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Empresa vinculada
Les empreses i institucions vinculades a ENGINYERS BCN aporten un alt nivell 
d’innovació i qualitat a les activitats que desenvolupen en el marc del Col·legi. 

També ofereixen condicions avantatjoses als col·legiats en l’ús dels seus serveis, 
coneixements o adquisició de productes.

El Col·legi els agraeix la seva implicació.

Les empreses vinculades són:
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Efintec (instal·lacions), Rebuild (rehabilitació), Advanced 
Factories (Indústria 4.0), i, per descomptat, continuem 
com a coorganitzadors de l’Expoelectric. 

També volem destacar els canvis organitzatius per 
avançar vers un Col·legi orientat al col·legiat, amb la creació 
del Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting, 
que integra també 
la gestió de les 
Comissions i Grups 
Territorials, de l’àrea 
col·legial i de la Borsa 
de treball. Altrament, 
el Departament 
de Formació agafa 
entitat pròpia com 
a departament 
autònom, i, com a 
novetat, estrena una 
nova plataforma d’inscripcions i un catàleg que permet 
als usuaris fer saber les seves preferències formatives. 
Està previst que a principis de l’any vinent estreni nova 
imatge i nou campus de formació en línia. Enguany 
també ha estat any d’eleccions a les juntes rectores de 
les Comissions, eleccions en les quals es preveia poder 
votar telemàticament i que no s’han celebrat perquè, en 
les nou que continuen i una de nova (Joves enginyers), 
només hi havia una sola candidatura. Des de la Junta ens 
comprometem a buscar solucions per recuperar, en la 
mesura que sigui possible, les Comissions que s’han quedat 
sense Junta Rectora.

Està a punt d’acabar el primer any sencer de la nova 
Junta de Govern. Només us volem dir que l’any vinent 
continuarem treballant amb la mateixa il·lusió, ganes i 
perseverança que fins ara. El Col·legi i la professió s’ho 
mereixen.  l

Santa Maria del Mar va ser consagrada el 1384, 
quan Barcelona renovava el seu paisatge 
monumental. Aquesta joia del gòtic català 
expressa la puixança de les ciutats i una nova 
cultura urbana, on la capital de Catalunya ja 

és un node principal de la xarxa mediterrània de ciutats. 
Però una característica de la basílica és que va ser aixecada 
per la voluntat popular, pels comerciants que miraven 
cap al mar i enfortien un sector dedicat a importar i 
exportar productes. Gent del poble, pescadors, paletes, 
fusters, bastaixos —els que transportaven les pedres des 
de Montjuïc—, tots plegats oferien les mans i la força per 
bastir la nova església, que aviat va aixoplugar els gremis, 
antecessors dels col·legis professionals. Per tant, una 
església del poble i per al poble, que el dia 21 de desembre 
acollirà, un any més, el Concert de Nadal del Col·legi.

I és amb la mateixa empenta popular, amb els mateixos 
valors de col·laboració i d’esforç al servei d’un projecte, com 
també hem anat aixecant el nostre Col·legi. Hem arribat 
fins on som ara gràcies al fet que tots plegats hem cregut 
en una idea compartida, la que diu que la unió fa la força, 
la que diu que per tenir una professió forta cal un Col·legi 
fort, la que diu que només nosaltres defensarem els nostres 
interessos. Una mateixa idea expressada de diferents 
formes però que ens ha servit per tenir un Col·legi que 
vetlla per la professió i pels col·legiats. 

I fidels a aquesta idea, treballem perquè el Col·legi avanci 
cap a la digitalització dels serveis i de la comunicació 
(Tecnovisat per dispositius mòbils, Torna-la veure, blog 
de l’enginyeria, aplicacions de la Borsa de treball i de 
notícies, xarxes socials, etc.), aplegats en l’espai del web 
que anomenem ENGINYERS BCN DIGITAL. També 
volem continuar augmentant la nostra presència en els 
principals fòrums d’enginyeria per donar visibilitat al 
Col·legi i a la professió. Així doncs, enguany hem estat a 

L’ESGLÉSIA DEL POBLE

ENTRE TOTS, AMB 
COL·LABORACIÓ 
I ESFORÇ, HEM 
ANAT AIXECANT EL 
NOSTRE COL·LEGI

Més d’un terç de la inversió en innovació tecnològica de les empreses catalanes l’acapara la 
indústria. Aquesta dada, revelada en la darrera enquesta sobre innovació empresarial de l’Idescat, 
augura bons pronòstics i demostra que la indústria del nostre país no vol quedar-se enrere.
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EL COMERÇ MUNDIAL  
TRONTOLLA. COM ENS AFECTARÀ?

 A finals de setembre, l’Organització Mundial 
del Comerç va presentar un estudi que crec 
que hem de tenir molt en compte els 
pròxims mesos, ja que preveu una rebaixa 
important en el creixement del comerç 

mundial. En l’estudi no se citen països ni persones, però no 
cal, perquè tot s’entén. L’informe va aparèixer, a més, just 
els dies en què el preu del petroli Brent va sobrepassar els 
85 dòlars per barril, una xifra que no es veia des de 2014. I 
van ser també els dies en què la Reserva Federal (Fed) dels 
Estats Units va aprovar un nou increment del 0,25% dels 
tipus d’interès, que queden així en una forquilla d’entre el 
2% i el 2,25%. Per cert, és la primera vegada en més d’una 
dècada que els tipus superen el 2% en la primera economia 
del món. Es tracta del tercer augment de l’any i del vuitè 
des que l’expresidenta de la Fed, Janet Yellen, decidís posar 
fi a l’era dels diners gratis. Tot apunta que alguna cosa està 
canviant. L’FMI, l’OCDE i la Comissió Europea han anat 
anunciant al llarg de l’estiu que sembla que ha arribat 
l’hora de la desacceleració en l’activitat general i 
especialment a l’eurozona. Veurem com ens afecta tot 
plegat a Catalunya, però pensem que les exportacions han 
estat clau en la recuperació dels darrers anys...

Però tornem a l’OMC i al seu estudi. La crítica que 
el seu director va llançar durant la presentació, sense 
pronunciar cap nom, a les polítiques proteccionistes de 
Donald Trump, va ser molt dura. No obstant això, tot 
i ser aquesta la clau de tota la moguda, les mesures de 
política comercial no són, ni de bon tros, l’únic risc que 
consideren les previsions de l’OMC. Així, per exemple, 
cita que les economies en desenvolupament i emergents 
es podrien veure afectades per la sortida de capitals i 
el contagi financer si els països desenvolupats eleven 
els tipus d’interès, la qual cosa tindria conseqüències 
negatives immediates per al comerç. Hem de pensar que 
ja hi ha monedes que s’han hagut de devaluar, com la 
turca o l’argentina... i que l’endeutament de molts països 
i de les seves empreses en dòlars és molt elevat. I, ja se 
sap, per tornar el deute en dòlars cal treballar molt més, 
perquè la moneda pròpia val menys.

Així mateix, s’apunta que les tensions geopolítiques 
podrien posar en risc el subministrament de recursos 
i pertorbar les xarxes de producció en algunes regions. 
I, finalment, es refereix al fet que encara hi ha factors 
estructurals, com la reorientació de l’economia xinesa 
de la inversió al consum, que poden afectar la demanda 
d’importacions a causa de l’alt pes que tenen les 
importacions de béns d’inversió. En general, la conclusió 
és que els riscos previstos són considerables i poden 
empitjorar notablement les previsions.

El que ens està dient l’OMC és senzillament que hi ha 
una sèrie de factors que estan alterant el fort creixement 
d’aquests últims anys postcrisi i que ens hem de preparar 
per a una etapa en què hi poden haver sobresalts. En 
l’article anterior parlava en aquesta pàgina que vivíem 
sobre una muntanya de deute i el risc que implicava. Bé, 
l’OMC fa una volta més a la rosca.

Això no vol dir que estiguem abocats a una altra crisi 
immediata, però la desacceleració en el creixement és 
inevitable. Com va dir el director general de l’OMC, 
Roberto Azevedo: “Si bé el creixement del comerç 
continua sent sòlid, aquesta rebaixa de les perspectives 
reflecteix l’augment de les tensions que s’estan produint 
entre socis comercials importants. Ara més que mai, és 
vital que els governs dirimeixin les seves diferències i 
mostrin moderació”. Lamentablement, no veig Donald 
Trump gaire predisposat a fer-ho. Si acabés duent a terme 
la seva amenaça de posar aranzels als cotxes europeus, per 
exemple, tindríem un problema molt seriós. De moment, 
amb l’Iran ha complert el que va dir i ja hem vist la 
incidència immediata en el preu del petroli... l

https://twitter.com/jordigoula


Theknos    Novembre-desembre 20186

S’assabenten dels esdeveniments més 
importants que hi ha a Barcelona: un 
concert d’U2 al Palau Sant Jordi, un 
escenari per a les festes de la Mercè 
i fins i tot d’actes al Camp Nou. Tots 
aquests projectes han passat per les 
seves mans en espera de rebre el vis-
tiplau del Col·legi. “Ens envien de tot: 
des de temes de seguretat, fins a plans 
d’emergència, passant per activitats”, 
explica Jordi Giné. “Nosaltres verifi-
quem que el col·legiat té les competèn-
cies necessàries per signar el projecte, 
que la normativa que detalla és vigent 
i que formalment tot és correcte”. Jo-
sep Maria Vall s’encarrega dels infor-
mes d’idoneïtat tècnica (IIT), ja que 
ENGINYERS BCN està reconeguda 
per l’Ajuntament de Barcelona com a 
entitat col·laboradora habilitada per 
revisar reformes i obres que tinguin 
lloc a la ciutat catalana. “A més de 
l’aspecte formal anem una mica més 
enllà en aquest cas: mirem també que 
es compleixi la normativa.” El Col·legi 
és la institució que certifica que sí, que 
darrere d’un projecte d’enginyeria de 
l’àmbit industrial hi ha un professional 
reconegut que compleix certes condi-
cions bàsiques. 

SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

RUTINES I CURIOSITATS
En aquesta feina organitzar-se bé és 
vital: en un sol dia en Jordi Giné pot 
arribar a rebre noranta expedients. 
A més, el compromís del Col·legi és 
resoldre tots els projectes en menys 
de 24 hores i, en el cas dels urgents, 
abans de 60 minuts. “El primer que 
faig quan arribo al despatx són els 
visats urgents. Després, miro les in-
cidències del dia anterior i més tard 

treballo amb la resta de projectes que 
van entrant.” Una tasca que intercala 
amb trucades de col·legiats per ori-
entar-los en dubtes tècnics i amb la 
gestió del servei de lloguer d’aparells 
de mesura. I és que el Col·legi disposa, 
entre altres aparells, d’una font sono-
ra, un sonòmetre i un analitzador de 

xarxes elèctriques disponible per al 
col·lectiu. I a tot això cal afegir la seva 
presència en taules tècniques, unes 
reunions trimestrals sobre incendis, 
baixa tensió i altres temàtiques on 
diverses entitats (entre elles la Gene-
ralitat) acorden un document sobre 
com procedir en un sector en concret.

“Oferim un tracte més persona-
litzat, més proper”, afirma en Josep 
Maria. “Hi ha projectes que impressi-
onen, com la macro botiga d’H&M al 
passeig de Gràcia; també curiositats: 
un exemple és que actualment estem 
treballant en la reforma del Banc d’Es-
panya a Plaça Catalunya.” Igualment 
ajuda els col·legiats en temes d’activi-
tats i d’incendis i s’encarrega de la ges-
tió del manteniment i les instal·lacions 
dels immobles del Col·legi.

DEL FORMAT FÍSIC AL DIGITAL
Fa quatre anys que en Josep Maria 
treballa a ENGINYERS BCN, feina 
que va trobar pel fet de ser col·legiat i 
gràcies a la Borsa de treball. En el cas 
d’en Jordi Giné, la seva incorporació 
es remunta al 1998. “Tot ha canviat 
molt des d’aleshores. Ara només es 
pot visar per Internet, però abans 
funcionàvem amb paper. A moltes 
ciutats de la província de Barcelona 
es podia deixar la documentació al 
Banc Sabadell.” Com a anècdota re-
corda: “L’any 2002, un mes abans que 
canviés la normativa de baixa tensió, 
la gent ens va enviar visats com mai, 
potser 300 diaris. Estàvem sepultats 
per caixes, els passadissos del Col·legi 
n’estaven plens! Ara amb el visat elec-
trònic tot és més fàcil i ràpid”.

Si la professió és la màquina, ells 
són l’engranatge. El seu paper és clau 
perquè, com diu el lema del Col·legi, 
“tot funcioni”. l

EN UN SOL DIA PODEN 
REBRE 90 EXPEDIENTS, 
QUE EL COL·LEGI 
ES COMPROMET A 
RESOLDRE EN 24 HORES 
O EN UNA SI ÉS URGENT

D’esquerra a 
dreta, Josep M. 
Vall i Jordi Giné.

“Oferim un tracte més proper”
Jordi Giné i Josep Maria Vall, enginyers tècnics industrials als Serveis Tècnics del Col·legi

Formen part d’un dels serveis més utilitzats pels col·legiats. Jordi Giné i Josep Maria Vall són enginyers 
tècnics industrials i treballen al Col·legi visant projectes, comprovant informes d’idoneïtat tècnica i 
solucionant consultes. En aquest número de theknos la secció de Serveis s’omple de terminologia 
tècnica, d’experiències a l’altra banda de la pantalla i d’anècdotes personals.
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del Col·legi

Festa
de Reis

El divendres 4 de gener a partir de les 10.30 h. 
Hi haurà esmorzar i animació infantil.

