·lacions en una 
companyia enginyera 
britànica, per explicar-nos 
la seva interessant història.
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La precol·legiació, una oportunitat per als futurs enginyers 

Un any més s’acaba un curs acadèmic 
universitari i, coincidint amb aquesta 
recta final, ENGINYERS BCN va ofe-
rir als estudiants de l’ESEIAAT l’acti-
vitat “Presenta amb èxit el teu TFG”. 
Ja fa anys que el Col·legi porta a terme 

aquesta jornada per oferir recursos 
als estudiants a l’hora de defensar el 
TFG davant el tribunal d’avaluació. 

Les persones que hi van assistir es 
van mostrar satisfetes amb el servei 

proporcionat pel Col·legi, conside-
rant que oferia consells molt pràctics 
i de gran utilitat per poder fer una 
bona presentació oral. En aquesta 
ocasió, hi va col·laborar l’empresa 
Nau Desenvolupament Professio-
nal, especialitzada en formació sobre 
competències, com ara la comunica-
ció en públic.

A més, es van presentar els avan-
tatges de ser col·legiat, i es van do-
nar a conèixer els serveis que ofereix 
el Col·legi, posant èmfasi al Servei 
d’Ocupació i Promoció Professional. 

ENGINYERS BCN dona suport als 
estudiants per diverses vies, fent-se 
més present quan es tracta dels pro-
jectes finals de carrera, els quals, a 
més, es premien anualment en la Di-
ada de la Professió. l 

“L’aplicació de la 
Borsa de treball 
m’està resultant 
molt útil”
“Soc precol·legiat 
des de febrer i des 
d’aleshores estic 
molt content amb 
ENGINYERS BCN. 
Últimament estic 
fent ús de la Borsa 
de treball: m’he apuntat a alguna 
oferta de feina i tinc l’app de la 
Borsa descarregada per estar al dia 
de les últimes ofertes. La veritat és 
que m’està resultant molt útil.”

Estic preparant la presentació 
del meu treball de fi de grau,  
sobre un programa que fa càlculs 
elèctrics d’alta tensió. Per això, vaig 
assistir a l’acte que va organitzar el 
Col·legi sobre com fer una bona 
presentació, i la veritat és que em 
va ser de gran utilitat. És l’últim pas 
per acabar la carrera, la doble 
titulació d’elèctrica amb electrònica 
a l’Escola de Terrassa. A més, 
treballo, mitjançant un conveni 
amb la universitat, a CHIORINO, 
empresa que fa les cintes de les 
cintes transportadores.”

Daniel Borreguero,  
precol·legiat 55.873

Una professió forta necessita un 
col·legi fort i per això és fonamental 
comptar amb els joves, que prendran 
el relleu en les properes dècades. 
Per aquest motiu, el Col·legi està 
a prop seu des de l’etapa final dels 
estudis, en què és molt important 
començar a construir ponts amb el 
món laboral, coneixent els que seran 
companys de professió i estant al 
dia de l’actualitat del mercat, la 

tecnologia i el funcionament del 
món de l’enginyeria i la indústria.

El Col·legi ofereix als estudiants 
del darrer curs, amb 180 ECTS 
aprovats, la possibilitat de 
precol·legiar-se gratuïtament i gaudir 
d’aquesta manera dels avantatges i 
serveis d’ENGINYERS BCN, que de 
ben segur els ajudarà a incorporar-se 
al món professional de l’enginyeria 
industrial.

Precol·legiar-se és molt senzill, 
ja que es pot fer el tràmit en línia 
entrant a www.enginyersbcn.cat/
precolegiacio

Defenseu amb èxit el vostre TFG

EL COL·LEGI ORIENTA 
ELS ESTUDIANTS SOBRE 
COM PRESENTAR EL TFG 
DAVANT EL TRIBUNAL 
D’AVALUACIÓ

Judit Obón, tècnica del Col·legi, va oferir als estudiants de l’ESEIAAT l’activitat “Presenta 
amb èxit el teu TFG”.

http://www.enginyersbcn.cat/precolegiacio
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QUINS SÓN ELS PERFILS 
MÉS SOL·LICITATS?
Per primera vegada des del 2010, el que 
les empreses més demanen és un enginyer 
d’instal·lacions per a Oficina Tècnica. El Col-
legi va publicar més de 200 ofertes en què es 
buscava aquest perfil. La pujada ha estat con-
siderable (de gairebé un 60%), i ha desplaçat 
d’aquesta manera el que ara és el segon perfil 
més sol·licitat: Tècnic Comercial. En els se-
güents llocs trobem la Direcció d’obra, el Pro-
jecte mecànic i l’Automatització.

Val a dir que el perfil de riscos laborals ha 
doblat el nombre d’ofertes publicades. De la 
mateixa manera, els de Medi Ambient i Peri-
tatges han crescut considerablement. A l’altra 
cara de la moneda estan R+D+i, Assistència 
Tècnica, Postvenda i Logística: Compres. 
Aquests són alguns dels que més han vist 
caure la quantitat de sol·licituds.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

QUINS SÓN ELS SALARIS 
QUE S’OFEREIXEN?
No hi ha sorpreses. El de Direcció general o 
Adjunt a la direcció torna a ser el perfil millor 
retribuït, amb més de 52.000 euros bruts a 
l’any. El segueixen: Cap de Delegació, Cap de 
projecte i Direcció d’oficina tècnica. Són alts 
càrrecs, un cop superada aquesta línia venen 
els perfils de Logística: Compres, Biomedicina, 
Direcció d’Obra i Manteniment de Maquinària, 
tots ells amb salaris a partir dels 30.000 euros.

En les últimes posicions també es troben 
Consultories d’enginyeria, Gestió energètica 
i Medi Ambient, amb salaris que ronden els 
24.000 euros. 

El Col·legi vetlla perquè les retribucions 
que s’ofereixen a la Borsa de treball siguin 
les adequades per a un enginyer de l’àmbit 
industrial.

Perfils professionals més sol·licitats (ofertes publicades)

Retribucions mitjanes per perfils (euros) *
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ENGINYERS BCN va publicar l’any passat més de 1.300 ofertes de feina, cosa que el converteix 
en un gran coneixedor del que volen empreses i professionals. En aquest reportatge us presentem 

algunes de les dades que cada any recull el Servei d’Ocupació i Promoció Professional. Una 
fotografia del mercat laboral en l’enginyeria de l’àmbit industrial durant el 2017.

Una mirada al mercat laboral
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QUINS TIPUS DE CONTRACTES 
S’OFEREIXEN?
Més bones notícies. La contractació 
indefinida va augmentar l’any 
passat mentre disminuïa el 
nombre de contractes temporals. 
Concretament, el 63% van ser 
indefinits, un 11% més respecte al 
2016. El segon tipus de contracte 
més habitual va ser el temporal, 
en un 14% dels casos (un 12% 
menys que l’any anterior). El 
segueixen el contracte per obra i 
serveis i el de pràctiques.

h

El Col·legi és una bona opció si voleu trobar 
feina o si esteu pensant a reorientar-vos 
professionalment. Per donar-vos d’alta a la 
plataforma d’ENGINYERS BCN, entreu a 
www.enginyersbcn.cat/accesborsadetreball. 
No cal estar en cerca activa de treball per 
fer-ho: les oportunitats es poden presentar 
en qualsevol moment!

Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00
www.mgc.es

mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

Nominada a la millor assegurança de salut 
del mercat per tot el que t’ofereix

Les millors cobertures mèdiques
i el quadre mèdic més ampli

Medicacions i teràpies contra el càncer
que altres companyies no donen

Espai per organitzar reunions professionals,
xerrades i conferències

Tallers per reforçar el desenvolupament intel·lectual
de nens i nenes

Espai per celebrar la festa d’aniversari dels teus fills
amb animació i regals

Demana’ns el teu pressupost i emporta’t
2 entrades per anar al CINEMA

fins a exhaurir existències

presenta

2018
UN MÓN DE POSSIBILITATS

Preus i cobertures exclusives

per als col·legiats

QUANTES PERSONES 
S’INSCRIUEN A CADA OFERTA?
El mercat laboral es mou més ara 
que fa uns quants anys i això es nota 
també en la quantitat de persones 
que, de mitjana, s’inscriuen a les 
ofertes que publica el Col·legi. Si 
fa cinc anys s’hi apuntaven unes 
27 persones, el 2017 van ser unes 
dotze. La tendència a la baixa és 
constant des del 2013, una dada 
que posa de manifest la millora en 
la salut d’un mercat dinàmic.

Mitjana de persones 
inscrites a les ofertes
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Tipus de contractes
Contracte indefinit
Contracte temporal
Contracte per obra i servei
Contracte en pràctiques

Exercici lliure/Autònom
Conveni Cooperació Educativa
Altres

63%14%

11%

4,4%

3,6% 3,3% 0,7%
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Font dels gràfics: Informe estadístic de les ofertes de treball de 2017. www.enginyersbcn.cat/informes-mercat-treball

http://www.enginyersbcn.cat/accesborsadetreball
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  José Antonio Ainaga, 
col·legiat 25.107

“Soc enginyer tècnic 
industrial especialitzat 
en mecànica. Fa vint anys 
que treballo al sector dels 
ascensors i durant el meu 
últim canvi laboral vaig fer 
servir la Borsa de treball del 
Col·legi, especialment l’app. 
La veritat és que recomano 
a tots els col·legiats que 
l’utilitzin, a mi em va servir 
molt perquè ràpidament 
reps totes les ofertes 
que t’interessen. Durant 
aquella època vaig tenir un 
parell o tres de contactes 
amb empreses gràcies al 
Col·legi. Això també em va 
permetre conèixer gent i 
veure com estava el mercat. 
A més, vaig fer un curs per 
potenciar el meu LinkedIn. 
Ho vaig trobar molt 
interessant; vaig aprendre 
coses que no sabia.

Per tant, si no voleu 
perdre oportunitats 
laborals, continueu buscant 
a l’estiu. Consulteu la Borsa 
de treball del Col·legi a 
www.enginyersbcn.cat/
borsa-treball.

  L’app de la Borsa de 
treball supera els 1.000 
usuaris
És la manera més ràpida i 
còmoda de conèixer l’estat 
del mercat de treball de 
l’enginyeria de l’àmbit 
industrial. L’aplicació per 
a mòbils i tauletes de la 
Borsa de treball del Col·legi 
us permet accedir a la 
plataforma amb més ofertes 

de feina de la professió. 
Aquesta és la raó del seu 
èxit: ja l’utilitzen 1.185 
usuaris en el moment de 
tancar aquest número de la 
revista.

Es tracta d’una app 
disponible per a Android 
i iOS que permet, a més, 
rebre avisos de les ofertes 
que t’interessen, filtrar per 
paraules clau, conèixer 
l’estat de les candidatures 
i veure les notícies 
destacades de la Borsa de 
treball.

Descarregueu-vos ara 
l’app a Google Play i a 
l’Apple Store i no deixeu 
que se us escapin les 
oportunitats laborals!

En general, estic molt 
content amb ENGINYERS 
BCN. Crec que fa una bona 
feina per als col·legiats.”

BORSA 
DE TREBALL

  A l’estiu, no atureu 
la recerca de feina
Tot i la creença general, hi 
ha moltes empreses que 
busquen candidats durant 
l’estiu, també durant el 
mes d’agost. El Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) del 
Col·legi recomana no deixar 
de buscar feina durant 
aquest temps. I és que les 

tècniques d’inserció laboral 
d’ENGINYERS BCN han 
detectat un increment 
en les incorporacions 
d’enginyers a les ofertes 
publicades a l’agost i 
han comprovat que els 
processos de selecció de 
feina en aquest període són 
més efectius i resolutius. 

És cert que el nombre 
total d’ofertes baixa a 
l’agost, però atenció: un 
nombre elevat d’aquests 
processos acaba en la 
selecció d’un col·legiat. El 
motiu? Les empreses que 
publiquen ofertes a l’agost 
acostumen a requerir 
candidats amb més urgència.

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? Has 
promocionat a la teva empresa?... Al Col·legi 
volem saber com et va professionalment. 
T’animem a enviar-nos 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.

http://www.enginyersbcn.cat/borsa-treball
http://www.enginyersbcn.cat/borsa-treball
mailto://comunicacio@ebcn.cat
http://www.enginyersbcn.cat/borsa-treball
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DEL 18 DE SETEMBRE 
AL 2 D’OCTUBRE
Funcionament del mercat elèctric, 
tarificació i aprofitament de la 
informació disponible en l’àmbit 
de l’auditoria energètica
Curs sobre com funciona el mercat 
elèctric en detall, com es formen els 
preus de l’energia en els mercats 
majoristes i com es facturen en el 
mercat lliure minorista tenint en 
compte les diferents tarifes d’accés 
existents i els altres components 
regulats. Aquesta formació permetrà 
adquirir els coneixements per a qui 
vulgui assessorar altres empreses en 
matèria energètica, als auditors 
completar el que saben i als nous 
enginyers endinsar-se en els nous 
productes energètics.
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: Tecnoespai (Bailèn, 38).

DEL 8 AL 31 D’OCTUBRE
V Curs Luminotècnia aplicada 
Ramon San Martin
Un total de 32 hores formatives i onze 
ponents sota la direcció de Lluís Ferrero, 
membre del Grup d’Investigació en 
Enginyeria de Projectes de l’ETSEIB. En 
conclusió, un curs pràctic i actualitzat 
de luminotècnia, organitzat per 
ENGINYERS BCN.
Horari: de 16.30 a 20.30 h
Lloc: Tecnoespai (Bailèn, 38). 

15 D’OCTUBRE
Sessió preparatòria de certificació 
professional
ENGINYERS BCN organitza unes 
sessions  preparatòries per als 
interessats que vulguin accedir a la 
certificació, on s’explicarà com preparar 
les proves, el material necessari així 
com un petit tast de les preguntes.
Horari: a les 17 h
Lloc: ENGINYERS BCN (Consell de 
Cent, 365).

DEL 24 D’OCTUBRE 
AL 20 DE FEBRER
Curs bàsic de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis
Formació sobre les normes 
que configuren la prevenció i la 
seguretat en cas d’incendi als 
edificis. També per saber interpretar 
les qüestions tècniques. Ha 
estat programat entre el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de Barcelona 
(CAATEEB) i ENGINYERS BCN.
Horari: els dimecres de 16 a 20 h
Lloc: CAATEEB (Bon Pastor, 5, 
Barcelona).

Més informació a:

AGENDA 

www.enginyersbcn.cat/agenda

AVANTATGES COL·LEGIALS

Beneficis a Caixa d’Enginyers
El Col·legi crea una taula per unificar 
criteris en la legalització d’activitats
Conjuntament amb l’empresa EICON, ENGINYERS 
BCN posa en marxa la creació d’una taula interpretativa 
que ajudarà a unificar criteris en l’aplicació de les 
prescripcions sobre legalització d’activitats i obres. Es 
tracta d’un dels punts de l’acord que han signat el degà, 
Miquel Darnés, i el director general d’EICON, Eduard 
Sánchez-Fortún Botines. D’aquesta manera, es busca 
la col·laboració entre ENGINYERS BCN i l’empresa 
dedicada al control en l’àmbit del medi ambient i la 
prevenció contra incendis.

