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cap a una economia baixa en carboni”, “esdevenir un 
país capdavanter en la investigació i aplicació de noves 
tecnologies i reduir la dependència energètica de recursos 
energètics externs”. Tot i que va ser inicialment suspesa 
pel Tribunal 
Constitucional, des 
de l’abril torna a ser 
vigent. D’altra banda, 
el Govern català va 
aprovar les bases per 
al Pacte nacional per a 
la transició energètica 
(31 de gener de 2017), 
que estableix una visió 
global del nou model 
energètic, orientat a la sobirania i que situa la ciutadania 
al centre, per caminar cap al subministrament d’energia 
basat el cent per cent en fonts d’energia renovable. Encara 
és aviat per avaluar els resultats d’ambdues propostes, 
però cal ser conscients de les limitacions competencials i 
pressupostàries de la Generalitat.

També amb la voluntat d’avançar cap a aquest nou model 
energètic, ENGINYERS BCN va participar un any més en 
l’organització de l’Expoelèctric, que es va realitzar del 4 al 
7 d’octubre, considerat l’esdeveniment de referència sobre 
el vehicle elèctric al sud d’Europa i que en aquesta edició ha 
aplegat més de 23.000 visitants. Tot un èxit. 

Aturar el canvi climàtic i viure en un planeta sostenible 
ha de ser un objectiu compartit pel conjunt de la societat 
i en el qual, com a corporació compromesa amb el medi 
ambient i la sostenibilitat, sempre ens trobaran.  l

En la immensa majoria de vehicles, donar 
gas significa més entrada de combustible. A 
mitjans de setembre, la Comissió de Medi 
Ambient de la UE va elevar del 30 al 45% 
l’objectiu de reducció d’emissions de CO2 per 

al 2030 per a cotxes i furgonetes. Els fabricants de cotxes 
estan molt preocupats perquè això significaria una ràpida 
acceleració cap al vehicle elèctric, cosa per a la qual diuen 
que no estan preparats. En la mateixa línia va l’objectiu 
europeu que el 2040 tots els cotxes i furgonetes siguin 
d’emissió zero. Per tant, si s’assoleix, aleshores donar gas ja 
serà una altra cosa. 

Els polítics europeus estan alarmats per les dades que 
els arriben sobre el canvi climàtic. Cada cop hi ha més veus 
dient que el temps s’esgota. Els càlculs científics diuen que 
per poder complir l’Acord de París i evitar un escalfament 
global de més de 2 graus, cal que les emissions arribin al seu 
pic el 2020 com a molt tard, i des de llavors es comencin a 
reduir de manera dràstica i accelerada. Però la negociació 
política per implementar l’Acord continua encallada. El 
desembre es farà la cimera anual pel clima de l’ONU a 
Polònia, amb la missió d’aprovar el reglament d’aplicació de 
l’Acord, però les expectatives per a la seva aprovació no són 
gaire bones. 

Pel que fa a Catalunya, el 28% de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle provenen de la mobilitat, seguit 
de la producció d’electricitat. Doncs bé, a casa nostra fa 
més d’un any (el 27 de juliol de 2017) que el Parlament 
va aprovar, quasi per unanimitat, la Llei 16/2017, del 
canvi climàtic, que té, entre altres finalitats, les següents: 
“Aconseguir que Catalunya redueixi les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i afavorir la transició 

EL PLANETA S’ESCALfA, 
CAL PRéMER L’ACCELERADOR

per posar fre al 
canvi climàtic és 
vital avançar cap 
a un nou model 
energètic

L’enginyeria és una peça clau per assolir els reptes als quals s’afronta el sector de l’aigua a escala 
global i local. El canvi climàtic i l’estrès hídric de les conques posen l’eficiència i la sostenibilitat 
per davant de qualsevol estratègia. Cal conscienciació i solucions tècniques.

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

https://twitter.com/miqueldarnes
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OPINIÓ

 Durant el mes de setembre s’han publicat 
molts articles sobre el període de deu anys de 
crisi que es va iniciar el dia 15, amb la fallida 
de Lehman Brothers. Habitualment, és el 
punt que es pren com a inici, encara que en 

realitat ja feia un any que els temors havien començat a la 
borsa, així com els problemes a la banca amb les 
hipoteques subprime. L’assumpte rau a comparar la 
situació actual amb l’existent abans del fatídic dia, per 
veure si hem après la lliçó i si avui el sistema financer està 
en disposició d’afrontar un cop com el de llavors. és curiós 
comprovar com el ventall d’opinions és molt ampli, des 
dels que asseguren que no s’ha fet res i s’està pitjor que 
llavors, fins als altres —banquers sobretot— que es queixen 
que els controls a què es veuen sotmeses són excessius i 
demanen una ràpida marxa enrere.

Cal dir que els reguladors han actuat, obligant la 
banca a tenir més capital, han redefinit la liquiditat, 
i han forçat les entitats a tenir títols financers segurs 
que es puguin liquidar en cas de necessitat, la qual 
cosa ens dona avui una banca més capitalitzada i amb 
més liquiditat. Així mateix, s’ha regulat la liquidació 
ordenada de les entitats, en cas extrem. La pregunta 
que cal fer-se és: seria suficient? Penso que el principal 
problema que hem d’afrontar és acomodar-nos a aquesta 
sensació de seguretat que se’ns ven de nou des de les 
institucions. Recordeu que el sistema financer espanyol 
se’ns venia com el més segur del món el 2007 i com al cap 
de pocs anys van desaparèixer les caixes i vam haver de  
demanar un rescat en què entre tots perdrem més de 
40.000 milions d’euros.

D’entre tot el que he llegit, em quedo amb una 
entrevista que va fer Le Point a Dominique Strauss-
Kahn (DSK), director de l’fMI entre 2007 i 2011 i 
obligat a sortir abans d’hora per un escàndol, que estic 
convençut que va ser provocat, ja que DSK havia tingut 
durs enfrontaments amb les autoritats i el lobby financer 
americà. Doncs bé, per DSK s’han fet alguns progressos, 
particularment en els coeficients de capitalització dels 
bancs. Però els titlla d’insuficients. “Imagini que demà el 
Deutsche Bank té dificultats. No és el 8% del capital que 
té qui li resoldrà el problema. De veritat, penso que estem 
menys preparats. La regulació és insuficient”, sentencia.

I posa l’accent en dos punts, dels quals el 2008 es va 
parlar fins a la sacietat. Segur que els recordeu: la mida 

dels bancs i el paper de les 
agències de qualificació. 
Doncs bé, segons DSK, 
“a partir de 2012-2013, la 
necessitat de regular sobre 
el too big to fail (massa gran 
per caure) s’abandona, i 
també la d’actuar sobre les 
agències de qualificació. 
Hem fet marxa enrere, i 
per això soc pessimista 
sobre la nostra preparació 
actual”. El fet és que avui 
els bancs grans són més 
grans que llavors i el perill 
de ser sistèmic (si cau, hi ha 
un efecte dòmino) sembla 
que s’ha oblidat. Passa el 
mateix amb les agències 
de qualificació, el sospitós 
comportament aleshores —màxima puntuació a títols 
que es van enfonsar— i després a la crisi de l’euro; mai no 
s’han abordat seriosament.

Un altre aspecte inquietant és que la coordinació 
internacional ha desaparegut en gran mesura. Afirma que 
avui “ningú no fa el paper de coordinador, ni l’fMI ni la 
UE, i, per descomptat, la política que segueix el president 
dels EUA precisament no ajuda. Per tant, la mecànica que 
s’havia posat en marxa al G20, extremament beneficiosa 
perquè aglutinava els països emergents, va saltar 
enlaire. No estic segur que l’fMI pogués avui exercir de 
coordinador com va fer llavors”.

Em va sorprendre de l’entrevista un últim punt en què 
explica que el creixement dels populismes a tot el món és 
conseqüència de la política aplicada pels bancs centrals 
des de 2011-2012, una política que implica la compra de 
deute per donar liquiditat al sistema i omplir de diners 
els bancs. Reconeix que va ser útil, però que té riscos 
difícils de resoldre i posa un exemple curiós. “Quan hi 
ha un incendi, els bombers intervenen i tiren aigua a tot 
arreu. Un cop apagat el foc, cal retirar l’aigua. Què passa 
si no es fa? Doncs que, com que aquesta aigua ha caigut 
a les butxaques d’alguns i no de tots, hi ha hagut una 
explosió de desigualtat, que és la mare dels populismes.” 
Per reflexionar-hi... l
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DEU ANYS DESPRéS,  
ELS BANCS SóN MéS SEGURS?

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

https://twitter.com/jordigoula


Theknos    Octubre 20186

Cada matí agafa la moto 
des de la seva residència a 
l’Hospitalet de Llobregat 
i arriba a ENGINYERS 
BCN amb l’energia neces-
sària per liderar l’equip 
encarregat dels cursos i 
les conferències que or-
ganitza el Col·legi. David 
Huelva és, des de fa uns 
quants mesos, el cap de 
formació. La intenció de 
la Junta de Govern des 
de l’inici del mandat era 
impulsar aquest departa-
ment, i a poc a poc aques-
ta idea s’està fent realitat.

millorar la forma-
ció en línia
Passa el dia enganxat al 
telèfon, reunit i amb la 
pantalla de l’ordinador com a fines-
tra del món. Les intencions que té 
per al departament són ambicioses 
i, per tant, requereixen temps i dedi-

cació. Però, què és exactament el que 
vol aconseguir? Ens respon: “Voldria 
que el Col·legi disposés d’un ventall 
més ampli de formació en línia, sense 
deslligar-ho de la presencial i fins i tot 
combinant els dos models”. D’aquesta 
manera, per exemple, tindrien cabu-

SERvEIS 
d’ENGINyERS BCN

da cursos enfocats a perfils més mi-
noritaris i en què no seria necessari 
arribar a un mínim d’alumnes. és el 
que s’anomena aules obertes.

La millora de la formació en línia 
no és l’únic objectiu del David; tam-
bé cal crear un campus virtual per als 
alumnes: “Serà més amè que l’actual, 
afavorirà la relació entre l’alumne 
i el professor i es podrà seguir l’iti-
nerari formatiu d’una manera més 
intuïtiva”. A més, vol introduir cur-
sos amb continguts més innovadors. 
“Volem mirar què hi ha al mercat i 
què demana la gent, i a partir d’aquí 
destacar per la qualitat dels nostres 
cursos”, assegura. Així, els col·legiats 
tindríeu l’oportunitat d’assenyalar la 
vostra disponibilitat i preferència i 
d’aquesta manera l’equip de formació 
podria dissenyar cursos seguint les 
vostres indicacions.

experiència com a formador
L’última feina de David Huelva va ser al 
grup Volkswagen, on era responsable de 
la formació en línia. Abans es va dedicar 
a la presencial. “Va haver-hi una època 
en què hi havia setmanes que no aparei-
xia per casa. M’havia de desplaçar perso-
nalment als concessionaris i als centres 
de treball que hi ha repartits per tota la 
geografia espanyola.” Aquesta experièn-
cia com a formador el va fer més obert i 
li va permetre conèixer les necessitats 
formatives de clients i empleats. 

“Volem que ENGINYERS BCN si-
gui un referent per a la resta de col-
legis professionals. No només quant 
a infraestructures i organització, sinó 
també pel que fa a qualitat.” 

La conversa amb David Huelva aca-
ba amb tota una declaració d’intenci-
ons, fet que augura un bon futur a un 
pilar cabdal per al Col·legi. l

com a primer objectiu 
s’ha marcat dotar el 
col·legi d’un ventall 
més ampli de formació 
en línia, i combinar-la 
amb la presencial

David Huelva al 
departament 
de Formació. 

“volem ser un exemple per la nostra qualitat”
david Huelva, cap de Formació

Ja ho diuen: els últims seran els primers. David Huelva és la incorporació més recent en l’equip humà del 
Col·legi i també és la persona que inaugura el nou cicle d’una secció ja consolidada: els serveis d’ENGINYERS 
BCN. A partir d’ara, en aquesta pàgina el personal del Col·legi ens parlarà de primera mà sobre el servei que 
dona al col·legiat. Comencem amb un departament que tot just estrena responsable: el de Formació.
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les eleccions per liderar  
les comissions també 
seran electròniques
Informen, proposen activitats 
i defensen la professió. El 
paper de les Comissions és 
molt important i, és clar, cal 
que algú les gestioni. Cada 
dos anys el grup de persones 
que les lidera es renova i 
aquest moment està a punt 
d’arribar amb, aquest cop, 
una novetat: per primera 
vegada en la història del 
Col·legi es podrà votar per 
Internet. 

“Cada Comissió serà liderada per la 
junta rectora corresponent, que ges-
tionarà el pressupost que la Junta 
General aprovi per a cada any.” és 
el que diu l’article 59 dels Estatus 
del Col·legi sobre un òrgan cabdal: 
les Comissions. Si sou col·legiats i 
pertanyeu a una comissió, heu de 
saber que podeu escollir la Junta 
Rectora que la liderarà. Us interes-
sa? Continueu llegint.

preSenTació de candidaTS
Quan us arribi aquesta revista a les 
mans és possible que la data ja hagi 
passat, però per a aquells que mireu 
el theknos per Internet, us comu-
niquem que fins al 18 d’octubre a les 
19 h els membres de les Comissions 
poden presentar una candidatura 
per a les eleccions (només ho podeu 
fer en una, encara que sigueu mem-
bres de dues o més).

Si en una comissió no es presenta 
ningú, aquesta passarà a mans de la 
Junta de Govern. Si hi ha una candi-

datura i es comprova que tot és cor-
recte, quedarà proclamada. I si n’hi 
ha més d’una, hi haurà eleccions. 

l’Hora de VoTar
Donar la vostra opinió és enguany 
més fàcil que mai. Podeu fer-ho de 
dues maneres:
Electrònica: els col·legiats que for-
men part d’una comissió on hi ha 
més d’una candidatura rebreu un 
enllaç per correu electrònic el 23 
d’octubre. Allà podreu decantar-vos 
per una o altra mitjançant un senzill 
sistema informàtic. Es podrà votar 
fins a les 17 h del 25 d’octubre.
Presencial: un cop acaba la votació 
electrònica, comença la presencial. 
Des de les 17 h del 25 d’octubre fins a 
les 19 h podeu exercir el vostre dret a 
la seu col·legial. 

Les Comissions són unes eines de 
treball útils i necessàries. Partici-
peu en el procés electoral i enforti-
reu el Col·legi.  l

Les dates més 
importants en 
el procés electoral:

18 d’octubre a les 19 h: 
data màxima per presentar 
candidatures
23 d’octubre a les 9 h: 
comença la votació electrònica
25 d’octubre a les 17 h: 
acaba la votació electrònica 
i comença la presencial fins a 
les 19 h.
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és un moment màgic que es repeteix 
cada Nadal. La basílica de Santa Ma-
ria del Mar reuneix la gran família 
d’ENGINYERS BCN per celebrar les 
festes i gaudir d’un espectacle tran-
quil però sempre captivador.  

demaneu la vostra entrada per al 
concert de nadal a partir del 5 de novembre

el classicisme vienès (Beethoven, 
Mozart i Haydn). La inspiració és “la 
tradició del classicisme” però “amb 
un discurs per al públic d’avui”. Així 
es defineix el grup que està impulsat i 
assessorat pel reconegut intèrpret de 
clarinet Lorenzo Coppola. 

Hi ha una manera millor de comen-
çar les festes de Nadal que envoltat 
dels teus en un entorn tan especial?  l

Enguany aquest acte tan estimat 
tindrà lloc el divendres 21 de desem-
bre a les 20.30 h. La novetat és el con-
vidat d’aquesta edició: l’orquestra El 
Teatre Instrumental, especialitzada 
en música clàssica, concretament en 

enginYers bcn 
vol el seu 
dream team

Sovint s’ha dit del Col·legi que “som 
un equip”. Aquesta expressió mai no 
havia estat tan encertada com ara.
L’equip de Futbol 11 que 
representarà el Col·legi al Trofeu 
del Rector es va presentar el passat 
mes de setembre al Club EBCN. 
L’objectiu era conèixer l’experiència 
i les posicions dels integrants que 
participaran en una competició que 
enguany celebra el seu 40 aniversari. 
Precisament per aquest motiu, 
s’ha convidat ENGINYERS BCN a 
un torneig que cada any organitza 
l’Associació Esportiva Universitària 
Ludus et Amicitia.

L’única condició per apuntar-s’hi 
era tenir més de 30 anys, titulació 
universitària i moltes ganes de jugar. 
Els partits se celebraran aquest mes 
i constaran de quatre eliminatòries.
Des d’aquí desitgem tota la sort 

als nostres jugadors. Estaran 
comandats pel degà, Miquel Darnés 
(exjugador dels equips inferiors 
del FC Barcelona), i Xavier Urbano 
com a segon entrenador, col·legiat i 
exjugador de diversos equips. l

presentació de 
l’equip al club 
eBcn.

Les entrades es podran sol·licitar 
a partir del 5 de novembre 
al web www.enginyersbcn.
cat/concertnadal2018 o 
presencialment a la seu col·legial 
(c/ Consell de Cent, 365, 
Barcelona). El cost de l’entrada és 
de 8 euros per persona i es podran 
sol·licitar 4 entrades per col·legiat, 
com a màxim.

concert de 
nadal del 2015.

http://www.enginyersbcn.cat/concertnadal2018
http://www.enginyersbcn.cat/concertnadal2018
http://www.enginyersbcn.cat/concertnadal2018


esteu aturats o busqueu una 
feina millor? us hi ajudem
D’una banda, ajuda econòmica per als cursos del Col·legi i, de l’altra, 
sessions de coaching amb una experta en perfils d’enginyeria. Són els 
dos pilars del Pla de Promoció Professional d’ENGINYERS BCN. Ara que 
és bona època per buscar feina us l’expliquem.