Vine i dona la teva carta al patge reial!

NO T’OBLIDIS DE PORTAR UNA JOGUINA NOVA PER A 
LA RECOLLIDA ANUAL QUE REALITZA EL COL.LEGI.
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EL PROCÉS DE VOTACIÓ 

Per tal de facilitar al màxim l’acció 
dels col·legiats, s’habilitaran dues 
maneres de votar: 
•  Presencialment. A mà alçada, 

al final de la Junta, en la 
mateixa sala d’actes. 

•  Telemàticament. A partir 
de les 9 del matí del 17 de 
desembre i fins que així ho 
anunciï el secretari a la junta 
del 18 de desembre. Es farà 
a través d’un sistema que, 
de manera ràpida i senzilla, 
permetrà emetre el vot en línia 
—tant des d’un dispositiu fix 
(ordinador) com mòbil (telèfon 
mòbil o tauleta).

Consulteu tota la documentació 
i més informació d’interès a:  
www.enginyersbcn.cat/
junta2018. 

La vostra opinió compta. El 18 de desembre a les 19 h se celebrarà la 
Junta General Ordinària que discutirà i aprovarà, si escau, els pressu-
postos de 2019. I els col·legiats hi teniu molt a dir perquè podreu vo-
tar tant presencialment com de manera electrònica. L’acte serà, com 
sempre, públic: es farà a la sala d’actes d’ENGINYERS BCN (Consell 
de Cent, 365) i també es retransmetrà en directe per videostreaming. 
Així, tothom que no sigui a la sala podrà seguir el desenvolupament de 
les sessions i fer preguntes a través d’Internet. l

http://www.enginyersbcn.cat/junta2018
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Les Comissions renoven les juntes rectores

Les juntes rectores de les Comissions, formades per un president, un vicepresident i un secretari, van iniciar el 
passat mes d’octubre un nou mandat. Algunes persones repeteixen càrrec i d’altres hi participen per primera 
vegada, però totes elles comparteixen la il·lusió de liderar un projecte tan útil com viu.

PODEU CONSULTAR EL PROGRAMA DE CADA CANDIDATURA  
EN AQUEST ENLLAÇ: 
www.enginyersbcn.cat/comissions/candidaturespresentades.html

I SI VOLEU APUNTAR-VOS A ALGUNA COMISSIÓ, GRATUÏTAMENT, 
HO PODEU FER AQUÍ: 
www.enginyersbcn.cat/comissions

SÓN EL COMPLEMENT 
PROFESSIONAL IDEAL 
I RENOVEN ELS SEUS 
RESPONSABLES CADA 
DOS ANYS A TRAVÉS 
D’ELECCIONS 

Serveixen per fer contactes, estar al 
dia i formar-se. Les Comissions del 
Col·legi són el complement professi-
onal ideal i, com a tal, necessiten uns 
responsables capaços de gestionar el 
pressupost i de coordinar les reuni-
ons, és a dir, les juntes rectores, uns 
grups que acaben de renovar els seus 
membres.

UNITAT DE PROPOSTES
No ha calgut convocar eleccions, ja que 
no s’ha presentat més d’una candida-
tura per comissió. Així, un cop acabat 
el termini per enviar propostes i fetes 
les comprovacions pertinents, es van 
proclamar totes les 
candidatures. El 
Col·legi havia pre-
parat un procés que 
incloïa poder votar 
electrònicament, 
però finalment no 
va ser necessari. 

LES NOVES 
JUNTES RECTORES
En total es van presentar deu 
candidatures. Respecte al 
mandat anterior, desta-
ca la incorporació de 

la Comissió de Joves Enginyers, des 
d’on s’assessorarà i es fomentarà l’ac-
tivitat dels col·legiats de menys edat. 
Per contra, cal mencionar que no s’ha 
presentat cap candidatura a les co-
missions de Cultura i Esports, Funci-
onem Junts, Energia, Exercici Lliure i 
Disseny Industrial, i, per tant, passen 
a mans de la Junta de Govern.  l

COMISSIONS I GRUPS TERRITORIALS

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
https://www.enginyersbcn.cat/comissions/candidaturespresentades.html
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Les noves juntes rectores:

endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 

TEKNOS_195x140_Endesa_Genérica2018_CAT_v2 .indd   1 25/9/18   13:34

COMISSIONS TÈCNIQUES
Medi Ambient i Seguretat
President: Miguel Ángel Elcacho
Vicepresidenta: Claudia Álvarez

Qualitat i Innovació
President: Xavier Cazorla
Vicepresident: Carles Torras
Secretari: Lluís Duran

Seguretat contra Incendis 
i Emergències
President: Óscar Rosique
Vicepresident: Antonio Abad

Actuacions Pericials
President: Joan Anton Ribàs
Vicepresident: Francesc Amer
Secretari: Ignacio de Vicente

Plans d’Autoprotecció 
i Protecció Civil
President: Toni Izquierdo
Vicepresident: Miguel Ángel 
Gutiérrez

COMISSIONS 
PROFESSIONALS
Funció Pública
President: Alberto 
Martínez
Vicepresident: Josep 
Manuel García 

Enginyers d’Empresa
President: Ángel Codina
Vicepresident: Lluis  
Latorre
Secretari: Joan Serra

Ensenyament
President: F. Xavier Villasevil
Vicepresident: Gustavo  
Miranda
Secretari: Angel Pallejà

COMISSIONS SOCIALS
Enginyers Jubilats
President: Joaquim 
Riera
Vicepresident: Juan 
Ramon García
Secretari: Florenci 
Flamarich

Joves Enginyers
President: Eduard Pimàs
Vicepresident: Joan Ollés
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tructora on és ara a l’etapa inicial fent 
tasques de gestió de qualitat, prevenció 
i medi ambient. Més tard, va passar al 
departament d’obres subaquàtiques, 
divisió que va acabar liderant. “M’en-
carrego de supervisar les feines on 
treballen submarinistes: reparació de 
conduccions d’aigua submergides, 
emissaris submarins de depuradores, 

plicades, però amb un equip qualificat 
i amb experiència tot és més senzill.”

GÈNERE I ENGINYERIA
El sector de la construcció és un dels 
més masculinitzats de l’enginyeria. 
Aquest fet sembla que a priori no l’ha-
gi perjudicada, però la realitat és una 
mica diferent: “Més d’una vegada he 
tingut la sensació d’haver de demostrar 
més que la resta de companys homes”. 
En concret recorda algun episodi aïllat, 
com quan va sol·licitar a l’empresa un 
canvi de departament: “Van tardar uns 
quants mesos a concedir-me’l, potser 
perquè consideraven que ja ho feia bé 
on era, però penso que si hagués estat 
un home, el canvi hauria estat immedi-
at”. Sobre aquesta qüestió teoritza: “A 
la societat d’avui i en molts sectors no 
es confia al 100% en les dones per te-
nir càrrecs de responsabilitat”. I, sense 
assenyalar ningú, opina que la culpa és 
general: “També és cert que a les dones 
ens falta guanyar confiança”.

Un cop acabada l’entrevista, la Ra-
quel exclama que hi ha un altre tema 
que voldria tractar: la maternitat. “La 
societat està canviant i cada vegada 
s’estan donant més oportunitats als 
homes per reduir horaris, però encara 
no és suficient.” Ella és mare de bes-
sons i l’empresa sempre li ha donat 
facilitats, però reclama el mateix per 
al sexe contrari. Ara sí, acaba la nostra 
trobada i decidim quedar-nos amb la 
part positiva de tot plegat. La Raquel és 
la prova vivent que les passes endavant 
es van produint.  l

Com peix a l’aigua
Raquel Rodríguez, enginyera tècnica industrial. Col·legiada 16.722.

Els projectes que impliquen 
treballar en zones 
aquàtiques tenen una 
complicació afegida. Per 
aquesta raó, hi sol haver 
una divisió que s’encarrega 
només d’aquest tipus de 
feines. La col·legiada 
Raquel Rodríguez és la 
responsable d’un d’aquests 
departaments en una 
constructora del grup 
Sorigué. També és la dona 
enginyera d’aquest número 
i amb ella parlem sobre per 
què i com treballar en un 
sector tradicionalment tan 
masculí.

L’APASSIONA AQUESTA 
PROFESSIÓ: POT TOCAR 
“TOTES LES TECLES” 
I TENIR UNA VISIÓ 
GLOBAL DEL PROCÉS 

Quan va comentar a casa que volia es-
tudiar una enginyeria va obtenir un 
“Vols dir? No preferiries fer una carre-
ra social?”. Però, quan el seu germà va 
anunciar que estudiaria ciències, no va 
ser així. És una de les històries que ens 
explica Raquel Rodríguez, col·legiada i 
enginyera tècnica industrial especia-
litzada en química industrial que, amb 
el pas del temps, ha trobat el seu lloc 
en una professió que, assegura, l’apas-
siona perquè li permet “tocar totes les 
tecles”: “Tinc vincles amb tothom: des 
dels operaris submarinistes fins a la 
direcció, passant pel cap d’obra, el per-
sonal d’administració i clients. Amb 
aquesta feina tinc una visió global de 
tot el procés”. 

DONA “TOT TERRENY”
Ara, però, la Raquel es troba en un mo-
ment d’impasse. Volem quedar amb 
ella a la seva feina però som nosaltres 
qui rebem la seva visita, ja que està 
d’excedència perquè estudia un màster 
en Administració d’Empreses (MBA). 
Serà el tercer de la seva “col·lecció”. Ja 
en té un en Prevenció de Riscos Labo-
rals i un en Gestió Ambiental i Qualitat. 

A mesura que avança la conversa a la 
seu col·legial aquesta imatge de dona 
“tot terreny” s’aferma. Tot just sortir de 
la universitat va trobar feina a la cons-

canvi d’equips hidràulics en embassa-
ments, manteniment de ports...”, ex-
plica amb il·lusió. Entre les seves fun-
cions hi ha la contractació d’obres, la 
gestió d’estudis i ofertes i el control de 
la producció. “Les feines subaquàti-
ques tenen el seu risc i semblen com-
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Octubre, mes de presentacions a les escoles

Sempre agrada comunicar que els 
projectes que reben el suport del 
Col·legi arriben a bon port. És el cas 
de l’ePowered RACING, equip for-
mat per estudiants de l’Escola d’En-
ginyeria de Barcelona Est (EEBE), 
que, del 3 al 7 d’octubre va competir 
al MotoStudent, un campionat in-
ternacional d’estudiants que disse-
nyen i munten el seu propi vehicle.

Juan Boltó va ser el pilot de 
l’equip i els resultats podem dir que 
van ser més que satisfactoris. A la 

categoria Electric l’ePowered RA-
CING va acabar com a millor equip 
català. En l’àmbit espanyol van que-
dar quarts, i a nivell mundial, sisens. 
Era la primera vegada que hi parti-
cipava, un fet que els fa qualificar la 
seva classificació d’“èxit rotund”.

S’han preparat durant divuit me-
sos per assegurar-se la participació 
en el circuit de Motorland Aragó. 
Una vegada allà, l’equip es va es-
forçar al màxim per aconseguir la 
millor puntuació a les presentaci-

ons de “Design and Innovation” i 
“Business Plan”. En aquesta fase 
de projecte industrial van assolir 
la cinquena posició d’un total de 26 
participants.

Una setmana abans del MotoStu-
dent es va fer la presentació oficial 
de la moto. En l’acte hi havia Judit 
Obón, tècnica del Col·legi, com a 
representant d’una institució, la 
nostra, que ha col·laborat en la pro-
moció d’aquest talentós conjunt 
d’estudiants. l

El Col·legi és molt més que la seu de 
Consell de Cent i el Tecnoespai. En 
són una prova els Grups Territorials, 
però també la gran presència que 
ENGINYERS BCN té a les escoles 
d’enginyeria.

Durant el passat mes d’octubre el 
Col·legi va anar on són els estudiants 
per donar-los eines per afrontar el 
futur. El dia 3 la Universitat Autònoma 
de Barcelona va obrir les portes a 
ENGINYERS BCN i el 9 ho va fer el 
Tecnocampus de Mataró. No cada dia 
es presenta una institució amb l’oferta 
de feina més gran en enginyeria de 
l’àmbit industrial. Aquesta va ser, per 
tant, una de les qüestions que més 

va interessar —la potent Borsa de 
treball del Col·legi—, però no l’única: 
l’oferta formativa, l’assessorament i el 
networking van ser també alguns dels 
serveis que més van cridar l’atenció.

El 17 d’octubre va ser el torn de 
l’Escola Universitària Salesiana de 
Sarrià (EUSS), on el Col·legi va impartir 
un taller sobre els canals de recerca 
de feina. Facilitar als estudiants el pas 
del món acadèmic al laboral també 
és una tasca d’ENGINYERS BCN. 
Aquesta activitat, com les anteriors, va 
anar a càrrec de Judit Obón, de l’àrea 
d’Escoles Universitàries.

Finalment, el 29 d’octubre, David 
Jiménez, cap de Serveis Tècnics del 

Col·legi, va impartir una xerrada sobre 
les atribucions professionals i les 
sortides laborals a l’Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est (EEBE). Els enginyers 
del futur compten amb la nostra 
corporació per acompanyar-los en la 
seva vida professional.  l

L’ePowered RACING acaba el MotoStudent 
com a millor equip de Catalunya

La presentació de la moto es 
va fer el 26 de setembre.