Segons el compromís signat, aquesta Taula es reunirà, 
com a mínim, tres cops l’any. Les parts aportaran els 
casos, conceptes i detalls que puguin crear discrepàncies 
interpretatives i les seves conclusions es faran públiques.

A més, el Col·legi i EICON es comprometen a 
col·laborar en activitats formatives i en un intercanvi 
fluid d’informació, sempre buscant el major interès per 
als col·legiats.

Gràcies a un acord amb el Col·legi, Caixa d’Enginyers ofereix 
nombrosos avantatges addicionals per als col·legiats, els 
quals poden gaudir de les seves prestacions.

A Caixa d’Enginyers hi ha una àmplia oferta d’hipoteques 
i préstecs en condicions favorables, i una variada oferta 
de fons d’inversió i plans de pensions propis i externs, 
dipòsits amb rendibilitat estructurada i un alt potencial 
de revaloració que permeten diversificar la inversió, entre 
altres avantatges. 

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb 
l’Oficina Directa al telèfon 933 126 725.

El degà, Miquel Darnés, i el director general d’EICON, 
Eduard Sánchez-Fortún Botines.

Trobareu les condicions d’aquesta promoció i altres 
descomptes exclusius per a col·legiats accedint a 

www.enginyersbcn.cat/descomptes

http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
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La comunicació assertiva amb perspectiva de gènere
La Comissió Funcionem Junts, 
que treballa per la igualtat entre 
enginyers i enginyeres, va dur 
a terme el 29 de maig el curs 
“La comunicació assertiva i la 
seva relació amb la resolució de 
conflictes des d’una perspectiva de 
gènere”. L’activitat va tenir una alta 
participació i l’expertesa de Marga 
Martí, doctora en Psicologia, coach i 
consultora.

L’assertivitat és un estil 
comunicatiu que permet presentar els 
propis plantejaments, però trobar el 

punt exacte en el to no és gens fàcil. 
La classe va donar eines i recursos 
per millorar aquest punt.

Des de l’any passat, Funcionem 
Junts organitza una sèrie d’activitats 
adreçades a orientar les enginyeres en 
temes professionals i de conciliació 
de la vida personal i familiar. Es tracta 
del cicle “Talent en clau femenina”, 
amb experts en temes laborals i de 
recursos humans. l 

Per a més informació, entreu a: 
www.enginyersbcn.cat/agenda

A Osona es reuneix un cop al mes un 
dels set Grups Territorials que hi ha 
al Col·legi, aquests espais de treball  
per connectar col·legiats que viuen 
fora de Barcelona ciutat. Ho fan a l’edi-
fici de la Torre dels Frares de la Uni-
versitat de Vic, i, segons el seu coor-
dinador, Valentí Comas, les reunions 
“serveixen per aprendre del coneixe-
ment d’altres companys amb altres 
especialitats i perfils”. Aquest és el 
seu gran valor: ser una porta d’accés a 
àmbits poc coneguts però que us po-
den beneficiar. “Animaria la resta de 

GRUP TERRITORIAL D’OSONA

Una porta als companys

col·legiats a participar-hi perquè mol-
tes vegades estem tancats en el que a 
nosaltres se’ns dona bé i no pensem 
a obrir-nos al que han viscut altres 
companys, i això sempre resulta de 
gran utilitat!”, assegura Comas.

EXPERIÈNCIES I FORMACIÓ
A les trobades hi ha entre vuit i deu 
persones, i funcionen així: un mes es 
reuneixen per compartir experiènci-
es i parlar de com millorar el Grup, i, 
el mes següent, es fan activitats for-
matives. D’aquestes últimes desta-

quen, per exemple, una sessió dedi-
cada a la protecció de dades, una altra 
d’Excel avançat, i una del paper de 
l’assegurança de responsabilitat civil.

I de cara el futur? Hi ha programa-
da una conferència sobre xarxes so-
cials i es volen buscar sinergies amb 
altres grups territorials per fer visites 
tècniques conjuntes a empreses. 

La millor eina per posar en con-
tacte enginyers de l’àmbit industri-
al, a un clic de distància (us hi podeu 
inscriure a: www.enginyersbcn.cat/
comissions). l

Reunió del Grup Territorial 
d’Osona, celebrada 

el 15 de desembre de 2016.

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
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Per això, quan li pregunto com ha rebut 
el guardó, de seguida explica que “ha 
estat una sorpresa. Em fa molta il·lusió. 
Qualsevol reconeixement és bo, però 
sempre acompanyat de l’agraïment a la 
gent que ha fet possibles els projectes”. 

EXPERT EN AUDITORIES 
ENERGÈTIQUES
I és que, més enllà de la voluntat de 
compartir els èxits amb els seus equips, 
Antoni Garcia és un ferm convençut de 
la necessitat de compartir l’experiència 
amb la societat, en aquest cas amb el 
col·lectiu dels enginyers. Segurament 
és per això que la seva col·laboració 
amb el Col·legi és una constant. I és així 
com ha estat ell el dissenyador del full 
de ruta que ha permès al Col·legi ser la 
primera entitat professional a acon-
seguir l’acreditació ENAC del Col·legi 
com a certificador de professionals ex-
perts en auditories energètiques. “En 
l’àmbit de la gestió energètica, participo 
en tot el que puc. El coneixement i les 

Guardonat com a Col-
legiat Distingit de l’Any 
en la Diada de la Profes-
sió d’enguany, Antoni 
Garcia és el paradigma 

de l’enginyer que, amb treball constant i 
lluny dels focus tot i els diversos premis 
que ha rebut, ha teixit una trajectòria 
plena d’èxits i d’avenços que perviuen 
en el temps gràcies a la confiança dipo-
sitada en els seus equips. I és que, com 
ell mateix relata, “en tots els projectes 
he intentat aportar una visió de futur. 
Mai no els he desenvolupat sota el con-
servadorisme i, sempre, donant confi-
ança als meus equips i compartint amb 
ells tot el coneixement”. Especialitzat 
en gestió energètica, Antonio Garcia 
ens diu que, en aquest àmbit, “les ini-
ciatives s’han de fer amb compromís i 
determinació i les accions han de ser 
col·lectives i continuades”. Aquestes 
són les seves  màximes.

Compartir, aquesta és una de les 
claus de la trajectòria del nostre home. 

“SI TENS UNA IDEA, 
L’HAS DE TIRAR ENDAVANT”

ANTONI GARCIA 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, col·legiat 24.979 

CONSULTOR I AUDITOR EN GESTIÓ ENERGÈTICA, INFRAESTRUCTURES I MANTENIMENT. COL·LEGIAT DISTINGIT 2018

Text i foto: Jordi Garriga

Actualment, Antoni Garcia és director d’Infraestructures i Serveis Generals de Logaritme Serveis 
Logístics AIE, una empresa constituïda per l’Institut Català de la Salut. “Tinc la responsabilitat de 
mantenir operatives totes les infraestructures i la flota de vehicles, i, en particular, les del centre logístic 
ubicat a Sant Sadurní, on se centralitza tota l’operativa a partir d’un magatzem automatitzat 
d’elevat rendiment, de més de 15.000 m2, amb les tecnologies més punteres en el sector. 
En aquest centre s’ubica l’estoc per atendre les necessitats diàries durant tot l’any, que 
dona cobertura a tots els centres hospitalaris i centres d’assistència primària (CAP) i al 
Banc de Sang i Teixits. Un dels meus objectius pel que fa als serveis generals és 
incorporar en l’organització una gestió energètica que permeti reduir els consums del 
centre logístic i de la flota, però també el de participar en una plataforma pública 
d’agregació de la demanda de diversos centres de tot el territori, per a la gestió 
conjunta de la contractació energètica en millors condicions, i alhora participar en 
grups de treball d’aquesta plataforma per compartir coneixement i experiència 
que ens ajudi a la millora contínua.”

competències donen qualitat i confian-
ça, per això és important compartir.”

I encara hi ha una tercera clau en 
la trajectòria d’Antoni Garcia. “Jo no 
ho he buscat —explica—, però sorpre-
nentment sempre he estat lligat a la 
innovació. L’enginyer s’ha de posar 
al dia permanentment. Hem d’estar 
preparats per poder interpretar les 
eines que tenim i donar les solucions 
a les necessitats amb perspectiva de 
futur. Per això, avui, amb tot el que 
ens ofereixen la IOT, el big data, el 
núvol, etc., la innovació resideix en 
la utilització de les dades. Per exem-
ple, quan parlem d’eficiència ener-
gètica, el més important no és tenir 
un comptador intel·ligent, sinó com 
utilitzem les dades que ens facilita 
aquest comptador”. l

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL LICEU

“EN TOTS ELS PROJECTES 
INTENTO APORTAR UNA 
VISIÓ DE FUTUR”
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ENTREVISTA

Què és BCN 3D Technologies?
És una start up que es dedica a la pro-
ducció d’impressores en 3D de doble 
capçal o extrusors. Aquesta tecnolo-
gia —la del doble capçal— ens fa estar 
en el grup d’empreses líders en l’àm-
bit tecnològic. Tot i això, per la nostra 
mida no estem en posició capdavan-
tera quant a vendes, ja que la nostra 
capacitat de producció és relativa-
ment reduïda.

Com va començar tot plegat? Abans 
es deien RepRapBCN...
Nosaltres vam conèixer el projecte 
RepRap a través d’una beca. Alesho-
res, amb l’estudiant Xavier Martínez, 
avui CEO de BCN3D Technologies, 
ens vam implicar en el projecte. Es 
tractava d’un projecte open source 
per fer impressores en 3D que s’au-

Roger Uceda, enginyer, 
professor de la UPC i 
investigador del Centre 
CIM, és una de les 
màximes autoritats a 
casa nostra en 
impressió en 3D. Ha 
liderat el projecte open 
source d’impressió en 
3D RepRapBCN, i fruit 
d’això ha estat CEO de 
BCN3D Technologies, 
lloc que ha deixat a 
partir del moment en 
què l’empresa emergent 
ha començat un 
ambiciós projecte de 
capitalització. Però ell 
continua lligat a 
l’empresa i, sobretot, 
continua investigant en 
aquest àmbit, un àmbit 
de futur que ja és aquí. 

   PERFIL 

Durant molt de temps hem sentit que la impressió en 3D convergiria en una revolució 
sense precedents en el sector industrial. De moment ha entrat amb força en diversos 
sectors. Dels primers enginys de modelatge en 3D a les màquines que tenim avui, 
l’evolució ha estat determinant. Catalunya ha estat sempre atenta a aquesta 
revolució, i una de les empreses capdavanteres tecnològicament parlant és a casa 
nostra. Nascuda d’un projecte del Centre CIM de la UPC i consolidada com a start up, 
BCN3D Technologies encara un procés de capitalització que li ha de permetre un 
millor posicionament productiu i comercial. Mentrestant, el Centre CIM continua 
investigant en aquest terreny, tant pel que fa a la millora de les màquines, com pel 
que fa als materials i teixits per imprimir.

“Ja fem proves 
per imprimir sobre 
teixits orgànics en 3D”

ROGER UCEDA, 
DIRECTOR D’OPERACIONS DEL CENTRE CIM I IMPULSOR  

DE BCN3D TECHNOLOGIES

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Tomás da Silva
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torepliquen, és a dir que, un cop se’n 
tenia una, amb aquesta podies fer to-
tes les peces per a les següents. Va ser 
així com, el 2010, es va crear la divisió 
RepRap BCN al Centre CIM. Vam 
començar venent equips i materials 
d’impressió, organitzant workshops, 
etc. A poc a poc, vam anar creixent. 
Avui, l’empresa té 40 persones entre 
contractats i estudiants en pràctiques. 
El 2015 es va fer el gran salt, que va ser 
passar de vendre kits a fer impresso-
res que ja funcionaven fora de la caixa. 
Actualment estem en el mercat inter-
nacional. Tecnològicament estem al 
capdavant, gràcies a la capacitat de fer 
impressores amb dos extrusors inde-
pendents, la qual cosa permet un gran 
ventall de solucions. I una cosa que 
ens diferencia és que continuem fun-
cionant en open source, tant pel que fa 
a maquinària, com a tooling i catàlegs. 
Això ens permet una millora constant 
i una implementació de primera mà.

Això de ser open source no és un pro-
blema pel que fa a les patents?
El salt que esperem fer ara és po-
der-nos ajuntar amb altres empreses 
open source per a estratègies de pa-
tents. Certament, cal protegir el co-
neixement que generem. També vo-
lem establir aliances amb fabricants 
d’altres sectors, com l’electrònica.

Quina és actualment la seva tasca a 
l’empresa?
Fins que no hem encetat el procés de 
capitalització i creació de l’empresa en 
el qual ara estem, jo havia estat direc-
tor de la divisió del CIM de BCN3D. 
N’era el CEO. Ara ja no ho soc, però hi 
continuo totalment implicat. Ara con-
tinuo al CIM, liderant les noves 

“Tecnològicament 
estem al 
capdavant, gràcies 
a la capacitat de 
fer impressores 
amb dos extrusors 
independents”
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tecnologies en impressió en 3D 
que estem desenvolupant.

On és ara la recerca més potent en 
aquest àmbit?
D’una banda hi ha la millora contínua 
de les màquines. També el fet d’acon-
seguir màquines grans, que puguin 
sortir dels paràmetres més estan-
darditzats, que estan marcats per la 
base on es fa la impressió i que avui, 
majoritàriament, té el format DIN 
A4. Però el que és realment interes-
sant són els materials. Nosaltres es-
tem fent proves i assajos per al sector 
mèdic i farmacèutic, amb empreses 
concretes, per tal d’imprimir sobre 
teixits orgànics. El camp que s’obre 
en aquest sentit és immens i, en el fu-
tur, permetrà fer coses que ara no ens 
podem ni imaginar...

Per exemple imprimir òrgans humans?
Bé, no sé si tan lluny. Però potser sí. 
Teixits, segur.

Quan es parla de la impressió en 3D 
també s’utilitza el terme fabricació 
additiva. A què es refereix?

ENTREVISTA

Es refereix exactament al mateix. 
Però s’ha imposat bastant el terme 
impressió en 3D. Qüestió de termino-
logia. Abans se’n deia prototipatge rà-
pid. Al final, és la materialització d’un 
producte per capes.

Fa uns quatre anys, vostès van ser es-
collits, aleshores com a RepRap BCN, 
per participar en el programa W2NYC 
Global Industry Challenge, amb les 
onze companyies més innovadores 
del món. Què va significar allò?
Va ser un punt d’inflexió molt im-
portant. Llavors encara estàvem amb 
les impressores RepRap, és a dir, 

autoreplicants. La veritat és que 
vam haver de meditar molt quina 
fórmula utilitzàvem per presen-
tar-nos-hi, ja que aleshores no ens 

sortia a compte obrir una delega-
ció als Estats Units. No estàvem en 
aquest punt. Però l’accés a la inversió 
ens va servir per començar a desenvo-
lupar la SIGMA, que és el que ara ve-
nem. Hem aconseguit entrar al mer-
cat dels Estats Units associant-nos 
amb una empresa d’allà. N’estem molt 
satisfets.