Quan una persona està a l’atur, la for-
mació és una possible sortida. El pro-
blema, però, és que en molts casos 
formar-se no és gratuït. Per trencar 
aquest cicle viciós el Col·legi posa a la 
vostra disposició uns recursos que de 
tant en tant és important recordar.

aJUda econÒmica
fixeu-vos-hi a les activitats de l’agen-
da que hi ha al web del Col·legi. En la 
majoria de cursos s’indica en negreta 
“formació subvencionada”. Vol dir que 
ENGINYERS BCN paga una bona part 
del curs en qüestió als col·legiats que 
fa més d’un any que són amb nosaltres 
i que formen part d’un d’aquests grups:

•  Aturats de més de 40 anys.
•  Aturats de llarga durada.

L’any passat, 154 persones es van be-
neficiar d’aquest programa de sub-
vencions. 

acompanYamenT
Tant si esteu a l’atur com si treballeu 
però us voleu reorientar professio-
nalment, el Col·legi també us ofereix 
unes sessions de coaching professi-
onal amb un tècnic expert en perfils 
d’enginyeria. Les sessions tenen lloc 
en un interval d’un mes, durant el 
qual es manté un contacte continuat 
amb l’assessor. Després de la prime-

ra sessió, es fa una valoració del cas i 
el candidat decideix si continua en el 
programa.

El 2017 es van assessorar 60 col-
legiats amb una inserció d’un 53%. l

Si voleu contactar amb el SOPP  
ho podeu fer al telèfon 
934 961 420 o enviant un correu  
a ocupacioiformacio@ebcn.cat

l’anY 2017:

es van 
subvencionar 
cursos a 
154 PERSONES

es van 
assessorar 
60 COL·LEGIATS

d’aquests, 
32 van ser 
seleccionats 
per a LA FEINA 
QuE vOLIEN
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és probable que l’agafador del vos-
tre cotxe l’hagi fabricat l’empresa on 
treballa la col·legiada Mª José Her-
nández. I, segurament, ha estat ella 
mateixa l’encarregada que tant la fa-
bricació, els timings i el producte final 
hagin estat correctes. La companyia 
japonesa Nifco té una planta a Terras-
sa, des d’on la nostra dona enginyera 
ens explica la seva feina.

Una ViSiTa Tècnica
“Aquí tenim els agafadors de ford, de 
Volvo, els de Nissan per al Qashqai...”, 
diu orgullosa mentre ensenya la vitri-
na que hi ha a l’entrada de l’empresa. 
També hi ha exposades altres peces 
que escapen al coneixement d’algú 
poc habituat a treballar amb cotxes, 
però la Mª José ràpidament explica 
de què es tracta: “Això són fasteners, 
clips ràpids que faciliten l’assemblat-
ge de peces”. La feina d’aquesta engi-
nyera tècnica industrial és de project 
manager, és a dir, és l’encarregada que 
el producte que demana la companyia 
automobilística arribi a temps i tingui 
la qualitat sol·licitada. “El meu client 

dONES ENGINyERES

principal ara és SEAT. Estem amb un 
carenat posterior per al SEAT León, i 
es llançaran cinc motllos més”, expli-
ca amb la mirada típica de les perso-
nes que gaudeixen de la seva feina.

Després ens porta per la zona de 
màquines. Robots i persones treba-
llen a contrarellotge per satisfer els 
clients, que poden ser qualsevol altra 
companyia d’automoció. “La meitat 
dels enginyers tècnics que treballen 
aquí són dones.” I la veritat és que 

es nota. La presència femenina dins 
l’empresa és nombrosa: manipulen, 
controlen i munten braç a braç amb 
els seus companys homes.

“Una mÉS”
“No he patit cap situació de masclis-
me a la feina”, assegura taxativa la 
Mª José. També diu que ha rebut el 
suport de la família i els companys 
des de petita, quan ja s’interessava 
per la mecànica: “Va ser el meu pare 
qui em va introduir en el món de les 
motos”. Això sí, recorda algun episo-
di aïllat de micromasclisme en l’àm-
bit professional: “El meu nom dona 
peu a què molts estrangers es pensen 
que em dic José. Quan s’assabenten que 
soc noia, hi ha qui canvia la manera 
d’escriure els correus electrònics”. 
Però, en general, sempre s’ha sentit 
“una més”. Com diem, amb alguna 
excepció: “També, una vegada vaig 
viatjar a la central de l’empresa, al 
Japó, i vaig notar que per a algú su-
posava una “sorpresa” el fet de des-
cobrir que era una dona”. 

aTraUre noieS a eSTUdiar 
enginYeria a la UniVerSiTaT
fer atractiva l’enginyeria a les noies 
que encara no han arribat a la uni-
versitat és molt important per asso-
lir la igualtat real, segons la Mª José. 
“A robòtica hi ha molt per fer amb les 
noies. Veig la meva neboda amb una 
joguina i penso que té un grandíssim 
potencial per a la robòtica. M’agrada-
ria, com a la meva neboda, explicar a 
una nena que encara sigui a l’escola 
el gran ventall de possibilitats que té 
l’enginyeria, i que polivalent és”. A ella 
aquesta professió l’ha atrapat, i des-
prés de veure que dinàmic, útil i agraït 
és treballar on ella ho fa, no és difícil 
pensar el “per què”. l

part de l’engranatge
Mª José Hernández Fonollosa, col·legiada 14.419 Va començar dissenyant 

peces d’automoció, després 
va passar a poder trepitjar 
fàbrica i ara és a gestió de 
projectes. Igual que els 
vehicles que tant 
l’apassionen, la dona 
enginyera d’aquest mes ha 
evolucionat amb el pas del 
temps. Visitem l’empresa 
on treballa i parlem amb 
ella de mecànica, d’igualtat 
i del futur de les dones a 
l’enginyeria.

treballa en una 
empresa on les 
enginYeres tècniques 
són nombroses i 
treballen colze a 
colze amb els seus 
companYs homes
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una seu en canvi permanent
La restauració de la vidriera és l’última d’una sèrie de 
millores a la seu col·legial. Aquestes són les més recents:
2015:  Inauguració del Club EBCN, espai de treball i 

esbarjo per als col·legiats i millora dels equipaments 
audiovisuals de la sala d’actes.

2016:  Renovació de la instal·lació de detecció de fums 
i alarma contra incendis i de tot el sistema de 
climatització de l’edifici.

2018: Rehabilitació de les façanes.

L’art necessita l’enginyeria. Un bon 
exemple d’això el trobem a ENGI-
NYERS BCN: la vidriera que hi ha al 
palauet noucentista que acull el Col-
legi. Aquesta peça, icònica de la seu, 
ha estat restaurada durant l’estiu. 
Una feina meticulosa i tècnicament 
gens senzilla que ara us expliquem.

D’acord, no és com la del Palau de 
la Música, però al Col·legi n’estem 
igualment orgullosos. La cúpula que 
corona l’interior de la seu col·legial 
atrau totes les mirades sempre que 
hi ha visites. és una estructura de vi-
dre emplomat de finals del segle xix 
que ara llueix millor que mai després 
d’una important restauració.

“Amb el pas del temps, el cristall 
de les cúpules que no té un suport 
tendeix a ser còncau”. La restaura-
dora Gina Parra, de Metaphora Vi-
tralls, ens explica per què, més enllà 
de la brutícia que s’acumula amb 
temps, cal revisar una estructura 
com aquesta. La concavitat pot de-
teriorar la qualitat del vidre i fins i 
tot trencar-lo. No és l’única situació 
que es va trobar aquesta professio-
nal: “Hi havia algun vidre partit i el 
teixit de plom estava força dèbil”.

reSTaUrar la Vidriera
Durant dues setmanes, ella i un 
company van encarar-se a la vidrie-

ra. La tasca principal va ser substitu-
ir els trossos deficients i segellar-los 
amb massilla. “Resina epoxi” i “fal-
sos ploms” són algunes de les ex-
pressions més tècniques que sonen 
a l’entrevista amb la restauradora 
quan es mencionen les actuacions 
que es van dur a terme. 

Amb molt de compte i assegurats 
amb un arnès, van arreglar i netejar 
una peça tan delicada com aprecia-
da. “Estèticament està molt ben feta, 
hi ha una bona coincidència de línies 
i dibuixos i té un entramat molt es-
quemàtic”, explica Parra. El Col·legi, 
per tant, ara té una nova llum, visi-
teu-nos i deixeu-vos captivar. l

el col·legi té una nova llum

Estat actual de la 
vidriera després 

de la restauració.

Assegurats amb arnesos, els restauradors 
van arreglar i netejar els vitralls.
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La versatilitat és una qualitat que acom-
panya sovint els enginyers de l’àmbit 
industrial. I versatilitat és precisament 
el que els nostres col·legiats i els seus 
familiars van demostrar el passat 6 de 
setembre durant l’acte d’entrega dels 
premis de fotografia i pintura.

VerTicaliTaT i color
Una instantània del pont Golden Gate 
de San francisco va ser la imatge gua-
nyadora del certamen de fotografia. 
El col·legiat Josep Albert Soler, “molt 
content i agraït al Col·legi”, va fer ús 
de la seva càmera quan estava de tu-
rista a la ciutat californiana, un fet 
que ara li ha reportat 300 euros. Els 
accèssits, premiats amb 100 euros, 
també van jugar amb la temàtica es-
collida enguany: l’enginyeria vertical. 

una vetllada per emmarcar

l’enginYeria vertical 
era la temàtica 
escollida enguanY 
per al concurs de 
fotografia

els premiats acompanyats pel degà, miquel 
darnés; la vicedegana, m. cinta pastor; el 

tresorer, ricard nogués; l’interventor, fèlix 
duran, i el president de la comissió de 

cultura i esports, Joan ribàs, organitzadora 
del concurs de fotografia. 

Una instantània del 
pont golden gate de 
San francisco és la 
fotografia 
guanyadora del 
concurs, feta pel 
col·legiat Josep 
albert Soler.

Gerro de dàlies 
blanques i grogues, 
és el quadre 
guanyador del 
concurs de pintura, 
de montserrat 
Huguet.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL
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Joan Ribàs, president de la Comissió 
que va organitzar el concurs de foto-
grafia, la de Cultura i Esports, va en-
tregar els diplomes als guardonats.

Una veterana d’aquests actes és 
Montserrat Huguet, per tercera ve-
gada guanyadora del certamen de 
pintura que promou la Comissió 
d’Enginyers Jubilats. El seu presi-
dent, Joaquim Riera, va entregar-li 
el títol de reconeixement. Pinta des 
de fa més de vint anys i encara que el 
seu talent ha estat premiat diverses 
vegades, assegura que sent cada cop 
“una il·lusió molt gran”. El seu qua-
dre, titulat Gerro de dàlies blanques i 
grogues, competia amb sis més, qua-
tre dels quals també van ser premiats. 
Cal destacar el bon ús del color i la 
llum en les obres participants.

l’experiència en Un món 
digiTal
Més enllà del vessant artístic, a l’acte 
es va fer la disertació “La transforma-
ció digital”. Sergi Albet, de la Junta de 
Govern, va exposar com ha canviat la 
manera en què ens informem, com-
prem, interactuem amb els serveis i, 
fins i tot, veiem la televisió. Al final, 

una conclusió: perquè una empresa 
sobrevisqui avui en dia són impor-
tants el talent, els diners i la tecnolo-
gia, sí, però aquest canvi constant no 
ens ha de fer oblidar un altre element 
clau: l’experiència, una paraula que 
coneixen bé els premiats durant l’acte 
i que sens dubte és un dels motius del 
seu èxit en el concurs.

Cal mencionar l’agraïment i les pa-
raules de la vicedegana, Maria Cinta 
Pastor, i del degà, Miquel Darnés, abans 
d’anunciar el sorteig d’una litografia i 
d’acabar la vetllada amb un pica-pica al 

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

moment en què es va procedir 
al sorteig d’una litografia.

Club EBCN. Des d’ENGINYERS BCN 
volem agrair la feina a tots els partici-
pants i donar l’enhorabona als guanya-
dors. Ens veiem a la propera!  l

https://videos.enginyersbcn.cat/videos/premis-de-fotografia-i-pintura-2018.html


Theknos    Octubre 201814

JOvES ENGINyERS

enginyeria contra lladres
Ha guanyat més de 16.000 euros en concursos, ha visitat la Meca de la 
innovació, Silicon Valley, i l’any vinent treballarà a la prestigiosa 
Universitat de Berkeley. Però la dada que més crida l’atenció és que tot 
això ho ha aconseguit als 22 anys. Parlem amb Miquel Giménez, 
estudiant del Tecnocampus de Mataró i creador de Thumblock, un 
cadenat per a motocicletes que funciona amb l’empremta dactilar.

tres dones en 
l’entrega del 
premi al millor 
expedient de 
l’escola 
d’igualada
No hauria de ser així però la imatge 
crida l’atenció per ser poc habitual. El 
passat mes de juliol, la gerent del 
Col·legi, Marta Martí, va fer entrega 
del premi al millor expedient 
acadèmic de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada (EEI) a Maryam Yuli Jordà, 
graduada en Enginyeria en 
Organització Industrial. L’estudiant 
va venir acompanyada per Rosa 
Cuadros, sotsdirectora de l’EEI. Totes 
tres van posar per a la càmera del 
Col·legi i van deixar per al record una 
fotografia que demostra que alguna 
cosa està canviant en el món de 
l’enginyeria i que la presència 
femenina és cada cop més freqüent.

Com a novetat, cal dir que aquest 
nou curs acadèmic l’EEI passa a ser el 
Campus Universitari Igualada - UdL.

A vegades les millors idees sorgeixen 
per casualitat. Aquest va ser el cas de 
Miquel Giménez, un jove prodigi del 
Tecnocampus de Mataró. Estava ne-
dant al gimnàs quan va perdre la clau 
que duia lligada al turmell. S’havia 
quedat sense manera d’accedir a l’ar-
mari del vestidor. Va estar bussejant 
per la piscina fins que la va trobar. 
Una mala experiència que li va donar 
una idea. “El cadenat amb codi el vaig 
descartar perquè hi ha molts vídeos a 
YouTube que et diuen com obrir-los, 
però vaig pensar en un sistema en què 
només s’hagués d’utilitzar l’emprem-
ta dactilar.” Així va sorgir Thumblock, 
un cadenat intel·ligent per a motoci-
cletes en què l’únic que es necessita 
són els dits de les mans.

“Actualment tinc un prototip i n’estic 
desenvolupant la versió final”, expli-
ca Giménez. Gràcies als 16.500 euros 
que ha rebut en diversos concursos i 

l’assessorament d’algunes empreses, el 
producte tira endavant. Això sí, sense 
oblidar els estudis. El jove de 22 anys 
és a cinquè del doble grau d’Enginye-
ria Mecànica i Enginyeria Electrònica 
Industrial Automàtica. I tot i no tenir 
gaire temps ja ha obtingut 16 matrícu-
les d’honor i ha visitat Silicon Valley, on 
hi ha les seus de facebook i Google, grà-
cies al premi del Tecnocampus Yuzz.

Ara el projecte se centra a millorar la 
seguretat de les motocicletes “perquè 
Barcelona és la ciutat europea on se’n 
roben més”, diu l’inventor. “Si algun 
lladre se t’intenta quedar la moto, reps 
un avís al mòbil i, si se l’emporta, fins 
i tot pots saber on és.” No descarta, en 
un futur, crear cadenats intel·ligents 
per a la bicicleta, el gimnàs o el comerç. 

Tota una promesa que també s’ha 
interessat a precol·legiar-se a ENGI-
NYERS BCN. Des del Col·legi et desit-
gem molt d’èxit.  l

D’esquerra a dreta: Marta 
Martí, gerent del Col·legi; 

Maryam Yuli Jordà, premiada, i 
Rosa Cuadros, sotsdirectora de 

l’Escola d’Igualada.

Miquel Giménez 
mostra el cadenat 

intel·ligent Thumblock.
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“Hem aconseguit el nostre objec-
tiu i estem més que satisfets.” Amb 
aquesta frase valorava Jordi Tho-
màs la participació del seu equip, 
l’EUSS MotorSport, a la competició 
internacional formula Student. Es 
tracta d’una competició que l’agost 
va reunir més de 200 equips de tot 
el món. Tots ells eren estudiants i 
tenien una cosa en comú: havien de 

conduir un vehicle construït per ells 
des de zero.

“Ens havíem proposat passar l’escru-
tini, on es valora la seguretat del vehi-
cle. El 95% dels grups que es presenten 
per primer cop, com era el nostre cas, 
no ho superen i nosaltres ho vam fer”. 
Un cop passada la primera prova to-
cava disputar-ne una de dinàmica, en 
concret una endurance. Dels 22 quilò-

metres en van poder córrer la meitat. 
I és que es van haver de retirar després 
d’un trencament en el cable de la pa-
lanca de canvi. Això, però, no va desa-
nimar els nostres protagonistes: “No 
podem estar més contents, hem après 
molt i ha estat una experiència ben 
gratificant”, assegura Thomàs, que 
avança que l’equip ja es prepara per 
tornar a presentar-se l’any vinent. l 

el monoplaça de l’euss, per primer cop al formula student

 comença un nou curs amb noves activitats  
del col·legi a les escoles universitàries
El mes de setembre totes les escoles 
universitàries d’enginyeria van 
arrencar un nou curs acadèmic. 
ENGINYERS BCN, com cada any, 
està present a prop dels estudiants 
per donar-los a conèixer els 
avantatges i serveis que ofereix el 
Col·legi.