ELS ESTUDIANTS 
UNIVERSITARIS 
VAN CONÈIXER DE 
PRIMERA MÀ L’OFERTA 
FORMATIVA I LABORAL 
DEL COL·LEGI
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El gran esdeveniment del vehicle 
elèctric, celebrat del 4 al 7 
d’octubre i coorganitzat per 
ENGINYERS BCN, va tancar la seva 
vuitena edició amb èxit. Uns 
23.000 ciutadans van visitar la 
zona expositiva d’Arc de Triomf, on 
uns 70 expositors van presentar les 
novetats del vehicle sostenible. El 
Col·legi va acollir el dia 5 una de les 
e-Jornades. En un format de grups, 
àgil i innovador, el Tecnoespai va 
ser, durant unes hores, l’epicentre 
de la mobilitat sostenible.

Un 15% més d’expositors respecte a 
l’edició anterior, aproximadament 
23.000 visitants i unes 1.000 proves 
de vehicles. Són les xifres que deixa 
la vuitena edició d’Expoelectric. Es va 
celebrar del 4 al 7 d’octubre i va con-
vertir Barcelona en la capital del ve-
hicle elèctric i en la primera ciutat del 
sud d’Europa en acollir una fira que es 
va abastir energèticament mitjançant 
l’autoconsum fotovoltaic.

E-JORNADES
La part més “tècnica” d’Expoelectric 
l’encarnaven les e-Jornades. La prime-
ra va tractar l’eficiència dels vehicles i 

el sharing a l’Escola Industrial. La se-
gona va convertir el Col·legi en el punt 
de trobada de la mobilitat sostenible.

En un Tecnoespai amb una alta as-
sistència, Àngel López, director de 
serveis de mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona va facilitar una dada: la 
ciutat catalana compta amb 8.000 ve-
hicles elèctrics. L’objectiu és doblar, 
cada any, aquesta xifra. Després va 
parlar Aitor Arzuaga, director general 
d’IBIL, sobre la necessitat de descar-
bonitzar el país i el paper clau de l’elec-
trificació del parc de vehicles. Per la 
seva part, Philipp Walser, CEO de Wal-
ser New Mobility, va explicar com Su-

ïssa avança en la mobilitat sostenible.
En grups, els assistents es van re-

unir amb cadascun dels ponents, els 
quals anaven canviant d’equips. Així, 
tenien l’oportunitat de comentar, 
preguntar i compartir experiències. 

ARC DE TRIOMF
La zona expositiva, més enfocada a 
la ciutadania, va reunir uns 70 ex-
positors. Nissan, Volkswagen, BMW 
i Jaguar, entre altres marques, van 
presentar els seus últims models elèc-
trics. I no només es tractava de veure, 
també es podien provar a la zona Test 
& Drive. Però més enllà de la conduc-
ció, com es carrega un vehicle elèctric? 
Per donar resposta a aquesta pregunta 
LIVE va impartir un taller didàctic per 
resoldre els principals dubtes.

Cal destacar que Expoelectric és 
pioner en desenvolupar iniciatives 
úniques en l’àmbit europeu que fo-
menten l’eficiència i l’estalvi energè-
tic. Un exemple és l’e-Casa, “la llar 
eficient endollada al vehicle elèctric”, 
que va mostrar com s’abasteix un ha-
bitatge amb l’energia del sol i la que li 
proporcionen les bateries del vehicle 
elèctric. També van cridar l’atenció 
l’e-Concert, música en directe mentre 
circulen uns silenciosos vehicles elèc-
trics, i els e-Col·loquis, espais de de-
bat moderats per “l’home del temps” 
de TV3, Francesc Mauri.

Els enginyers teniu un paper essen-
cial en el desenvolupament del vehicle 
sostenible. Amb iniciatives com aques-
ta el Col·legi ens apropa al futur.  l

ES VAN REALITZAR  
UNES 1.000 PROVES  
DE VEHICLES

Expoelectric reuneix 23.000 
ciutadans en la seva 8a edició

Participants de l’e-Jornada sobre mobilitat sostenible que va tenir lloc al Tecnoespai 
d’ENGINYERS BCN.
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En el mòdul d’activitats (activitats.
enginyersbcn.cat) accediu a la nova 
pestanya “Catàleg de cursos”. També 
trobareu un caixetí amb l’accés directe 
al lateral de l’Agenda (enginyersbcn.
cat/agenda). Apropar-nos als vostres 
gustos és una prioritat.

Cursos a la carta
Millorar els canals de comunicació és essencial per oferir cursos que 
s’adaptin als gustos dels enginyers de l’àmbit industrial. En aquesta 
línia, el Col·legi ha creat un catàleg en què tothom pot deixar clars 
els seus interessos formatius.

Voleu aprendre a fer anar l’Autodesk 
Revit? Conèixer el nou reglament de 
productes químics? Iniciar-vos en el 
món de les auditories energètiques? 
Ara qualsevol usuari pot seleccionar, 
entre un llistat de cursos disponibles, 
quin preferiria fer. I no només això: 
també indicar el format que preferiria 
(en línia, semipresencial o presencial), 

l’horari (matí, migdia, tarda o tot el 
dia) i el trimestre de l’any. 

També hi ha l’opció de proposar 
nous cursos. Així, si trobeu a faltar al-
guna temàtica o alguna formació no-
més ens ho heu de dir.

No és una simple enquesta. Tota 
aquesta informació no caurà en un sac 
trencat: ENGINYERS BCN estudiarà 

els suggeriments i organitzarà els cur-
sos a la vostra mida.

És el Col·legi, d’aquesta manera, qui 
s’adapta a vosaltres, i no a l’inrevés. l

La periodicitat d’aquesta revista canvia. 
Ara es publicaran 6 números a l’any, o 
el que és el mateix: un cada dos mesos. 
L’edició de gener-febrer serà la primera 
en què aquest canvi es farà efectiu.

La nova periodicitat vindrà acom-
panyada d’una revisió en algunes de 
les seccions de la revista, sempre uti-
litzant com a criteri principal la millo-
ra dels continguts i per continuar ofe-
rint una publicació de qualitat dirigida 
als enginyers de l’àmbit industrial.

La revista theknos s’envia periò-
dicament en format paper i digital al 

col·lectiu d’ENGINYERS BCN. La seva 
versió en línia té un format amigable 
per a dispositius mòbils, és interactiva i 
disposa d’una navegació fàcil d’utilitzar.

El web del Col·legi, les xarxes soci-
als, l’aplicació EBCN+ i els enviaments 
per correu electrònic continuaran co-
municant, com sempre, les notícies 
més destacades. l 

Theknos 
serà bimestral

Proveu-ho ara

https://activitats.enginyersbcn.cat
https://activitats.enginyersbcn.cat
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://activitats.enginyersbcn.cat
http://activitats.enginyersbcn.cat
http://enginyersbcn.cat/agenda
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Joan Ollé, col·legiat 
19.462
“Quan vaig quedar-me a 
l’atur, vaig decidir treballar 
per compte propi. Haig 
de dir que el Col·legi em 
va ajudar molt en aquest 
canvi. No sabia què havia 
de fer ni on dirigir-me, així 

que el meu primer pas va 
ser ENGINYERS BCN. Aquí 
vaig demanar orientació 
amb l’advocat, que em va 
assessorar i em va dir quins 
papers havia d’emplenar i 
on m’havia de dirigir.

També vaig aprofitar 
aquesta època de transició 
per formar-me. Vaig 
assistir a una formació de 
networking, per conèixer 
companys, i em va ser 
força útil: al cap d’un temps 
continuem connectats a 
LinkedIn i de tant en tant 
ens enviem missatges. 
Un altre curs que vaig fer 
tractava la imatge que 
donem a les xarxes socials 
i com millorar-la. A més, 
vaig tenir alguna entrevista 
amb el personal del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional del Col·legi. 
Em van ajudar a donar la 
volta al meu currículum 
per fer-lo més atractiu. En 
general crec que tot això 
em va servir per trobar nous 
projectes i encetar la meva 
nova fase professional.

Actualment assessoro 
empreses en matèria de 
producció i instal·lacions, 
tot i que estic obert a 

  No t’imagines la 
importància que pot 
tenir el teu CV a l’hora 
de trobar feina
Des de l’Àrea d’Ocupació 
i Promoció Professional 
d’ENGINYERS BCN insistim 
en la necessitat de tenir un 
bon currículum per buscar 
feina. El CV és la nostra 
carta de presentació o 
primer contacte amb les 
organitzacions on volem 
treballar i és per això que 
cal adaptar-lo a les ofertes 
de treball on l’enviem per 
destacar els nostres punts 
forts. Tenir un bon CV 
t’obrirà les portes per poder 
accedir a les entrevistes de 
treball. Dependrà d’ell tenir 
oportunitats per optar al lloc 
de treball que vulguem o no.

Si vols esbrinar si tens 
un bon CV i vols aprendre a 
destacar els teus punts forts 
professionals i personals, 
la borsa de treball et pot 
assessorar. Més informació 
a www.enginyersbcn.cat/
borsatreball. 

buscar una feina a temps 
complet. Per això consulto 
puntualment les ofertes 
de la Borsa de treball del 
Col·legi i m’he descarregat 
la seva aplicació. També 
tinc al mòbil l’aplicació 
EBCN+ de notícies i 
m’informo de tot el que em 
pot ser d’utilitat. En general 
m’agrada estar actiu al 
Col·legi; de fet, formo part 
de la Comissió de Qualitat i 
Innovació i sempre que puc 
assisteixo a les reunions.”

BORSA 
DE TREBALL

  Seleccionar no és 
només trobar el 
candidat que l’empresa 
vol, és trobar el 
professional idoni  
per a ella
La missió del seleccionador 
és trobar el candidat que 
encaixi millor a l’empresa, 
al lloc de feina, a l’equip 
i a les tasques. L’empresa 

sovint sap el que vol, però a 
vegades pot no saber  
el que necessita. Per això cal 
que el seleccionador sigui 
coneixedor del perfil i sector 
professional per així poder 
assessorar l’empresa sobre 
quin tipus de perfil necessita 
i no pas quin perfil vol (amb 
les possibles discriminacions 
que això comporta). Trobar 
seleccionadors experts en 
una professió o sector no 
és fàcil.

L’Àrea d’Ocupació i 
Promoció Professional 
d’ENGINYERS BCN està 
especialitzada en perfils 
d’enginyeria i el sector 
industrial. No només 
ajudem a difondre una 
oferta de treball sinó que 
orientem i assessorem les 
empreses perquè trobin 
l’enginyer més adequat 
per a la seva empresa. Si 
coneixes una empresa 
que cerqui professionals 
de l’enginyeria, no dubtis 
a recomanar la Borsa de 
treball del Col·legi.

http://www.enginyersbcn.cat/borsatreball
http://www.enginyersbcn.cat/borsatreball
http://www.enginyersbcn.cat/borsatreball
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Trobareu les condicions d’aquesta promoció i altres descomptes exclusius per a col·legiats 
accedint a www.enginyersbcn.cat/descomptes.

4 DE DESEMBRE
Jornada Lean Office. Aplicació  
de la metodologia Lean en entorns 
d’oficines i serveis
Taller per aprendre a identificar 
oportunitats de millora aplicant la 
metodologia del sistema Lean en 
un entorn no productiu i de serveis. 
Formació dirigida a persones sense 
coneixements previs en aquest 
àmbit. Tindrà com a fil conductor 
el joc “PapeLean”, en què els 
participants podran anar aplicant  
els conceptes i eines del Lean  
Office i comprovar com milloren  
la productivitat i la satisfacció final 
del client.
Horari: de 9 a 18 h
Lloc: Tecnoespai (Bailèn, 68)

22 I 24 DE GENER
Energia solar tèrmica
En aquest curs es capacitarà l’alumne 
per comprendre el funcionament d’una 
instal·lació i els seus equips, aprendre 
quins serveis i funcions presten 
els seus components i conèixer la 
legislació aplicable. Està adreçat als 
tècnics que treballen o que es volen 
iniciar en el sector de l’edificació/
construcció. Permet justificar les hores 
de formació continuada necessàries 
per accedir a la certificació d’Expert 
en auditories energètiques del 
Col·legi. Més informació a https://
certificacioprofessional.cat. 
Horari: de 16 a 20 h
Lloc: aula 3a planta del Col·legi 
(Consell de Cent, 365)

DEL 5 AL 28 DE FEBRER
Resistència passiva estructural 
contra el foc
Formació de 24 hores lectives repartides 
en 8 sessions de 3 h. Està dirigida a 
professionals especialment dins l’exercici 
lliure, projectistes a les enginyeries, 
tècnics municipals i perits de les 
asseguradores. El programa inclou els 
punts següents: acció del foc sobre les 
estructures, avaluació de la resistència 
al foc de les estructures d’acer, de 
formigó i de fusta, criteris bàsics de 
comportament de les estructures 
mixtes acer-formigó i materials emprats 
en la protecció passiva.
Horari: de 17 a 20 h
Lloc: aula de la 3a planta del Col·legi 
(Consell de Cent, 365)

AGENDA www.enginyersbcn.cat/agenda

AVANTATGES COL·LEGIALS

Nedgia Catalunya Standard Hidráulica

Aquesta entitat posa a disposició dels col·legiats 
una eina de gran utilitat per a aquells tècnics que 
hagin de projectar o dirigir una nova instal·lació 
receptora de gas combustible o bé que hagin de 
fer reformes en alguna d’existent.