Des d’aleshores, quina ha estat l’evo-
lució de la companyia?
En primer lloc, el desenvolupament 
tecnològic. Com li deia, estem en el 
grup de lideratge en aquest sentit. 
Pel que fa al creixement de l’empre-
sa, el 2014 la nostra facturació va ser 
de 300.000 €, mentre que el 2017 ha 
estat de 3.000.000 €. I podria haver 
estat més, però des del CIM hem de 
limitar la capacitat de producció.

Actualment, a quins tipus de mercat 
s’adreça la tecnologia d’impressió 
en 3D?
És molt transversal, i més en el nostre 
cas. Les nostres impressores són molt 

flexibles gràcies als dos capçals d’ex-
trusió. Ens dirigim tant a un entorn 
d’oficina on es necessita modelar amb 
rapidesa, fins a petits laboratoris on 
es fabriquen prototips o tooling que 
després s’industrialitzaran. Això va 
des de l’arquitectura a l’enginyeria. I 
hi ha un mercat molt interessant, que 
és el sector mèdic. I aquí ja no parlem 
de prototips, sinó de personalització, 
és a dir, tot allò que té a veure amb 
pròtesis o ortesis. Pensi que, si no fa 
pas tant parlàvem de prototips que 
valien entre 2.000 i 3.000 €, ara par-
lem de 20 €. Avui també estem inten-
tant promoure els assajos clínics amb 
materials que mimetitzin els materi-
als del cos. En totes aquestes qüesti-
ons, col·laborem i som partners amb 
Sant Joan de Déu.

Imagino que això també obre nous 
camps en l’àmbit de l’enginyeria i la 
formació d’equips multidisciplinaris...
Sí, i tant. Els enginyers tenen aquí 
un gran camp a recórrer, i hi ha no-
ves oportunitats professionals molt 
interessants i també nous models de 
negoci. L’enginyeria ha d’entendre 
que ha de treballar braç a braç amb els 
especialistes. 

Fa molt temps que sentim que aques-
ta tecnologia significarà una autèntica 
revolució, però sembla que no acaba 
d’arribar...
Això és perquè es va vendre la idea 
que aquesta tecnologia estaria a to-
tes les cases. Jo no ho acabo de veu-
re, això. El que sí que és cert és que a 
Barcelona mateix ja hi ha plataformes 
on et poden imprimir els teus propis 
dissenys. 

Pot afectar aquesta evolució i la nova 
manera de dissenyar productes a la in-
dústria dels recanvis?
Potser sí, però no ho veig clar. HP, que 
fa les impressores en 3D estandardit-
zades més grans del mercat, diu que 
passarem de tenir magatzems físics 
a magatzems digitals. Segurament 
serà així, però encara hi ha un llarg 
camí per recórrer. Estem tot just a 
l’inici d’aquest camí. És tot un procés 
d’adopció de la tecnologia. Jo el que 
veig és que el 3D pot menjar terreny 
als processos d’injecció, però encara 
falta. Per mi, avui l’estratègia no és 
créixer en l’entorn del prototipatge, 
sinó en els sectors de la personalitza-

A quins sectors 
industrials pot afectar 
més aquesta 
tecnologia?
La impressió en 3D no accepta 
tots els processos de producció, 
però sí molts d’ells. Per exemple, 
en tot el que té a veure amb la 
personalització. La particularitat 
d’aquesta tecnologia és que costa 
el mateix produir una peça que 
produir-ne cent mil. I també costa 
el mateix un render que 100.000. 
Del que es tracta és de dissenyar 
de manera paramètrica. A la 
indústria de l’automòbil, per 
exemple, això ja passa. En general, 
aquesta tecnologia està canviant 
la manera de dissenyar els 
productes i obre nous camps 
d’aplicació, cosa molt interessant 
per als enginyers. 

LA PREGUNTA 
DEL DEGÀ

“Estem intentant 
promoure els 
assajos clínics 
amb materials 
que mimetitzin els 
materials del cos. 
Parlem de pròtesis
i ortesis”
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ció i producció seriada de productes 
més clàssics, com l’automoció o els 
electrodomèstics de petit consum.

Tindrem en el futur impressores en 3D 
domèstiques que ens permetran fer 
els nostres propis utillatges?
Segurament, però per a això també hi 
haurà d’haver un desenvolupament de 
programari i interfícies important, per 
tal de fer-los més accessibles i fàcils 
d’utilitzar al gran públic no tècnic. El 
que sí que està passant ara, per exem-
ple, gràcies a una aplicació molt ben 
desenvolupada i un disseny parame-
tritzat, és que et pots connectar a un 
web d’una marca de mobles, escollir 
un tipus de llum de sobretaula, i ales-
hores adaptar-lo al teu gust: una mica 
més ample, més corbat, d’aquest o 
aquell color... Això ja és una realitat. l

“Aquesta 
tecnologia 
està canviant 
la manera de 
dissenyar els 
productes i obre 
nous camps 
d’aplicació, cosa 
molt interessant 
per als  
enginyers”

Una de les limitacions de la 
impressió en 3D és la 
incapacitat d’imprimir peces 
amb un corbel massa 
pronunciat. Amb la impressió 
amb doble capçal independent 
característic de les Sigma de 
BCN3D Technologies es pot 
aplicar un material soluble 
sota del corbel.

BCN3D 
TECHNOLOGIES
DOBLE CAPÇAL 

MAPA DELS DISTRIBUÏDORS DE L’EMPRESA 





L’art de l’enginy 
torna al Born

La defensa de la indústria catalana i del paper de l’enginyeria tècnica industrial, el suport 
a les noves generacions d’enginyers i el reconeixement a l’empresa Matachana i al 

col·legiat  Antoni Garcia van protagonitzar la Diada de la Professió 2018. Hi va haver 
temps, també, per mirar endavant i per gaudir.

Text Marc Serrano i Òssul  l  Fotografia © Josep Balcells

3
00 persones i 300 anys. 
D’una banda, els tres cen-
tenars d’assistents a la Di-
ada de la Professió 2018 
del Col·legi d’Enginyers 

Graduats i Enginyers Tècnics In-
dustrials de Barcelona, i, de l’altra, 
els tres segles de les ruïnes del ve-
ïnat d’època medieval i moderna 
del barri de la Ribera que Felip V 
va ordenar enderrocar el 1716. Un 
llegat adormit, fins fa poc, sota el 
mercat del Born, la meravella de 
ferro que l’arquitecte Josep Fontse-
rè i Mestre i l’enginyer Josep Maria 
Cornet i Mas van culminar el 1876. 
Esdevingut centre cultural, el fruit 
de tanta inventiva superposada ha 
estat enguany l’escenari del punt 
de trobada anual dels enginyers de 
l’àmbit industrial de la demarcació. 
Sota el lema “L’art de l’enginy”, la 
celebració va tenir lloc el 29 de juny 

a El Born Centre de Cultura i Me-
mòria de la capital catalana, amb la 
televisiva Anna Boadas com a ria-
llera mestra de cerimònies. 

Afegits a la ubicació emblemàtica 
i al desplegament tècnic, els premi-
ats —entre els quals destaquen dues 
joves enginyeres—, els parlaments 
institucionals, la ponència 
i les actuacions van confi-
gurar una vetllada de festa, 
convivència, prospectiva 
i reivindicació que va cul-
minar amb un àpat farcit 
de sorpreses en què els en-
ginyers del xxi es van reu-
nir sobre la Barcelona del 
xviii i sota la del xix. 

La primera part de l’es-
deveniment —l’acte en 
si— va tenir lloc a la sala 
Moragues de l’equipament, 
plena de gom a gom. Va co-

mençar el degà del Col·legi, Miquel 
Darnés, que va dibuixar un retrat del 
moment actual i dels reptes imme-
diats de la indústria i de la professió, 
del paper i dels valors del qual va fer, 
també, una defensa aferrissada, i 
del rol de la corporació: “El Col·legi 
et prepara per a la professió de 

La presentadora 
televisiva Anna Boadas 
va conduir l’acte.
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Ainoa Forcada, de l’Escola 
d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE) 
de la UPC, és enguany l’enginyera 
acabada de graduar distingida amb el 
premi al millor treball de fi de grau, 
dotat amb 2.000 euros per a ella i 
500 per al seu tutor. El projecte de 
Forcada, Mesura de forces de contacte 
i càlcul dels moments articulars 
d’un ciclista, estudia com millorar 
el rendiment dels qui pedalen com 
a ofici o per afició. Per aconseguir-
ho, desenvolupa i posa a prova 
un mesurador de potència amb 

avantatges respecte als productes 
que hi ha al mercat ara mateix: 
d’una banda, facilita la mesura dels 
angles i dels moments articulars en 
comptes de registrar, únicament, la 
mecànica total desenvolupada, i, de 
l’altra, té un preu considerablement 
inferior als sistemes actuals, i, a més, 
proporciona als metges una eina que 
facilita i accelera les recuperacions 
de lesions. El tutor d’Ainoa Forcada 
és Gil Serrancolí, professor lector al 
Departament d’Enginyeria Mecànica 
de la Politècnica. Enhorabona!

ENGINYERIA SOBRE RODES

PREMI AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU: AINOA FORCADA (UPC) 

demà”, va començar dient, i va ga-
rantir als col·legiats l’aposta ferma de 
la corporació per la indústria 4.0, és a 
dir, la Quarta Revolució Industrial i, 
és clar, per l’enginyeria que l’ha de fer 
possible: “Estem davant d’una revolu-
ció imparable, que és com un tsuna-
mi”, va assegurar Darnés

El degà també es va referir a les 
noves fornades d’artistes de l’enginy, 
els enginyers del segle xxi que han 
de protagonitzar la reindustrialitza-

ció del país: “Si no s’està col·legiat”, 
va afirmar, “s’està perdent pistona-
da”, i va remarcar el poder de treball 
en xarxa i de lobby davant l’Adminis-
tració que posseeixen ENGINYERS 
BCN i els altres col·legis d’enginyeria 
tècnica industrial del Principat. Va 
subratllar que, plegats, sumen més de 
10.000 professionals —més de 6.000 
dels quals, d’ENGINYERS BCN—, i 
que els tretze col·legis d’enginyeries 
tècniques del país n’apleguen més de 
16.000. Darnés va anar una mica més 
enllà i va destacar, fins i tot, la força 
enorme del centenar de col·legis pro-

fessionals que hi ha a Catalunya i de 
les 200.000 persones que agrupen.

Per acabar, es va adreçar directament 
a tots els presents a l’acte: “Comptem 
amb tots vosaltres, que esteu avui aquí 
fent Col·legi per aconseguir tots aquests 
objectius, que estic convençut que com-
partiu amb nosaltres”.

2

1. El degà del Col·legi, Miquel Darnés, 
dona la benvinguda als assistents.
2. El pintor francès Michel Raivard va crear 
en directe un original i sorprenent retrat 
del Col·legiat Distingit, Antoni Garcia. 
3. El punt i final de la festa el va posar 
l’alegre coreografia d’uns joves ballarins.
4. El secretari del Col·legi, Jordi Artiga, va 
revelar els guanyadors dels premis.

3

Lliuradors i premiats. D’esquerra a dreta: 
Montserrat Ramírez, de Caixa d’Enginyers; 
Andreu Moreno, director de l’EUSS; Ainoa 
Forcada, guanyadora; Santiago Gassó, 
vicerector de la UPC, i Gil Serrancolí, tutor 
del projecte, de l’EEBE.

1
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Un partidari de l’humor fàcil diria que Salustino 
Valverde, de l’Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE) 
de la UPC, ha hagut de suar per guanyar un dels dos 
accèssits ex aequo, premi dotat amb 500 euros. El 
seu treball es titula Design and implementation of an 
electronic system to measure the breathability of sports 
fabrics, i consisteix en el desenvolupament i la prova 
d’un sistema electrònic que mesura la capacitat de 
transpirar dels teixits esportius de manera automàtica.

La proposta del jove enginyer millora la productivitat 
del millor sistema que el mercat ofereix avui dia, ja que 
en disminueix el temps de mesura en un 80%. Això 
permet, també, reduir els eventuals errors produïts 
per l’operari que porta a terme l’operació. El tutor de 
Salustino Valverde i, per tant, corresponsable del seu 
èxit, és Herminio Martínez-García, professor agregat del 
departament d’Enginyeria Electrònica de la Politècnica. 
El premiat treballa actualment a Alemanya.

SUAR LA SAMARRETA

PREMI AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU (ACCÈSSIT 
EX AEQUO): SALUSTINO VALVERDE (UPC)

L’altre accèssit ex aequo del premi al millor treball de 
fi de grau va correspondre a Rut Martínez, de l’Escola 
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i 
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), un centre que també 
pertany a la UPC. El projecte es titula Estudi de viabilitat 
per a la introducció al mercat i [el] disseny d’un entrenador 
quirúrgic per a cirurgia endoscòpica, i vol millorar aquesta 
eina per a la formació dels cirurgians, que és fonamental, 
òbviament, per al bon exercici de la seva professió. 
El treball crea i desenvolupa l’entrenador quirúrgic 
Hystrainer per a cirurgia endoscòpica, que millora 
les prestacions dels productes actuals en combinar 
la tecnologia física i la virtual. L’aparell augmenta la 
sensibilitat del mateix cirurgià en l’entrenament, i el seu 
sistema de control informa el facultatiu sobre l’execució 
dels exercicis i li’n permet, doncs, l’avaluació objectiva. 
Els tutors de Rut Martínez són Francisco Bermúdez i 
Pedro Monagas, tots dos, de l’escola terrassenca.

AJUDAR A APRENDRE A OPERAR

PREMI AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU 
(ACCÈSSIT EX AEQUO): RUT MARTÍNEZ (UPC) 

LA INNOVACIÓ PER BANDERA
En acabat, es va lliurar el Premi a 
l’Empresa Innovadora a Matachana. 
El vicepresident de la multinacional 
catalana del sector de l’esterilització, 
Manuel Matachana, va agrair-lo al 
Col·legi com a “gran honor” i com a 
“reconeixement d’una trajectòria de 
50 anys” que ha permès que una pe-
tita empresa familiar tingui ara seus 

a tres continents i arribi a 110 països 
de tot el món. El representant de la 
companyia va destacar “la qualitat 
i la innovació” com a elements es-
sencials en “l’ADN empresarial” de 
Matachana, i “la perseverança i la hu-
militat” com a bases del creixement 
de la seva activitat i del seu equip, el 
“talent” del qual va assenyalar com a 
clau d’aquest desenvolupament.