En aquest nou curs 2018-2019 es 
portaran a terme diverses activitats 
que ajudaran els joves en el pas del 
món acadèmic al món laboral. Deixar 
de ser estudiant per passar a ser un 
professional en actiu és una etapa 
molt important. El desconeixement 
del mercat laboral fa que als futurs 

graduats els costi prendre decisions 
sobre com i on orientar la carrera 
professional, el tipus de feina a escollir, 
les condicions laborals que cal negociar 
en una contractació i saber quins drets i 
deures tenen com a treballadors i 
enginyers. El Col·legi facilita respostes i 
suport davant aquests dubtes. També 
proporciona recursos per optimitzar la 
recerca de feina i aconseguir un lloc de 
treball que s’ajusti als interessos i les 
competències personals. A més, els més 
joves dins el col·lectiu tenen la 
possibilitat de contactar amb un mentor 
que els orienti i els aconselli en les 
primeres passes.

Com a novetat d’aquest nou curs 
acadèmic hi ha dues escoles 
universitàries (Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est [EEBE] i l’Escola Superior 
Politècnica del Tecnocampus [ESUPT]), 
que inauguren el curs amb dues noves 
directores al món acadèmic: Adriana 
Farran de l’EEBE i Ester Bernadó de 
l’ESUPT. Els desitgem el millor per a 
aquest i futurs cursos.

A les escoles d’enginyeria, un curs 
més, els estudiants podran accedir a 
tots aquests serveis, però a més poden 
assistir a activitats d’inserció laboral 
sobre sortides professionals o per al 
desenvolupament de competències.

El monoplaça de l’EUSS 
MotorSport durant un moment 

de la competició.
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MISCEL·LàNIA 
COL·LEGIAL

  Manel Sanchez 
Carmona, col·legiat 
21.507  

El cas del Manel és un clar 
exemple d’algú que treu 
tot el profit al Col·legi. 
Comencem pel més recent. 
El passat mes de setembre 
va ser seleccionat no a una 
sinó a dues ofertes de la 
nostra Borsa de treball: 
“Vaig aconseguir una feina 
com a professor a una 
escola d’automoció i també 
com a enginyer de projectes 
d’instal·lacions”. Feines 
que pot compaginar perquè 
són a mitja jornada. El més 
impressionant és que l’any 
passat també va trobar 

el vostre perfil públic a la 
pestanya “Afegir CV”, a 
la vostra sessió web de la 
Borsa de treball. Si encara 
no esteu donats d’alta al 
SOPP no dubteu a fer-ho a 
través del web del Col·legi.

Per a qualsevol dubte,  
poseu-vos en contacte amb 
el SOPP trucant al 934 961 
420 o enviant un correu a 
ocupacioipromocio@ebcn.
cat

feina dues vegades gràcies 
al Col·legi: “Soc autònom i 
sempre estic buscant nous 
projectes”.

A més de combinar tres 
feines —també és professor 
a Eurecat—, troba temps 
per assistir a les reunions 
del Grup Territorial que 
ENGINYERS BCN té a 
Terrassa, on viu. “Em vaig 
apuntar per implicar-me 
més amb el Col·legi, perquè 
a vegades la distància 
m’impedeix estar tan 
involucrat com voldria.” 
I, per si fos poc, també 
fa cursos al Col·legi: “En 
recordo un de legalitzacions 
i un altre d’assessorament 
de lleis per a autònoms que 
em va ajudar molt en la 
meva feina”.

“Sí que li treu partit, 
al Col·legi!”, comenta 
qui escriu aquest text. La 
resposta del Manel acaba 
de confirmar-ho: “Doncs 
sí, a més vaig al dentista 
amb el descompte de 
col·legiat!”.

És membre d’ENGINYERS 
BCN des de fa deu anys i 
diu que només busca feina 

amb el Col·legi: “Sé que les 
ofertes que hi ha contenen 
tota la informació i ja han 
passat un primer filtre. A 
altres portals d’Internet ni 
hi entro”.

BORSA 
dE TREBALL

  Feu que les 
empreses us trobin 
activant el CV a la 
Borsa de treball
Si voleu canviar de lloc 
de treball o bé esteu 
buscant feina, ara és un bon 
moment per activar-se, ja 
que actualment s’estan 
publicant moltes ofertes.

És per això que us 
recordem que teniu 
una funcionalitat a la 
plataforma del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) que 
permet deixar el vostre CV 
visible per a les empreses i 
fer que aquestes us puguin 
trobar directament sense 
necessitat d’inscriure-us a 
l’oferta prèviament.

Si esteu interessats en 
aquest servei podeu activar 

Josep maria morral amb 
el premi de col·legiat 
distingit del 2007.

  Ens ha deixat 
Josep Maria 
Morral, Col·legiat 
Distingit 2007
El col·legiat Josep Maria 
Morral va morir el 
passat 21 de setembre 
a l’edat de 91 anys. 
Morral era un dels 
col·legiats que “fan 
Col·legi”. Va ser un dels 
primers impulsors de 
la catalanització de la 
corporació, encara en 
temps del franquisme. 
Va participar activament 
en la fundació de la 
Comissió d’Enginyers 
Jubilats, de la qual va 
ser president durant els 
anys que van del 2002 
al 2006. L’any 2007 
va rebre el guardó de 
Col·legiat Distingit, que 
s’atorga als col·legiats 
que han destacat 
per la seva entrega i 
dedicació al Col·legi. 
Descansi en pau. 

mailto:ocupacioipromocio@ebcn.cat
mailto:ocupacioipromocio@ebcn.cat
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Recordeu que trobareu aquests descomptes i d’altres, exclusius per a col·legiats, accedint a 
www.enginyersbcn.cat/descomptes

7 DE NOVEMBRE
Enginyer d’instal·lacions PRO, 
nivell bàsic 
ENGINYERS BCN, sota la marca 
PRO, amplia els seus serveis de 
certificació per oferir en exclusiva 
als col·legiats la nova certificació 
d’enginyer d’instal·lacions PRO, nivell 
bàsic. Us permetrà adquirir un nivell 
de competències bàsiques basades 
en coneixement (sense experiència 
prèvia). A la finalització del curs, cal 
superar un qüestionari. El preu inclou 
esmorzar de networking al Col·legi.
Horari: de 9 a 14 h
lloc: aula de la 3a planta del col·legi  
(consell de cent, 365)

13 I 15 DE NOVEMBRE
Nou Reglament d’emmagatzematge 
de productes químics (APQ)  
Els alumnes adquiriran les habilitats 
necessàries per exercir les funcions 

de fabricació, instal·lació i inspecció 
d’emmagatzematges de productes 
químics segons el Reial decret 
656/2017. També coneixeran les 
normes de seguretat, les mesures 
d’emplaçament i identificaran els 
tràmits administratius necessaris, 
entre d’altres.
Horari: de 16 a 20 h
lloc: Tecnoespai (Bailèn, 68)

14 I 15 DE NOVEMBRE
Infraestructura per a la recàrrega 
del vehicle elèctric ITC-BT-52
Pocs sectors tenen tanta projecció 
com la instal·lació de tot el que té 
a veure amb el vehicle sostenible. 
Ara teniu l’ocasió de conèixer la 
normativa actual sobre les condicions 
que han de complir els punts de 
recàrrega amb aquest curs que 
organitza el Col·legi. Es presentaran 

les novetats de la recent Instrucció 
tècnica complementària (ITC) BT 
52 i s’informarà de les normes 
internacionals.
Horari: 14 de novembre, de 9 a 14 h i 
de 16 a 18 h, i 15 de novembre, de 9 a 
13.30 h i de 15 a 19 h
Lloc: Tecnoespai (Bailèn, 68)

26 I 28 DE NOVEMBRE
Aigua calenta sanitària
En aquest curs es capacitarà l’alumne 
per comprendre el funcionament d’una 
instal·lació i els equips, quins serveis i 
funcions presten els seus components 
i quina és la legislació aplicable. 
Està adreçat a tots els tècnics que 
desenvolupen la seva activitat 
professional o aquells altres que es 
volen iniciar en el sector de l’edificació 
i construcció.
Horari: de 16 a 20 h
lloc: Tecnoespai (Bailèn, 68)

AGENdA www.enginyersbcn.cat/agenda

AvANTATGES COL·LEGIALS

euss enginyeria regal

L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS) facilita la incorporació dels estudiants 
de grau en Enginyeria de l’Àmbit Industrial 
als col·legiats i precol·legiats. L’EUSS 
proporciona, juntament amb la matrícula 
anual, la sol·licitud de precol·legiació directa, 
mitjançant un document a l’annex per tal 
d’efectuar el tràmit pertinent.
L’EUSS farà entrega d’aquest document 
exclusivament als estudiants que hagin 
superat el 50% dels crèdits totals de la carrera, 
és a dir, de 120 crèdits ECTS.

L’empresa d’assegurances de cotxe, moto, llar i vida ofereix un 
descompte del 7% addicional a totes les assegurances sobre el 
preu obtingut segons l’historial de conductor, marca i model de 
cotxe i moto, característiques de l’habitatge, dades personals... 
Quan es tracta d’assegurances de cotxe i moto, es respecta la 
bonificació que demostri el client (fins a un 50%, que s’amplia els 
anys següents sense sinistres fins al 65%).

Més informació a www.regal.es/enginyersbcn, web exclusiu per 
a col·legiats, per calcular pressupostos i contractes d’assegurances. 
Contacte directe amb el vostre assessor exclusiu via correu 
electrònic: luz.ortizzarco@libertyseguros.es. Telèfons exclusius: 934 
890 677 i 902 444 707 (feiners de 8 a 22 h i dissabtes de 9 a 14 h).

http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.regal.es/enginyersbcn
http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
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COMISSIONS I GRuPS TERRITORIALS

la capacitat de recuperar-se 
també s’ensenya
L’activitat que la Comissió 
Funcionem Junts va impulsar el 
setembre passat va acabar d’una 
manera peculiar. El ponent, 
el llicenciat en ADE Antonio 
Luis Guerra, va proposar als 
assistents el següent: crear una 
figura de plastilina. Ells van 
posar fil a l’agulla i van passar 
una bona estona modelant 
i ultimant els detalls de les 
seves obres. Tot... per acabar 
esclafades sota els peus del 
professor. Les cares d’aquell 
moment, com es pot observar 
a la fotografia, són un poema. 

Alguns no van saber ben bé què 
fer, altres s’hi van sobreposar 
ràpidament i van començar a 
crear una nova peça. Aquests 
últims són els que van superar 
amb èxit l’activitat “Millora 
de la resiliència en un món 
VUCA (“volatilitat, incertesa, 
complexitat i ambigüitat)”.

La capacitat de recuperar-
se, la resiliència, era el tema 
principal del taller. En ell, es 
van assentar les bases d’una 
habilitat molt útil per fer front 
a allò que escapa al nostre 
control. l

En una professió on tenir una bona 
xarxa de contactes és tan necessa-
ri, l’eina dels Grups Territorials es fa 
imprescindible. Aquest mes parlem 
del de Sabadell, que, com la resta de 
Grups, aplega un conjunt de col·legiats 
que viuen fora de Barcelona ciutat.

Les reunions es fan cada mes i mig o 
dos mesos, i en elles els assistents ex-
pliquen la seva feina, exposen dubtes 
professionals i comparteixen històri-
es. La gran versatilitat dels enginyers 
de l’àmbit industrial també es nota a 
les trobades, fet que permet conèixer 
experiències de tot tipus. “Després 
de les reunions els col·legiats es do-
nen els seus telèfons. Estic segur que 
les trobades han servit com a origen 
d’una relació professional, van molt 
bé per fer networking”, explica el co-
ordinador del Grup i membre de la 
Junta de Govern, fèlix Duran.

La formació és un altre dels pilars del 
Grup. Un exemple: fa poc es va tractar 
la pòlissa de responsabilitat civil. “Hi 
ha gent que no té constància de les co-
bertures de la nostra pòlissa i quan les 
coneixen veuen que en realitat és una 
assegurança potent”, diu Duran.

Hi ha dies que els assistents són deu 
i d’altres que arriben a quinze i la idea 

és ampliar la visió a altres col·legiats 
del Vallès Occidental. Per això, s’estan 
realitzant reunions conjuntes amb els 
grups de Terrassa i Sant Cugat com la 
que podeu veure a la imatge. “és un 

complement a la tasca professional, 
una manera de conèixer altres àmbits 
de l’enginyeria”, conclou Duran abans 
de recomanar una eina ja consolidada 
a ENGINYERS BCN.  l

GRuP TERRITORIAL dE SABAdELL 

“un complement a la tasca professional”

Reunió conjunta dels tres Grups del 
Vallès Occidental: Sabadell, Sant Cugat i 
Terrassa el passat 19 de juny.

les reunions 
permeten conèixer 
als assistents altres 
àmbits de l’enginYeria

 

Us podeu inscriure als 
Grups Territorials a www.
enginyersbcn.cat/comissions
És gratuït.

Com a part de 
l’aprenentatge, el 
professor va trepitjar 
les figures fetes pels 
alumnes.

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
https://www.enginyersbcn.cat/comissions/index.html
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RETRAT PROFESSIONAL

seva oficina, ja que, com explica, l’en-
ginyeria és un tot que passa tant per 
resoldre problemes, com per entendre 
que les persones i el compromís amb 
l’entorn estan per davant de tot. “Tinc 
per principi que per a cada problema 
hi ha una solució. La clau està a gaudir 
holísticament de la professió. Els engi-
nyers tenim l’oportunitat d’impactar 

molt positivament en el planeta, en el 
territori i en l’economia global. Tenim 
la possibilitat de fer-ho però també la 
responsabilitat de millorar el nostre 
teixit industrial en termes d’eficiència 
energètica, econòmica i productiva. 
L’enginyeria és la tècnica de fer les co-
ses possibles, però en el pla subjectiu, 
trobo que l’enginyeria té en compte 
molts altres aspectes de la condició hu-
mana, com la creativitat, l’observació, el 

Segurament, arribar a te-
nir la seva pròpia oficina 
tècnica de projectes ha 
estat un camí natural per 
a Santi Altimiras, que ja 

de ben jove va viure i gaudir de l’ofici 
a casa seva mateix, i així ens ho rela-
ta: “El meu pare era instal·lador i jo 
ja l’ajudava als tretze anys, compagi-
nant-ho amb una altra feina en una 
empresa de bobinatges de motors 
elèctrics. Des del meu pas per l’escola 
professional, on vaig estudiar el que 
aleshores s’anomenava l’oficiala i la 
maestría, fins a l’Enginyeria Tècnica 
Elèctrica a la UPC de Manresa, sem-
pre m’ho he passat molt bé. A l’època 
d’universitari ja vaig entrar a treballar 
de professor passant les oposicions de 
mestre de taller i d’instal·lacions elec-
trotècniques i automàtiques. Més en-
davant, la passió per la meva feina em 
va portar a obrir l’oficina tècnica que 
aviat farà trenta anys d’activitat in-
interrompuda. Tinc el goig de poder 
dir que he treballat amb la majoria 
d’instal·ladors de la meva comarca, i 
hem construït magnífiques relacions 
tant professionals com personals”.

Aquesta trajectòria no és, doncs, 
gens casual, igual que el bon fer de la 

“TINC PER PRINCIPI QUE PER A CADA 
PROBLEMA HI HA UNA SOLUCIó”

santi altimiras 
ENGINYER TèCNIC INDUSTRIAL ELèCTRIC. Col·legiat 9.232 

FUNDADOR I DIRECTOR D’AEC, ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS

Text: Jordi Garriga

Quan li preguntem si ens podria mencionar algun projecte concret del qual se senti més particularment 
satisfet, Santi Altimiras insisteix en el fet que ell ha gaudit de tot el camí i de tots els projectes, però, tot i 
així, hi ha dues actuacions que li agrada destacar. “La primera, una etapa que recentment he tancat i que 
és la de la formació de joves. He gaudit de valent transmetent coneixement i veient, amb el temps, com 
molts d’ells evolucionaven personalment i professionalment. L’altra és una qüestió de futur, ja que tinc 
el repte de poder projectar i construir un habitatge del tot autosuficient energèticament. Estic segur 
d’estar molt a prop de poder-ho assolir. De fet crec que d’aquí a uns dos anys podrem donar la fita per 
aconseguida i seria bonic poder-ho veure publicat en aquestes pàgines.”

càlcul, la lògica i la prova error, és a dir, 
l’essència de l’evolució de les coses.”

Segurament aquest tarannà s’expli-
ca perquè Santi Altimiras es defineix 
com un optimista de mena i, sobre-
tot, com un humanista. “faig el que 
faig per millorar la vida de les perso-
nes. Gaudeixo relacionant-me amb els 
altres ja sigui en l’àmbit personal com 
el professional. La majoria de clients, 
promotors, instal·ladors, empresaris, 
etcètera, acaben convertits en amics 
gràcies a la meva feina, i aquesta és 
segurament la part més satisfactòria.”