Es tracta d’una llista de gestors, ordenada per 
municipis i per models de consum (domèstic o 
de gran consum), que permetrà al tècnic poder 
tenir un canal de comunicació ràpida i directa (via 
telèfon o correu electrònic) amb el gestor associat 
a la zona on es trobi la seva instal·lació. D’aquesta 
manera podrà plantejar possibles dubtes associats 
al disseny o a la implementació de la instal·lació. 

Podreu trobar aquesta llista a:
www.enginyersbcn.cat/descomptes.

Standard Hidráulica centra la seva activitat en la fabricació i 
comercialització de vàlvules per a instal·lacions d’aigua per a 
ús residencial, així com vàlvules i accessoris per a la conducció 
de gas i calefacció, accessoris d’unió de coure, bronze i llautó, a 
més de la gamma d’aixetes CLEVER.

Ofereix al col·lectiu gratuïtat en els cursos formatius 
presencials que s’organitzin i s’imparteixin per Standard 
Hidráulica a les instal·lacions del Col·legi. 

A través del web www.standardhidraulica.com podreu 
sol·licitar l’enviament gratuït dels butlletins d’informació, 
documentació tècnica o catàlegs digitalitzats.

Proporciona un servei gratuït d’assessorament tècnic trucant 
al 900 102 837 o al correu electrònic sat@standardhidraulica.
com. Més informació al telèfon 935 641 094 o a 
info@standardhidraulica.com.

http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
https://certificacioprofessional.cat
https://certificacioprofessional.cat
http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.standardhidraulica.com
mailto:sat@standardhidraulica.com
mailto:sat@standardhidraulica.com
mailto:info@standardhidraulica.com
http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.standardhidraulica.com
mailto://sat@standardhidraulica.com
mailto://info@standardhidraulica.com
http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
https://certificacioprofessional.cat
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El “mur” del Col·legi

7 de novembre
Nou vídeo: Debat tècnic sobre 
l’enginyeria 4.0 en l’àmbit de la 
sostenibilitat, urbanisme, medi 
ambient i millora de la qualitat 
de vida.

Accedeix i consulta gratuïtament 
les normes UNE. Amb aquest 
servei del Col·legi podràs 
visualitzar normes UNE, EN i les 
ISO que estiguin transposades a 
l’àmbit estatal, de manera fàcil 
i sense cost. https://lnkd.in/
dstnSvd #avantatgesEBCN

6 de novembre
Aquesta tarda, a les 18.30 h, 
“Protecció i salvaguarda en 
emergències de béns d’interès 
cultural” amb Santiago Rovira 
Vallhonesta, seguiment també per 
videostreaming.

5 de novembre
Ja pots adquirir les entrades per al 
Concert de Nadal 2018. Enguany 
serà el 21 de desembre a Santa 
Maria del Mar amb l’orquestra El 
Teatre Instrumental.

24 d’octubre
Nou vídeo: Taller pràctic de 
gestió digital de coordinacions de 
seguretat i salut i direccions d’obra.

19 d’octubre
Nova entrada: El vostre espai de 
treball, a les seves mans.

16 d’octubre
Convocatòria de subvencions per 
a l’ús de tecnologies alternatives 
als gasos fluorats. Publicada la 
Convocatòria de subvencions del 
Pla PIMA FRÍO.

En cas que us ho hàgiu perdut, us 
presentem alguns dels continguts que han 
envaït les xarxes socials d’ENGINYERS 
BCN durant els últims mesos. 

https://lnkd.in/dstnSvd
https://lnkd.in/dstnSvd
https://lnkd.in/dstnSvd
https://lnkd.in/dstnSvd


17Novembre-desembre 2018    Theknos

RETRAT PROFESSIONAL

afirmar que “la formació continuada, 
tant dins com fora de l’empresa, és in-
dispensable per a qualsevol enginyer. 
Cal reciclar-se constantment, perquè la 
tecnologia avança molt de pressa i nos-
altres sempre hi hem de ser”. Sempre, 
però, amb l’enginyeria com a base, ja 
que, com ens diu Ricard, “crec que l’en-
ginyeria proporciona un coneixement 
global i tècnic que et permet poder diri-
gir el teu futur cap al que més t’agrada”.

A LA CERCA DE NOUS HORITZONS 
És aquesta cerca permanent de nous 
horitzons professionals i l’aprenentat-
ge constant el que li va permetre fer el 
salt a les vendes tècniques. “El 2003 
—explica Térmens—, vaig començar 
en el món de la il·luminació, a Philips 
Lighting, com a responsable de ven-
des de projectes”. I, després de créixer 
professionalment a escala internaci-
onal dins la mateixa empresa i també 
a Stahl Iberia, el 2015 un nou repte 

Ricard Térmens és un 
enginyer que, després 
d’iniciar la seva activitat 
professional en el món 
dels projectes, s’ha es-

pecialitzat en les vendes en el sector 
de la il·luminació, i això, tal com ens 
explica, no ha estat gens casual: “Sem-
pre havia estat realitzant projectes i 
vaig poder veure com la col·laboració 
d’un especialista de producte era en-
riquidora i molt útil. En aquest sentit, 
més enllà d’agradar-me el món de la 
indústria i de la instal·lació, podia do-
nar respostes més ajustades, mostrant 
el producte més adient per a un pro-
jecte concret, aportant solucions des 
de diferents vessants. Aquest treball 
en equip amb el client per trobar el mi-
llor resultat, és fascinant”.

A més de tenir un MBA d’EADA, Ri-
card Térmens també ha fet un postgrau 
de tècniques comercials per a la venda 
tècnica de la UPC. Per això, no dubta a 

“CAL RECICLAR-SE CONSTANTMENT, 
LA TECNOLOGIA AVANÇA MOLT DE PRESSA  
I L’ENGINYER SEMPRE HI HA DE SER”

Text: Jordi Garriga

PASSIÓ PER LA IL·LUMINACIÓ

RICARD TÉRMENS 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ELÈCTRIC. Col·legiat 14.550. 
DIRECTOR DE VENDES DE LAES-ESPANYA

professional trucava a la porta: “Es 
tractava de la possibilitat de fer créi-
xer un petit embrió, amb un grapat de 
bons excompanys, que em proposen 
treballar plegats per crear i posicionar 
una nova empresa dins del món de la 
il·luminació. Una bona oportunitat, 
doncs, per iniciar una nova etapa, dura 
però molt enriquidora. Amb només 
tres anys de vida, l’empresa va més que 
triplicar les vendes i va deixar de ser 
una microempresa en el sector”.

“Ara, des de fa uns quants mesos 
soc director comercial de l’empre-
sa LAES —Lámparas Especiales, SL. 
L’experiència en diferents tipologies 
d’empresa —de familiar a multinaci-
onal, passant pel naixement d’una de 
nova— m’ha permès assolir una visió 
i un bagatge professional que, actual-
ment, em permeten tenir 
una visió molt més glo-
bal del que necessita 
o no un projecte.” l

Ricard Térmens és un apassionat de la llum o, millor, de la il·luminació. “La il·luminació és més que 
una solució tècnica —explica—. La il·luminació permet crear espais, ambients, sensacions... La 
il·luminació pot emocionar les persones i és aquesta emoció la que mou el nostre ésser. M’agrada 
ajudar arquitectes, light designers i tècnics a desenvolupar una solució per a una il·luminació 
eficient, tècnicament correcta i que creï aquella sensació de benestar a les persones. La millor 
il·luminació és aquella que no es veu i que només ressalta el que es vol mostrar”. Tèrmens reconeix 
que “el sector de la il·luminació ha canviat molt els darrers anys amb l’aparició de la tecnologia 
LED que ha revolucionat tots els conceptes i ha facilitat moltes coses”.

Segurament, és el coneixement tècnic profund del sector el que li va permetre afrontar una 
difícil etapa a Stahl, que Térmens recorda com una de les més enriquidores. “A Stahl vam fer una 
feina excepcional, trobant nous mercats i noves maneres de fer negoci amb els nostres partners i 
amb nous clients. Vam aconseguir que Iberia s’escoltés a Alemanya i que en el mercat català no es 
notés la crisi, diversificant el negoci i adaptant-lo a la realitat de la zona.”
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ENTREVISTA

Com valora aquests primers mesos en 
la direcció general i quin va ser l’en-
càrrec del Consell?
Nosaltres som una empresa familiar, 
de manera que l’encàrrec principal 
com a directora general és garantir la 
sostenibilitat del negoci a llarg termini. 
Jo ja havia dut qüestions d’estratègia, i 
ara estic aquí per garantir la continuï-
tat de l’empresa que, val a dir-ho, re-
centment s’ha fusionat i ha passat de 
ser un grup amb diferents matrius a 
tornar a ser una única empresa. Així 
doncs, la sostenibilitat del negoci a 
llarg termini passa per aconseguir 
ser una organització innovadora, àgil 
i amb visió de futur. De moment, el 
més important que estem fent és un 
canvi cultural intern que permeti que 
l’organització funcioni independent-
ment de les persones. Cadascú ha 
de ser propietari o responsable de la 
seva parcel·la. Fins ara, l’Oriol, el meu 
pare, coneixia fins a l’últim cargol de 
totes les instal·lacions. Ho coneix ab-
solutament tot de l’empresa, té molta 
experiència en el sector i ha estat pre-
sent en cadascuna de les ampliacions 

Llicenciada en 
Administració i Direcció 
d’Empreses per ESADE, Inka 
Guixà és una dona directa, 
de parlar àgil i senzill, i amb 
un tarannà amable i segur. 
És al capdavant de La Farga, 
una de les foneries més 
importants de Catalunya. 
Abans de ser-ne la directora 
general, va ser la directora 
d’Expansió, directora 
general de La Farga Intec i 
directora general de 
Planificació Estratègica del 
holding metal·lúrgic. 
Prèviament, havia 
desenvolupat l’activitat 
professional als grups 
Damm, Antares Consulting 
i Novartis.

   PERFIL o noves unitats productives de la fà-
brica. I això ha estat molt bo, però ara 
segurament ha de canviar. Ell en con-
tinua sent el conseller delegat, però 
l’organització s’ha desenvolupat més.

Des de fora pot semblar que, com a 
filla de l’actual president i conseller 
delegat, ja tenia el camí marcat cap a 
la direcció general. 
Jo ja feia nou anys que era a la com-
panyia, però he hagut de fer tots els 
passos necessaris fins a ser-ne la 
directora general. Res no ha vingut 
predeterminat pel cognom. Estem 
parlant d’una empresa amb 210 anys 
d’història que durant sis generaci-
ons havia estat en mans de la matei-
xa família. Cap als anys 80 l’empresa 
estava en una situació crítica, i és 
aleshores quan el meu pare i el meu 
avi matern la van comprar. Més enda-
vant, l’any 2000, continuava sent una 
empresa purament familiar, però dins 
del model d’empresa familiar, tant 
l’avi com el pare van tenir molt clar 
des del primer moment que el que ca-
lia protegir era l’empresa. Enca-

La Farga, una foneria especialitzada en el coure d’alta qualitat que perviu gràcies a una 
constant cerca en innovació, és una empresa que ha sabut fer-se gran no només gràcies a 

patents innovadores a escala internacional, sinó també a una visió molt particular i estricta 
del negoci familiar. Des de fa poc més d’un any, Inka Guixà, filla del conseller delegat Oriol 
Guixà, n’és la directora general, després d’haver passat pel càrrec de directora d’Expansió i 

d’altres de més responsabilitat.

“Soc aquí per garantir la 
continuïtat de l’empresa”

INKA GUIXÀ
DIRECTORA GENERAL DE LA FARGA

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent
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“La sostenibilitat del 
negoci a llarg termini 
passa per aconseguir 
ser una organització 
innovadora, àgil i amb 
visió de futur”
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medicina o qualsevol altra cosa. Vivia 
el fet industrial com la feina del pare. 
Res més. Jo coneixia la fàbrica, és 
clar, entre d’altres coses perquè, de 
petits, tot sovint veníem a buscar el 
pare el divendres o abans d’anar de 
vacances, que ens venia de passada. 
Però tots els passos professionals que 
he fet, primer a la Damm, i després a 
Antares i Novartis, els he fet perquè 
m’han vingut de gust i sense pensar 
on ara soc.

Vostè venia de la gestió, del màrque-
ting i la consultoria. Com va ser la 
seva entrada al món industrial?
El fet que tingués una mirada di-
ferent ha estat un dels avantatges. 
Quan vaig entrar a La Farga, la meva 
projecció no era la direcció general. 

ra que es facturi molt, en realitat 
aquest és un negoci molt ajustat, que 
va al cèntim, i per això, el protocol pel 
que fa a l’entrada de membres de la fa-
mília en l’organització és un element 
de protecció. Per exemple, no pots dir 
“vull entrar a treballar a La Farga”. És 
al revés, t’ho ha de proposar La Farga 
i, a més, hi ha un comitè extern que 
avalua i valida o no la candidatura, i 
és vinculant. Per això, recordo perfec-
tament quan els meus pares ens van 
citar a sopar a mi i al meu home, sense 
dir-me res prèviament, i aleshores em 
van proposar de venir a La Farga. Va 
ser totalment inesperat i, personal-
ment, molt potent. Aquest protocol 
assegura la sostenibilitat de l’empre-
sa i també la potenciació del talent 
extern, de manera que no necessària-
ment havia de pensar que comptarien 
amb mi. Som molts germans i cosins!