Tot seguit, els assistents van gaudir 
de l’actuació del músic, compositor i 
inventor d’instruments, Pep Pascu-
al, “una autèntica obra d’enginyeria 
musical creada per ell mateix”, en 
paraules d’Anna Boadas. I va arribar 
l’esperat moment del lliurament del 
Premi al Millor Treball de Fi de Grau. 
O, més ben dit, dels premis, en plural, 
perquè “el molt alt nivell” dels 23 tre-

balls presentats, segons el secretari 
d’ENGINYERS BCN i del jurat, Jordi 
Artiga, l’han obligat a “treballar de va-
lent” i a lliurar un primer guardó, do-
tat amb 2.000 euros i 500 per al tutor, 
i dos accèssits ex aequo, premi dotat 
amb 500 euros.

La titular del primer premi, Ainoa 
Forcada, va assegurar: “És un 

L’alt nivell dels 
treballs de fi de 
grau presentats  
va obligar el 
jurat a donar dos 
accèssits ex aequo

4

Herminio Martínez, tutor del TFG de Salustino Valverde, 
va recollir el premi en nom seu.

Van recollir el guardó la premiada, Rut Martínez, i un 
dels seus tutors, Pedro Monagas, de l’ESEIAAT.
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de continuar”. Va aprofitar l’avinen-
tesa per cridar els col·legues a “l’acció 
col·lectiva i continuada en el temps 
per compartir coneixement amb ge-
nerositat” en la lluita contra el canvi 
climàtic, i , així, “treballar per a un 
futur que”, va dir, “depèn de nosaltres 
en gran mesura”.

L’homenatge al Col·legiat Distingit 
2018 el va cloure de manera impac-
tant la creació exprés i en directe d’un 
retrat d’Antoni Garcia pel pintor fran-
cès Michel Raivard. 

Ja en la recta final de l’acte, Carles 
Soler va fer-hi una ponència dinàmica 
i suggeridora: “Transformació digi-
tal. Perspectives de futur”, amb pistes 

bon moment per trencar estere-
otips i donar pas a les dones al món 
de l’enginyeria, la ciència i la tecnolo-
gia”. En la mateixa línia, l’enginyera 
premiada amb un dels dos accèssits, 
Rut Martínez, es va mostrar disposa-
da a “treballar perquè una dona que 
recull un premi d’enginyeria deixi de 
ser una excepció”. Només un 17% dels 
107.000 enginyers catalans són dones. 
L’altre accèssit, Salustino Valverde, es 
va adreçar als presents en un vídeo en-
registrat a Alemanya, on viu i treballa.

“TREBALLAR PER UN FUTUR QUE 
DEPÈN DE NOSALTRES”
A continuació, va arribar un dels mo-
ments més emotius de la Diada de la 
Professió: el lliurament del reconei-
xement al Col·legiat Distingit 2018 a 
Antoni Garcia. “Agraeixo a la Junta 
de Govern aquest guardó, que em fa 
molta il·lusió”, va confessar el llo-
rejat, orgullós dels “companys que 
pugen amb força treballant dia a dia 

amb una empenta exemplar per posar 
en valor la nostra professió”. Antoni 
Garcia va valorar positivament “el 
rigor, la qualitat i els serveis” assolits 
per ENGINYERS BCN, si bé va ani-
mar el Col·legi a mantenir l’ambició: 
“No ens hem d’aturar amb això: hem 

El Col·legiat Distingit 2018 és 
Antoni Garcia. En va fer la glossa 
la vicedegana, Maria Cinta Pastor: 
“Triem el millor escenari possible”, 
va dir, “per fer-li un homenatge 
d’admiració, de gratitud”. 

Pastor en va resseguir la trajectòria 
des que va obtenir el títol fins al 
seu premiat pas pel Gran Teatre del 
Liceu, on va ser responsable del servei 
d’infraestructures, manteniment 
i gestió energètica, i on va arribar 
des d’Amper, Honeywell i Emte. 
En va mencionar, a més a més, la 
responsabilitat actual: director 

d’infraestructures als serveis logístics 
de l’atenció primària del país. “És un 
convençut de la gestió eficient en el 
seu sentit més ampli”, va afirmar, i 
en va destacar una frase recurrent: 
“Sense un bon equip cohesionat, no 
s’arriba enlloc”.

També va repassar la seva 
aportació a projectes col·legials: 
l’Any de la Gestió Energètica 
Eficient celebrat el 2017, 
l’acreditació per l’ENAC —la primera 
d’un col·legi professional a tot 
l’Estat— i la seva docència al curs 
d’auditors energètics.

UN APLAUDIMENT SENSE ESTALVIAR ENERGIES

GUARDÓ COL·LEGIAT DISTINGIT: ANTONI GARCIA GARCIA

1

2

Antoni Garcia 
va agrair el 
guardó rebut.

La vicedegana, M. Cinta Pastor, va 
lloar la tasca realitzada pel Col·legiat 
Distingit de l’any, Antoni Garcia.

1. Homenatjats i guanyadors dels Premis 
EBCN, amb el degà, Miquel Darnés, els 
lliuradors i el director general d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial, Pere Palacín.
2. El col·legiat Joan Garreta va guanyar el 
viatge sortejat pel patrocinador especial 
de la Diada, Bestour Viatges.
3. Els assistents van cloure la festa 
gaudint d’un sopar i unes copes.
4. El sopar va tenir com a escenari les 
ruïnes del veïnat d’època medieval del 
barri de la Ribera.
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rellevants sobre la Quarta Revolució 
Industrial en què estem immersos: 
“L’evolució tecnològica ens sorprèn i 
ens condiciona”, va apuntar, i va con-
cloure: “El que ens ve a sobre és un 
tsunami. Podem quedar-nos mirant 
l’onada o fer-hi surf”, l’opció més di-

vertida segons el ponent. El seu ad-
vertiment darwinià queda fet: només 
sobreviurà —va predir— qui s’adapti al 
nou entorn.

L’últim orador va ser el director 
general d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial, Pere Palacín. Les seves 
frases més punyents, aquestes: “Cata-
lunya és i ha de continuar sent un país 
industrial”. “La indústria té un pes 

estratègic en l’economia catalana: re-
presenta un 20% del PIB i volem que 
arribi al 25% el 2020”. “Els enginyers 
som fonamentals per assolir-ho, però 
ens hem de saber vendre millor”. Van 
posar el punt final a l’acte en si la com-
panyia igualadina Atrezzo i la foto de fa-
mília, durant la qual la cortina de vellut 
va descobrir l’espectacle de les ruïnes 
del Born il·luminades.

El sopar a peu dret el va amenitzar 
un trio de corda i el mag Jordi Caps. 
No hi va faltar la coca de Sant Pere, 
festivitat de la qual s’esqueia la revet-
lla. La festa va ser possible gràcies al 
Banc Sabadell, Caixa d’Enginyers i 
l’Escola Universitària Salesiana de 
Sarrià (EUSS), adscrita a la UAB, i 
gràcies al patrocinador especial, Bes-
tours Viatges, que hi va cedir el viatge 
a Brussel·les o a Lisboa que va gua-
nyar el col·legiat Joan Garreta.  l

La distinció atorgada per la Comissió de Qualitat i Innovació 
d’ENGINYERS BCN va recaure en Matachana. Es tracta d’una 
empresa familiar catalana nascuda el 1962. Durant aquest mig 
segle, ha crescut fins a convertir-se en una gran multinacional 
de referència en el camp de l’esterilització, la desinfecció i el 
tractament de residus biològics. La singularitat i la capacitat 
d’innovació de la companyia guardonada radiquen en la 
producció d’equips altament sofisticats, i la seva especialització 
consisteix en el disseny i l’enginyeria d’instal·lacions adaptades 
a les necessitats específiques que té cada client. L’aposta 
constant per la innovació de Matachana li ha permès disposar 
de múltiples patents en els àmbits de la química, la biologia, la 
mecànica, l’electrònica i el programari. Proveïdor prèmium dels 
sectors sanitaris de les ciències de la vida, el grup té filials a 
França, Alemanya, Itàlia, els Estats Units, l’Argentina, Malàisia i 
la Xina, i és present a més de 110 països dels cinc continents.

DEL POBLENOU AL MÓN

PREMI A L’EMPRESA INNOVADORA: MATACHANA

“Els enginyers som 
fonamentals per 
fer que la indústria 
representi un 25% 
del PIB el 2020, un 
5% més que en 
l’actualitat”

3

4

D’esquerra a dreta: Ricard Nogués, tresorer del Col·legi; 
Joan Sintes, president de la Comissió de Qualitat i 
Innovació, i  Manuel Matachana i Marino Alonso, de 
l’empresa Matachana.



PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Atès que es poden fer intervencions 
pericials sobre temes molt variats, el 
professional que realitza aquesta fei-
na no pot tenir coneixements en totes 
les matèries. Així ho expressa Carlos 
Jové Casellas, col·legiat, enginyer 
elèctric i fundador i director tècnic de 
l’enginyeria I.A.S Carlos Jové, SL, que 
exerceix com a pèrit d’assegurances i 
com a pèrit en reconstrucció d’acci-
dents des del 1986. “Cada interven-
ció pericial —comenta— és diferent 
i es poden tocar innumerables àrees 
tècniques. És una feina que requereix 
una constant formació i posada al dia 
per a adquirir coneixements globals 
en especialitats diverses.”

PÈRITS JUDICIALS I PÈRITS 
D’ASSEGURADORES
Podem distingir entre pèrits judicials 
i pèrits d’intervencions relacionades 

  

amb el contracte d’assegurances. Se-
gons explica Jové, “el pèrit judicial 
és un professional dotat de coneixe-
ments especialitzats i reconeguts, 
que subministra informació o opinió 
fundada als tribunals de justícia sobre 
els punts litigiosos que són matèria 
del seu dictamen”. Un pèrit d’asse-
guradora és “qui a més de dictaminar 
sobre les causes i circumstàncies que 
han originat un sinistre i valorar els 
danys produïts, també analitza el 
contracte d’assegurança existent en-
tre un assegurat i una asseguradora, i 
determina, en funció de les garanties 
contractades, la cobertura del sinis-
tre i les limitacions que puguin afec-
tar o limitar la valoració de danys, i fa 
normalment una proposta d’import 
líquid indemnitzable”, afegeix.

Si parlem de la normativa que cal 
conèixer, si es volen fer intervenci-

ons pericials ( judicials o d’assegu-
radora), aquest expert amb més de 
30 anys d’experiència considera que 
s’han de conèixer totes les normes 
vigents relatives als béns afectats en 
un sinistre, ja que en ambdós casos 
els incompliments que es detectin 
per poder depurar si hi ha possibles 
responsabilitats s’han de plasmar en 
l’informe pericial. 

També és important ressaltar, pun-
tualitza, que “en un sinistre judicia-
litzat en el qual estiguin contractades 
pòlisses d’assegurança, el pèrit hauria 
de conèixer l’àmbit d’aplicació de les 
garanties de la pòlissa i les seves limi-
tacions i poder efectuar una proposta 
del líquid indemnitzable per al cas de 
danys materials”. 

En aquest perfil el valor afegit que 
aporta l’enginyer és garantir estar 
en possessió de coneixements tèc-

L’enginyer pèrit: un intèrpret  
dels fets amb coneixements d’expert 

La feina del professional de l’enginyeria que es dedica a fer intervencions pericials és investigar i 
determinar les causes i circumstàncies que han pogut generar uns danys o lesions en un sinistre. Com 

a tècnic expert de la matèria a dictaminar, normalment també ha de valorar els danys produïts a 
béns i objectes materials. Tot això ha de quedar recollit en informes o dictàmens pericials dirigits a 

advocats, jutges o tramitadors de sinistres d’asseguradores.
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA INFORMACIÓ PROFESSIONAL

nics i que la seva intervenció serà 
totalment fiable.

UNA OPORTUNITAT LABORAL
Francesc Menén Raurich, vicepre-
sident de la Comissió d’Actuacions 
Pericials d’ENGINYERS BCN i pèrit 
judicial amb una dilatada trajectòria 
professional, explica que quan es fa 
aquesta feina les oportunitats labo-
rals només arriben amb el temps i 
l’experiència del pèrit. “Hem de pen-
sar que la reparació del dany s’avalua 
econòmicament i en un procediment 
judicial la part que en reclama una 
indemnització i la part que en busca 
l’absolució tenen despeses d’advocat, 
procurador, pèrits, metges, proves 

pericials, detectius, i també les des-
peses del judici, per la qual cosa en el 
món jurídic sempre es busca un pèrit 
acreditat que ofereixi garanties d’ac-
tuació davant del tribunal”.

Aquest expert recorda que “el 
jutge ha de disposar de l’informe 
pericial quan, per conèixer o apre-
ciar algun fet o circumstància im-
portant en el sumari, siguin con-
venients coneixements científics o 
artístics. Per tant, la feina del pèrit 
judicial —afegeix— no és expressar 
al jutge la nostra decisió, sinó que 
l’il·lustrem sobre el cas i li donem la 
nostra opinió. Però el jutge pot ex-
treure conclusions diferents que les 
obtingudes pel pèrit”.  l

Antonio Marchio, col·legiat 23.502.  
Enginyer elèctric, expert en intervencions pericials 

“Com més experiència, més formació 
constant i més voler corregir els errors, 
més perfectes sortiran els peritatges” 
Amb una trajectòria laboral que el va portar a treballar en diferents 
empreses i àmbits de l’enginyeria com ara el de la direcció d’obres a 
Valeri Consultors Associats, el de la programació a Deutsche Bank, 
l’industrial a Tecalex o el del manteniment d’instal·lacions als 
centres de fitnes DIR, entre d’altres, Antonio Marchio va fundar 
AMPerits, un despatx de pèrits judicials, entre 2009 i 2010. 

Quan parla de fer intervencions pericials —una feina que 
confessa que li agrada—, diu que consisteix a “explicar, justificar 
i investigar l’origen d’una avaria, sinistre o problema relacionats 
amb un tema tècnic. En el meu cas, m’encarrego de totes les 
funcions: contacto amb el client, faig els pressupostos, les visites 
pericials i l’informe, que finalment ratifico davant el jutjat si és 
necessari”. En definitiva, “s’ha d’intentar que el client sempre 
estigui ben atès i satisfet”, afegeix.

Amb més de quinze anys d’experiència realitzant informes 
pericials per als jutjats, Marchio resumeix les claus per a fer un 
bon peritatge de la següent manera: “Com més experiència, 
necessitat de voler aprendre de manera constant i de corregir 
els teus errors, més perfectes sortiran els peritatges”, tot i 
que hem de ser conscients que “el sector demana el millor 
peritatge al menor cost. Alhora, per descomptat, el mercat 
també demana el millor professional, el més complet. I si la 
qüestió que s’ha de solucionar és un tema tècnic, és quan 
requereix la intervenció d’un enginyer”, conclou. EN

 P
RI

M
ER

A 
PE

RS
O

NA

El Col·legi disposa d’un grup de 
treball on els perits judicials 
trobareu el vostre lloc. Aquesta 
comissió treballa en tres àrees:
1. Tutela: trasllada al 
Departament Jurídic qualsevol 
incident que pugui patir qualsevol 
dels seus membres.
2. Orientació: des de l’acceptació 
fins a l’assistència a judici, tant a 
la part tècnica com a 
l’administrativa.
3. Formació: es potencien els 
coneixements de les eines per a 
les realitzacions de peritatges i 
dictàmens.