En definitiva, doncs, Santi Altimiras 
no és només un bon enginyer, sinó que 
és un professional entusiasta i com-
promès. “He gaudit molt del camí que 
m’ha tocat viure en aquest ofici —diu 
convençut–: des de ben jove, quan 
ja exercia d’operari en electricitat, 
passant per tota l’etapa de 
professor que exercia en 
paral·lel a la gerència 
i direcció de l’oficina 
tècnica de projectes, 
fins ara, quan tot 
just fa dos anys que 
desenvolupem tota 
mena d’instal·lacions 
fotovoltaiques.” l

dE LA FORMACIÓ dE JOvES 
A LA CONSTRuCCIÓ d’HABITATGES AuTOSuFICIENTS

“els enginyers 
podem impactar 
molt positivament 
en el planeta i en 
l’economia global”
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ENTREvISTA

expliqui’ns què és SensingText. Què fa 
la seva companyia?
El nostre és un concepte trans-
versal amb el qual desenvolupem, 
fabriquem i comercialitzem una 
plataforma de producte. Som de-
senvolupadors i propietaris de la 
tecnologia SensingTex, que és un 
sistema d’impressió de circuits so-
bre material tèxtil, la qual cosa fa que  
el teixit resultant sigui totalment fle-
xible, elàstic i rendible. El producte 
que oferim, però, és SensingMat. Es 
tracta d’una plataforma de producte, 
és a dir, que oferim el desenvolupa-
ment de les aplicacions que pot oferir 
el SensingTex.

Quin és el vostre negoci?
Nosaltres tenim la patent del maqui-
nari, però en realitat el negoci es basa 

Cofundador i CEO de 
SensingTex, Miguel Ridao 
va emprendre aquesta 
aventura el 2010, amb 
més de 17 anys 
d’experiència en el sector 
de la tecnologia tèxtil i 
electrònica. Ridao té 
diverses patents, ha 
impartit conferències  
a tot el món i ha obtingut 
diversos premis en l’àmbit 
tecnològic i empresarial. 
És enginyer tècnic tèxtil 
per la UPC, màster en 
Física, màster d’Enginyeria  
Tèxtil per la FH  
Reutlingen d’Alemanya, 
 i ha adquirit formació 
acadèmica especialitzada 
en els camps de 
l’emprenedoria, el 
lideratge i la gestió.

   PERFIL 

El sector tèxtil català gaudeix d’una llarga tradició a Catalunya, però ha viscut diferents crisis 
i s’ha hagut de reconvertir una vegada i una altra. D’altra banda, la revolució tecnològica dels 
últims temps ofereix noves possibilitats en el camí de l’especialització i l’oferta de productes 
innovadors. És el cas de SensingTex, una empresa jove creada per dos enginyers tècnics 
tèxtils que han trobat la manera d’oferir teixits intel·ligents. En parlem amb Miguel Ridao, 
CEO i un dels cofundadors, a la nova seu, encara en obres, situada als peus del Montseny.

“Si ets capaç d’aplicar 
tecnologia a la roba, tens 
un gran i potentíssim 
camí per recórrer”

miguel ridao granado 
 CEO DE SENSINGTEx

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent
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“el teixit que hem 
desenvolupat 
aporta dades sobre 
la pressió que 
s’exerceix en ser-
hi al damunt, molt 
útils per aplicar-
les en matalassos, 
cadires, estores 
esportives, etc.”

en el desenvolupament del programa-
ri. El nostre és un producte Be to Be, o 
End to End. Es tracta d’una estoreta 
sensible, capaç de recollir dades de 
qui està al damunt i que, gràcies al big 
data i al desenvolupament de la IoT 
o internet de les coses, té diferents 
aplicacions que nosaltres desenvolu-
pem de manera individualitzada. El 
maquinari és la base de tot, però la 
monetització d’aquest maquinari rau 
en la capacitat de desenvolupar-ne 
un programari útil i innovador. Avui, 
l’important és l’experiència d’usuari. 
Som una empresa de tecnologia, però 
el que venem és experiència d’usuari.

Quines són les principals aplicacions 
del vostre teixit?
Essencialment, els tres camps on el 
SensingMat té més possibilitats són: 
la salut, l’esport i el benestar. La nostra 
estoreta el que fa és aportar dades sobre 
la pressió que s’exerceix en ser-hi al da-
munt. Per tant, les dades que aporta el 
nostre teixit són molt útils per ser apli-
cades en matalassos, cadires o similars, 
estores per a l’esport, etc. 

posi’ns un exemple concret...
Per exemple, un cobrellit sensible, 
capaç d’oferir un mapa de pressió. En 
aquest cas, és molt adequat en la 
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desenvolupament de producte. Això 
és el que ens ha fet adonar que comer-
cialitzar una patent és complex i difí-
cil. Vam entendre que l’horitzontalitat 
era difícil, però en canvi no tant la ver-
ticalitat. és a dir, la clau de la monetit-
zació estava més a trobar aplicacions 
al producte, que no pas desenvolupar 
nous productes d’acord amb la patent. 
Amb tot això, quan parlem d’R+D, 
efectivament nosaltres invertim en 
maquinari, sobretot en l’àmbit tèxtil 
i electrònic o tecnològic, però també 
fem molts esforços en tot el que té a 
veure amb el programari.

Quan va començar a gestar-se el vos-
tre projecte?
Jo he treballat en centres tecnològics 
i a la universitat, i venia del sector 
tèxtil. He tingut diverses companyi-
es de teixits tècnics i electrònics, de 

prevenció d’úlceres en hospitalit-
zacions llargues, ja que aquest matalàs 
ens dirà quines zones estan exercint 
una pressió més alta i continuada so-
bre el matalàs i, per tant, quina zona 
cal moure per prevenir una úlcera òs-
sia. També per prevenir caigudes del 
matalàs, ja que es pot fer una aplicació 
capaç d’avisar d’una caiguda imminent 
segons el moviment de la pressió sobre 
el matalàs. En un altre àmbit, també 
podem pensar en una catifa de ioga 
que es converteix en un entrenador 
virtual gràcies a la capacitat d’enten-
dre els moviments i preveure, gràcies 
a les pressions exercides, quins han de 
ser els següents... En general, els ma-
pes de pressions ens permeten coses 
com la prevenció de caigudes, l’sleep 
tracking, l’establiment de centres de 
balanços, anàlisis de marxa, l’alinea-
ment d’extremitats, el reconeixement 
de pressió i objectes, o comptadors de 
gent no intrusius.

on estan focalitzant més en aquests 
moments la seva política d’innovació 
i desenvolupament?
L’inici de la companyia és la innovació 
tecnològica. Tot el que té a veure amb 
patents, secrets industrials, etc. Te-
nim una propietat intel·lectual i hem 
passat per moltes fases en l’àmbit del 

INvERSIÓ I èxIT
trajectòria d’una de les empreses més innovadores del món
El 2014 va ser escollida per participar en el programa W2NYC Global Industry Challenge i 
seleccionada dins de les onze companyies més innovadores del planeta.

ENTREvISTA

manera que amb el meu company  
de carrera, el també enginyer tècnic 
especialitzat en tèxtil Luís Gómez, 
vam veure l’oportunitat i vam comen-
çar a comercialitzar tecnologies de 
tercers aplicades al tèxtil. Però ales-
hores, l’any 2010, vam voler desen-
volupar la nostra pròpia tecnologia i 
vam demanar finançament a Europa. 
Entre el 2010 i el 2014 vam aconse-
guir finançament de quatre projectes 
europeus, que ens van permetre co-
mençar l’aventura.

Sou una de les empreses que el 2014 
va ser escollida per participar en el 
programa W2nYc global industry 
challenge i va ser seleccionada dins 
de les onze companyies més innova-
dores del món. Què va significar?
Va ser molt important, sí. La base tec-
nològica va obtenir molt reconeixe-

“per a empreses com la nostra 
l’administració catalana funciona molt 
bé. a barcelona, per cada euro invertit 

pots aconseguir-ne tres a fons perdut; i 
existeixen molts ajuts per investigar en r+d”

Primera ronda 
d’inversió

Posada en marxa  
de l’empresa

Patents registrades 1 de les 10 empreses 
més innovadores

1 de les 10 millors plataformes de 
salut de la Unió Europea 

Segona ronda 
d’inversió

Marca de 
reconeixement 
innovadora

Tercera ronda 
d’inversió (fins a 
2,6 milions d’euros)

2011 2013

2010 2012 2014 2016

2015 2017
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Importants companyies 
del sector de la 
innovació s’estan 
implantant a Barcelona. 
Com els afavoreix 
aquest ecosistema?

La marca Barcelona dins l’entorn 
tecnològic i de la innovació està 
molt ben valorada, i això ens 
beneficia molt. Barcelona s’està 
convertint en un pol d’atracció 
d’stake holders del sector molt 
interessant. D’altra banda, per a 
empreses com la nostra 
l’Administració catalana també 
funciona molt bé. A Barcelona, 
per cada euro invertit en pots 
aconseguir tres a fons perdut de 
l’Administració. Ja sabem que la 
burocràcia és lenta, però en 
concurrència competitiva, 
Catalunya és perfecta. 
Existeixen molts ajuts per 
investigar en R+D i per a la 
comercialització de coses noves. 
Amb tot, un inconvenient a casa 
nostra és que l’entorn de clients 
i inversors és molt petit. En 
l’àmbit privat, si busques 
finançament, res de res...

LA PREGuNTA  
dEL dEGà

ment i ens va permetre guanyar cre-
dibilitat als Estats Units, on avui dia 
tenim força clients.

on estan actualment els vostres prin-
cipals mercats?
Més del 90% ho venem a fora. Un 
50% es ven a països de la Unió Eu-
ropea com el Regne Unit, Alemanya, 
Suïssa, Suècia i Holanda; un 43%, als 
Estats Units i el Canadà, i el 7% res-
tant, a Catalunya.

Teniu delegacions a l’estranger?
De moment, la nostra internacio-

“no ens dediquem purament al tèxtil, però el tèxtil és un 
comodity potentíssim per aplicar-hi tecnologia”

nalització passa per quatre tipus 
de contracte: agent nacional, agent 
internacional, distribuïdors i inte-
gradors. El tema dels distribuïdors 
costa molt. En canvi, el que ens fun-
ciona molt bé són els integradors, a 
qui venem el maquinari i ells fan tot 
el desenvolupament de programari, 
big data, etcètera. A més, en deter-
minades situacions també venem la 
llicència per a determinats prototi-
patges i proves. També tenim la pre-
visió d’obrir oficina als Estats Units, 
però és molt car i has de tenir clar 
què hi vols fer.

Viuen l’electrònica d’una manera dife-
rent, ja que ofereixen tèxtils electrònics 
elàstics, flexibles, rendibles... És també 
una altra manera de viure el tèxtil?
Els dos fundadors som enginyers tèx-
tils; per tant, una mica, sí. Però el sec-
tor tèxtil fabril és impossible. Els qui 
han tingut èxit, en realitat l’han tin-
gut en distribució i comercialització. 
Nosaltres no ens dediquem purament 
al tèxtil, però el tèxtil és un comodity 
potentíssim per aplicar-hi tecnologia. 
Si ets capaç d’aplicar tecnologia a la 
roba, tens un gran camí per recórrer. 
Aquí és on som nosaltres.  l
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l
es noves tecnologies i la in-
novació són clau per afrontar 
els nous reptes del sector i 
des de l’enginyeria es poden 
aportar moltes solucions: 

nous tractaments i anàlisis, una mi-
llora en els rendiments de la depu-
ració i el transport, bombes d’última 
generació... Per aquests motius, des 
del Col·legi s’aposta contínuament 
per la formació dels col·legiats en el 
món de l’aigua amb una visió de futur, 

amb conferències, trobades i tallers 
durant tot l’any.

Des de l’última gran sequera dels 
anys 2007 i 2008 s’ha avançat molt 
per millorar el sistema però encara 
queda molta feina per fer. D’acord amb 
Jordi Molist, director de l’Àrea d’Abas-
tament d’Aigua de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), “falten infraestruc-
tures. En els darrers anys hi ha hagut 
una millora molt notable en la garan-
tia del sistema, s’han incorporat les 
dues dessalinitzadores (la del Prat de 
Llobregat i la de Tordera) i s’han ini-
ciat projectes de reutilització”. Tot i 
això, “la planificació hidrològica de 

Text Pilar Maurell

El sector de l’aigua afronta nous i importants reptes de futur a escala global i local. Els efectes del 
canvi climàtic i l’estrès hídric que pateixen les nostres conques fan que cada vegada sigui més 

necessari treballar per aconseguir una màxima eficiència i sostenibilitat en el sistema. 

Els nous reptes 
del sector de l’aigua

la conca encara detecta la necessitat 
d’afegir recursos suplementaris per 
assolir una garantia òptima”, que es 
xifren en uns dos metres cúbics per 
segon. 

De fet, explica Molist, l’ACA “té 
prevista una convocatòria d’ajuts a 
la recerca per a entitats que vulguin 
promoure projectes alineats amb els 
reptes de gestió que l’ens ha plantejat 
per a aquest cicle de planificació hi-
drològica i que es puguin incorporar 
com una millora continua en la gestió 
de les conques”. El repte més impor-
tant, i que afecta totes les conques eu-
ropees, és l’assoliment del bon estat 
ecològic tal com demana la directiva 
marc de l’aigua; també s’ha de treba-
llar amb l’objectiu de garantir l’abas-
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en aquest sector els joves enginyers tenen un camp molt 
ampli per treballar i un camí per recórrer en la incorporació 

de les tecnologies de la informació i la comunicació 

tament d’aigua, de manera que “hem 
de trobar com utilitzar fins a l’últim 
metre cúbic de recurs disponible de 
forma eficient”, assegura Molist. I, en 
aquest sentit, des de l’ACA es volen 
fomentar “totes les possibilitats que 
ofereix avui la tecnologia per fer trac-
taments avançats i convertir en útil 
gairebé qualsevol tipus d’aigua”. El 
tercer repte i un camp de treball molt 
rellevant, segons l’expert de l’ACA, és 
la gestió dels riscos d’inundació. 

Per tot això, els joves enginyers te-
nen un camp molt ampli per treballar. 
“El de l’aigua és un dels sectors on 
s’hauran de fer moltes inversions els 
propers anys. Els objectius ecològics 
són molt ambiciosos per a una conca 
tan pressionada com la mediterrània 

i hi ha un potencial molt important 
d’inversions”, segons Molist. També 
hi ha un camí per recórrer en la incor-
poració de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC), perquè 
“la revolució digital que tots tenim tan 
present i que abasta tots els àmbits de 
la nostra vida no s’ha fet completa-
ment en el món de l’aigua. Si bé algu-
nes d’aquestes tecnologies es van in-
corporant, encara hi ha molts àmbits 
que es gestionen amb mitjans molt 
tradicionals. Creiem que tota aquesta 
revolució digital ens ha d’ajudar a mi-
llorar la gestió els propers anys”.

En aquest sentit, María Monzó 
Llopis, directora d’Innovació i Conei-
xement d’Aigües de Barcelona, expli-
ca que “les noves tecnologies creen 

tendències en el sector de l’aigua que 
possibiliten augmentar les nostres 
capacitats operatives, gestionant in-
formació generada per sensors que 
monitoren les xarxes en temps reals; 
afecten positivament la mobilitat 
dels treballadors en el terreny per 
interactuar a distància, millorant-ne 
l’agilitat; utilitzen nous canals digi-
tals de comunicació amb els clients, 
basats en la confiança, la transpa-
rència i la seguretat, etc.”. Aigües de 
Barcelona també implanta solucions 
intel·ligents de mesurament com la 
telelectura, fa servir drons per ins-
peccionar actius, grans canonades o 
dipòsits, i aplica el building informa-
tion modeling (BIM) per gestionar 
les seves instal·lacions, com-

L’ExEMPLE dE L’ESTACIÓ dE REGENERACIÓ d’AIGÜES (ERA) dEL PRAT dE LLOBREGAT

REGENERACIÓ BÀSICA

REGENERACIÓ AVANçADA

Aigua
depurada

Manteniment de rius 
i zones humides:
• Zones verdes
• Neteja urbana
• Ús industrial

Tractament a l’ERA
El tractament denominat regeneració bàsica 
permet reutilitzar l’aigua per al manteniment de 
rius i zones humides, per a la neteja urbana i per a 
determinats usos industrials.

A l’ERA del Prat de Llobregat, el tractament de 
regeneració bàsica de l’aigua consisteix en un 
procés de coagulació, floculació, filtració i 
desinfecció.

Reg 
agrícola

Barrera contra la 
intrusió salina

Floculació
i decantació Microfiltració Desinfecció

Ultra-
filtració

Osmosi 
irreversible

Electrodiàlisi reversible
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LES PROPERES CITES dEL SECTOR

Catalunya és una de les regions que 
més innova en el sector de l’aigua i 
això es reflecteix en les cites anuals 
que reuneixen els representants més 
destacats de l’àmbit de l’aigua a escala 
global. Del 13 al 15 de novembre 
d’enguany, Barcelona celebra la segona 
edició d’iWater, el saló internacional 
del cicle integral de l’aigua. S’hi podran 
veure totes les tendències del sector i 
les noves tecnologies de futur. iWater 
coincidirà amb altres esdeveniments 
com l’Smart City Expo World 
Congress, l’Smart Mobility i la Circular 
Economy European Summit, amb 
l’objectiu de generar sinergies entre 
unes i altres trobades. 

Ángel Celorrio és el director del 
saló i explica que el gran repte del 
sector és “treballar per a una millor 
reutilització de l’aigua” i, per aquest 
motiu, el saló se centra sobretot en 
l’economia circular. A iWater, experts 

de tot el món es podran trobar en 
diferents espais, com el Business 
& Networking, el Water Market 
Europe o el Technology & Innovation. 
“Intentem oferir contingut de valor no 
només per a les ciutats sinó també per 
a la indústria i l’agricultura”, explica 
Celorrio, “sobretot pel que fa a la 
reutilització i la sostenibilitat”.