O sigui que quan vostè va acabar els 
estudis a ESADE no pensava en La 
Farga?
No, mai. Tampoc quan hi vaig entrar. 
Jo vaig fer ESADE com podia haver fet 

ENTREVISTA

Precisament, la companyia necessi-
tava un perfil diferent per emprendre 
un important procés d’internacio-
nalització. Nosaltres som agressius 
i potents en innovació i en elements 
tècnics, tecnològics i industrials, i 
segurament també feia falta una vi-
sió diferent. Sí que és cert, però, que 
quan entres en aquest entorn t’ado-
nes que en els estudis d’administra-
ció d’empreses a alt nivell es deixa 
una mica de banda la indústria. Però 
tinc un equip molt potent.

És positiu treballar amb el seu pare?
Estic encantada de treballar amb ell. 
Som un tàndem que funciona. Parlem 
molt i ell deixa fer. Sap delegar, tot i ser 
molt actiu i estar a tot arreu. Diria que 
som complementaris.

“Nosaltres som agressius i potents 
en innovació i en elements tècnics, 
tecnològics i industrials, i feia falta 

una visió diferent”

Mercats

Ambdós

Plantes productives
on s’ha venut la
tecnologia desenvolupada 
per La Farga Lacambra
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LA FARGA AL MERCAT INTERNACIONAL
Proveïdors de solucions estratègiques de coure i els seus aliatges
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A Catalunya tenim 
poques patents 
importants en el sector 
industrial, però La Farga 
és una multinacional de 
referència en el sector. 
Quin paper té la 
innovació en l’empresa?
Quan el pare, que és enginyer, va 
trobar la manera de fer coure 
d’alta qualitat a partir de ferralla 
va ser un punt d’inflexió. Sens 
dubte, la transformació d’aquell 
moment ens ha marcat i encara 
avui ens defineix com a empresa. 
Però no viurem 210 anys més si 
no continuem innovant. Allò ens 
defineix, però com a manera de 
fer. Des d’aleshores, hem fet 
moltes altres coses. Per exemple, 
al seu moment vam fer un procés 
productiu nou de tub de coure 
per a un mercat que, de sobte, va 
passar d’una demanda de 
60.000 tones anuals a 8.000 
tones. La crisi va afectar de ple el 
mercat. Qualsevol altre hauria 
tancat aquella planta, però 
nosaltres vam estudiar com 
donar-li viabilitat, i vam tornar a 
desenvolupar un procés que no 
existia. Aquesta és la nostra 
manera de fer.

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

Com definiria La Farga?
Som una empresa familiar industrial 
que aposta per la sostenibilitat i la in-
novació a llarg termini, ja que, entre 
altres coses, en depenen 400 famílies. 
Sempre hem treballat el coure en dife-
rents formes i també altres materials 
secundaris. D’aquesta matèria pri-
mera, a través de processos de trans-
formació, fem semielaborats d’alta 
qualitat. I som internacionals, perquè 
mirem al món. De totes maneres, el 
nostre producte no viatja bé, ja que el 
negoci és massa ajustat per a això, de 
manera que la nostra visió a escala 

internacional és a través de joint-ven-
tures, venda de patents o implantació 
industrial fora del territori.

La seva manera d’implementar cons-
tantment la innovació ha de ser apassi-
onant per als enginyers de l’empresa...
Sí, així és. Cal entendre que innovar 
no és només fer recerca. Per això, hem 
creat la figura de l’enginyer de procés. 
L’àrea tècnica de La Farga, en aquest 
sentit, és molt rica per als enginyers. I 
això ens duu al que li explicava al prin-
cipi, en el sentit que el motor ha de ser 
l’organització, no només les persones.

Com veu el futur de La Farga?
Amb molt d’optimisme. Ara hem d’as-
sentar tot el que hem fet en l’àmbit 
cultural. També estem assumint pro-
cessos industrials importants i fortes 
inversions. Ens volem enfocar molt a 
maximitzar l’agilitat que es necessita 
per oferir el que el mercat vol i ne-
cessita. La Farga és una empresa que 
està atenta a les tendències, a com 
evoluciona el mercat i a com podem 
evolucionar nosaltres per anar-hi en 
sintonia.  l

Com descriuria la seva experiència 
com a dona dins del món empresarial 
executiu?
No és el mateix per a una dona que 
per a un home, i des del moment que em 
formules la pregunta, és clar que no està 
normalitzat. Hi ha casuístiques que, si 
no fossis dona, no et trobaries. Però jo 
tiro endavant i ho visc amb tota nor-
malitat. El problema el té qui no ho 
assimila amb normalitat. El tòpic que 
si tens responsabilitats no pots ser 
mare, per exemple, no és veritat. Jo 
tinc tres fills i mai no he tingut cap 
problema. La vida són opcions i deci-
sions. La qüestió és creure, lluitar i ti-
rar endavant. És cert que hi ha certes 
reticències socials, però jo, quan m’hi 
he trobat, he girat full i he continuat 
endavant.

“Hi ha casuístiques 
que, si no fossis 

dona, no et trobaries. 
Però jo tiro endavant 

i ho visc amb 
tota normalitat. El 
problema el té qui  

no ho assimila”
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I
mmersa en un bon moment des-
prés d’una dècada de crisi econò-
mica pertinaç, la indústria catalana 
fa més els deures que altres sectors. 
El redactor en cap d’Economia de 

La Vanguardia, Ramon Aymerich, ha 
escrit que “és rellevant que, de tant 
en tant, i amb més freqüència que a 
altres àrees de l’economia, la indústria 
innova. Perquè és al seu ADN o per-
què no li queda més remei que fer-ho. 
La seva obertura a l’exterior la fa més 
sensible al creixement econòmic glo-
bal, però l’obliga a estar més atenta”. 
Com el cotó del majordom de l’anunci, 
les dades no enganyen: més d’un terç 
(un 67%) de la inversió en innovació 
tecnològica de les empreses catalanes 
l’acapara la indústria; ho revela l’últim 
estudi estadístic sobre innovació a les 
empreses de l’Idescat, que fa referèn-
cia a l’any 2016, però que s’ha fet pú-
blic fa pocs mesos.

3.400 EMPRESES INNOVEN 
CADA ANY AL PRINCIPAT
Segons l’institut d’estadística del go-
vern, la despesa en innovació tecnològi-
ca de les empreses amb seu a Catalunya 
que donen feina a deu treballadors o 
més és de més de 3.200 milions d’eu-
ros anuals, una xifra que representa 
poc més del 2% del seu volum de ne-
goci. La principal activitat d’innovació 
tecnològica al Principat és la recerca i 
desenvolupament (R+D) internes, que 
representa un 50% de la despesa total, 
seguida de l’R+D externa, amb un 23%, i 
l’adquisició de maquinària, equips, ma-
quinari o programari avançats i edificis 
destinats a la producció, amb un 17%.

Unes 3.400 companyies amb seu 
social al país van fer el 2016 innova-
ció tecnològica; quasi la meitat per-
tanyen a la indústria, i l’altra meitat, 
als serveis. El 12% del total —i el 26% 
de les firmes industrials: una de cada 

O innoves o, sentint-ho molt, tard o d’hora, mors. 
Pastilla vermella o pastilla blava; cal triar-ne una, 
només, i deixar l’altra. No hi ha cap camí del mig, 
cap tercera via per a l’empresa industrial: només 
aquestes dues opcions: innovar o no fer-ho. 
Tanmateix, les dades auguren bons pronòstics: 
segons l’Idescat més d’un terç de la inversió en 
innovació tecnològica de les empreses catalanes 
l’acapara la indústria.

Innovació 
industrial: 
fàbrica  
de progrés

quatre— va decidir el 2016 d’innovar 
en tecnologia; el percentatge s’enfila 
fins al 40% en el cas de les industri-
als. I l’aposta funciona: les empreses 
que han innovat en el trienni 2014-
2016 atribueixen el 45% del seu vo-
lum de negoci als béns o serveis nous 
o millorats. Hi ha vida innovadora, 
però, més enllà de la tecnologia: en 
aquest mateix trienni, quasi 8.000 
companyies de deu treballadors o 
més amb seu catalana (el 28%) han 
fet innovacions organitzatives o co-
mercials, i ho han fet el 48% si només 
es consideren les que tenen 250 em-
pleats o més.

INNOVAR: FER-HO DIFERENT 
PER FER-HO ENCARA MILLOR
“Innovar”, “innovació”, “innovador”. 
Ens hi referim contínuament, però 
sabem ben bé de què parlem quan 
en parlem? El doctor en Engi-

Text Marc Serrano i Òssul
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nyeria Industrial i economista 
Miquel Barceló Roca, soci d’Inno-
pro Consulting i director del Master 
in Business Innovation (MBI) de la 
UPC, respon: “Segons els manuals, 
una innovació és un nou producte o 
procés acceptats pel mercat. Segons 
la definició actual que hem treballat 
en el marc de l’MBI, la innovació és 
un procés sistemàtic, transversal i 
obert que transforma un flux conti-
nu d’idees en valor per al client, i que 
té com a resultat beneficis sosteni-
bles per a l’empresa”. El president de 
la consultora Lead To Change, pro-
fessor de la UPF Barcelona School of 
Management i president de la Barce-
lona Drucker Society, Xavier Marcet, 
proposa una altra definició, força 
més àmplia i més enllà del context 
estrictament empresarial: “La inno-
vació”, afirma Marcet, “és respondre 
amb solucions noves a problemes, 
aspiracions o necessitats dels cli-
ents, usuaris o ciutadans”.

Completa la descripció del con-
cepte el president de la Comissió de 
Qualitat i Innovació d’ENGINYERS 
BCN, Joan Sintes Matheu, que ha estat 
director de Qualitat i de Desenvolupa-
ment en diverses multinacionals: “La 
innovació”, diu, “és la introducció de 
canvis significatius en els productes o 
serveis, tant si són progressius com si 
són rupturistes. Se solen considerar, 
principalment, els que completen tot 
el cicle des del disseny fins a la comer-
cialització. En general, ha servit per 
aplicar els descobriments científics a 
l’activitat quotidiana”, per transfor-
mar el coneixement en benestar.

COPS DE MATXET ENMIG 
DE LA SELVA DE LA COMPETÈNCIA
Entesos: una empresa no es pot per-
metre el luxe de no innovar. Per què és 
tan important, però, en les industrials? 

La innovació és 
respondre amb 
solucions noves 
a problemes o 
necessitats dels 
clients, usuaris o 
ciutadans

0% 20% 40% 60% 80%

Procés

Màrqueting i comercialització

Productes i serveis

Mètodes d’organització

Reputació i valor de marca

Model de negoci

64,5%

62,0%

60,7%

59,6%

41,3%

25,0%

Incorporació de noves tecnologies per les empreses 
(2016-2017)

Predomina la incorporació del big data i es duplica el percentatge d’empreses que 
incorporen la impressió en 3D.

(% sobre el total d’empreses)

Les empreses catalanes innoven sobretot en procés

La innovació en procés (64,5% del total d’empreses innovadores) és l’activitat 
innovadora principal el 2017 per segon any consecutiu, seguida del màrqueting i 
comercialització (62,0 %), producte i serveis (60,7 %) i mètodes d’organització 
(59,6 %). En menor mesura, les empreses han innovat en reputació i valor de marca 
(41,3 %) i model de negoci (25 %).

Empreses que han innovat en alguna de les àrees següents (2017)
(% sobre el total d’empreses innovadores)
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Incorporació de noves tecnologies

Augmenta la incorporació de les noves tecnologies per a la transformació digital.
El 13,5% de les empreses catalanes de més de nou treballadors manifesta que van 
incorporar algun tipus de tecnologia per a la transformació digital el 2017, un 
percentatge superior al 12,3% del 2016.

(% sobre el total d’empreses)
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Que no se’ns escapi el tren

Avui en dia la ciència i la tecnologia estan 
transformant el món. Alguns encara recordem quan 
les úniques dades que ens proporcionaven els cotxes 
eren la velocitat i les revolucions, o quan el fax 
representava la millor manera de trametre informació 
en les empreses.
Però el canvi ha estat tan extraordinari que avui no 
entenem els cotxes sense navegador i assistent a la 
conducció, o sense la velocitat de tramesa de dades 
que ens permet disposar de la informació de manera 
immediata. Els canvis són disruptius i en el món 
industrial han arribat per quedar-s’hi. 

LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA INDÚSTRIA
La indústria 4.0 és una realitat que transforma la 
manera de pensar, analitzar, produir i donar servei. 
Tecnologies com el big data, la robòtica, la IoT, la 
ciberseguretat, el núvol, la fabricació additiva, o la 
realitat augmentada, entre altres, s’han convertit en 
els motors de la transformació digital de la indústria.

Aquesta nova realitat obliga les administracions 
a no quedar-se al marge i desenvolupar polítiques 
que permetin aquesta adaptació progressiva de 
les empreses. Entre els principals reptes que es 
plantegen destaquen: trencar la visió segmentada 
de la indústria 4.0; sensibilitzar i buscar solucions 
adequades per a la petita i mitjana empresa; enfocar 
les actuacions per aconseguir impacte en el compte 
de resultats de les empreses, o anticipar l’impacte 
laboral i fer-hi front mitjançant la formació.

El tren de la indústria 4.0 està passant, ara cal 
que tots els agents socials, econòmics i polítics ens 
mobilitzem per aprofitar l’oportunitat que representa 
i per decidir si volem conduir-lo o simplement ser 
passatgers, però mai deixar-lo passar.