Inscriviu-vos entrant a www.
enginyersbcn.cat/comissions/
enginyers-actuacions-pericials

COMISSIÓ 
D’ENGINYERS 

EN ACTUACIONS 
PERICIALS

FORMACIÓ
El Col·legi està preparant aquests 
cursos per als pèrits:

1.  L'encàrrec d'intervenció pericial 
(del 9 al 18 d'octubre).

2.  Principis generals d’assegurances 
i les pòlisses d’assegurances  
(del 5 al 19 de novembre).

3.  El dictamen pericial (del 26 de 
novembre al 4 de desembre).

Més informació a: www.
enginyersbcn.cat/agenda.



INFORMACIÓ PROFESSIONAL

En l’exercici professional, l’enginyer 
es pot trobar que un client vulgui que 
l’encàrrec inclogui la tramitació ad-
ministrativa per tal de no haver d’in-
tervenir amb l’Administració, o bé 
que un client, que tingui l’obligació de 
relacionar-se amb l’Administració per 
mitjans electrònics, no posseeixi una 
signatura electrònica i demani a l’en-
ginyer que ho faci per ell. 

Aquestes situacions poden esdeve-
nir quotidianes i, en aquest article, es 
pretén posar de manifest i promoure 
la consciència de les responsabilitats 
que assumeixen els enginyers que vul-
guin desenvolupar aquestes tasques. 

QUÈ ÉS LA REPRESENTACIÓ?
La representació és una habilitació 
mitjançant la qual els ciutadans o les 
persones jurídiques atorguen a tercers 
la capacitat d’actuar en nom seu en 
tràmits o actuacions administratives. 

Un cop acreditada la representació, 
les actuacions administratives poste-
riors s’entendran amb el representant, 
excepte una manifestació expressa en 
contra de l’interessat (art. 5.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les admi-
nistracions públiques, la LPA).

QUAN S’HA D’ACREDITAR LA 
REPRESENTACIÓ?
S’ha d’acreditar la representació per 
formular sol·licituds, presentar decla-
racions responsables o comunicaci-
ons, interposar recursos, desistir d’ac-
cions i renunciar a drets en nom d’una 
altra persona. Per als actes i gestions 
de tràmit simple, se’n presumirà la re-
presentació (art. 5.3 LPA).

Per tant, si un enginyer gestiona, 
com a representant, la tramitació 
administrativa d’una declaració 
responsable, comunicació prèvia o 
llicència, haurà d’acreditar la repre-
sentació del client.

COM PUC ACREDITAR  
LA REPRESENTACIÓ?
La representació es podrà acreditar 
mitjançant qualsevol mitjà vàlid en 
dret que deixi constància fidedigna de 
la seva existència (una autorització, 
un poder notarial, etc.). A més, la Llei 
preveu que es podrà acreditar mit-
jançant un apoderament efectuat per 
compareixença personal o comparei-
xença electrònica en la corresponent 
seu electrònica (art. 5.4 LPA). 

Responsabilitats de l’enginyer quan actua com a 
representant del client davant les administracions

Els titulars d’activitats o d’instal·lacions i els promotors d’obres poden 
actuar davant de l’Administració per si mateixos o per mitjà d’un 
representant que actuarà en nom seu en procediments administratius.

Jordi Barril, advocat
Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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Tanmateix, convindria conscienci-
ar els clients de la necessitat que dis-
posin de signatura electrònica, atès 
que l’apoderament electrònic l’exi-
geix. En cas contrari, el client i el pro-
fessional s’hauran de desplaçar perso-
nalment a les oficines d’assistència en 
matèria de registres (art. 6.5 i 12 LPA). 

QUINES RESPONSABILITATS 
ASSUMEIXO?
En primer lloc, els efectes jurídics dels 
actes efectuats pel representant (engi-
nyer) s’imputen al representat (client 
o persona interessada), com si aquest 
els hagués realitzat personalment.

En aquest sentit, cal recordar que 
la inexactitud, falsedat o omissió, de 
caràcter essencial, de qualsevol dada 
o informació que s’incorpori a una 
declaració responsable o a una co-
municació impliquen conseqüències 
i responsabilitats (art. 69.4 LPA), així 
com que els interessats són respon-
sables de la veracitat dels documents 
que presentin (art. 28.7 LPA).

En segon terme, l’enginyer que as-
sumeixi la representació d’un client 
també ha de ser conscient que les 

notificacions són vàlides sempre que 
permetin tenir constància de la re-
cepció o l’accés de l’interessat o el seu 
representant (art. 41.1 LPA).

Les notificacions poden ser en pa-
per o a través de mitjans electrònics. 
Les notificacions electròniques es 
practicaran mitjançant una com-
pareixença a la seu electrònica de 
l’Administració actuant, i si això ho 
assumeix l’enginyer com a represen-
tant, serà responsable d’estar al cas 
de les notificacions, tenint present 
que s’entenen rebutjades quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de 
la posada a disposició de la notificació 
sense que s’accedeixi al seu contingut 
(art. 43.2 LPA).

RECOMANACIÓ
Resultaria convenient que, a l’efecte 
de notificacions, es facilités l’adreça de 
correu electrònic del client i no pas la  
de l’enginyer, perquè, a més, aquesta 
dada de contacte és la que emprarà 
l’Administració per concertar les visi-
tes de les inspeccions.  

En definitiva, l’enginyer que re-
presenti un client en un procediment 

administratiu ha de ser molt curós 
en aquestes actuacions perquè en fa 
responsable el seu client. Si es consu-
men, aquest client podrà reclamar una  
indemnització a l’enginyer pels seus 
actes o omissions. 

Per tant, es considera recomanable 
que, un cop hagi valorat les responsa-
bilitats que assumirà, l’enginyer signi 
un document d’autorització que acre-
diti la representació del client davant 
l’Administració en el procediment ad-
ministratiu concret i documenti els pa-
ràmetres generals mitjançant els quals 
es regirà la seva representació, sens 
perjudici de posar en valor econòmic 
aquesta tasca. l

Trobareu l’article íntegre a 
 blog.enginyersbcn.cat. 
Hi podeu deixar els vostres comentaris i 
donar a conèixer la vostra opinió.

https://blog.enginyersbcn.cat/
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

És l’Any de l’Enginyeria 4.0 al Col-
legi i això vol dir que se sent parlar 
molt de la professió del futur entre 
les parets d’ENGINYERS BCN. El 
debat del passat mes de maig anava 
en aquesta línia: fàbriques robotit-
zades, edificis intel·ligents i vehi-
cles connectats. Conduït per Pere 
Rodríguez, coordinador de l’Any, i 
moderat per Carles Miranda, d’AC-
CIÓ, l’acte va analitzar alguns dels 
sectors en què la Quarta Revolució 
Industrial tindrà més impacte.

INDÚSTRIA
Als anys 90, el lean manufacturing 
semblava a casa nostra tota una re-
volució. Avui ja no ho és, però per a 
Javier Franco, gestor de projectes de 
LEAN BOX, aquesta metodologia de 
treball japonesa està vivint ara un 
canvi important: la presència dels 
robots col·laboratius. A diferència 
dels tradicionals, aquestes màquines 
cooperen amb els humans, s’adapten 
molt bé a diversos entorns, tenen un 
disseny arrodonit, velocitats més 
reduïdes i detectors de col·lisió. Les 
fàbriques, per tant, a poc a poc van 
tenint robots versàtils, intel·ligents 
i fàcils d’utilitzar que augmenten 
considerablement la productivitat.

EDIFICIS
Vam començar integrant els apa-
rells electrònics dels immobles en 
una mateixa xarxa local. Després, es 
va posar el focus en la sostenibilitat 
(edificis de consum energètic qua-
si nul, ús d’energies renovables...). 

Ara, segons Antoni Garcia, col·legiat 
i consultor, fins i tot se sap que po-
drem arribar a parlar amb les nos-
tres cases. I aquestes aprendran de 
nosaltres gràcies a les tecnologies 
disruptives. Això implicarà l’eficièn-
cia operativa i energètica i la innova-
ció en els productes. Garcia, a més, 
va puntualitzar durant el debat que 
la governança i la planificació són es-
sencials per estar ben preparats.

TRANSPORT
Que còmode seria tenir una apli-
cació al mòbil mitjançant la qual 
l’usuari rebria informació en temps 
real de l’estat de qualsevol sistema 
de transport! També serviria per 
pagar-ho tot i es generarien bonifi-
cacions quan s’utilitzés el transport 
públic. D’aquí a uns quants anys ja 
no caldrà explicar-ho en condicional 
perquè serà una realitat, segons Nel-
la Saborit, membre de la Junta de la 
Societat Catalana d’Ordenació del 
Territori. Sabrem automàticament 
en quin carrer hi ha aparcament dis-
ponible i les empreses tindran una 
gran quantitat de dades (els auto-

busos, per exemple, sabran exacta-
ment quantes persones pugen i bai-
xen). Això permetrà desenvolupar el 
“transport públic a demanda”.

VEHICLES
Tot i els entrebancs que han patit 
alguns fabricants els últims anys, els 
vehicles sense pedals ni volants, és a 
dir, totalment automatitzats, estan 
més a prop que mai de dominar la 
ciutat. José Manuel Barrios, Inno-
vation Manager a Applus IDIADA 
Group, va explicar durant l’acte que 
els cotxes del futur seran elèctrics, 
compartits i autònoms i que estaran 
connectats amb els nostres mòbils.

La Catalunya de demà ja és aquí, 
o, com a mínim, és a ENGINYERS 
BCN, el punt de trobada dels pro-
fessionals que vulguin treure el cap 
a l’enginyeria que ve. l

Com serà la Catalunya de demà?
Quan pensem en el futur imaginem vehicles voladors i vestits estridents. Però tocant de peus a terra ens 
adonem que els propers anys la vida canviarà, sí, però ho farà en allò que no esperem. El 17 de maig el 
Col·legi va celebrar el debat “L’enginyeria 4.0 en l’entorn industrial, de l’edificació i d’infraestructures, 
automoció i transport” on diversos experts van donar les claus del que serà la Catalunya de demà.

LES FÀBRIQUES 
ES VAN DOTANT DE 
ROBOTS VERSÀTILS 
QUE AUGMENTEN LA 
PRODUCTIVITAT

Mireu el vídeo complet de l’acte a 
https://videos.enginyersbcn.cat.  

https://videos.enginyersbcn.cat
https://videos.enginyersbcn.cat/videos/debat-tecnic-sobre-lenginyeria-40-en-lentorn-i.html
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Eva Mestres, advocada
Servei d’Assessorament Jurídic

Les empreses moltes vegades volen im-
pedir que, un cop finalitzada la relació 
laboral amb els seus empleats, aquests 
treballin per a empreses de la compe-
tència. Per aquest motiu fan signar el 
pacte de no competència postcontrac-
tual. Val a dir que per aconseguir que 
el citat pacte sigui vàlid l’empresa ha de 
complir uns quants requisits: 

•  Que tingui un interès industrial 
o comercial efectiu i per tant 
prohibeixi que l’empleat treballi 
en un mateix mercat i àmbit 
geogràfic amb un mateix cercle 
de clients.

•  Que aboni una compensació 
econòmica a l’empleat, ja 
sigui mensualment en nòmina 
o després de l’extinció del 
contracte.

•  Que limiti la durada de la no 
competència com a màxim a dos 
anys per a tècnics titulats i a sis 
mesos per a la resta de personal.

Si es dona el cas que l’empleat, mal-
grat que tingui signat el pacte, aban-
dona l’empresa i comença a treballar 
per a un competidor, l’empresari li pot 
reclamar una indemnització. I si ho 
fa mentre treballa a l’empresa, a més 
de la indemnització, el poden acomi-
adar. Es podria donar el supòsit d’un 
pacte signat però mancat de com-
pensació econòmica de l’empresari al 
treballador, però seria nul, ja que no 
compleix una de les condicions que 
hem mencionat abans: la retribució 
de la compensació econòmica.

Pel que fa a l’empresa, disposa d’un 
any per reclamar al seu empleat la 
quantia reflectida en el pacte de no 
competència. Si no s’especifiqués cap 
import a tornar, es reclamarà una in-
demnització pels danys i perjudicis 
que li hagi causat l’activitat competi-
dora del seu antic empleat (una fuga 
de clients per la pèrdua de projectes, 
per un descens de facturació), i sem-

pre ha de complir els criteris de pro-
porcionalitat, qüestió molt discutida 
davant els tribunals de justícia, ja que 
les quanties no compensen el límit 
que s’imposa al treballador en el seu 
dret a la lliure elecció del seu proper 
destí laboral, i d’altra banda, la clàu-
sula penal hauria de ser proporcional 
als perjudicis que pogués causar.

Per tot això, i per tal d’evitar dificul-
tats a l’empresari i que suposi acreditar 
els danys causats per l’incompliment 
del treballador, és recomanable que el 
pacte inclogui la menció de la devolució 
de les quanties que s’hagin estat pagant 
i indicar que l’empresa es reserva el dret 
a reclamar una indemnització addicio-
nal pels danys generats.

Pel que fa a les passes que cal seguir, 
l’empresari disposa del termini d’un 

any des del coneixement de l’activi-
tat competidora del seu antic emple-
at i sempre que no hagin passat dos 
anys des del seu cessament, per tal de 
reclamar la indemnització. A partir 
d’aquest moment caldria presentar 
la demanda davant els tribunals de la 
jurisdicció laboral, però abans és re-
comanable que s’enviï un burofax a 
l’afectat requerint-li el pagament de 
la indemnització. l

Què és i com funciona el pacte de no competència?

PREGUNTES FREQÜENTS

SI L’EMPLEAT NO COMPLEIX EL PACTE SIGNAT I 
COMENÇA A TREBALLAR PER A UN COMPETIDOR, 

L’EMPRESARI POT RECLAMAR UNA INDEMNITZACIÓ

Trobareu les consultes més 
freqüents que reben 
els Serveis Jurídics 
d’ENGINYERS BCN a  
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

http://www.enginyersbcn.cat/preguntes-frequents-SJ
https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/servei-assessorament-juridic/index.html
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Durant les últimes dècades, l’energia nuclear ha estat una de les tecnologies 
més criticades pels sectors ecologistes. La indústria nuclear combat ara 
aquesta oposició destacant que la transició cap a una economia 
descarbonitzada necessita tecnologies que, com la nuclear, facin de pont entre 
la realitat energètica actual i la futura implantació massiva de les renovables. 

Present i futur de l’energia nuclear

La tecnologia nuclear defensa el seu paper en la transició 
energètica vers una societat descarbonitzada 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

L’energia nuclear ocupa un espai re-
lativament important en el panorama 
de la producció d’electricitat arreu 
del món. A la Unió Europea, aquesta 
tecnologia aporta aproximadament 
el 27% de l’electricitat consumida i al 
conjunt del planeta se situa lleugera-
ment per sobre del 10%.