La innovació i les noves tecnologies 
seran una de les parts més destacades 
del saló, amb un espai Tech Hub on 
“les empreses expositores podran 
presentar de manera ràpida les 
solucions més innovadores”, i un 
Inno Hub, per “mostrar projectes 
d’investigació, amb propostes de 
centres de recerca i universitats”. Les 
start-ups tindran un espai en aquesta 
trobada, amb una zona comuna amb 
l’Smart City Expo World Congress.

Durant el saló també se celebrarà 
el Fòrum iWater, amb experts 

internacionals que reflexionaran 
sobre sostenibilitat, resiliència, canvi 
climàtic, reutilització i l’economia 
circular, entre molts altres temes.

Una altra de les cites destacades és 
el III Congrés de l’Aigua a Catalunya, 
que se celebrarà els dies 20 i 21 
de març de 2019 a CosmoCaixa. 
Organitzat per l’Associació Catalana 
d’Amics de l’Aigua, experts de 
diferents àmbits parlaran dels reptes 
de futur, de la reutilització i de la 
necessitat d’anar cap a una economia 
circular, més sostenible.

binant la informació de les in-
fraestructures en 3D, amb una sèrie 
d’informació que els facilita la presa 
de decisions i la gestió, entre moltes 
altres innovacions. Explica María 
Monzó que “dels projectes d’innovació 
desenvolupats a la companyia el 2017, 
un 27% tenen un component digital, 
essent la transformació digital un 
dels principals objectius de la inno-
vació en aquests moments, amb la 
innovació social, l’economia circular 
i la implantació de noves tecnologies 
en el cicle integral de l’aigua”. 

“és important que la innovació ens 
ajudi a ser més eficients i, en aquest 
sentit, l’enginyeria és una peça clau 
que ens ha de resoldre l’àmbit més 
tecnològic i tècnic”, afirma Monzó 
que posa com a exemple la transfor-
mació que estan fent des d’Aigües 
de Barcelona de les seves plantes de 

tractament en ecofactories. L’objec-
tiu és que “no només siguin infraes-
tructures i instal·lacions que perme-
tin tractar l’aigua recuperant la vida 
biològica dels rius i millorant la salut 
de les persones, sinó que, a més, si-
guin generadores d’energia elèctrica, 
tèrmica i gas, així com de recursos per 
a altres sectors industrials”. és el cas 
de l’estació depuradora d’aigües resi-
duals (EDAR) del Baix Llobregat, una 
de les més grans i modernes d’Euro-
pa, pionera en aquest nou concepte 
de depuració de l’aigua. 

Per a Sergi Martí, col·legiat i direc-
tor general de STENCO, una compa-
nyia experta en tractaments d’aigües 
i legionel·la, i president d’Aqua Es-
panya, “històricament, l’enginyeria 
sempre ha tingut un paper principal 
amb l’eficiència. No obstant això, des 
de fa ja bastants anys, l’enginyeria 
també té un paper destacat en la sos-
tenibilitat en tot el cicle integral de 
l’aigua. Pot aportar molt en totes les 
línies que afecten la sostenibilitat, 
com les millores en la planificació 
hidrològica, inversions hidràuliques, 
en R+D+I, regadiu, millores tecnolò-
giques, seguretat hídrica, gestió en 
els recursos hídrics, smart water, 
etc.”, explica.

l’aigUa regenerada, 
Un recUrS en alça
I, apel·lant al repte global de la pèr-
dua de biodiversitat que amenaça de 
desestabilitzar l’equilibri ecològic 
dels ecosistemes, “també l’enginye-
ria ens ha d’ajudar a idear iniciatives 
innovadores per introduir solucions 
naturals i transformar les infraes-

L’ExPERT 
COL·LEGIAT

ALTRES vEuS...

En aquest article, ens parla el col·legiat 
Sergi Martí. És director general 
de Stenco, companyia experta en 
tractaments d’aigua i legionel·la i 
president d’Aqua Espanya.

•  Jordi Molist, director de l’Àrea 
d’Abastament d’Aigua de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA).

•  María Monzó Llopis, directora 
d’Innovació i Coneixement d’Aigües 
de Barcelona.

des de l’enginyeria 
es pot millorar 
la sostenibilitat i 
eficiència del cicle 
integral de l’aigua
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un pas més enllà

No hi ha pitjor fre a la innovació i al desenvolupament 
d’una societat que les barreres mentals alimentades 
per la por. Sovint són inconscients, però ens segresten 
la capacitat d’imaginar i implantar solucions potser 
sorprenents, però alhora efectives per fer front als 
reptes que tenim en un marc de canvi climàtic i 
disminució progressiva dels recursos hídrics. 

Catalunya té avui 516 depuradores en funcionament, 
que sanegen més del 97% de la població i ofereixen 
un gran potencial a la reutilització a partir de la 
incorporació de les noves tecnologies, pensades i 
desenvolupades des del món de l’enginyeria, com la 
regeneració d’aigua depurada. Així s’està fent al camp 
de Tarragona per a usos industrials, al Baix Llobregat 
per a usos ambientals, agrícoles, i urbans, o a l’Empordà 
per a usos recreatius. Ara estem treballant per anar 
encara més enllà, aprofitant també l’aigua regenerada 
per incrementar la garantia d’abastament; és a dir, per 
disposar de més aigua prepotable.

la SolVència Tècnica de l’enginYeria
Aquesta és una realitat en altres llocs del planeta on s’ha 
implantat gràcies a la solvència tècnica dels professionals 
de l’enginyeria, que han esvaït els dubtes inicials propis de 

la condició humana que esmentàvem al principi. Això ens 
referma que el desenvolupament tecnològic i la seva 

implantació al món de la producció i a la societat en 
general constitueixen —juntament amb la 

gestió i el seguiment d’aquests avenços— 
elements essencials per donar resposta 

a situacions crítiques com la manca 
d’aigua. I en tot aquest procés, sens 

dubte, es requereix el coneixement 
expert i la solvència de l’enginyeria i 
dels seus professionals.

Les noves polítiques de l’aigua 
passen inevitablement per l’economia 
circular i per aprofitar una vegada i una 

altra cada gota d’aigua ad infinitum. La 
reutilització és el camí en l’àmbit dels 
serveis del cicle de l’aigua i és un procés 
que ha de guanyar un major impuls 
encara els propers anys. I això passa per la 
recerca, la innovació, la transferència de 
nou coneixement i la comunicació —no 
només al sector sinó també a l’opinió 
pública— dels beneficis de l’aigua de 
quilòmetre zero. 

Director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA)

jordi agustí

EN SEGONS

tructures de tractament d’aigües 
convencionals, en instal·lacions que 
no només minimitzin el seu impac-
te en el medi, sinó que afavoreixin la 
biodiversitat, combinant la infraes-
tructura convencional i la tecnolo-
gia, amb la infraestructura verda per 
maximitzar l’eficiència dels sistemes 
i convergir cap a una economia més 
circular”, defensa Monzó. 

En aquesta econo-
mia circular, un dels 
grans reptes és l’apro-
fitament més intens de 
l’aigua regenerada, que 
actualment s’utilitza 
per a usos industrials, 
reg i usos ambientals. 
“Catalunya ha estat pi-
onera en la depuració 
d’aigües residuals des 
que als anys 80 es van 
començar a fer depura-
dores a gran escala”, ex-
plica el director de l’Àrea 
d’Abastament d’Aigua de 
l’ACA. “Avui, el 97%  
de l’aigua residual que 
generen les ciutats es tracta a les de-
puradores. Una part es reutilitza i una 
altra s’aboca al medi. La que no es rea-
profita és la que té més potencial. S’ha 
fet un esforç per estendre els usos d’ai-
gua d’aquest tipus i es treballa en l’ús in-
dustrial, que requereix aigua de molta 
qualitat que les tecnologies actuals de 
tractament permeten subministrar”. 

De fet, enguany s’ha cele-
brat el cinquè aniver-
sari de la posada en 
marxa de l’estació de 
reutilització industrial 
de Tarragona, pionera 
a Europa, que submi-
nistra aigua regenera-

l’enginyeria és 
una peça clau 
per resoldre els 
problemes de 
l’aigua en l’àmbit 
més tecnològic 
i tècnic. i la 
innovació ha 
de portar més 
eficiència

Instal·lacions de l’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) del Baix 
Llobregat, una de les més modernes 
d’Europa i que inclou una estació de 
reutilització d’aigües (ERA).   
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da de la màxima qualitat a tota 
la indústria petroquímica, procedent  
de les aigües residuals que es generen a 
les poblacions costaneres de la provín-
cia. Un altre exemple de reutilització 
d’aquest tipus de recurs és la recàrrega 
dels aqüífers, que s’està fent al Prat del 
Llobregat. “En tots els casos, són pro-
jectes complicats perquè requereixen 
unes inversions importants en trac-
taments avançats, en conduccions… 
Però l’aigua la tenim”, afirma Molist, 
que reconeix que “l’aigua regenerada 

ha de competir amb la resta de recur-
sos que necessiten tractaments menys 
intensos i menys costosos”. Tot i això, 
“la reutilització demana un enfoca-
ment global on es tinguin en compte 
aspectes econòmics però també soci-
als. Els projectes de reutilització han 
d’aconseguir l’acceptació dels usuaris 
i això demana establir una relació de 
confiança que s’ha d’anar construint”, 
conclou Molist. 

Sergi Martí assegura que en els 
propers anys “hi haurà una major 

conscienciació dels ciutadans i, per 
tant, també políticament, que com-
portarà una major pressió i un canvi 
legislatiu pel que fa a la reutilització 
de l’aigua. I amb el constant avenç 
en la gestió dels recursos hídrics i 
l’evolució de les tecnologies de trac-
tament de l’aigua apareixeran nous 
models de negoci en el sector. Tots 
aquests aspectes ajudaran a tancar 
el cicle integral de l’aigua en l’apartat 
hídric de l’economia circular, per ser 
més eficients i sostenibles. Actual-
ment hi ha magnífics exemples reals 
on, amb un adequat i corresponent 
reciclatge de l’aigua residual en cada 
cas, es poden cobrir el 30% de l’ai-
gua d’ús en grans ciutats, el 40% en 
determinats processos industrials i 
fins al 50% en la demanda d’aigua a 
edificis. No tinc cap dubte que l’en-
ginyeria química té un paper clau en 
tots els aspectes tècnics de l’apartat 
hídric de l’economia circular”.

programeS i conVocaTÒrieS 
per a emprenedorS
A més de la convocatòria d’ajuts a la 
recerca de l’ACA, hi ha moltes altres 
oportunitats per als joves emprene-
dors que vulguin aportar solucions 
dins de l’àmbit de l’aigua. Aigües de 
Barcelona participa i lidera diferents 
programes d’innovació oberta, en els 
quals emprenedors i start-ups són 
els protagonistes. “Estem conven-
çuts que treballant en col·laboració 
ens enriquim exponencialment, la 
qual cosa ens porta a desenvolupar 
iniciatives com la HackatH20n 2017, 

l’objectiu de la qual era reinventar la 
relació entre l’aigua i la ciutat, o les 
desenvolupades els darrers anys en 
col·laboració amb Ship2B, una fun-
dació privada que té com a objectiu 
accelerar projectes empresarials 
d’alt impacte social”, explica la di-
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una major 
conscienciació 
ciutadana i política 
comportarà més 
pressió i un canvi 
legislatiu pel que fa 
a la reutilització de 
l’aigua

ELS uSOS dE L’AIGuA

Evolució del volum d’aigua reutilitzada (hm3)

Agrícola Ambiental Municipal

Recreatiu Industrial

catalunya disposa d’un centenar de sistemes de regeneració d’aigua.
es regeneren cada any uns 30 hm3 d’aigua que, sotmesa a tractaments avançats, 
es pot reutilitzar per a usos agrícoles, industrials, per a reg, etc.
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Es consolida l’ús 
d’aigua regenerada a 
Catalunya,  
amb un increment 
del 6% durant el 2017

•  L’aigua regenerada és el 
recurs que s’obté a partir de 
l’aplicació d’un tractament 
més avançat a l’aigua ja 
depurada.

•  Durant el 2017 s’han emprat 
32,1 hm3, dos més en 
comparació amb l’any 
anterior.

•  Continua l’augment en els 
usos industrials, 
incrementant així la 
disponibilitat d’aigua potable 
per al consum domèstic.
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rectora d’Innovació i Coneixement 
d’Aigües de Barcelona. També Wa-
ter4action i Tech4Climate són LAB 
que pretenen seleccionar els mi-
llors projectes d’start-ups, tenint en 
compte si aquestes busquen, més 
enllà de la rendibilitat econòmica, 
un impacte positiu a la societat des 
del punt de vista mediambiental i 
social. 

En qualsevol cas, als enginyers 
acabats de graduar, María Monzó els 
recomana que tinguin la ment ben 
oberta “i la disposició de treballar 
en àmbits col·laboratius on la intel-
ligència col·lectiva, el coneixement, 
l’aprenentatge continu, l’autogestió, el 
lideratge, la cooperació i el compromís 
són pilars fonamentals per formar un 
bon perfil professional”.

mÉS empreSeS en el SecTor 
i mÉS demanda d’enginYerS
“Després de gairebé vuit anys de 
crisi, en fa tres que es veu un crei-
xement d’activitat en la majoria dels 
sectors econòmics. Per tant, estem 
en un cicle econòmic de creixement, 
que demana gent preparada, un ci-
cle que afavoreix també el desenvo-
lupament de les empreses del sector 
de l’aigua que majoritàriament ne-
cessiten enginyers”, assegura el di-
rector general de STENCO, i afegeix 
que “en aquest sentit, actualment, ja 
hi ha una important demanda d’en-
ginyers graduats amb formació uni-
versitària adequada”. l

dE LA uNIvERSITAT AL MERCAT

Aeris Tecnologies Ambientals és 
una spin-off del grup d’investigació 
GENOCOV de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, una 
enginyeria formada per onze 
socis, els projectes de la qual se 
centren en la depuració d’aigües, el 
tractament d’aire i la dessulfuració 
de biogàs. El director d’Aeris és 
Óscar J. Prado, i explica que “com 
a grup d’investigació feia molts 
anys que vèiem que els sistemes de 
depuració d’aigua, aire i biogàs tenien 
cert interès per al mercat”. Però es 
van adonar que portar al mercat 
aquestes tecnologies com a grup 
d’investigació “no era la manera més 

eficaç de transferir el coneixement 
de la universitat al mercat. És per 
això que el 2009 vam constituir 
l’empresa amb onze socis, tots ells 
professors, doctors en Enginyeria, de 
les universitats UAB i UPC”. 

L’equip d’Aeris treballa per “reduir 
al mínim el consum de reactius i 
energia, i maximitzar l’eficàcia”, 
explica Prado, i per això “apostem 
molt fort pels sistemes biològics”. 
Aeris té sistemes validats per al 
tractament d’altes càrregues de 
DQO (matèria orgànica) i nutrients, 
i aigües industrials amb color o 
compostos recalcitrants, per afavorir-
ne la reutilització. 

“A l’Estat espanyol depurem uns 
quatre quilòmetres cúbics l’any però 
només reutilitzem un 10% de l’aigua. 
Hi ha molt marge de millora”, explica 
el director d’Aeris, que afegeix que les 
darreres tendències en enginyeria són 
“la utilització de les eines biològiques 
i fisicoquímiques combinades i, 
a la vegada, el desenvolupament 
de noves tecnologies que siguin 
al màxim d’eficaces, robustes i 
econòmiques possibles”.

Foto: AMB

L’EDAR del Prat de 
Llobregat pot 
tractar 420 milions 
de litres al dia, 
l’equivalent a l’ús 
d’aigua de dos 
milions d’habitants.



PERFILS PROFESSIONALS dE L’ENGINyERIA

Quan es parla d’enginyers de projec-
tes mecànics, majoritàriament es fa 
referència a tècnics que es dediquen 
a la gestió i disseny de maquinària 
industrial. Però avui en dia qualsevol 
sector pot tenir una necessitat que un 
perfil com aquest pot resoldre, una 
necessitat que pot passar pel disseny 
de maquinària o utillatge, el canvi en 
la gestió d’un procés de fabricació o 
en la gestió de recursos, o simplement 
una necessitat relacionada amb una 
formació tècnica específica.

  

Els col·legiats David Cabeza Martí 
i Juan Manuel Gil són enginyers tèc-
nics industrials mecànics. Després de 
passar per càrrecs de responsabilitat 
en direcció de projectes, el 2009 van 
fundar ÆiO Enginyers, una enginyeria 
de serveis amb seu a Masquefa. Quan 
fan memòria, expliquen que “era el 
moment d’emprendre una aventura pel 
nostre compte i executar les inquietuds 
que no podíem tirar endavant de cap al-
tra manera. Des del principi vam creure 
oportú no tancar les portes a cap sector 

industrial. Dissenyem maquinària in-
dustrial per a qualsevol sector (bancs 
d’assajos, automoció, alimentació, em-
balatge, vidre, ceràmica o tractaments 
tèrmics), que no existeixi al mercat, que 
sigui diferent de l’estàndard i que resol-
gui un problema específic del dia a dia 
dels nostres clients”.

A Cabeza i Gil, com a emprenedors 
i empresaris, els agrada emmarcar 
el lloc de treball dins del global del 
projecte, és a dir, en parlen com “un 
lloc amb funcions i responsabilitats

l’enginyeria de projectes mecànics: 
objectiu, implementar la millor solució

Dissenyar peces mecàniques o maquinària industrial que resolgui un problema específic, escollir els materials 
adequats per a cada aplicació industrial, planificar la manera com es fabricarà i controlar-ne la qualitat final. 