Directora General d’Indústria
Departament d’Empresa i 
Coneixement
Generalitat de Catalunya

Matilde 
Villarroya

EN SEGONS

“Per diferenciar-se”, respon Marcet. 
“Per captar l’atenció del client amb un 
valor diferencial. Les empreses que 
no innoven”, assegura, “cauen en la 
inèrcia, és a dir, la patologia d’aquelles 
organitzacions que canvien més lenta-
ment que el seu entorn”. Una malaltia 
de pronòstic fumut: “Per a una empre-
sa”, sosté Barceló, “innovar és com, per 
a una persona viva, respirar; forma part 
de la lògica empresarial. L’empresa 
que no innova, d’alguna manera, mor. 
Però hi ha moltes maneres d’innovar 
i diferents formes d’innovació. Es pot 
innovar en procés, en producte, en mo-
dels de negoci, en estratègies de màr-
queting, en sistemes de distribució, en 
models financers, etc.”. Remet als deu 
tipus d’innovació de Doblin, que s’agru-
pen en estructura, oferta i experiència.

Algunes societats del sector in-
dustrial podrien arribar a sobreviure 
sense innovar gaire o gens? Totes hi 
estan obligades si volen sortir-se’n, 
o bé alguna se’n salva? Barceló: “In-
dústria i innovació van de la mà i no 
pot existir la primera sense practicar 
(de manera formal o informal) la se-
gona. Si una empresa no innovés”, 
defensa, “la competència, que ara és 
global, se la menjaria en dos dies. És 
així i, per tant, penso que no té gaire 
sentit parlar de quantes empreses 
són innovadores en un territori o un 

Més d’un terç (un 
67%) de la inversió 
en innovació 
tecnològica de les 
empreses 
catalanes l’acapara 
la indústria.

altre. Totes les empreses innoven, a la 
seva manera”. Ho duen a la sang; no 
paren quietes. Marcet: “Les empreses 
que acostumen a tenir creixements 
perdurables innoven, no deixen mai 
de fer-se la pregunta: ‘Què necessita 
el meu client que no em sàpiga 
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expressar?’. Una empresa ha de 
mantenir tensió per adaptar-se per-
manentment al futur, i la innovació hi 
ajuda”. El fet de no estar sola al món 
l’obliga a no badar. Sintes: “Actual-
ment, és una necessitat i és estratè-
gic innovar, donada la gran quantitat 
d’empreses que competeixen”.

DESCOBRIR LA SOPA D’ALL: LA 
INNOVACIÓ NO ÉS CAP NOVETAT
Tot i això, la idiosincràsia innovadora 
de la indústria no és pas nova d’ara.  
Ve de lluny, de molt lluny: “La inno-
vació industrial”, exposa Joan Sintes, 
“va començar, de forma més evident, 
amb les revolucions industrials de 
l’aigua, el vapor i l’electricitat. Actu-
alment és imprescindible en qualse-
vol sector”. Miquel Barceló confirma 
que, tal com la coneixem, la innovació 
“neix amb la Revolució Industrial, 
a finals del segle xviii a Anglaterra i 
durant el xix aquí. Però les societats 
agràries també innovaven, encara 
que de forma més lenta. Així van néi-
xer”, explica, “la pólvora, els molins 
d’aigua i de vent, el guaret o la brúixo-

la; la majoria, invents de la Xina que 
van ser adoptats amb èxit a Europa. 
Amb l’aparició de la indústria, la in-
novació s’accelera, i ara, molt més. 
Aquesta és la diferència principal: la 
velocitat del canvi”, que és, avui en 
dia, més vertiginosa que mai. Xavier 
Marcet aclareix: “La innovació hi ha 
estat sempre, a les empreses. Ara, en 
parlem més per dos motius: una re-
volució tecnològica que, en si matei-
xa, és una gran plataforma potencial 
d’innovació, i l’acceleració dels canvis 
del context. Peter Drucker ja deia a 
Landmarks of Tomorrow, als anys 50, 
que a les empreses hi ha dues coses 
bàsiques: el màrqueting i la innova-
ció”. Apunteu, empresaris.

Què es cou, en plena Quarta Revo-
lució Industrial, en la innovació de 
les empreses manufactureres? Els 
tres experts consultats en revelen 
les tendències. “Actualment”, segons 
Barceló, “hi ha una explosió de noves 
tecnologies que varien seguint funci-
ons exponencials. Penso que les ten-
dències fonamentals del moment ac-
tual són la digitalització, la velocitat 

UN FILÓ D’OCUPACIÓ PER ALS ENGINYERS

La innovació constitueix un jaciment 
de feina per als enginyers. Joan 
Sintes destaca que han d’estar al 
dia i animar la direcció a arriscar-
se: “L’oportunitat”, afirma, “és 
integrar-se en equips que treballin en 
projectes innovadors”. Miquel Barceló 
subratlla que, contràriament al que 
ha passat fins ara, els enginyers de 
l’àmbit industrial ja no són els únics 
protagonistes de la innovació: 
“Avui són equips humans 
complexos formats per 
gent de perfils i formacions 
molt diversos. Els graduats 
i tècnics industrials s’han 
d’especialitzar i integrar-s’hi. 

Un professional ha de tenir una idea 
clara del que és i del que representa 
la innovació per a l’empresa, i ha 
d’aprendre eines i tècniques per 
gestionar-la”. 

Xavier Marcet pensa: “El xx era el 
segle de la complicació, i els enginyers 
resolien problemes industrialitzant 
solucions. El xxi és el segle de la 
complexitat, i hauran d’aprendre 

a resoldre dilemes”. Com a 
oportunitats per al col·lectiu, 

indica la innovació i, també, 
l’emprenedoria, perquè 
“formen part”, diu, “de 
l’adaptació. I l’ofici del futur 

és adaptar-se”.

de canvi i l’augment de la complexitat 
dels sistemes econòmics i socials. La 
digitalització dels processos permet 
augmentar la productivitat i crear 
nous models de negoci. La velocitat 
del canvi fa que la innovació sigui la 
variable estratègica de les empreses. 
L’augment de la complexitat fa ne-
cessari el pensament sistèmic i l’ús de 
noves metodologies de disseny i ges-
tió de la innovació”. Marcet apunta 
en la mateixa direcció: “En innovació, 
també hi ha innovació. Amb tendèn-
cies consolidades com la innovació 
oberta o amb tendències més re-
cents com la capacitat de saber posar 
empreses consolidades en beta o de 
desplegar iniciatives d’emprenedoria 
corporativa. I la gran tendència emer-
gent de l’agilitat també afecta la inno-
vació”. Sintes destaca l’impacte de les 
tecnologies digitals i camps com l’en-
ginyeria biomèdica com a fenòmens 
en voga en innovació.

TAMBÉ EN INNOVACIÓ CALEN 
FETS EN COMPTES DE PARAULES
El fet és que tothom se n’omple la boca, 
d’innovació, a Catalunya. Amb massa 
autocomplaença? El president de la 
Comissió del ram d’ENGINYERS BCN 
admet: “Com sempre succeeix, es parla 
massa i es fa massa poc; només cal ob-
servar els indicadors de recursos desti-
nats a la innovació i els resultats obtin-
guts en la pràctica”. Miquel Barceló hi 
està d’acord i posa el dit a la nafra: “La 
innovació s’ha posat de moda”, reco-
neix, “però sovint en fem un mal ús; per 
exemple, quan la confonem amb les ac-
tivitats d’R+D. Ja fa molts anys que un 
autor important com Nathan Rosen-
berg, de la Universitat de Stanford, va 
demostrar a Inside the Black Box que 
els efectes econòmics més importants 
es produeixen amb l’adopció per les 
empreses de tecnologies existents, i 
no amb la generació de noves tecnolo-
gies a partir de l’R+D”. Xavier Marcet 
demana una mica de paciència: “Segur 
que en innovació, com en tot el que 
ha esdevingut moda del management, 

Unes 3.400 companyies amb seu social al país van fer el 
2016 innovació tecnològica; quasi la meitat pertanyen a la 
indústria. I unes 8.000 de deu treballadors o més han fet 

innovacions organitzatives o comercials
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hi ha més discurs que realitat. Però la 
meva percepció és que les empreses 
catalanes han millorat molt la gestió 
de la seva innovació en els darrers deu 
anys. Moltes d’elles tenen models d’in-
novació consolidats. Cal esperar que, 
en els anys vinents, tindran molts més 
resultats”. Atents, doncs.

Però ep: ja n’hi ha molts, de resul-
tats rellevants. Alguns subsectors de 
la indústria catalana ja excel·leixen 
en la seva activitat innovadora. Mar-
cet en menciona algun: “El món bio 
i de la salut presenta un gran poten-
cial. En general, en el món digital i la 
seva fusió amb la manufactura avan-
çada, hi ha, també, propostes molt 
interessants com el lideratge inter-
nacional d’HP a Sant Cugat del Vallès 
en temes d’impressió en 3D. Ens falta 
equilibrar la gran capacitat de Cata-
lunya en recerca i convertir-la en in-
novació. Però això vol recursos i n’hi 
dediquem molt pocs”. El repte és en-
derrocar el mur de la transferència, 
que és alt i gruixut. Sintes subratlla 
la innovació que les pimes catalanes 
apliquen als processos de disseny i 
producció: “Es veu en l’augment de 
les exportacions”. I Barceló en fa una 
anàlisi més macro: “Tradicionalment, 
la indústria catalana ha innovat en 
procés i mitjançant innovacions in-
crementals. La innovació, avui, no 
té a veure tant amb els sectors com 
amb el tipus d’empresa (grans, pe-
tites, mitjanes) o amb la cadena de 
valor de la qual formen part. El canvi 
actual més important és que, a causa de 
la velocitat del canvi tecnològic, avui, la 
innovació és la variable crítica de tota 

LA CURSA 
D’OBSTACLES DE 
LA INNOVACIÓ

Què dificulta que una empresa 
innovi? Segons dades de l’Idescat 
corresponents al trienni 2014-
2016, el 29% de les empreses de 
deu o més treballadors que tenen 
la seu al Principat ho atribueixen 
a factors de cost; el 19%, a 
factors de coneixement; el 18%, 
a factors de mercat, i el 34% 
asseguren que no els cal innovar. 
Els factors de cost al·ludits són, 
en ordre d’importància, el cost de 
la innovació, la manca de diners 
a l’empresa i de finançament 
de fonts exteriors. També de 
més a menys citats, els factors 
de coneixement que fan difícil 
o impossible que s’innovi són 
la falta de personal qualificat, 
les dificultats per trobar socis, 
la manca d’informació sobre 
tecnologia i la poca coneixença 
dels mercats. Amb pesos 
semblants, i sempre segons les 
empreses, els factors de mercat 
que els obstaculitzen la innovació 
són el fet que el mercat estigui 
dominat per empreses establertes 
i la incertesa 
respecte de la 
demanda dels 
béns o serveis 
resultants. 

empresa, i la gestió de la innovació, el 
seu element estratègic”.

MÉS INVERSIÓ I MÉS AMBICIÓ 
PER INNOVAR MÉS I MILLOR
Quins reptes (quines oportuni-
tats, potser) té la indústria catalana 
en innovació? I quines amenaces 
haurà de vèncer per assolir-los? 
Miquel Barceló: “Aprofitar el gran 
potencial que avui ofereix la digi-
talització de processos i produc-
tes, avançar en l’oportunitat de 
generar nous models de negoci  
—alguns d’ells, basats en la informa-
ció i amb característiques exponen-
cials—, i emprar els mercats globals. 
Obstacles que frenen la innovació: 
baixa formació del personal i capa-
citat d’atraure talent, incapacitat de 
moltes empreses de fer una gestió 
òptima de la innovació, baix nivell 
dels recursos econòmics de les polí-
tiques públiques d’innovació, i baix 
volum de l’oferta de centres tecno-
lògics al servei de les empreses”. Xa-
vier Marcet: “Cal tenir més ambició. 
Des d’aquí, també podem construir 
solucions que esdevinguin globals, 
com es fa des de Califòrnia o Boston. 
La nova onada d’intel·ligència arti-
ficial serà una gran font d’oportuni-
tats. L’economia circular, una altra”. 
Joan Sintes parla clar i català: “Els 
principals obstacles són la manca de 
visió estratègica dels empresaris i di-
rectius, i, com a conseqüència, la no 
aplicació dels recursos necessaris a 
la innovació”. Gastar per fer-ho mi-
llor no és gastar: és invertir. Comen-
cem per aquí?  l

«

A finals del xix les 
societats agràries 

també innovaven. Un 
exemple n’és la creació 

del molí de vent.

Amb l’aparició de la indústria 
la innovació s’accelera. I avui 
vivim la revolució tecnològica.



PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Cada any milers de tones de residus es 
dipositen en abocadors o es cremen 
en plantes incineradores. En l’anome-
nada economia circular, els residus 
s’entenen com a recursos en circulació 
constant, materials que quan arriben 
al final de la seva vida útil retornen als 
processos productius transformats en 
matèries primeres amb valor econò-
mic per a la indústria o en nous pro-
ductes per al mercat. 

  

SOLUCIONS PER A LES CIUTATS
Alfredo Balmaceda és enginyer i co-
fundador de Zicla, empresa compro-
mesa amb el tancament del cicle dels 
materials des que es va fundar el 2005, 
explica que el seu propòsit inicial era 
esdevenir un centre de referència dels 
productes reciclats destinats a la cons-
trucció. “Però ràpidament vam anar 
orientant la companyia cap al disseny, 
el desenvolupament i la fabricació de 

productes per a les ciutats. Busquem 
la manera de fer que els residus que 
generen les ciutats siguin part de les 
solucions als problemes de mobilitat, 
accessibilitat i contaminació que te-
nen”, diu. 