L’impacte mediàtic dels accidents 
registrats en centrals nuclears i l’ele-
vada inversió necessària per posar en 
marxa noves instal·lacions d’aquest 

tipus mantenen estancada la indús-
tria nuclear a bona part del món. No 
obstant això, països com la Xina apos-
ten per la tecnologia nuclear i la cons-
trucció de noves centrals, especial-
ment en països en desenvolupament.

Un dels factors que mantenen 
obert el debat sobre el futur de les 
nuclears té un vessant ambiental de 
gran importància: l’impacte en les 
emissions de gasos que provoquen 
el canvi climàtic. Els defensors de la 
tecnologia nuclear mantenen que, si 
d’un any per l’altre s’aturessin totes 
les centrals nuclears del món, seria 
impossible aconseguir a mitjà termi-
ni els objectius marcats per l’Acord de 
París de lluita contra el canvi climàtic.

Bona part dels sectors ambienta-
listes, per contra, consideren que el 
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Torre de refrigeració de la central 
nuclear d’Ascó (Tarragona).

http://comunicaciencia.cat/
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manteniment de l’energia nuclear 
(amb l’entrada en funcionament de 
noves centrals o l’allargament de la 
vida de reactors ja actius) no fa més 
que dificultar la implantació d’ener-
gies renovables com l’eòlica o la solar.

Revisant les dades del sector, cal 
pensar que aquest debat es mantindrà 
obert durant uns quants anys més, atès 
que la xifra de centrals nuclears en fun-
cionament es manté força estable.

La base de dades de l’Agència Inter-
nacional de l’Energia Atòmica (AIEA) 
indica que actualment (revisió de l’1 
de juny de 2018) estan en funciona-
ment 450 reactors nuclears arreu del 
món (31 països tenen aquest tipus de 
centrals).

El balanç constructiu del 2017 va 
ser de quatre nous reactors nuclears 
posats en funcionament, tot i que en 
principi estava prevista la inaugura-
ció de setze reactors, segons recorda 
l’informe independent World Nucle-
ar Industry Status Report del 2017, 
coordinat per l’investigador Mykle 
Schneider. 

Tres dels reactors estrenats l’any 
passat són a la Xina i el quart està ubi-
cat al Pakistan. També el 2017 es va 
comunicar la paralització definitiva 
de cinc reactors nuclears, un d’ells a 
Santa Maria de Garoña (Burgos). Per 
contra, es van iniciar les obres de qua-
tre nous reactors (dos a l’Índia, un a 
Bangladesh i un més a Corea del Sud).

A la Unió Europea estan en funci-
onament 126 reactors nuclears (a ca-
torze dels 28 Estats membres), i hi ha 
quatre reactors en fase de construc-
ció: dos a Eslovàquia, un a Finlàndia 
i un altre a França. l

Kirsty Gogan, cofundadora i 
directora general d’Energy for 
Humanity, una entitat sense 
ànim de lucre d’àmbit global que 
treballa en temes com el canvi 
climàtic i la disponibilitat d’energia 
no contaminant, va exposar 
el passat mes de març la seva 
visió sobre el futur de l’energia 
nuclear en una jornada tècnica 
celebrada a Barcelona, coordinada 
per la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

Gogan va recordar la gravetat del 
canvi climàtic —així com els seus 
efectes sobre el medi ambient i 
els éssers humans— i va concloure 
que ens enfrontem a “un problema 
estretament relacionat amb les 
nostres fonts d’energia”.

La solució del canvi climàtic passa 
per la generació d’electricitat “neta” 
(és a dir, sense emetre gasos amb 
efecte d’hivernacle), l’electrificació 
massiva de la nostra societat i —allà 
on es pugui fer arribar l’electricitat— 

la utilització de tecnologies que 
contribueixin a la descarbonització 
global.

Per assolir aquests objectius, 
Kirsty Gogan va defensar el paper 
actual i futur de l’energia nuclear 
com una tecnologia que “pot ser 
utilitzada de manera eficient en 
coordinació amb energies renovables 
com la solar i l’eòlica, que no poden 
cobrir el total de la demanda a causa 
de la seva dependència de factors 
ambientals com el sol i el vent”.

DEBAT SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A BARCELONA

da fdas fdas fsFaura me firi, signa, 
quit. Omni inverio, senduce nihici

©
 A

N
AV

Exterior de la central nuclear Vandellós II 
(Tarragona). La central té una potència 

elèctrica bruta de 1.087,1 MW.

Producció 
neta 
d’electricitat 
nuclear 
55.599 GWh 
(21,17%)

Producció anual d’energia elèctrica a l’Estat espanyol (2017)

Producció 
total neta 
d’electricitat 
(inclosa la 
nuclear)
262.665 GWh 
(78,83%)

Font: IAEA (Agència Internacional d’Energia Atòmica)
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Tots els enginyers que es dediquen a 
projectar o gestionar instal·lacions 
(muntatge i manteniment inclosos) es 
troben que quan aquestes presenten 
una certa complexitat, la supervisió 
pot arribar a ser una tasca titànica. 

És aquí on entra en joc el progra-
mari especialitzat i els sistemes d’in-
formació (bases de dades relacionals) 
específics i basats en el concepte BIM 
(building information modeling). És 
un concepte que es nodreix del BDS 
(building description system). El seu 
creador va ser Charles Eastman, el 
1974, quan encara no hi havien ordi-
nadors personals.

El BIM és una metodologia de tre-
ball per a la creació i gestió de projec-
tes de construcció. I quan parlem de 
construcció, cal entendre qualsevol 
cosa que es pugui construir: naus indus-
trials, instal·lacions, maquinària, utillat-
ges, línies de producció… I tot això és 
possible de manera “col·laborativa”, 
és a dir, entre els creadors/gestors i 
els inversors del mateix projecte, que 
poden estar situats a molta distància 
entre ells.

Naturalment, aquest “concepte” 
del BIM s’ha desenvolupat a la pràc-

El concepte de l’enginyeria 4.0 
arriba a les instal·lacions

Hi col·laboren:

Hi participen:

Albert Bagué
Comissió d’Energia

amb el projecte en qüestió (anome-
nat 3D).

•  Pot incloure els temps d’execució 
de la construcció (anomenat 4D), la 
gestió dels costos (5D) i la part ambi-
ental (6D). 

•  Pot gestionar el manteniment neces-
sari futur (7D).  l

tica gràcies a la potència de càlcul del 
maquinari informàtic i el desplega-
ment de les xarxes de comunicació de 
banda ampla. 

Requereixen una potència de càl-
cul més que acceptable perquè siguin 
“visualitzables en temps real” i una 
gran dosi de simplificació i concreció, 
perquè siguin assumibles per als seus 
usuaris potencials, i és que el concep-
te BIM va mes enllà de les fases de 
disseny i representació gràfica:
•  Centralitza tota la informació del 

projecte en un model d’informació 
digital creat per tots els seus agents.

•  Incorpora informació geomètrica en 
un sol model de tot el que té a veure 

Construcció logística

Renovació

Programació

Disseny
conceptual

Disseny detallat Anàlisi

Documentació

Fabricació

Construcció 
4D / 5D

Manteniment i 
operacions

El BIM suposa un salt qualitatiu i quantitatiu molt gran i profund en la gestió de 
projectes. La UE va haver de redactar la Directiva europea 2014/24/UE, sobre 
contractació pública, amb algunes recomanacions per a la seva implantació 
progressiva en la gestió pública. En països com Finlàndia, Suècia o Noruega ja és de 
caràcter obligatori (en el sector públic). A Austràlia, als Estats Units i a Mèxic ja és 
d’us habitual, i a la resta de territoris s’anirà implantant progressivament. 

Conceptes tan innovadors i revolucionaris han d’estar en mans del màxim 
nombre possible de persones i entitats. És per això que el subconcepte OpenBIM, 
que persegueix que els estàndards d’aquesta gestió col·laborativa siguin oberts, està 
en procés de desenvolupament. El BIM és un dels pilars de l’enginyeria 4.0. 

El BIM pretén parametritzar tot el que té a veure 
amb la creació i la gestió de projectes

https://www.enginyersbcn.cat/comissions/energia/index.html


La descarbonització de l’economia, 
el camí cap a la transició energètica
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Aconseguir la neutralitat de les emis-
sions de CO2 per al 2050 comporta una 
transformació sense precedents de 
l’economia. El gran repte, però, consis-
teix a portar a terme aquesta revolució 
mantenint la sostenibilitat tècnica i 
econòmica. Hi ha moltes incerteses 
en l’evolució que tindran la tecnologia, 
la demanda, les xarxes i els mercats de 
l’energia, però el que és segur és que 
hem d’assolir la descarbonització de 
l’electricitat l’any 2050, que aleshores 
serà un 100% renovable. 

El canvi climàtic és un dels reptes 
més complexos del nostre temps i s’ha 
convertit en un fet pràcticament in-
evitable. No hi ha cap dubte que els 
acords aconseguits en el marc de la 
COP21 celebrada a París l’any 2015 
tenen una gran importància tant pels 
objectius definits com per l’alt nivell 
de consens aconseguit entre els 195  
països participants.

En concret, Espanya té l’objectiu de 
licitació per reduir un 26% les emissi-
ons dels sectors no subjectes a comerç 
de drets d’emissió (no ETS) amb vista a 
l’any 2030 i, per a l’any 2050, ha d’acon-
seguir reduir un 80-95 % les emissions 

de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) 
respecte als nivells de 1990. Això vol dir 
que hem de baixar fins a 15-59 milions 

de tones de CO2. El 2015, els sectors no 
ETS van emetre 196 milions de tones 
de CO2 (el 58% del total) que, segons 
l’objectiu acceptat pel nostre país, s’ha 
de reduir per sota dels 174 milions de 
tones equivalents de CO2 el 2030. 

Per tal d’aconseguir l’èxit en la des-
carbonització de l’economia, aquests 
canvis han de ser assumits pels dife-
rents òrgans de govern, empreses i 
ciutadans. Les energies renovables  
i l’eficiència energètica esdevenen ele-
ments clau per assolir un sistema de 0% 
emissions, però gracies a l’electrificació 
de la demanda podrem aconseguir una 
descarbonització total dels sectors 
energètics. 

El 2015, l’Estat espanyol va emetre 
350 milions de tones de CO2, de les 
quals un 56% va correspondre a sec-
tors no ETS i un 44% a sectors ETS. La 
previsió per a l’any 2020 no canvia sig-
nificativament, i continua en línia amb 
el Pla nacional d’actuació basat en l’efi-
ciència energètica i el manteniment de 
l’actual estructura de l’energia, és 

Eloi Ovejas
Expert en transició energètica d’Endesa

Increment de l’electrificació del 24 % 
el 2020 fins al 62 % el 2050.

Energia final

50%
49% 36%

10%

16%
16%

21%

7%

25% 25% 33%

62%

22%7%
2%

9%
2%

9%
1%

2015

80,3

2020

86,1

2030

79,9

2050

61,1

-0,8% p.a.

Carbó – renovables – electricitat – gas natural – petroli
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a dir, el petroli continua represen-
tant un 50% de la quota de consum final 
d’energia. A partir del 2020, però, és fo-
namental centrar-se en l’electrificació.

Aquesta electrificació implica efi-
ciència energètica que, a la vegada, 
es tradueix en una reducció del 30% 
del consum final d’energia l’any 2050 
respecte a l’any 2020, i una baixada de  
86,1 milions de tones TEP a 61,1 mili-
ons de tones TEP. 

D’altra banda, la generació d’energies 
renovables en el mix elèctric (RES-E) 
arriba a quotes màximes, i passa d’un 
63% el 2030 al 100% el 2050. A més, el 
carbó s’acaba més enllà del 2030, men-
tre que el petroli i el gas disminueixen 
significativament el 2050 amb un 85% 
i un 70%, respectivament.

Aquest escenari té dos principis 
bàsics: en primer lloc, l’increment de 
l’electrificació dels sectors no ETS, i en 
segon lloc, l’electricitat es descarbonit-
za acceleradament. 

Com a companyia elèctrica, Endesa 
comparteix de manera ferma la ne-
cessitat de protegir el medi ambient i 
està afrontant la transformació de la 
companyia per aconseguir la mateixa 
descarbonització i arribar al 2050 amb 
un sistema elèctric de zero emissions i 
100% renovable. Per això, es proposen 
sis accions clau per alinear els interes-
sos dels consumidors i tot el sistema 
energètic cap a una situació òptima per 
aconseguir la descarbonització.

En primer lloc, cal una reforma fis-
cal destinada a eliminar les distorsions 
en el preu per kWh. La tarifa elèctrica 
a Espanya es troba entre les més altes 
d’Europa. Això és degut a les contribu-
cions i als impostos inclosos a la tarifa 

que representen fins un 42% del total 
del preu per kWh. En termes absoluts, 
la mitjana de la càrrega fiscal a Espanya 
és de 9,6 cèntims/kWh (~42%) respecte 
als 7,4 cèntims/kWh de la mitjana de la 
UE (~36%). 

Comparant amb altres fonts d’ener-
gia, l’electricitat està en clar desavan-
tatge, ja que suporta una càrrega fiscal 
més de quatre vegades superior a la dels 
hidrocarburs (vegeu el gràfic següent).

En aquesta línia, es proposa una re-
forma fiscal per distribuir més equi-
tativament els costos de la transició 
entre tots els sectors de l’energia. El 
principi és que tothom que contamina 
paga. L’aportació de cada font d’energia 
és en funció del seu impacte ambiental 
i es recullen en un fons per finançar la 
transició energètica. 

En segon lloc, es necessita una ta-
rifa elèctrica intel·ligent per carregar 
l’ús real de la xarxa que proporcioni el 
senyal de preu correcte als consumi-

dors. Amb la introducció generalitza-
da dels comptadors intel·ligents s’ha 
obert un camí per definir un nou tipus 
de tarifes, més adaptades al client. 

En tercer lloc, a Espanya, el trans-
port és l’activitat que genera el vo-
lum més gran d’emissions de GEH. 
El 2015, van representar 98 milions 
de tones equivalents de CO2. Durant 
els últims quinze anys, el sector del 
transport només ha reduït les seves 

emissions un 8 %, mentre que els al-
tres dos grans sectors emissors —la 
generació d’electricitat i la indús-
tria— han reduït les seves emissions 
un 31% i 32%, respectivament. Per 
això s’ha de promoure la mobilitat 
electrificada. 

Per exemple, el transport de mer-
caderies podria reduir les emissions 
fins a un 50% si aquesta activitat es fes 
per ferrocarril elèctric per a transport 
pesant i amb camions elèctrics per a 
transport lleuger. 

Contribució de cada impulsor de 
descarbonització als objectius 
del clima per al 2020

L’ELECTRICITAT SUPORTA 
UNA CÀRREGA FISCAL 
MÉS DE QUATRE 
VEGADES SUPERIOR A 
LA DELS HIDROCARBUS  
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El 2015, el transport per carretera 
va representar un 33% del consum 
d’energia i un 23% de les emissions 
totals de CO2 a més de generar alts vo-
lums d’emissions contaminants, com 
ara l’òxid de nitrogen (NOx), l’òxid de 
sofre (SO2) i partícules. Els vehicles 
elèctrics no utilitzen combustible, de 
manera que el seu impacte ambiental 
a les ciutats és zero, tant en termes de 
la petjada de carboni com en la quali-
tat de l’aire. A més, la mobilitat elèc-
trica és l’única alternativa que pro-
porciona una solució a llarg termini. 