L’enginyer de projectes mecànics pot desenvolupar la seva activitat professional en tots els sectors de la indústria, 
especialment en el sector mecànic i de construccions industrials. Aquesta versatilitat i capacitat tècnica fan que 

sigui un perfil amb una gran demanda.
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de tècnic de disseny, de càlculs, 
d’elecció i gestió d’elements 
comercials, de delineació, de 
direcció  
de fabricació i 
muntatge i de 
tècnic de posada 
en marxa o en 
servei. Així, 
l’enginyer de 
projectes té 
la capacitat i la respon-
sabilitat de controlar tot 
el projecte i de portar-lo al 
lloc especificat inicialment”.

APOSTAR PER LA TECNOLOGIA
Per fer aquesta feina, Juan Manuel 
Gil considera que, a més de tenir co-
neixements teòrics, “és necessari el 
contacte directe amb la maquinària, 
amb la fabricació i muntatge de dife-
rents elements. és la manera d’asse-
gurar-nos que el que estem dissenyant 
compleix els requisits mínims del dis-
seny”, comenta.

En el moment de posar-se a dis-
senyar, actualment els enginyers te-
nen a l’abast molts programaris de 
disseny especialitzats en mecànica, 
“eines que ens ajuden a fer la nostra 
tasca i que hem d’aprendre a utilitzar. 
Nosaltres hem aconseguit ser usuaris 
avançats de SolidWorks i fem formació 
en disseny de maquinària específica-
ment amb aquesta eina”, afegeix Gil. I 
és que aquest enginyer té clar que “les 
creacions en tres dimensions i les si-
mulacions dels productes, a part de ser 
una innovació, ofereixen tranquil·litat. 
Abans d’executar el projecte, podem 
determinar-ne l’aspecte final i el fun-
cionament, així com si la inversió rea-
litzada produirà els resultats esperats, 
reduint els costos de desenvolupament 
i els costos derivats dels imprevistos”.

MADURAR LA MILLOR SOLUCIÓ
Juan Manuel Gil diu que una part 
del mercat i de les empreses que 
porten a terme projectes mecànics 
solen demanar enginyers experi-
mentats perquè “produeixin” des 
del primer dia. “Però això és molt 
complicat, perquè cada sector és un 
món i cada empresa, cada projecte, 

Mercè Seguí Salom, col·legiada 24.904.  
project leader a Nedschroef Barcelona 

“avui cal adaptar-se a qualsevol innovació  
de maquinària, programari o materials”
Mercè Seguí és graduada en Enginyeria Mecànica per la Universitat Carlos 
III de Madrid. Des que va acabar la carrera, treballa a l’empresa holandesa 
Nedschroef Barcelona (fabricants i proveïdors de cargols); primer, dos 
anys com a enginyera de projectes, i des de l’octubre del 2017 com a 
project leader.

Quan descriu la seva feina explica que “tant puc desenvolupar la 
matriceria necessària per forjar en fred un producte com dissenyar 
l’utillatge adaptat al producte per a màquines de punteig, roscatge i 
mecanització, implementar un projecte de manteniment preventiu 
en una màquina o fer millores en les instal·lacions per augmentar la 
productivitat”. No obstant això, la seva responsabilitat com a project 
leader “comença amb l’estudi de viabilitat d’un producte i acaba 
quan se n’inicia la producció en sèrie. Inclou les fases de disseny, test 
en màquina i paperassa diversa necessària avui en dia”.

Per fer aquesta feina, afegeix que s’ha de ser precís i metòdic. “El 
temps d’espera entre la fase de desenvolupament i la primera 
posada en marxa en màquines és de 10 setmanes aproximadament. 
Per tant, has de ser capaç d’avançar-te a tots els possibles 
contratemps en la fase de desenvolupament, perquè una vegada 
iniciada la posada en marxa de la màquina ja no hi ha temps 
material dins de la planificació del projecte per fer un redisseny. 
Òbviament, som capaços de fer petits retocs, però un redisseny 
complet no seria possible.”

Atesa la seva experiència al mercat laboral, Seguí creu que les 
empreses busquen “principalment persones que s’adaptin, que 
aprenguin de pressa, que solucionin problemes sense generar-ne 
d’altres i, si pot ser, de manera silenciosa i ràpida. En definitiva, algú 
amb capacitat de gestionar situacions de pressió, d’aprendre dels 
errors i de posar en pràctica millores diàries”. en
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cada idea té les seves particularitats. 
Els projectes s’han de poder madu-
rar per trobar la millor solució a la 
idea inicial. Per enriquir-la i arribar 
al millor disseny, la millor gestió, la 
millor planificació, el cost més eco-
nòmic o el producte més ecològic. El 
millor que pot fer un empresari que 
vol incorporar un enginyer mecànic 
al seu equip —diu Gil— és buscar 
una persona amb formació que tin-
gui moltes ganes d’aprendre i una 
gran passió per l’enginyeria. A partir 
d’aquí, ha de donar-li temps, perquè, 
com se sol dir, els millors menjars es 
preparen a foc lent”.  l
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PREGuNTES FREQÜENTS

Jordi Barril
Advocat, Servei d’Assessorament Jurídic

La Llei exclou expressament l’asse-
gurança de les multes per infraccions 
administratives, perquè s’entén que 
va en contra de l’ordre públic i perquè 
aquesta possibilitat buidaria de con-
tingut la sanció d’algunes conductes i 
l’exigència de diligència en la realitza-
ció de determinades funcions perquè 
trasllada a l’assegurador el pagament 
de la sanció imposada al responsable. 

Per tant, les assegurances de res-
ponsabilitat civil professional tenen 
una clàusula d’exclusió general res-
pecte al pagament de multes per in-
fraccions administratives derivades 
de l’exercici professional.

En aquest sentit, cal tenir pre-
sent que els enginyers actuen en 
gran diversitat d’àmbits adminis-
tratius sectorials que preveuen in-
fraccions i sancions als professio-
nals intervinents.

A mode d’exemple, a Catalunya, la 
Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la se-
guretat industrial dels establiments, 
les instal·lacions i els productes, 
estableix que és una infracció molt 
greu que els agents que intervenen 
en la seguretat industrial expedeixin 
certificats, declaracions, informes 
o actes falsos (art. 26.4.b) i aquesta 
infracció està sancionada amb una 
multa d’entre 100.001 i 1.000.000 
d’euros (art. 27.3.a).

A escala estatal, es preveuen multes 
des de 3.005,07 fins a 90.151,82 euros 
per infraccions greus en matèria de 
seguretat industrial per l’expedició de 
certificats el contingut dels quals no 
s’ajusti a la realitat dels fets, o bé per 
la redacció i signatura de projectes o 
memòries tècniques el contingut de 
les quals no s’ajusti a la normativa 
aplicable (art. 31.2. h/i, en concordan-
ça amb l’art. 34.1.b, de la Llei 21/1992, 
de 16 de juliol, d’indústria).

Igualment, es preveuen sancions 
de fins a 3.000 euros per la infracció 
urbanística lleu consistent en l’exe-
cució d’obres en edificacions sense 
llicència o comunicació prèvia o amb 
inobservança de les clàusules d’aque-
lles, sent responsable, entre altres, la 
persona directora tècnica de l’execu-
ció d’aquelles obres (art. 215.h; art. 
219.a, i art. 221.3 de la Llei d’urbanis-
me de Catalunya, aprovada pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 

Per tant, els enginyers han d’actuar 
amb la diligència deguda no només 
pel seu propi prestigi i el de la profes-

sió, sinó per protegir el seu patrimoni, 
que queda exposat davant les multes 
per infraccions administratives, atès 
que aquestes queden excloses de co-
bertura en les assegurances de res-
ponsabilitat civil professional.

No obstant això, sí que quedarien 
cobertes per l’assegurança de respon-
sabilitat civil professional les multes 
imposades als clients per una acció 
negligent imputable a l’enginyer, atès 
que s’han de considerar danys i perju-
dicis derivats. l

estan assegurades les multes per infraccions 
derivades de l’exercici professional?

les multes per 
infraccions 
administratives 
queden excloses 
de cobertura en 
les arcp

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
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INNOvACIÓ

L’evolució tecnològica ha comportat 
una profunda transformació industri-
al: l’anomenada indústria 4.0, sistemes 
que incorporen la robòtica, la intel-
ligència artificial, la nanotecnologia, 
la internet de les coses, etc.; sistemes 
que intercanvien una gran quantitat 
d’informació en temps real, molt di-
versificada i molt complexa, que fan 
que el sistema disposi, integri i com-
bini capacitat d’aprenentatge, presa 
de decisions, improvisació, interacció 
amb humans, etc. L’objectiu: disposar 
d’empreses més competitives.

Aquesta revolució tecnològica, te-
nint en compte el seu grau i la seva 
complexitat, no té punt de compara-
ció amb l’experiència que hem viscut 
fins ara. Està modificant la manera de 
viure, treballar i relacionar-nos. La se-
guretat i la salut laborals comencen a 
viure la seva revolució per evolucionar, 
anticipar-se i adaptar-se a aquest canvi.

aValUar elS riScoS laBoralS
A l’hora de definir i establir processos, 
tasques, zones de treball que siguin 
compartides entre màquines i perso-
nes, o sense compartir, etc., l’avaluació 
de riscos laborals és fonamental. Apa-
reixen nous equips de treball, nous 
productes, noves formes d’exposició i 
nous efectes del contacte entre aquests 

Hi col·laboren:

Hi participen:

Josep Maria Gebelli
Comissió de Medi Ambient i Seguretat condicions de treball segures, justes 

i dignes. L’evolució de la tecnologia 
és una oportunitat per millorar les 
condicions de treball, i, per extensió, 
la seguretat i salut laboral. I és quel-
com que l’enginyeria ha de tenir en 
consideració en els seus projectes i 
rehabilitacions encaminats cap a la 
indústria 4.0.  l

sistemes i el treballador pel que fa a tots 
els àmbits. La seguretat en el treball, la 
higiene industrial, l’ergonomia i psico-
sociologia, la medicina del treball, igual 
que tot el seu marc legal, han de cobrir 
aquests nous escenaris. Actualment, 
disposem d’articles en la normativa 
vigent, per exemple, en la d’equips 
de treball, que indica que aquests 
han de disposar de resguards o dispo-
sitius que impedeixin l’accés a les zones 
perilloses com són totes aquelles on 
l’equip de treball pugui colpejar o atra-
par el treballador. O un altre exemple 
és que la normativa vigent obliga que la 
posada en marxa d’un equip de treball 
només s’efectuï mitjançant una acció 
voluntària sobre un òrgan d’acciona-
ment previst per a això. Trobem altres 
exemples similars a aquests que són del 
camp de la seguretat en el treball en les 
altres disciplines de la prevenció de ris-
cos laborals que cal revisar i matisar.

Amb el binomi estratègia industrial 
i seguretat i salut laborals, ens tro-
bem davant d’una dicotomia. D’una 
banda, hi ha la manera d’assolir més 
competitivitat mitjançant la desloca-
lització de la producció i aprofitar els 
baixos costos dels salaris i de l’ener-
gia dels països emergents. De l’altra, 
hi ha l’oportunitat de submergir-se 
en la indústria 4.0 amb el repte de 
compartir la competitivitat amb el 
manteniment i la restauració de les 

seguretat i 
salut a la 
indústria 4.0
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apreciem recentment en la pressió 
que estan patint els automòbils di-
èsel, i l’obligació d’adoptar energies 
més netes de manera global. No obs-
tant això, existeixen altres factors 
que obliguen a impulsar canvis en els 
processos:
•  El requisit de productes més per-

sonalitzats i, en molts casos, amb 
temps de cicle de producció més 
curts.

•  La disponibilitat de persones qua-
lificades i l’exigència d’interfícies 
més intuïtives.

•  La globalització fa que la nostra 
competència es trobi a qualsevol 
part del planeta.

Per tal d’atendre aquestes exigènci-
es, que són canviants i molt difícils de 
predir, i mantenir la competitivitat, 
cal que les empreses s’adaptin a una 
nova classe de consumidor i, d’aques-
ta manera, millorar els processos ja 
existents. Si nosaltres no som capa-
ços de fer-ho, molt probablement hi 

Actualment, els consumidors exi-
geixen canvis per moltes raons: in-
novacions que impacten en els pro-
cessos i que van des de l’exigència de 
la disminució d’emissions de conta-
minants a la indústria automobilís-
tica i aeronàutica, fins a l’estètica 
i la personalització. Són molts els 
aspectes que causen més o menys 
impacte sobre els productes.

Les exigències dels consumidors 
poden tenir efectes en cascada, com 

Igor Corres, Product Manager  Measurement 
and Automation Products Division
Leonardo Marques, Sales and Marketing 
Manager a Renishaw Ibérica

control de processos: 
indústria 4.0

les empreses han 
d’adaptar-se a un nou 
consumidor i millorar 
els processos de 
producció
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haurà algú en algun punt del 
planeta que sí que podrà, tot i que 
això no ens convé.

Ara disposem d’eines de monito-
ratge dels processos que permeten 
anticipar-nos als problemes i millo-
rar-ne l’estabilitat. Aquestes eines es 
troben dins de l’àmbit de l’anomena-
da indústria 4.0 i ens permeten reco-
llir un gran volum d’informació d’un 
procés. Amb aquesta quantitat in-
gent de dades serem capaços d’adop-
tar decisions i, encara més, de predir 
els problemes de no conformitat i 
avaries amb molta més precisió. 

La clau es basa a ser capaços de pren-
dre decisions rellevants gràcies a la in-
formació obtinguda en temps real.

Però abans de considerar els dife-
rents aspectes ens agradaria dividir 
el procés en quatre etapes dins del 
que anomenem la piràmide de pro-
cessos productius (vegeu la figura 1).

1. BASE DELS PROCESSOS:
A la base dels processos entra la pre-
paració de la màquina, per la qual 
cosa proposem la utilització d’eines 

de calibratge i verificació, 
periòdicament, per determinar 

si una màquina es troba dins de les 
seves especificacions. S’emmagatze-
ma la informació capturada d’aques-
ta manera, i s’analitza l’historial de 
cada màquina per decidir criteris de 
selecció (quines són les més aptes per 
a cada tasca) i també s’utilitza aques-
ta informació per fer el manteniment 
predictiu, i no correctiu, amb els 
avantatges que això comporta.

Allò innovador no és el concepte, 
sinó la capacitat d’obtenir la informa-
ció de manera electrònica amb 

Productes de 
mesurament 
MMC

Sondes per a 
màquina eina

Sistemes de 
calibratge i 
verificació

Calibres

Estris de 
fixació per a 
metrologia

Control 
postprocés

Control en procés

Preparació del procés

Base dels processos

Figura 1. PIRàMIdE dE PROCESSOS PROduCTIuS
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mitjans automàtics (com làser de 
calibratge, Ball bar, etc.) per ser capa-
ços d’emprar aquestes dades per crear 
historials funcionals de cada màquina.

2. PREPARACIÓ DEL PROCÉS:
Aquí entra la necessitat d’utilitzar 
mètodes automàtics i repetitius per 
al centratge de peces a la màquina. 
L’ús de sondes de mesura a la màqui-
na eina ens permet exactament això. 
fent servir programes externs o ma-
cros instal·lats al control de la màqui-
na, podem efectuar aquestes tasques 
aconseguint resultats que no depenen 
de l’operador. També sabem amb an-
telació quant triguen, ja que el temps 
de cicle sempre és el mateix.

3. CONTROL EN PROCÉS:
El control en procés ens permet crear 
el monitoratge d’una quantitat àmplia 
de peces. L’ús de sondes de mesura-
ment de peces i de sondes de mesura-
ment d’eines ens permet determinar 
la dimensió de l’eina (desgasts) i quins 
efectes té sobre les dimensions de la 
peça que s’està fabricant. El problema 
és que moltes vegades mesurar peces a 
la màquina ens roba temps de fabrica-
ció, i és aquí quan recorrem als calibres 
o a les màquines de mesurament per 
coordenades (CMM, per les sigles en 
anglès) preparades per mesurar al ta-
ller, per fer una inspecció de peces més 
exhaustiva, però fora de la màquina.

D’aquesta manera podem establir 
una relació de les dimensions de la 
peça i de l’eina, i enviar aquesta infor-
mació al control numèric perquè cor-
regeixi els desgasts soferts per l’eina 
(correccions o canvi d’eina), la qual 
cosa ens permet la fabricació amb 
defectes virtualment zero en un cicle 
tancat, i amb el grau d’automatització 

que es requereixi per a les operacions 
de càrrega i descàrrega.

En aquest punt, la capacitat de 
combinar la informació dimensional 
amb l’extreta de la mateixa màquina i 
adaptar la fabricació tenint en compte 
totes aquestes variables en temps real 
(prendre decisions en temps real) ens 
permet determinar, per exemple, quan 
és necessari corregir el desgast d’una 
eina, quan cal canviar-la per una de 
nova, quin és l’impacte de la tempera-
tura en el procés, quin el de la vibració 
de l’eina i moltes altres variables.

L’ús d’una interfície que ens permet 
tractar els valors dels mesuraments 
dimensionals, interpretar-los, adop-
tar mesures i enviar aquestes decisi-
ons de correcció al control numèric és 
de gran complexitat i es pot fer des de 
solucions desenvolupades específica-
ment per a cada cas amb programació 
lògica en un PLC o, en el nostre cas, 
amb la integració del nostre progra-
ma de metrologia amb el calibre ver-
sàtil Equator i el que anomenem IPC 
(Intelligent Process Control).