Actualment, Zicla fabrica separa-
dors de carrils bici protegits sobre la 
calçada per maximitzar la seguretat 
dels ciclistes, jardineres separadores 
de carrils bici sobre la vorera molt vi-

LA GESTIÓ DE RESIDUS: 
valorar, minimitzar i gestionar 

adequadament els residus
La generació de residus planteja grans reptes ambientals i econòmics, però suposa, alhora, una oportunitat si es 

conceben els residus com un recurs: una matèria primera secundària que aporta nous beneficis econòmics. Per fer 
aquest salt de valor afegit, el sector demana professionals de l’enginyeria que dominin les tècniques de tractament i 

gestió dels residus, però també que coneguin el mercat i les possibilitats de valorització d’aquest recurs. 
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sibles per al trànsit i plataformes en 
parades de bus per millorar l’apro-
fitament de l’espai i accessibilitat a 
les ciutats. Són productes fets amb 
residus plàstics de PVC flexible, pro-
cedents del recobriment de cables 
elèctrics en desús, restes de bandero-
les, mànegues, etc.

EXPERTS EN REVALORAR RESIDUS
Fa més de vint-i-cinc anys que Bal-
maceda treballa en el sector de la 
valorització de residus. Tenint en 
compte la transformació que ha ex-
perimentat el sector els darrers anys 
i el potencial de creixement que enca-
ra té, està convençut que la gestió de 
residus és una feina que demana en-
ginyers d’orientacions molt diverses, 
des d’enginyers de l’àmbit industrial a 
químics, de processos, o de materials. 
“L’enginyer és un perfil creatiu amb 
capacitat per afrontar i liderar canvis, 
disposat i motivat a enfrontar-se a si-
tuacions que requereixen una mirada 
holística, i amb il·lusió per prendre 
decisions sobre la marxa”, comenta.

NORMATIVA EXIGENT
La normativa bàsica en matèria de 
residus és la Directiva 2008/98/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, 
de 19 de novembre, sobre els residus; 
la Llei marc estatal 22/2011, de 28 de 
juliol, de residus i sòls contaminants, 
i el Decret legislatiu 1/2009, d’àmbit 
català. Així mateix, la Generalitat de 
Catalunya s’ha dotat de l’anomenat 
PRECAT20, instrument 
que té com a ob-

Anna Llobet Prat, col·legiada 19.697.  
especialista en medi ambient i en gestió de residus

“Un perfil pluridisciplinari com el 
dels enginyers encaixa molt bé en els 
projectes de gestió de residus”

Enginyera tècnica industrial, llicenciada en Ciències Químiques, màster en 
Enginyeria i Gestió Ambiental, Anna Llobet Prat té la pròpia empresa 
d’enginyeria a Castellar del Vallès, Ecoestudis, SL, que va fundar 
poc després de llicenciar-se. 

Amb gairebé trenta anys d’experiència en el sector industrial i 
del medi ambient, Llobet sempre ha treballat a Ecoestudis, SL, una 
empresa pionera, que va néixer quan se’n van començar a crear 
d’altres del sector dels residus. “Aleshores vaig trobar que era un 
sector molt nou i interessant per especialitzar-se. És un camp que 
encara m’apassiona i que es complementa molt bé amb la meva 
formació d’enginyeria, química i de medi ambient”.

Llobet explica que “els productes que utilitzem cada vegada són 
més complexos i, alhora, els recursos naturals són més escassos. Això 
fa que sigui necessari reciclar més i millor els materials. És una 
indústria que no para de créixer i que cada dia es fa més complexa 
des del punt de vista tecnològic. És una indústria, doncs, que 
necessita enginyers, persones amb un perfil molt pluridisciplinari, la 
qual cosa encaixa molt bé en aquest tipus de projectes”. 

“Els enginyers —conclou— poden treballar des de dins de 
l’empresa de gestió de residus, fent, per exemple, de directors de 
planta; o des d’enginyeries externes, fent projectes d’implantació o 
ampliació de plantes que gestionen algun tipus de fracció de 
residus, tant industrials com urbans, com és el meu cas”. EN
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d’una economia circular i baixa en 
carboni, que alhora sigui competitiva 
i generadora de noves activitats.

“La legislació —comenta Alfredo 
Balmaceda— és cada vegada més res-
trictiva, i provoca que la valorització 
de recursos vagi prenent força. És 
una dinàmica que continuarà ge-
nerant barreres a l’abocament i que 
actuarà com a incentiu per trobar 
solucions imaginatives per posar en 

valor els residus. Es pot dir que 
la normativa és alhora un 

condicionant i un desa-
fiament per reima-

ginar les coses, 
per fer-les d’una 

altra manera”. l

jectiu general determinar l’estratègia 
d’actuació en matèria de prevenció 

i gestió de residus, des de la pers-
pectiva de contribuir a l’obten-

ció i a l’ús eficient dels 
recursos i afavorir 

el desenvolu-
p a m e n t 
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Les empreses han tingut tres anys per 
poder-se adaptar als nous requisits de 
les normes, amb un nou enfocament, 
més orientades a la gestió i estratègia 
empresarial per tal de ser una eina útil. 
La ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 te-
nen un índex comú que facilita la inte-
gració de sistemes. El mateix índex el 
trobem en la ISO 50001:2018 de Sis-
temes de Gestió Energètica i en la ISO 
45001:2018 de Sistemes de Gestió de la 
Seguretat i Salut en el Treball.

Són molts els canvis que plantejaven 
les noves revisions, principalment:
•  Cal definir un context de l’organit-

zació tenint en compte com és l’em-
presa i on està; context de mercat, 
legal, operacional, tecnològic, cul-
tural, polític, social.

•  Determinar quines són les parts 
interessades del Col·legi (stakehol-
ders), detectar-ne les expectatives i 
quina és la resposta que es dona des 
de l’organització.

Laura Alonso
Responsable de Qualitat, Medi Ambient 
i Riscos Laborals

•  Finalment, els riscos i les oportuni-
tats de negoci, fent-ne una valoració 
que permet prioritzar les accions 
que cal prendre.

En temes documentals, les normes 
s’adapten als canvis, tenint en compte la 
informació documentada i els suports 
informàtics. 

El Col·legi ha adaptat el seu sistema 
de gestió a les noves revisions de les nor-
mes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 en 
l’auditoria de seguiment realitzada el 
passat mes de maig per TÜV Rheinland. 
L’auditoria es va superar satisfactòria-
ment, amb els punts forts següents: 
•  El procés de millora promogut per la 

Junta de Govern i l’alta direcció.
•  La definició del context; la identifi-

cació de la influència en el sistema 
de gestió de qüestions externes i 
internes i un seguiment adequat 

dels canvis en les condicions de 
l’entorn.

•  El tipus i grau d’informació docu-
mentada per evidenciar la infor-
mació que requereix la norma per 
a cada procés i el sistema de gestió.

El procés d’adaptació es va realitzar 
amb recursos propis, la implicació 
del personal del Col·legi i l’assesso-
rament del president de la Comissió 
de Qualitat, Xavier Cazorla. Durant 
aquests tres anys des de la Comissió 
de Qualitat s’han organitzat cursos i 
conferències per formar i informar 
en els nous requisits de norma. l

Acabat el període d’adaptació  
de les ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 
Ja han passat tres anys des de la publicació de les revisions de les normes UNE-EN ISO 9001:2015 
Sistemes de gestió de la qualitat i UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. 

EL COL·LEGI HA ADAPTAT 
EL SEU SISTEMA DE 
GESTIÓ A LES NOVES 
REVISIONS I HA SUPERAT 
L’AUDITORIA 
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que en ús hospitalari o residencial pú-
blic, si s’instal·la un sistema d’extinció 
automàtica (i si la P < 50kW), cal que 
protegeixi tots els aparells suscep-
tibles d’ignició; és a dir, tots els que 
computin per al càlcul de la potència 
instal·lada, i que la cuina sempre tin-
drà consideració de LRE. 

I pel que fa a la resta d’usos? Llegir 
la literalitat de la lletra a) d’aquest co-
mentari pot generar certa confusió:

“a) En cocinas o recintos en usos 
distintos de hospitalario o residenci-
al público se debe instalar extinción 
automática de forma que la potencia 
a considerar no exceda de 50 kW y el 
recinto se debe tratar como local de 
riesgo especial bajo o medio si dicha 
potencia excede de 20 kW o de 30 kW, 
respectivamente. Nunca será necesa-
rio tratarlo como riesgo especial alto.”

Aquest comentari vol dir que, tot 
i instal·lar extinció automàtica, cal 
continuar considerant la cuina LRE? 
Doncs bé, per aclarir-ho es pot acu-
dir al Blog de la Unión, lloc web on es 
plantegen dubtes concrets relacio-
nats amb l’aplicació del CTE i que el 
Ministeri respon. Sobre el comenta-
ri en qüestió, es demana aclariment 

David Jiménez
Cap dels Serveis Tècnics

Consultant la taula 2.1 del DB SI-1 
del CTE, cal calcular bé la potència 
de preparació d’aliments. En funció 
d’aquesta dada se sabrà si la cuina 
esdevindrà o no local de risc especi-
al (LRE), i, en cas afirmatiu, si el risc 
serà baix, mig o alt. A partir d’aquí, cal 
llegir la nota 1 de la taula esmenta-
da. El segon paràgraf indica que, si la 
cuina disposa d’un sistema d’extinció 
automàtica i no pertany a ús hospita-
lari o residencial públic, no cal con-
siderar-la LRE. Així mateix, recorda 
que, a partir de 50 kW, la instal·lació 
d’extinció automàtica és obligatòria 
segons el capítol 1 de la secció SI 4.  

La primera idea important que cal 
tenir present és que una cuina inte-
grada en ús hospitalari o residencial 
públic sempre s’ha de considerar lo-
cal de risc especial (baix, mig o alt en 
funció de la potència instal·lada).

Una qüestió important que convé 
tenir present és el comentari “Instal-
lació de sistemes automàtics d’extin-
ció de cuines” de la versió del CTE 
comentada pel Ministeri. Allà s’indica 

(entrada [692]). La resposta ens 
permet entendre què volia dir el le-
gislador. La qüestió rau en el fet que, 
en els usos diferents d’hospitalari i 
residencial públic, s’admet que, en 
cas d’instal·lar un sistema d’extinció 
automàtica d’incendis, no tots els 
aparells de preparació d’aliments es-
tiguin protegits per aquest. No obs-
tant això, en cas que el disseny es faci 

d’aquesta manera, cal tenir present 
la resta de la potència instal·lada i no 
protegida, on, per tant, si aquesta su-
pera els 20 kW, cal classificar la cuina 
com a LRE baix o mig, però mai alt, ja 
que no seria admès pel DB SI-4, que 
obliga a protegir amb extinció auto-
màtica a partir 50 kW. 

Dit d’una altra manera i posant un 
exemple: la cuina d’un restaurant 
amb P = 120 kW. Si el sistema d’ex-
tinció automàtica cobreix el 100% 
de la potència instal·lada, no cal con-
siderar-la LRE. No obstant això, si el 
sistema d’extinció automàtica només 
protegeix 80 kW, cal classificar la cui-
na com a LRE mig, ja que 40 kW no 
estan protegits. 

Es recorda que els sistemes d’extin-
ció automàtica de cuines han de com-
plir el RIPCI, i, en concret, la norma 
UNE 23510: Sistemes d’extinció d’in-
cendis en cuines comercials. A l’apar-
tat Torna-la a Veure del web d’EBCN 
podeu trobar una conferència sobre 
aquesta matèria.  l

Quan cal considerar una cuina 
com a Local de Risc Especial (LRE)?

UNA CUINA INTEGRADA EN 
ÚS HOSPITALARI SERÀ UN 
LOCAL DE RISC ESPECIAL 
BAIX, MIG O ALT, SEGON LA 
POTÈNCIA INSTAL·LADA

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

http://www.enginyersbcn.cat/preguntes-frequents-SOT
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Recordo quan la meva àvia m’explicava 
la duresa de la feina de rentar la roba, 
quan no hi havia rentadores. Avui dia 
les noves rentadores ja permeten afe-
gir quatre litres de sabó i la màquina 
mateixa el va dosificant, i gasta molta 
menys aigua. O una mica més enllà, 
quan no hi havia neveres, i es guar-
dava el menjar amb gel, que s’havia 
de comprar al senyor del pou de glaç. 
Recordem que fa només uns quaran-
ta anys, el departament de soldadura 
de Seat necessitava disposar d’un mí-
nim de 500 treballadors per cobrir la 
producció, i sempre tenia personal de 
baixa per malaltia o lesions derivades 
del treball. Avui dia, els robots de sol-
dadura fan la feina dura, i els humans 
cada vegada quedem més relegats a fer 
tasques cada vegada menys nocives.