Per tal d’impulsar l’ús de vehicles 
elèctrics s’hauria de crear una tarifa 
elèctrica flexible i competitiva, adap-
tada a les noves formes de consum. 
S’hauria de produir un reforç de la 
infraestructura de recàrrega a la via 
pública i, finalment, s’haurien de re-
duir els costos d’adquisició del vehi-
cle elèctric ja que el vehicle elèctric 
contribueix als objectius del clima 
d’una manera similar a les energies 
renovables. 

En quart lloc, els edificis i la indús-
tria van representar un 59 % de l’ener-
gia final i el 23 % del total d’emissions. 
Els plans per a habitatges i edificis 
comercials han de tenir per objectiu 
substituir els equips contaminants 

amb alternatives més netes i eficients, 
i edificis renovats. Per exemple, uti-
litzant bombes de calor es fa un ús de 
l’electricitat que continua sent més i 
més renovable; es redueix el consum 
d’energia i es contribueix als objectius 
de les renovables.

Durant la transició, l’ús de la bio-
massa és aconsellable per a zones no 
urbanes, ja que es dona valor als resi-

dus. A les zones urbanes, s’ha de conti-
nuar evolucionant cap a una indústria 
4.0, augmentant els nivells d’automa-
tització i electrificació de processos. 

En cinquè lloc, el pla preveu una ac-
celeració de la descarbonització en el 

sector elèctric per permetre una mà-
xima entrada d’energies renovables 
en el mix. Es persegueix duplicar la 
capacitat instal·lada de solar i eòlica 
de 39 GW el 2020, a 76 GW el 2030, 
amb un creixement anual de 3,7 GW. 
Les dades històriques del període 
2007-2016 presenten una mitjana de 
creixement anual d’1,8 GW. L’incre-
ment proposat és fins i tot superior 

a les estimacions de l’Associació Em-
presarial Eòlica (AEE) com es mostra 
al gràfic superior.

Finalment, les inversions s’han de 
centrar en la generació de renovables. 
La generació convencional continuarà 
funcionant menys hores a mesura que 
les energies renovables s’introdueixen 
al mix. En un futur pròxim, els genera-
dors tèrmics només funcionaran quan 
actuïn com a energia auxiliar per a les 
energies renovables. La generació con-
vencional actuarà com a capacitat de 
seguretat, i donarà temps a la tecno-
logia per desenvolupar noves fonts de 
generació lliures d’emissions. l

Preu de la calefacció amb gasoil respecte a la bomba de calor

Capacitat anual de renovables per entrar en el mix elèctric

1,8
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3,7

Capacitat instal·lada de molins de vent i fotovoltaica a terra, GW

Dades històriques        Estimació

Informació històrica (REE) Estimació (AEE) Escenari d’estimació base

Capacitat anual de creixement, GW

(*) Assumint un coeficient d’actuació de 2,5, basat en la Directiva 2009/28/EC, es considera l’energia 
subministrada per bombes de calor com a renovable.

€/MWh

Calefacció de gasoil
Preu mitjà 2013-2016

Bomba de calor
Preu mitjà a l’hivern 2013-2016

Impost específic + IVA

Preu del combustible Preu final

55,1

22,6 77,7

Impost 
específic + IVA

Impostos/
sobretaxa

Preu de l’electricitat 
(energia + xarxa)

Preu final

89,0

-17% +15%
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El 7 de juny es va celebrar la jornada 
tècnica “Opticom i Smart Driver, solu-
cions tecnològiques per al control en 
il·luminació”, organitzada per l’empre-
sa Beghelli, SA, especialitzada en la fa-
bricació de lluminàries tant industrials 
com d’emergència. 

Miquel Fàbregas, responsable tècnic 
comercial de Beghelli a Espanya, va ser 
l’encarregat de presentar l’empresa i re-
alitzar la ponència conjuntament amb 
el senyor Luigi Chemello, responsable 
comercial de Beghelli a Europa.

Els assistents van conèixer com les 
últimes tecnologies aplicades en el 
camp de la il·luminació resolen l’actual 
marc normatiu d’una manera molt més 
senzilla i pràctica.

Després d’un primer bloc, en el qual 
es va fer un repàs de la normativa sec-
torial, es va donar pas a un segon bloc 
en què es va introduir el sistema mul-
tiòptic de Beghelli, que permet reduir 
el nombre de lluminàries d’emergència 
instal·lades gràcies a la utilització d’òp-
tiques específiques. 

SOLUCIONS OPICOM 
I SMART DRIVER
En el tercer bloc, Beghelli va presen-
tar l’Smart Driver, una tecnologia que 

Més informació: www.beghelli.it

Text Miquel Fàbregas. Dept. Tècnic 
Comercial. Col·legiat 17.441

Opticom i Smart Driver, solucions  
tecnològiques per al control en il·luminació

compatible amb els estàndards actuals 
per al control de la il·luminació DALI o 
1-10v, entre d’altres.

Finalment, els ponents Miquel Fà-
bregas i Luigi Chemello, acompanyats 
d’unes lluminàries, van dur a terme una 
demostració pràctica de la tecnologia 
OPTICOM, que permet una comuni-
cació o interacció amb les lluminàries 
mitjançant la utilització d’una app 
de mòbil que utilitza el flaix com a 
via de comunicació.

Els assistents van comprovar com 
es podien modificar els paràmetres in-
terns de la lluminària —com la llumi-
nositat—, activar el sensor de presència 
o modificar la potència màxima des de 
l’smartphone. l

D’esquerra a dreta: Luigi Chemello, EMEA 
sales and operations director de Beghelli, 
SA, i Miquel Fàbregas, enginyer tècnic 
industrial, responsable tècnic comercial 
de Beghelli, SA a Espanya, i col·legiat.

permet com-
plir l’apartat 
HE-3 eficiència 
energètica de les instal-
lacions d’il·luminació del Codi tècnic 
de l’edificació (CTE), d’una manera 
molt senzilla i pràctica gràcies a la fun-
cionalitat Autodimmer, un sistema que 
permet gestionar la il·luminació de ma-
nera automàtica regulant la intensitat 
en funció de la llum natural o artificial 
present a l’ambient. La particularitat 
d’aquest sistema és que utilitza un algo-
ritme que permet detectar la presència 
d’il·luminació natural, sense la necessi-
tat d’una configuració prèvia de l’instal-
lador o l’empresa especialitzada en el 
control de la il·luminació. 

Es va concloure aquest apartat amb 
un cas real d’aplicació, en què gràcies a 
la utilització de la tecnologia Autodim-
mer s’obté un estalvi superior al 45% 
respecte a una il·luminació LED con-
vencional. Cal destacar, també, la mo-
dularitat d’aquesta tecnologia perquè és 

http://www.beghelli.it
http://www.beghelli.it
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Dues cadires en una

ROMEO I JULIET

PER SABER-NE 
MÉS

•  www.grocsdisseny.com: pàgina 
web de Grocs Estudi Creatiu.

•  www.urntreeremembers.
com: pàgina web de l’urna The 
tree remembers, realitzada 
amb cel·lulosa, biodegradable i 
reciclable, que neix amb la idea 
de mitigar el dolor que genera 
l’absència del difunt mitjançant 
els brots d’una nova vida. 

•  Altres projectes de Grocs: amb 
la intenció de crear una sèrie de 
productes dinàmics, tecnològics 
i transgressors, Grocs Estudi 
Creatiu ha dissenyat una sèrie 
de lliteres per a fisioteràpia, 
podologia i  bellesa per a la firma 
barcelonina Naggura  
(www.naggura.com).

Les cadires Romeo, color natural, i Juliet, lacades en diferents colors, tenen un disseny pensat per optimitzar l’espai.

Detall que permet 
apreciar la unió i 
l’encaix en la part 
baixa del respatller.
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En la majoria de 
llars actuals, l’espai 
és un bé preuat que 
cal economitzar. 
Aquest va ser un 
dels motius que va 
inspirar Grocs Es-
tudi Creatiu a l’ho-
ra de crear les cadi-
res Romeo i Juliet, 
unes cadires molt 

especials perquè la seva particular es-
tructura permet desar-les una dins de 
l’altra. Una solució enginyosa que per-
met treure partit de l’espai disponible i 
alhora evita haver d’utilitzar un parc de 
mobiliari heterogeni (tamborets, cadi-
res de cuina…) per acomodar convidats 
i visites ocasionals.

Les cadires Romeo i Juliet estan for-
mades per una sèrie de perfils de fusta 
contraxapada de bedoll, concebuts i 
disposats de manera que uns ocupen 
l’espai que els altres deixen lliure. Un 
cop muntades,  les cadires encaixen for-
mant aparentment una sola unitat. La 

Romeo té un acabat natural, mentre 
que la Juliet és lacada.

Grocs Estudi Creatiu es va establir 
el 2008 al VIT, un espai de coworking 
situat a la capital d’Osona, i des d’allí ha 
creat productes i arquitectura efímera 
per a clients de sectors diversos, des de 
la línia marró a la maquinària industri-
al. Una creació de Grocs, l’urna funerà-
ria The tree remembers, va ser premi-
ada amb un dels prestigiosos premis 
Red Dot l’any 2017. L’estudi vigatà 
actualment desenvolupa projectes en 
què tecnologia i disseny es fusionen 
per trobar noves solucions i productes 
dins la internet de les coses.  l

El particular 
disseny permet 
disposar les 
cadires una 
dins de l’altra, 
literalment.

http://www.grocsdisseny.com
http://www.urntreeremembers.com
http://www.naggura.com
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Cent anys d’enginyeria i serveis 

Suris, SL

Adaptar l’oferta a les demandes del 
mercat és una pràctica empresarial 
bàsica per assegurar la longevitat 
productiva. I exactament això és 
el que han fet a Suris des de 1918, 
quan Joan Suris Palomer va esta-
blir un taller dedicat al bobinatge 
de motors i al projecte i l’execució 
d’instal·lacions elèctriques. El 2018, 
exactament 100 anys després, Suris 
ofereix la gestió integral de projectes 
que inclouen instal·lacions de mitja-
na i baixa tensió, telecomunicacions, 
automatització i control, climatit-
zació, gestió energètica i manteni-
ment, uns serveis que apliquen tant 
a projectes per a edificacions des-
tinades als serveis (hotels, oficines, 
habitatges, equipaments...) com a 
la indústria (principalment del sec-

tor farmacèutic i químic), així com 
instal·lacions per a la logística dels 
carburants i productes químics.

FIDELITAT EN TOTES DIRECCIONS
Els projectes gestionats per Suris són 
treballs de gran responsabilitat i pres-
supost notable. Tradicionalment, per 
política d’empresa s’han afrontat amb 
la premissa d’oferir qualitat, fiabili-
tat i servei al client. Albert Segarra és 
conseller delegat de la societat des de 
fa més de 30 anys i defensa els avan-
tatges d’aquesta política: “Garantim 
una bona feina, i per això gestionem 
i executem els projectes directament 
i sense intermediaris. Una empresa 
com la nostra no podria funcionar 
amb filosofia low cost i salaris baixos; 
per això assumim el risc que suposa 
treballar amb recursos humans pro-
pis”. Ramon Gasch, enginyer tècnic 
industrial col·legiat, va codirigir l’em-
presa junt amb Segarra exercint de 
gerent tècnic fins que es va jubilar, 
ara fa tot just dos anys. En 48 anys 

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

L’experiència és un grau, i a Suris miren de certificar aquesta dita projecte 
a projecte. Enguany aquesta empresa barcelonina celebra 100 anys 
bregant en el sector de les instal·lacions i el manteniment, sempre 
operant des del barri del Poblenou.
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a l’empresa n’ha vist de tots colors i 
posa de manifest un altre dels trets 
diferencials de Suris: la fidelitat i la 
confiança que amaren les relacions 
amb treballadors, clients i proveïdors. 
“Molts dels nostres treballadors han 
fet carrera a l’empresa, perquè sem-
pre hem donat prioritat a la promoció 
interna. Per aquest motiu el nostre 
equip humà és el principal actiu de 

Suris, imprescindible per progressar 
i per afrontar amb garanties el dia 
a dia. Els clients i proveïdors també 
solen ser de llarga trajectòria, n’hi ha 
que treballen amb nosaltres de fa 30 
anys, o fins i tot més.”  

Tots dos directius han viscut can-
vis radicals en la manera de treballar: 
Gasch, sempre lligat a les tasques 
tècniques destaca les facilitats que 
brinda la tecnologia, especialment en 
relació amb les eines d’ús diari: “no 
fa tant, treballàvem amb sumadores 
i regles de càlcul, i podíem elaborar 
deu pressupostos cada setmana. Ara 
els podríem fer en tan sols un dia”. Se-
garra estableix un paral·lelisme sem-

blant en el camp comercial i les comu-
nicacions: “No es podrien comptar els 
bars que vam arribar a visitar per fer 
servir el telèfon i trucar a l’oficina du-
rant les visites a peu d’obra, abans de 
l’aparició dels telèfons mòbils”.  

CENT ANYS
Arribar als 100 anys és una fita histò-
rica per a una empresa, especialment 
en temps de volatilitat i canvis cons-
tants com els actuals. Suris celebra 
el centenari amb optimisme, en un 
moment d’expansió i creixement, i 
per celebrar-ho, el passat 1 de juny 
va reunir més de 300 persones vin-
culades a l’empresa (treballadors i 
extreballadors, clients, proveïdors i 
col·laboradors), per agrair-los el su-
port prestat i compartir aquesta cen-
tenària alegria.

Però no tot han estat flors i violes: la 
crisi va colpejar amb força Suris, que 
després d’establir una facturació rècord 
el 2010, el 2013 es va veure obligada a 
presentar un ERE i un concurs de cre-
ditors. Afortunadament, això ja és aigua 
passada, els números vermells han que-
dat enrere i amb una posició recone-
guda al mercat l’empresa del Poblenou 
mira endavant amb seguretat i confi-
ança: “Si la situació sociopolítica és es-
table —assegura Segarra—, l’economia 
funcionarà i, de retruc, també ho faran 
les empreses com nosaltres. Catalunya 
té un potencial enorme, i Barcelona 
especialment. Tenim un aeroport ben 
connectat amb la ciutat, un port gairebé 
integrat al nucli urbà, una logística que 
funciona, indústria, serveis... tot el que 
ens fa falta! Estem al rovell de l’ou i hem 
de potenciar les nostres virtuts”. l

Empresa dedicada a la gestió i 
execució de projectes d’edificació, 
industrials, sistemes, 
comunicacions i eficiència 
energètica.