Els resultats d’inspecció es 
poden llegir amb facilitat en temps 
real al programa IPC, que permet 
connectar-se amb els controls de 
màquina eina habituals. D’aquesta 
manera, s’actualitzen els valors 
de compensació, cosa que permet 
un control del procés de manera 
automàtica. Les dades del calibre 
Equator es fan servir per corregir de 
forma repetible i fiable, compensant 
els efectes comuns del desgast 
d’eines i desviacions tèrmiques 
(vegeu la figura 2).

4. CONTROL POSTPROCÉS:
El control dimensional convencional 
al laboratori que serveix com a audi-

toria interna, que ens permet garantir 
que tots els mecanismes que s’han 
posat en marxa estan funcionant tal 
com s’espera, generalment es fa mit-
jançant l’ús de CMM en laboratoris, 
i l’emmagatzematge de les dades, en 
programaris específics de tractament 
estadístic que controlen els mesura-
ments en procés i als laboratoris, i ens 
permeten determinar la capacitat i 
l’estabilitat del procés.  l

Figura 2. CONTROL EN PROCéS

•  Hem posat l’èmfasi en el control 
en procés simplement per facilitar 
l’anàlisi, i amb això no pretenem 
minimitzar les altres etapes de la 
piràmide de processos.

•  L’ús dels sistemes que ens 
permeten prendre decisions en 
temps real ajuda a mantenir tot 
el procés controlat, en lloc de 
focalitzar-lo en el control de 
peça unitària, i així s’aconsegueix 
obtenir un “rebuig zero”.

•  Hi ha molts més aspectes a 
considerar quan parlem de 
control de procés, principalment 
del punt de vista de monitoratge 
de la mateixa màquina eina. el 
que intentem és explicar com 
l’enfocament de la indústria 4.0 
ens permet, mitjançant el control 
dimensional de peces, determinar 
l’estabilitat d’un procés.

•  Un últim apunt: en l’anàlisi de 
les dades dels avenços més 
importants, probablement, 
passaran per l’ús de la 
intel·ligència artificial i el 
machine learning, cosa que ens 
permetrà automatitzar la millora 
dels processos.   

CONCLuSIONS:
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La indústria 4.0 consisteix en l’apli-
cació d’una sèrie de mesures per tal 
d’aconseguir nous sistemes de pro-
ducció molt més automatitzats i efi-
cients. Una de les claus és la 
integració de la part de pro-
ducció amb sistemes i apli-
cacions IT basats en núvol.

Els dispositius que es tro-
ben al nivell de control de 
les màquines i línies de pro-
ducció són cada vegada més 
complets. Ara són capaços de 
donar-nos molta més infor-
mació i disposen d’una inter-
fície de comunicació que ens 
permet extreure-la fàcilment. 
Així, no només podem obtenir 
dades del procés, sinó també 
parametritzar remotament o 
rebre informació de diagnosi 
dels mateixos dispositius. 

A partir d’aquí, la tasca següent és 
trobar la manera d’enviar aquestes 
dades a aplicacions de tecnologies IT. 
A causa de la hiperconnectivitat i els 
avenços en desenvolupament de solu-
cions i aplicacions, la majoria de les da-
des està, ara mateix, migrada al núvol. 
Així que hem de ser capaços d’enviar 
d’una manera senzilla tota aquesta in-
formació al núvol.

Un cop fet això, s’ha de treballar en 
el desenvolupament d’aplicacions no-
ves o integrar aquesta informació en 
programes que formen la part ERP de 
l’empresa (departaments de qualitat, 
servei tècnic, logístic, etc.). La clau 
està a detectar quines aplicacions són 
interessants, de quines dades dispo-
sem i com podem treballar-les.

ExEMPLES D’APLICACIONS
A Weidmüller posem el focus en tots 
aquests punts. El primer és l’actualit-

Més informació: www.weidmuller.es | weidmuller.spain@weidmueller.com 

Autor: Jaume Cabrera, responsable de 
producte de Weidmüller Espanya

solucions 4.0: integració amb el núvol
Adquisició de dades, comunicació i informació

switches, routers i solucions de con-
nexió industrial.

El punt següent són els dispositius 
Edge, que permeten la connexió amb 
el núvol. Aquest és el punt a través 
del qual podem rebre i enviar dades i 
informació i serveix com a punt d’ac-
cés a la resta de dispositius. Oferim 
un ampli ventall de couplers IoT, rou-
ters i PLC.

finalment, disposem de solucions 
en núvol i IT completes, llestes per 
funcionar i que cobreixen aplicaci-
ons genèriques, per exemple el siste-
ma u-link per a connexions remotes 
segures i telemanteniment; desenvo-
lupem solucions a mida per a clients 
en temes d’analítica de dades, com 
detecció anòmala, manteniment 
i qualitat predictiva, i ajudem els 
nostres clients en el disseny de nous 
sistemes per obtenir valor afegit als 
seus processos. l

zació dels equips de camp i de plan-
ta. Estem oferint nous equipaments 
evolucionats: més configurables, 
més intel·ligents i amb comunicació; 
equips preparats per a aquest canvi 
tecnològic, com poden ser fonts d’ali-
mentació, equips d’entrades i sortides 
de camp, convertidors de senyals… A 
més, disposem de tota una gamma 
de productes i coneixements per 
configurar xarxes de comunicacions 
amb capacitat suficient per mane-
jar aquest increment de tràfic, com 

una gamma de 
productes i 
coneixements per 
configurar xarxes i 
oferir solucions de 
connexió industrial

Sistema cloud u-link per a 
manteniment remot.

http://www.weidmuller.es
mailto:// weidmuller.spain@weidmueller.com 
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Les grans ciutats de pràcticament tot el món —i Barcelona n’és una— 
pateixen des de fa anys el greu problema de la contaminació atmosfèrica. 
Científics i enginyers de la xina estan posant a prova un sistema innovador 
per millorar la qualitat de l’aire en aquestes urbs: xemeneies que faciliten 
l’absorció de les partícules contaminants.

una torre per netejar l’aire urbà

la xina posa a prova la primera gran 
xemeneia per descontaminar les ciutats

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Xian és una ciutat de gairebé dos mi-
lions d’habitants, coneguda mundial-
ment per l’espectacular col·lecció de 
guerrers de terracota descoberta prop 
del seu nucli urbà l’any 1974. L’actual 
capital de la província de Shaanxi (la 
Xina) comença a ser coneguda tam-
bé per acollir una de les experiències 
més espectaculars del món en la lluita 
contra la contaminació atmosfèrica.

La construcció de la gran xemeneia 
de descontaminació de Xian es va ini-
ciar el 2016 i es va finalitzar a princi-
pis d’aquest any 2018. El projecte està 

format per una torre de formigó de 60 
metres d’alçària amb l’interior buit. 

La part central de la torre de purifica-
ció d’aire té un diàmetre de 10 metres i 
incorpora un sistema de filtres que per-
met capturar una part de les partícules 
en suspensió a l’aire en circulació. Per 
facilitar l’operació de neteja, a la base de 
la torre s’ha instal·lat un gran conjunt 
de vidres i plaques solars que escalfen 
l’aire i en faciliten l’elevació.

L’experiment de descontamina-
ció de Xian està dirigit pel professor 
Junji Cao, de l’Institut Ambiental de 
l’Acadèmia de Ciències de la Xina, i 
es planteja com a prova pilot d’una 
tecnologia que es podria estendre a la 
resta del país.

Els primers resultats de l’assaig de 
Xian van ser presentats en conferèn-
cia informativa el passat mes d’abril. 
Segons l’equip del professor Junji Cao, 

Contaminació 
ambiental a la ciutat 

xinesa de xian.

http://comunicaciencia.cat
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la torre és capaç de reduir un 15% la 
concentració de partícules menors de 
2,5 micres (PM2,5) presents en l’aire en 
una àrea de 10 km2.

Els experts internacionals esperen 
que les dades tècniques i els resultats 
oficials es publiquin en una revista 
científica, però de moment ja s’han 
recollit algunes valoracions modera-
dament optimistes sobre aquesta sin-
gular proposta tecnològica.

La prestigiosa revista científica 
Nature, per exemple, va publicar el 
març passat un ampli reportatge so-
bre la torre descontaminadora de 
Xian, en què destacava les opinions 
favorables d’experts internacionals. 
“Realment, es tracta d’una idea molt 
interessant”, afirmava en aquest re-
portatge Donald Wuebbles, científic 
atmosfèric de la Universitat d’Illinois 
(els Estats Units). En el mateix sen-
tit, el professor Renaud de Richter, 
enginyer químic de l’Escola Superior 
de Química de Montpeller (frança), 
afirmava a Nature que l’obra de Junji 
Cao a la ciutat de Xian és “un prototip 
ben dissenyat i ben construït”. l

la torre incorpora un 
sistema de filtres que 
permet capturar una part de 
les partícules en suspensió 
a l’aire en circulació

Les persones que viuen en zones amb 
índexs de contaminació atmosfèrica 
elevats poden veure reduïda la seva 
capacitat intel·lectual a un nivell 
equivalent a haver rebut un any 
menys d’educació, segons un estudi 
publicat l’agost passat a la revista 
Proceedings de l’Acadèmia Nacional 
de Ciències (PNAS) dels Estats Units.

L’estudi es basa en dades 
mèdiques i proves de rendiment 

cognitiu a 20.000 persones a la Xina 
entre els anys 2000 i 2014, amb uns 
resultats que els experts consideren 
que es podrien extrapolar a moltes 
de les ciutats contaminades del 
món. Els efectes negatius de la 
contaminació van ser especialment 
importants en les persones més 
grans de 64 anys i els grups de 
població amb una menor formació 
acadèmica.

LA CONTAMINACIÓ AFECTA 
LA CAPACITAT INTEL·LECTuAL

Interior de la torre 
descontaminadora 
de xian (la xina).

L’Institut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal) —centre impulsat per la 
Fundació Bancària ‘la Caixa’— ha destacat 
els últims anys pels seus treballs i 
resultats en estudis sobre els efectes de 
la contaminació en la salut. En un treball 
publicat la primavera passada, experts de 
l’ISGlobal i l’Erasmus Medical Center de 
Rotterdam van trobar una associació entre 
l’exposició residencial a la contaminació 
atmosfèrica durant l’embaràs i anomalies 
cerebrals que poden contribuir a una 
reducció en la capacitat cognitiva de 
nens i nenes en edat escolar. L’estudi 
va ser publicat a la revista Biological 
Psychiatry i mostra per primera vegada 
una relació entre l’exposició a la 
contaminació atmosfèrica i dificultats 
en el control inhibidor —l’habilitat de 
regular l’autocontrol i el comportament 
impulsiu—, la qual cosa s’associa a 
problemes de salut mental com el 
comportament addictiu i el trastorn per 
dèficit d’atenció i hiperactivitat. 

ESTudIS A CATALuNyA 
SOBRE AIRE BRuT I 
SALuT MENTAL
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Les ciutats acullen ja més de la meitat 
de la població mundial i el 2050 la xi-
fra podria arribar a pujar fins al 70%. 
A l’Estat espanyol, la població que ha-
bita a les ciutats ja arriba al 80% i, pel 
que fa a les emissions, el 80% es pro-
dueixen a l’espai urbà malgrat que la 
superfície ocupada no supera el 2%. 
Aquest escenari, juntament amb l’es-
cassedat de recursos i un creixement 
demogràfic continu, suposa per a les 
ciutats un desafiament enorme. 

Endesa, que manté un ferm com-
promís amb el desenvolupament sos-
tenible, és molt conscient dels reptes 
energètics als quals s’enfronta la so-
cietat i promou l’electricitat com a 
vector energètic capaç de conciliar els 
requeriments mediambientals i d’efi-
ciència. Un dels eixos d’actuació clau 
en aquesta matèria és la mobilitat 
elèctrica, en la qual Endesa treballa 
des de fa molts anys, tant de manera 
interna com externa, mitjançant tres 
palanques d’impuls:

1. CLIENTS 
Més enllà de ser un proveïdor d’in-
fraestructura de recàrrega, Endesa 
també és un proveïdor de solucions 
de mobilitat integrals. és per això que 
ha llançat solucions que faciliten la 

Més informació: www.endesavehiculoelectrico.com

Text Comunicació Endesa

endesa i la mobilitat elèctrica

l’electrificació de la flota, entre d’al-
tres. En xifres, 156 dels 661 vehicles 
que hi ha d’Endesa a Catalunya són, o 
bé elèctrics, o bé híbrids, xifra que re-
presenta prop d’un 24% sobre el total 
de la flota, una xifra que augmentarà 
els propers anys. 

3. DESENVOLUPAMENT 
TECNOLòGIC
La companyia té presència activa en 
consorcis i projectes d’abast interna-
cional, així com acords amb fabricants 
d’automòbils elèctrics. A Catalunya 
destaca el projecte europeu ZeEUS, 
mitjançant el qual Endesa va posar 
en marxa un punt de recàrrega ultra-
ràpida per a autobusos elèctrics per a 
TMB, un sistema que, en pocs minuts, 
carrega el 80% de la bateria aprofi-
tant el temps de la parada al final de 
línia. També a Barcelona es va posar 
en marxa la iniciativa GrowSmarter, 
un programa de la Comissió Europea 
per desenvolupar solucions innovado-
res en matèria de sostenibilitat dins de 
l’entorn de les ciutats intel·ligents. Un 
exemple n’és la instal·lació de punts de 
recàrrega ràpids fASTO a la ciutat, que 
possibiliten la càrrega de tot tipus de 
vehicles elèctrics, independentment 
del fabricant, ja que incorporen els tres 
tipus de connectors actuals. l

instal·lació d’equips de recàrrega als 
habitatges, ofereix serveis a la via pú-
blica i promou solucions per a empre-
ses, alhora que treballa per desenvolu-
par projectes amb noves tecnologies 
de recàrrega intel·ligents. En aquest 
sentit, es facilita des d’instal·lar un 
equip de recàrrega (solució integral 
de recàrrega de vehicle elèctric) a car-
regar gratuïtament el vehicle d’1 h a 7 h 
(tempo zero vehicle elèctric). 

2. PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ
El canvi de cultura sobre l’energia re-
quereix també fomentar el compromís 
de la societat i, en aquest sentit, els 
empleats d’Endesa tenen un paper 
exemplificador. és per això que En-
desa va dissenyar un pla de mobilitat 
sostenible i segura on va incorporar 
projectes com el de mobilitat elèctrica 
dels empleats, un programa que pro-
mou l’ús del transport elèctric entre 
els treballadors per al seu ús personal 
i com a ambaixadors davant la socie-
tat. A Catalunya ja s’hi han acollit 80 
empleats, dada que suposa el 15% de la 
plantilla al territori. 

A més, el Pla també conté prop de 
vint accions més per fomentar la mo-
bilitat com l’ús de vehicles compartits 
(car e-sharing), l’impuls de mesures 
de flexibilitat horària i teletreball o 

Mitjançant el projecte europeu 
ZeEUS, Endesa va posar en marxa un 

punt de recàrrega ultraràpida per a 
busos elèctrics de TMB.

http://www.endesavehiculoelectrico.com
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

El semàfor S9 

MOBILIARI uRBà

PER SABER-NE 
MéS

•  Stimulo, enginyers en disseny 
industrial: l’estudi de Llinars del 
Vallès aposta pel disseny com 
una eina transversal que integra 
creativitat, innovació i tecnologia 
en l’entorn industrial i social. Un 
estudi amb capacitat tècnica i 
creativa, amb clients repartits per 
Europa i Àsia. www.stimulo.com 

•  Tacse, fabricant de proximitat: 
l’empresa barcelonina dedicada 
a la fabricació d’elements de 
senyalització viària i ferroviaris 
és l’actual fabricant del semàfor, 
codificat en el seu catàleg amb 
les sigles S9. www.tacse.es 

•  El semàfor, una novetat 
que aviat farà deu anys: el 
nou semàfor de la Ciutat 
Comtal arrenca en el concurs 
presentat per l’Ajuntament. El 
disseny premiat és propietat 
del consistori, que el cedeix 
als fabricants que el vulguin 
produir. www.interempresas.
net/equipamiento_municipal/
articulos/34462-Barcelona-
estrena-nuevos-semaforos-de-
acuerdo-con-su-politica-de-
sostenibilidad.html

dISSENy INduSTRIAL

Des de l’any 2009, el semà-
for S9 és l’encarregat de 
dirigir la circulació en les 
cruïlles de molts carrers 
de Barcelona. Es tracta 
d’un modern element de 
senyalització, la gestació 
del qual neix en un concurs 
convocat per l’Ajuntament 
de Barcelona. El concepte 
guanyador va ser un dis-
seny de l’estudi Tandem, i la 
responsable de convertir-lo 
en una realitat tangible va 
ser l’empresa barceloni-
na Tacse, en col·laboració 
amb l’estudi de disseny de 
Llinars Stimulo.

formalment, el semàfor 
va suposar tota una novetat: 
de construcció modular, 

orientable i de línies sim-
ples i arrodonides, i des-
proveït de la visera habitual 
gràcies a l’ús d’il·luminació 
LED. Però és en la concep-
ció tècnica dels diferents 
elements on es concentra la 
major part de les innovaci-
ons: les estilitzades carcas-
ses de policarbonat injectat 
disposen d’espai a dins per a 
múltiples components elec-
trònics, i estan muntades 
sobre una ànima d’alumini 
(un component patentat 
per Tacse) que dona rigidesa 
al conjunt i permet la fixació 
d’altres elements de senya-
lització a la part superior, 
com ara senyals de trànsit o 
de nomenclàtor.   l

Stimulo va ser l’encarregat del 
desenvolupament tècnic del semàfor S9, 
acompanyant el fabricant Tacse en el 
procés de materialitzar la idea inicial fins a 
arribar al producte final.