Any de fundació: 1918
Treballadors: 170
Enginyers graduats i enginyers 
tècnics industrials en plantilla: 42
Carrer del Marroc, 210 
08019 Barcelona
Tel 93 556 90 90
www.suris.es
suris@suris.es

SURIS, SL

Més enllà de les tasques 
estrictament productives, des de 
Suris s’ha practicat amb convicció 
l’activisme empresarial, molt 
especialment des de l’Associació 
Catalana d’Empreses d’Instal·lació 
i Manteniment (ACEIM), de la qual 
és un dels socis fundadors. A Suris 
creuen que l’ACEIM duu a terme 
una tasca molt important perquè 
fa valer la feina de les empreses 
del ram: el sector es tecnifica, 
cada dia calen treballadors més 
preparats i molts instal·ladors ja 

tenen un 25% de treballadors amb 
formació mínima de grau mitjà. La 
tecnologia s’ha generalitzat, el cost 
dels projectes d’instal·lació suposa 
actualment més del 30% del cost 
total d’una obra i s’ha generat 
una normativa que s’actualitza 
contínuament i a la qual cal adequar 
els projectes. Per tots aquests 
factors, les empreses d’instal·lació 
i manteniment tenen un perfil cada 
cop més tecnològic que es reivindica 
des de l’ACEIM, amb Suris com un 
dels socis més actius.

SOCIS FUNDADORS DE L’ACEIM 

ASSUMEIXEN EL RISC 
DE TREBALLAR AMB 
RECURSOS HUMANS 
PROPIS, SENSE 
INTERMEDIARIS I AMB UN 
FUNCIONAMENT LLUNY DE 
LA FILOSOFIA LOW COST

L’empresa  va celebrar els 100 anys el passat 
1 de juny amb una festa que va aplegar més 

de 300 persones vinculades.
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És important que vegem els mitjans 
socials com a instruments clau per 
connectar amb el consumidor, amb 
l’usuari. Els hem de veure com una 
oportunitat. Com a professionals o 
empreses, a Internet podem conèixer 
detalls i tenir informació de la perso-
nalitat i l’estil de vida dels nostres usu-
aris i clients, quines són les tendències 
del moment, les opinions sobre un de-
terminat producte, etc. 

Cal que tinguem cura de la reputa-
ció en línia: hem d’estar atents al que 
diuen de la nostra marca, del nostre 
producte, de la nostra feina i, alhora, 
saber projectar a la xarxa de manera 
fidedigna allò que som, crear i desen-
volupar la marca de l’organització. La 
reputació reflecteix el nostre compro-
mís amb la comunitat. 

  

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora 
de comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

La reputació en línia s’està convertint 
en un dels temes de major preocupació 
per a moltes empreses. No n’hi ha prou 
de disposar d’una pàgina web excel-
lent. La reputació en línia de l’empresa 
es crea principalment en les converses 
que tenen lloc en xarxes socials, blogs, 
etc. És a dir, podem gestionar la imat-
ge que projectem, però la reputació es 
genera de manera compartida. I això 
no ho hem de veure en negatiu, sinó al 
contrari, el web social es pot convertir 
en una font d’informació molt fiable 
per conèixer quina és la percepció que 
es té de la nostra empresa i si aquesta és 
la que volem projectar. 

Cal conèixer què diuen els clients so-
bre els nostres productes, què opinen de 
la competència, en quins aspectes ens 
comparen amb els altres, etc. Mitjan-
çant una bona escolta de les converses 
a Internet, podrem tenir informació so-
bre la nostra reputació en línia a temps 
real i cal que d’aquest feedback es pren-
guin decisions empresarials, que del 
que diuen de nosaltres a Internet, en pu-
guem treure un benefici, ja sigui millo-
rant un producte, ampliant clients, etc.  

Les xarxes socials són espais creats per a la interacció entre persones. A 
diferència del que passa als mitjans de comunicació tradicionals, el 
contingut a les xarxes socials és generat també pels consumidors. És una 
gran conversa que trenca barreres físiques i permet que ens expressem 
sobre el que ens agrada i el que no amb persones d’arreu del món. Això, 
però, no pot ser vist com una amenaça, sinó al contrari.

Com ens veuen a Internet? Com a professional, què en puc 
treure, del que diuen de mi a les xarxes socials? Com podem 
actuar davant d’opinions negatives? 

Reputació en línia i monitoratge 2.0



•  Be truthful, show your true 
colours and what your products 
are like.

•  Be friendly and accessible.
•  Answer your followers.
•  Be nice and show the 

community your respect.
•  If you have positive opinions, 

share them as well. Be grateful.
•  Always be alert!

In short, you need to be as polite 
in 2.0 as you are in real life.

ADVICE FOR 
LOOKING AFTER OUR 
ONLINE REPUTATION
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A més, cal tenir en compte que In-
ternet és un lloc obert 24 hores al dia 
i en qualsevol moment pot arribar una 
menció important que afecti la repu-
tació de la nostra marca. Per això és 
clau estar sempre connectats i dispo-
sar d’eines de monitoratge que ens avi-
sin sempre que es parli de nosaltres.

COM PODEM SABER QUAN PARLEN 
DE NOSALTRES A INTERNET?    
Existeixen moltes eines per monito-
rar les converses a Internet sobre la 
nostra marca, producte, professió, etc. 
I aquestes ens poden avisar al correu 
electrònic, al dispositiu mòbil, etc. 

A més dels avisos que podem activar 
a les xarxes socials com Instagram, Fa-
cebook o Twitter, que ens notifiquen 
sempre que algú ens menciona, hi ha 
altres eines més completes que també 
poden ser molt útils:

Google Alert: permet monitorar pa-
raules clau (nom de l’empresa, dels diri-
gents, de la competència, etc.) i ens avisa 
quan es publica a Internet alguna infor-
mació amb alguna d’aquestes paraules. 

Mention: per fer seguiment web i a les 
xarxes socials de paraules clau. Permet 
que en un sol taulell es pugui fer segui-
ment a temps real i en diferents xarxes 
socials. A més, ofereix informes que 
poden ser útils, com mètriques, con-
trol d’influenciadors, etc. 

Twazzuup: permet monitorar paraules 
a Twitter, amb els usuaris més influents, 
els enllaços més rellevants, etc. 

Social Mention: facilita la interacció 
i supervisió en les xarxes socials res-
pecte del que es diu d’una marca, pro-
ductes, serveis, etc. 

Brand24: per controlar la informació 
i els continguts que es publiquen a 
les xarxes socials sobre una empresa 
o paraula clau. Permet identificar els 
usuaris que generen més influència, 
analitza si els continguts que parlen 

de nosaltres són positius, negatius o 
neutres i ens permet comparar-nos 
amb la competència.  

QUÈ FEM DAVANT D’UNA CRÍTICA 
MOLT FORTA? 
Abans que res, calma i no precipi-
tar-se. Seria ideal poder disposar d’un 
pla d’actuació en cas de crisi en línia:
•  Analitzar què ha passat, per què, qui 

ha fet el comentari o la publicació. 
•  Valorar com s’ha estès, fins on ha ar-

ribat el missatge negatiu.
•  Informar dels fets de forma interna 

a la direcció de l’empresa, als depar-
taments afectats i buscar de manera 
conjunta i ràpida una resposta que, 
si pot ser, inclogui una possible ac-
tuació per contrarestar el dany.

•  En cas necessari, demanar discul-
pes, reconèixer l’error. No es pot es-
tar en silenci. 

•  La resposta s’hauria de donar a tra-
vés dels mateixos canals on s’ha de-
tectat el problema, amb un to trans-
parent i positiu. 

•  Monitorar els fets: fer un segui-
ment posterior per comprovar si 
s’ha resolt la crisi o no.  

I, evidentment, després, aprendre 
d’aquests errors i millorar perquè no 
es repeteixin.  De fet, cada cop més, els 
usuaris usen eines com Twitter o Fa-
cebook per manifestar de manera di-
recta opinions i crítiques a empreses, 
marques, etc. Està molt bé entendre 
també aquestes xarxes socials com a 
nous canals d’atenció al client i, per 

tant, s’han de dotar dels mecanismes 
per poder donar una resposta àgil, 
transparent i directa al consumidor o 
client. De fet, així podrem, d’una ban-
da, reforçar la relació amb el nostre 
consumidor fent que aquest se senti 
satisfet i comprès i, alhora, podem 
registrar els seus dubtes o problemes 
per crear —per què no— millors pro-
cessos interns dins l’empresa. 

Si allò que expliquem de nosaltres a 
les xarxes socials és el que realment 
som, s’establirà una forta relació 
amb la nostra comunitat d’usuaris. I, 
en aquest cas, la transparència és vital i 
clau per a una bona reputació en línia. l

AMB UNA BONA ESCOLTA 
DE LES CONVERSES A 
INTERNET, PODEM TENIR 
INFORMACIÓ SOBRE LA 
NOSTRA REPUTACIÓ EN 
LÍNIA A TEMPS REAL
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ESTIGUES AL DIA

ECO-DINING   
Coberts 
sostenibles
Per no generar més residus en 
plàstics quan es menja fora de 
casa, el dissenyador Zhao Xiong 
crea Eco-Dining (behance.net/
zhao41606fde), un set de 
coberts portàtil reutilitzable i 
respectuós amb el medi ambient 
i, a més, amb una tecnologia 
que neteja els utensilis i cuida la 
nostra salut.

El que fa especial aquest 
conjunt de coberts és que, després 
de fer-los servir, s’esbandeixen i es 
guarden en una capsa que, a través 
d’un sistema de calefacció i una 
llum UV, els eixuga i desinfecta. 
“Esbandir i guardar a la capsa” és 
tot el que l’usuari ha de fer per 
tenir el set Eco-Dining a punt per 
al següent àpat. 

GASTRONOMIA

IN(3D)USTRY • De necessitats i solucions
ESDEVENIMENTS

3D IN(3D)USTRY (in3dustry.com), 
la fira de tecnologia, celebra la 
seva tercera edició titulada “De les 
necessitats a les solucions” el proper 
mes d’octubre a Barcelona.

Robòtica, motlles i matrius, 
plàstics i nous materials es mostraran 
juntament amb la impressió 3D. 
L’objectiu és promoure l’ús d’aquesta 
tecnologia a tota la indústria i, per 
això, enguany l’esdeveniment s’obre a 
nous sectors industrials. 

La fira té una gran àrea d’innovació 
que conté un escenari on diversos 
representants d’empreses que ja 

estan aplicant impressió 3D als seus 
processos de producció explicaran 
les seves experiències als visitants. 
Seran empreses de sectors com 
l’aeronàutica, la salut, la indústria, 
els automòbils i el comerç minorista. 
I els mateixos fabricants presenten 
les seves últimes innovacions en 
impressores d’avantguarda.

Organitzada per Fira de Barcelona, 
tindrà lloc del 16 al 18 d’octubre al 
recinte de Montjuïc.

Voyage Chair by Sondre Travel

VOYAGE CHAIR • A la platja!

ESTIU

Una imatge clàssica de l’estiu és l’arribada 
del banyista a la platja carregat amb la bos-
sa, la cadira, la nevereta... El dissenyador 
Matt Benedetto fusiona aquestes tres co-
ses en un i l’anomena Voyage Chair (www.
sondretravel.com). 

Es tracta d’un híbrid entre cadira de 
platja i motxilla per transportar-ho tot en 
un sol paquet a l’esquena. Construïda amb 

tubs d’alumini, la cadira es plega i desple-
ga fàcilment, és regulable d’alçària, té un 
coixinet que s’adapta al cap i està equipada 
amb butxaques i un departament per man-
tenir la beguda i el menjar frescos. 

INFRAESTRUCTURES

La patent Wattway (wattwaybycolas.
com) de l’empresa francesa d’infra-
estructures de transport Colas és un 
sistema que combina la construcció de 
carreteres amb la tècnica fotovoltaica. 
D’aquesta manera, una via de transport 
per a vehicles pot proveir també ener-
gia renovable en forma d’electricitat.

Els panells es fabriquen amb cèl-
lules fotovoltaiques de silici policristal-
lines, integrades en capes de resines i 
polímers, prou transparents per dei-
xar passar la llum del sol i prou fortes 

per suportar el trànsit pesant. Cada 
panell es pot instal·lar directament 
al paviment sense necessitat d’obra. 
Un sol quilòmetre pavimentat amb 
Wattway pot proporcionar electrici-
tat per alimentar l’enllumenat públic 
d’una ciutat de 5.000 habitants. 

WATTWAY  
Carretera solar
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TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

Si ets Enginyer Graduat o  

Enginyer Tècnic Industrial, 

aquest és el teu Col·legi.

Vine i col·legia’t!

elcollegiconnecta.cat

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

Les noves incorporacions d’enginyers 

menors de 30 anys gaudiran d’un 50% 

de descompte a la quota col·legial.

  Consulteu les condicions de la 

promoció a: www.enginyersbcn.cat

PROMOCIÓ ESPECIAL

http://www.in3dustry.com/en/home
http://www.wattwaybycolas.com
http://www.wattwaybycolas.com
http://www.cargocollective.com/tzeitel
http://www.sondretravel.com
http://wattwaybycolas.com
http://behance.net/zhao41606fde
http://behance.net/zhao41606fde
http://in3dustry.com


Si ets Enginyer Graduat o  

Enginyer Tècnic Industrial, 

aquest és el teu Col·legi.

Vine i col·legia’t!

elcollegiconnecta.cat

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

Les noves incorporacions d’enginyers 

menors de 30 anys gaudiran d’un 50% 

de descompte a la quota col·legial.

  Consulteu les condicions de la 

promoció a: www.enginyersbcn.cat

PROMOCIÓ ESPECIAL
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA
BNFFFNBPJONLIDEOAOALNCJHNPBNFFFNB
DFKNBGFIKLKEJJLJKAJOFCGJGKOBPGBFH
JCLJAGFDKLHPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH
MMICNAFFHMFEJPLFBOOHMGDAGKHIGKNNH
EAAEBBFMKOMPGLNIGAAGGGBAELGJHLNNH
MNFFNFEHKCLEJPIIEEHGECPPAHFHADJAO
APBBBPAPGAMPGPJJEGFOHEAOCHBFBDJBD
HHHHHHHPHHPHHHHPHHHHPHHHHPHHPHPPH

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió�Plus�PRO
Bonifiquem la teva
quota�de col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració fins a

+ + +10% 0 3%TAE 1%
de la teva quota comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
de col·legiat màxim d’administració i 2,74%�TAE. Saldo domiciliats i sobre les compres amb
50 euros* el manteniment. màxim a remunerar targeta de crèdit en comerços
primer any. 10.000�euros.1 d’alimentació2, màxim 50� bruts al

mes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 900�500�170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 � per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La
bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es
realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet cinc compres al mes amb les seves targetes i un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000
euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió,
valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo
existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el
nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos
durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte).
Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any:
270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats
en l’any: 295,96 euros.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves
targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de
col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les
despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus,
màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals
estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina
www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim�de 5 euros�i fins a�50 euros�al mes.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o
ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
També cal haver domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents.
I, a més a més, tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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Aquest nombre és indicatiu del risc

del producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.
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