L’estructura interna del semàfor permet fixar elements de senyalització directament a 
la part superior, i d’aquesta manera es redueix el nombre de suports i pals. En una cruïlla 
podem trobar múltiples composicions d’aquest element de senyalització modular. 

D
av

id
 R

om
an

St
im

ul
o

http://www.stimulo.com
http://www.tacse.es
http://www.interempresas.net/Equipamiento_Municipal/Articulos/34462-Barcelona-estrena-nuevos-semaforos-de-acuerdo-con-su-politica-de-sostenibilidad.html
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Connectant els objectes

Accent Systems, SLU

La internet de les coses (IoT, Internet 
of Things) va arribar per quedar-se, i 
cada cop són més els objectes que es 
connecten a la xarxa per intercanviar 
dades relatives al seu entorn imme-
diat. és en aquest camp en què opera 
Accent Systems, creant, desenvolu-
pant i fabricant dispositius amb una 
varietat d’usos tan àmplia com ho és el 
ventall d’aplicacions d’aquesta tecno-
logia. La producció d’Accent Systems 
abasta l’àmbit domèstic i l’industrial, 
i hi destaquen els localitzadors o trac-
kers (aparells de seguiment d’actius que 
podem trobar, per exemple, en un palet 
de transport) i les balises electròniques 
o beacons, cada cop més utilitzats en 
sistemes de posicionament d’interior 
per a minoristes i botigues, i que solen 
interactuar amb telèfons mòbils a tra-

vés d’una aplicació. Accent Systems fa 
un pas més enllà d’aquests productes 
d’ús estàndard i atresora un notable 
bagatge tècnic desenvolupant produc-
tes sota comanda: clauers connectats 
al telèfon mòbil mitjançant una aplica-
ció que permet localitzar-los en cas de 
pèrdua, guardioles virtuals per a nens, 
localitzadors integrats en maletes, dis-
positius per a ciclistes que emeten un 
senyal d’alerta en cas d’accident...

Accent Systems ofereix un servei 
integral que comprèn consultoria, 
enginyeria de maquinari, disseny 
del prorgramari, disseny industrial 
(relacionat amb l’aspecte extern del 
producte) i fabricació. fora de l’àmbit 
estrictament productiu, si el client 
així ho requereix pot utilitzar la plata-
forma Inmolecular, un servei a través 
del qual pot rebre les dades a temps 
real, analitzar-les o extreure’n histò-
rics de manera segura i confidencial. 
La tipologia dels clients de l’empresa 
vallesana és variada, com explica Jordi 
Casamada, enginyer en Telecomuni-

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Accent Systems ofereix solucions en el món de la internet de les coses. 
Sempre atenta al mercat i a les noves tecnologies, aquesta empresa amb 
seu a Castellar del Vallès fa dos anys que ha apostat per la integració 
vertical de la producció fabricant els productes que desenvolupa.
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Planta de fabricació. En primer terme, 
claus per a cotxe amb localitzador que 

permet localitzar-les en cas de pèrdua.

http://www.eltecnigraf.cat
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cacions, director executiu i fundador 
de l’empresa: “No tenim un perfil defi-
nit de client, treballem amb empreses 
que volen posar en marxa projectes 
innovadors, que afronten processos 
de transformació digital o que aposten 
per la indústria 4.0, i això inclou des de 
petites start-up a grans empreses”.

CREIxENT DE LA MÀ DEL MERCAT
Deu anys de treballs i esforços —Ca-
samada va fundar Accent Systems el 
2008— han estat suficients per conso-
lidar-se en un sector tan competitiu 
com el de les telecomunicacions. Inici-
alment, Accent Systems se centrava en 
el desenvolupament d’electrònica per 
a tercers, dissenyant i acompanyant el 
client en el procés de producció, però 
l’experiència i la magnitud creixent dels 
projectes va permetre afegir a l’oferta 

els serveis que el mercat demanava: 
disseny del programari, de components 
mecànics, gestió de la producció sub-
contractant fabricants externs...

El 2013 un viatge a l’Àsia va ser 
determinant per al futur d’Accent 
Systems. “En uns anys en què a l’Es-
tat només se sentia parlar de crisi, 
atur i acomiadaments —recorda Ca-
samada—, vam visitar Hong Kong, 
un país on es respirava un ambient 
molt diferent del d’aquí, més dinàmic 
i optimista. El tracte amb alguns em-
presaris, joves i amb molta empenta, 
ens va fer prendre consciència de la 
necessitat de fer un salt qualitatiu, i 
vam decidir començar a desenvolu-
par producte propi per tal de consoli-
dar l’oferta dins del sector”.

La transformació de l’empresa va 
suposar el trasllat a l’emplaçament 

actual, amb superfície suficient per 
dur a terme tot el procés productiu. 
“La integració vertical ens permet re-
duir els terminis de desenvolupament 
i controlar totes les variables del pro-
cés —apunta Casamada—. Aquesta 
política suposa uns riscos afegits evi-
dents, però els assumim perquè hi 
veiem més avantatges que inconve-
nients”. En la línia moderna de pro-
ducció, estrenada fa tres anys, poden 
arribar a treballar-hi 14 persones, i el 
2017 van produir-s’hi 400.000 equips.

L’aposta per la producció i pel pro-
ducte propi han iniciat una etapa de 
creixement constant, durant la qual 
l’empresa vallesana ha passat de 5 a 
24 treballadors. “Sempre hem crescut 
endreçadament seguint els requeri-
ments del mercat i gràcies a un excel-
lent equip de treball. Quan la feina ha 
requerit fer un pas endavant en re-
cursos humans, hem incrementat la 
plantilla. Quan hem estat estrets, ens 
hem traslladat. I sempre ho hem fet 
amb recursos propis.”

Casamada destaca que l’activitat fa-
bril no ha reduït la vocació enginyera 
d’Accent Systems: “Encara som molts 
enginyers, i això ens posiciona d’una 
manera particular al mercat i conti-
nua condicionant el taran-
nà de l’empresa”.  l

Es dedica disseny i fabricació de 
solucions per a la internet de les 
coses (balises, localitzadors i altres 
dispositius electrònics). 

Any de fundació: 2008
Nre. de treballadors: 26
Nre. d’enginyers graduats i 
enginyers tècnics industrials en 
plantilla: 14

Terra Alta, 1-3. Pol. ind. Can Carner 
08211 Castellar del Vallès 
(Vallès occidental) 
Tel. 935 125 138 
www.accent-systems.com 
info@accent-systems.com

ACCENT SySTEMS, SLu Per política d’empresa, Accent 
Systems inverteix en tecnologies 
emergents, i converteix el domini 
de la tècnica d’avantguarda en el 
seu principal avantatge competitiu. 
Diversos dels seus projectes recents 
giren entorn de la internet de les 
coses de banda estreta (NB-IoT, 
Narrow Band IoT), una tecnologia 
que tot just es comença a desplegar 
i que permet connectar a internet 
els objectes de manera econòmica i 
fiable, ja que utilitza la xarxa existent 
per a telefonia mòbil. El maquinari 
d’Accent Systems és pioner en l’ús 
d’aquesta tecnologia, caracteritzada 
també pel baix consum d’energia 
que fa possible, en alguns casos, 

duracions de la bateria de fins a 
deu anys. L’NB-IoT Tracker, un 
dels localitzadors GPS que fa servir 
el NB-IoT, pot monitorar i fer un 
seguiment efectiu i ràpid de qualsevol 
cosa. Amb sensors de temperatura 
(per monitorar, per exemple, si s’ha 
trencat la cadena del fred durant el 
transport d’una mercaderia), de xoc 
(per controlar les condicions en què 
han estat traslladades mercaderies 
sensibles o fràgils) i un botó de servei 
o emergència, s’utilitza en indústria, 
logística, agricultura, seguiment 
d’actius i en edificis intel·ligents. 

NB-IoT, LA BANdA ESTRETA

Planta d’Accent Systems, a 
Castellar del Vallès.

Un tracker amb 
tecnologia NB-IoT. 
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La ciberseguretat és el conjunt d’ei-
nes, polítiques, directrius, pràctiques 
i tecnologies que s’utilitzen per prote-
gir els actius d’una empresa i els seus 
usuaris en l’entorn d’Internet. Cada 
cop està més estesa en el nostre dia a 
dia, en tots els sectors professionals, 
i inclús mirem de tenir-la en compte 
en l’àmbit personal. 

ALGUNS ExEMPLES 
DE CIBERATAC SÓN:
Pishing: quan s’aconsegueixen de ma-
nera fraudulenta informació perso-

  

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora 
de comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

nal, contrasenyes o dades bancàries 
a través de l’enviament de correus 
electrònics suplantant la identitat de 
bancs o empreses o bé dirigint l’usua-
ri a un lloc web fals. 
Ransomware: hackers que bloque-
gen dispositius electrònics i exigeixen 
una recompensa econòmica a can-
vi de recuperar l’accés. Un dels atacs 
de ransomware més sonats va ser el 
WannaCry, que va bloquejar més de 
200.000 ordinadors de més de 150  
països, afectant persones, governs, uni-
versitats, empreses de tecnologia, etc. 
Malware: es refereix al programari “do-
lent”, que té l’objectiu d’infiltrar-se en 
un sistema per danyar-lo. Són els virus, 
troians, spyware (programes espia que 
s’instal·len a l’ordinador per treure’n 
informació) o adware (mostrar publi-
citat automàticament i sense parar), 
entre altres tipus. 
Denegació de servei distribuït (DoS): 
consisteix a realitzar un nombre ele-

No hi havia hagut mai tants dispositius connectats a Internet a mans 
d’usuaris particulars i, mai abans, les empreses no havien estat tan 
exposades. Quasi cada dia llegim notícies sobre grans empreses que han 
sofert algun atac de ciberseguretat. Grans corporacions, com Yahoo, 
LinkedIn, Facebook o Twitter dediquen grans esforços a la seguretat 
perquè han estat atacades més d’una vegada. Això demostra que 
qualsevol empresa, petita o gran, pot ser víctima d’un ciberatac. 

l’impacte de les amenaces a l’entorn d’internet ha 
incrementat al llarg dels anys. com podem fer-hi front? 

Ciberseguretat: els riscos de 
la manca de seguretat a Internet

http://www.gemmaurgell.com
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vat de peticions a un servidor, des de 
múltiples ordinadors per aconseguir 
que se saturi i es col·lapsi. 

QUè MOTIVA EL HACkER 
A ATACAR? 
Un hacker és algú que descobreix les 
debilitats d’un ordinador o d’una xarxa 
informàtica. Sovint, quan es parla de 
hackers, es pensa que la seva única mo-
tivació és econòmica, però, en molts 
casos, les motivacions són polítiques, 
de protesta, de desafiament, d’enuig. 

Cada cop, però, n’hi ha més que són 
contractats per empreses, els deno-
minats hackers de barret blanc, que 
estudien i posen a prova la seguretat 
del propi sistema de la corporació per 
evitar atacs, o bé que treballen per a 
empreses de programari de seguretat. 

ELS TROLS
Són aquelles persones que busquen 
provocar una organització o persona 
pública empeses per diferents raons. 
Normalment els trols actuen a les 
xarxes socials a través de comenta-
ris i provocacions, tot i que un hac-
ker també pot ser considerat un trol, 
quan actua amenaçant l’empresa amb 
atacs pirates. 

els hackers busquen 
les debilitats d’una 
xarxa informàtica. 
els trols busquen 
provocar 
una organització 
o persona

•  No respondre enllaços de correus 
electrònics o de xarxes socials ni 
obrir adjunts de correus 
electrònics que no es coneguin. 

•  No proporcionar informació 
confidencial a ningú.

•  Tenir actualitzat el navegador, 
assegurar-se que tot el 
programari de l’ordinador està 
actualitzat i que l’antivirus té 
eines d’eliminació de 
ransomware.

•  Aplicar la normativa sobre 
protecció de dades a l’empresa, 
determinar quines dades 
s’obtenen i assegurar-se que es 
protegeixen.

•  Habilitar el protocol HTTPs al 
vostre web, ja que conté un 
certificat que xifra les dades 
transmeses des del navegador 
fins al servidor i les protegeix 
davant dels possibles intrusos. 

•  Crear contrasenyes sòlides, fugir 
de paraules genèriques, 
contrasenyes intuïtives i que no 
es reutilitzin. 

•  Canviar les contrasenyes amb 
certa freqüència.

•  Fer còpies de seguretat de tots 
els arxius de manera regular i 
guardar-les en diferents llocs. 

•  Ser caut i vigilar amb el que es 
publica sobre altres persones i 
sobre un mateix a Internet. 

ALGuNS CONSELLS 
PER EvITAR 
CIBERATACS:

THE NEw GENERAL REGuLATIONS dATA 
PROTECTION REGuLATIONS (GdPR)

This new regulation came into effect last May and its main purpose is 
to unify data protection legislation across the member states of the 
European Union. At the same time, it seeks to adapt this legislation to 
the latest technological advances and offer users greater control over the 
processing of their personal details.

As regards cyberattacks, for example, under this legislation companies 
are required to inform the Spanish Data Protection Agency, along with 
any users who may be affected, of any security incident within a period 
of 72 hours.

This new regulation is intended to increase companies’ transparency 
and raise our awareness of the importance of applying security measures.

Com a usuaris de les xarxes socials, 
tots ens podem convertir en trol en un 
moment donat, per exemple, quan ens 
hem enfadat amb un producte o servei i 
el critiquem a través de les xarxes soci-
als perquè volem explicar-ho al màxim 
de gent possible. 

Els trols també poden ser persones 
que busquen notorietat i generar algun 
conflicte o crisi de reputació per sortir 
als mitjans de comunicació i augmentar 
els seus seguidors. 

Aquestes accions no són d’atac al sis-
tema informàtic, però sí que són atacs a 
la reputació d’una empresa o persona i, 
per tant, cal saber gestionar-los actuant 
amb respecte i cordialitat per no com-
plicar encara més la situació.  l
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ESTIGuES AL dIA

CARdLAx    
relaxant
Cardlax (www.gotyall.com/
cardlax) és com una targeta que 
es col·loca sobre la pell i simula 
un massatge per recuperar-se 
després d’un fort exercici físic, 
d’un dia d’estrès o simplement 
per relaxar-se. 

Gràcies a la seva forma i 
mida es pot guardar a la cartera 
per tenir-la a mà en qualsevol 
moment. Quan es vol utilitzar 
només cal posar la Cardlax a 
qualsevol part del cos, s’adhereix 
a través d’un coixinet de gel, i 
quan s’activa, proporciona curts 
impulsos elèctrics als músculs, 
fent que es contreguin i es relaxin 
com si fos un massatge. Es pot 
regular la intensitat o modalitat 
del massatge des dels botons de 
la mateixa targeta. 

INVENTS

FuTuRE wOOdS. EARTH & MARS
la fusta del futur

 MATERIALS

L’exposició “Future Woods. Earth & 
Mars” (es.materfad.com) planteja 
com serà la fusta del futur a la Terra 
i com existiria a Mart.

Es tracta d’una mostra de les 
principals tendències en fusta a favor 
de la innovació, la sostenibilitat i el 
disseny, i que visibilitza com la fusta 
és l’únic material de construcció que 
realment no afegeix emissions de 
carbó a l’atmosfera.

Aquesta exposició, impulsada 
per Elisava i visible al Disseny Hub 
Barcelona, ens mostra una nova 
dimensió de la fusta, tenint en compte 
que la consciència mediambiental 
creix i que conceptes com disseny i 
sostenibilitat ja van junts.

vINS & BÚNQuERS 
ruta per l’alt empordà

ARQUITECTURA

Vins & Búnquers és una visita guiada per 
descobrir la història dels búnquers a l’Alt 
Empordà i la seva arquitectura, dissenyada 
segons l’arma que estava previst utilitzar-hi 
i camuflada d’acord amb el paisatge de vi-
nyes que l’envolta.

Es tracta d’una ruta a peu de baixa dificul-
tat, 2,90 km entre vinyes i búnquers de la 

Garriguella. El recorregut es conclou amb 
un tast de vins de la zona, un territori de  
21 km2 on més d’un 25% està conreat per vi-
nya. La propera visita és el diumenge 11 de 
novembre, costa 12 euros i cal reserva prè-
via (vinsibunquers@gmail.com).

 ExPOSICIÓ

El setembre es va inaugurar al Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Cata-
lunya (mnactec.cat) una gran expo-
sició per ensenyar com la tecnologia 
ajuda en la prevenció de riscos, acci-
dents i desastres, ja siguin naturals, 
industrials o per factors humans.

L’objectiu de “PERILL! Salvats per 
la tecnologia” és donar a conèixer els 
mecanismes i els avenços tecnològics 
en l’àmbit de la prevenció de riscos. A 
través d’interactius, maquetes, objec-
tes reals, simuladors i material audio-

visual, ens parla d’errors comesos en 
el passat per preveure o minimitzar 
riscos en el present. Per això, la mos-
tra inclou objectes com un simulador 
de terratrèmols, un giroscopi d’entre-
nament per a pilots i astronautes o 
una reproducció exacta de la càpsula 
Fénix 2 utilitzada per al rescat dels 
miners a Xile. 

PERILL! SALvATS  
PER LA TECNOLOGIA  
mnactec
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Future Woods ©xavier Padrós

VINS I BÚNQUERS
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