L’Enginyeria 4.0 permet innovar, 
però sobretot permet visualitzar el 

Hi col·laboren:

Hi participen:

Albert Bagué
Comissió d’Energia

tos. Les empreses que es dediquen a 
instal·lar, construir, muntar... quasi 
mai no acaben les obres en els temps 
establerts i gairebé sempre tenen més 
costos dels que inicialment havien 
calculat

El concepte d’Enginyeria 4.0 apor-
ta la solució organitzativa que resol 
aquest important escull. És tan impor-
tant que els països més avançats ja in-
clouen el concepte BIM a una bona part 
de la futura obra pública. Per exemple, 
les empreses que desenvolupen solu-
cions de generació eòlica al mar no es 
plantegen fer-ho sense un projecte amb 
la filosofia BIM. La raó és ben senzilla: 
són projectes massa rellevants per dei-
xar-se cap detall a l’aigüera. l

resultat final, mitjançant les noves 
tecnologies. Permet calcular abans 
de decidir què fer, i permet modelit-
zar, posicionar, optimitzar... Les no-
ves maneres de fer les coses portaran 
temps d’implantar. En realitat només 
ho faran si els costos milloren. Actual-
ment es demana un pressupost abans 

que un projecte i cal pressupostar 
abans de projectar. El pressupost és 
gratuït, el projecte no. Primer és el 
preu per sobre de qualsevol conside-
ració. És el senyal d’un país escàs en 
recursos econòmics. A altres països 
més avançats això no és ben bé així, i, 
en conseqüència, les coses es fan molt 
millor i amb menys costos imprevis-

La necessitat de la innovació 
tecnològica en l’Enginyeria 4.0

Innovar és l’essència de l’evolució. Sense la innovació no hauríem arribat a la Lluna, ni a 
Mart, ni tampoc tindríem tecnologies aptes per aprofitar les energies renovables. 

L’ENGINYERIA 4.0 PERMET 
VISUALITZAR EL RESULTAT 
FINAL I CALCULAR ABANS 
DE DECIDIR QUÈ FER
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camp – control – supervisió – execu-
ció – ERP) i passar a un nou model on 
les diferents parts estan interconnec-
tades entre elles i amb el núvol.

PROCÉS I VALOR AFEGIT
Bàsicament fins ara existia un món OT 
(Operation Technologies) d’operativa 
que s’encarregava del control de les 
màquines i de la fabricació. Aques-
ta part estava aïllada i la seva funció 
era únicament produir correctament 
el que tocava i quan tocava. El canvi 
principal és com, amb aquestes dades 
d’operació, podem obtenir valors afe-
gits realitzant noves aplicacions. Per 
exemple, podem obtenir informació 
important per motius financers (veu-

re quant s’ha produït, quina energia 
s’ha utilitzat, quin ha estat el temps 
d’ús, quant costa realment produir 
cada peça, etc.), motius de manteni-
ment (quan la màquina ha deixat de 
funcionar i què ha fallat, automatit-
zar un sistema d’avisos d’aturades en 
temps real, fer activitats predictives 
de manteniment per anticipar-nos a 
aturades no desitjades, etc.), motius 
de qualitat (traçabilitat completa peça 
a peça, qualitat predictiva, etc.), mo-
tius logístics (ubicació de cada peça 
en temps real, etc.), i un llarg etcètera. 
En definitiva, del que es tracta és que, 
a més que els processos funcionin per-
fectament, utilitzem aquestes dades 
per generar valor afegit.

La Indústria 4.0 —o Quarta Revolu-
ció Industrial— consisteix a fer servir 
noves tecnologies en els entorns de 
fabricació per tal d’aconseguir una 
producció més flexible, més produc-
tiva i més sostenible. Això significa 
introduir a la indústria solucions de 
software avançat, intel·ligència arti-
ficial, arquitectures cloud, analítica 
de dades, realitat augmentada, co-
municacions entre màquines, auto-
diagnosi, etc. En definitiva, es tracta 
de deixar el model tradicional de la 
piràmide d’automatització (nivell de 

Jaume Cabrera, Responsable de 
Producte electrònic i automatització 
de Weidmüller Espanya

INDÚSTRIA 4.0: solucions en núvol
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la necessitat que aquest intercanvi 
de dades via IT es faci de manera si-
multània i que no afecti la part opera-
tiva OT perquè els processos puguin 
continuar funcionant correctament i 
amb seguretat.

Necessitats de la nova estructura
Per tal d’afegir aquestes noves pres-
tacions i aplicacions fa falta canviar 
els components de l’estructura de 
control, introduir nous elements i 
desenvolupar plataformes i aplica-

cions. Podem resumir les noves 
necessitats en cinc punts 

fonamentals:

L’EVOLUCIÓ 
TECNOLÒGICA HA 
PORTAT EL MÓN IT AL 
NÚVOL, I ÉS ALLÀ ON 
CAL ENVIAR LES DADES

1. Nous dispositius intel·ligents
2. Comunicacions fiables IT i OT
3. Connexió al núvol (IIoT i/o VPN)
4. Plataformes cloud
5. Desenvolupament d’aplicacions

1. Nous dispositius intel·ligents
Els nous equipaments de camp (sen-
sors, actuadors, equips d’entrades i 
sortides, etc.) ja no només s’encarre-
guen de donar informació del procés. 
Per poder obtenir avantatges d’altres 
tipus de dades, fan falta dispositius 
capaços de donar molta més infor-
mació. Per això aquests dispositius 
cada vegada seran més intel·ligents, 
és a dir, hauran de donar informa-
ció per diagnosi, acceptar múltiples 
configuracions per tal de fer fabrica-
ció flexible, incorporar interfaces de 
comunicació, ser capaços de prendre 
decisions localment, etc.

2. Comunicacions fiables IT i OT
Com ja s’ha comentat anteriorment, 
pel que fa a la producció, les xarxes 
de comunicacions hauran de poder 
tractar les dades de procés en temps 
real, a més de les dades noves per apli-
cacions basades en IT. Això comporta 
el disseny de xarxes industrials molt 

IT VS. OT
Aquests dos mons sempre han estat 
molt diferents per necessitats opo-
sades: OT necessita alta fiabilitat, un 
temps de cicle màxim, incorporar se-
guretat per als operaris, etc., aspectes 
que no existeixen al món IT. A més, 
l’evolució tecnològica ha portat el 
món IT al núvol, i és allà on fa falta en-
viar les dades; mentre que no és pos-
sible portar a terme la part operativa 
de forma remota (ningú no s’imagina 
avui, ni en un futur pròxim, que el 
control del procés d’una mà-
quina no estigui ope-
rativament en un 
hardware espe-
cífic). La qüestió 
és que ara tenim 

ARTICLE TÈCNIC
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més robustes i amb dispositius ade-
quats per suportar aquest nou tràfic. 
Avui dia, mitjançant equips de xarxes 
industrials (switches i routers indus-
trials) es poden aplicar diferents tèc-
niques de priorització i segmentació 
de xarxes per millorar l’eficiència de 
les comunicacions. També cal des-
tacar que s’està treballant en xarxes 
que suportin comunicacions basades 
en l’estàndard TSN (Time-Sensitive 
Networks). Aquest estàndard perme-
trà la convivència de tràfic amb alta 
prioritat, garantint el temps d’arri-
bada de paquets de màxima prioritat 
(cicle de procés) amb tràfic no crític 
com és el d’aplicacions IT.

3. Connexió al núvol (IIoT i/o VPN)
Amb dispositius intel·ligents i xarxes lo-
cals preparades, el pas següent és pujar 
totes aquestes dades al núvol. Aquí hi 
ha diverses possibilitats segons el tipus 
d’aplicació i els dispositius instal·lats.

En instal·lacions existents amb 
equips i controladors antics que no 
suportin connectivitat cloud, la solu-
ció implica introduir les passarel·les 
(IoT gateways). Aquests dispositius 
es comunicaran amb els elements de 
control de camp (típicament PLC) 
per tal d’obtenir dades de procés que 
puguin ser enviades al núvol. És a dir, 
faran de pasarel.la entre els disposi-
tius que tenen les dades rellevants 
(però que no poden enviar-les) i el 
núvol. Aquests equips també tenen 
certa capacitat de preprocessament 
(dispositius edge) per evitar enviar 
més dades de les necessàries.

En instal·lacions noves ja podem 
utilitzar tant dispositius de control 
(PLC o PAC) que integrin solucions 
de comunicació i que estiguin prepa-
rats per enviar dades al núvol, com 
sensors intel·ligents amb la mateixa 
capacitat. Així podrem evitar necessi-
tats intermèdies com les passarel·les.

Per comunicar-nos hi ha un ampli 
ventall de protocols amb la seguretat 
necessària per enviar les dades de ma-
nera segura i fiable, com són OPC UA 
o MQTT, o per establir connexions 
segures punt a punt mitjançant VPN.

4. Plataformes cloud
Les plataformes cloud són uns punts 
intermedis (middleware) que ser-

veixen com a punt on dipositar la 
informació i fer-la accessible tant 
per als dispositius de camp com per 
a les aplicacions IT. En aquestes 
plataformes també es poden desen-
volupar parts de codi o serveis que 
permetin l’emmagatzematge de da-
des (BBDD), l’analítica i processa-
ment, etc.

5. Desenvolupament d’aplicacions
Amb les dades ja disponibles per 
IT, és el torn dels desenvolupadors 
de programari. Amb tota aquesta 
informació ja es pot treballar en el 
desenvolupament d’aplicacions per 
extreure informació que ens doni 
avantatges competitius. l

Weidmüller disposa de diversos exemples de sistemes complets 
amb aquesta estructura en funcionament. Podem citar el sistema de 
manteniment remot u-link, que, basat en una plataforma cloud, permet 
la connexió a sistemes remots mitjançant VPN segures, així es poden 
gestionar incidències via telemanteniment d’una manera ràpida i fiable. 
També tenim sistemes d’analítica de dades i de machine learning per 
tal de fer qualitat i manteniment predictiu a través d’algoritmes i de 
modelatge virtual de processos, fet que permet anticipar-nos a possibles 
problemes o detectar anomalies. Estem treballant en solucions similars 
per a aplicacions d’eficiència energètica i cobrim tota una gamma de 
productes d’infraestructura de camp, comunicació i passarel·les per posar 
en marxa sistemes amb aquestes arquitectures.

EXEMPLES D’APLICACIONS  
AMB AQUESTA ARQUITECTURA

Sistema cloud 
u-link per a la 
gestió de 
manteniments 
remots.
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En els pròxims anys, les em-
preses s’enfrontaran a grans 
canvis. L’enginyeria, el big 
data i la loT seran claus per-
què les companyies s’adap-
tin a aquesta societat del 
futur. Aquest és un dels te-
mes que es van debatre a la 
jornada sobre l’”Enginyeria 
4.0 en l’àmbit de la sosteni-
bilitat, urbanisme, medi am-
bient i millora de la qualitat 
de vida”, que va tenir lloc el 
passat 25 d’octubre a la seu 
d’ENGINYERS BCN.

L’abaratiment dels sen-
sors, la connectivitat més 
àmplia, el creixement del 
volum de dades i el fet de poder-los em-
magatzemar i analitzar permetran que, 
en cinc anys, 50 mil milions de dispo-
sitius connectats comparteixin dades, 
l’anàlisi de les quals permetrà a les em-
preses respondre a preguntes que, fins 
avui, ni tan sols s’havien plantejat.

Al sector industrial, la loT ha obert la 
porta a la indústria 4.0 i el bessó digital 
(Digital Twin), la representació 360º 
d’un actiu físic que permet connectar, 
visualitzar i analitzar les dades gene-
rades per aquest actiu durant la fase de 
disseny i la seva vida operativa, per ob-
tenir una simulació del seu cicle de vida.

Durant la fase de disseny, el bessó 
digital analitza els processos, equips i 
operacions a través de múltiples simu-
lacions per optimitzar-ne la seguretat, 
la fiabilitat i la rendibilitat, mentre 
que, en la fase d’implementació, s’ac-
tualitza constantment amb les dades 
operatives i de procés. A partir de 
l’estat de l’actiu, gràcies a la tecnolo-

Més informació: www.schneider.com

Text Xavier Barnils, 
Responsable Nacional de 
Prescripció de Schneider Electric

El futur de la indústria: el bessó digital

El bessó digital repercuteix, a més, 
en l’enginyeria del cicle de vida, en 
utilitzar la intel·ligència artificial 
amb el control avançat de processos i 
l’optimització de processos, i fins i tot 
en les variacions necessàries d’aquest 
i en el disseny d’actius, de manera que 
tanca el cercle del valor digital de for-
ma completa i eficient. 

Tot plegat acaba redundant en 
estalvis en diferents aspectes dels 
negocis, ja que els fabricants poden 
executar els processos més eficient-
ment, capacitar els nous treballadors 
de forma més efectiva i mitigar el risc 
de forma segura.  l

gia d’aprenentatge predictiu, el model 
digital identifica de manera proactiva 
les possibles fallades abans que s’esde-
vinguin. 

A més, permet definir, crear, testar, 
mantenir i donar suport als sistemes 
de seguretat en un entorn digital, la 
qual cosa possibilita validar el disseny 
d’un sistema abans de fabricar-lo físi-
cament, determinar riscos potencials 
a través de possibles escenaris i crear 
models dinàmics de l’actiu. Gràcies a la 
simulació, en definitiva, és possible evi-
tar problemes abans que ocorrin, redu-
ir el temps d’inactivitat, desenvolupar 
noves oportunitats i planificar millor. 

Un moment de la jornada sobre l’”Enginyeria 4.0 
en l’àmbit de la sostenibilitat, urbanisme, medi 

ambient i millora de la qualitat de vida”.

EL BESSÓ DIGITAL ÉS LA REPRESETACIÓ 360O D’UN 
ACTIU FÍSIC QUE PERMET CONNECTAR, VISUALITZAR I 

ANALITZAR LES DADES GENERADES PER AQUEST ACTIU 
I OBTENIR UNA SIMULACIÓ DEL SEU CICLE DE VIDA
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El passat 18 d’octubre va tenir lloc la 
Jornada tècnica sobre la reutilització 
d’aigües grises i pluvials per a l’obten-
ció de certificats de construcció sos-
tenible impartida per Roth, empresa 
orientada a generar solucions relacio-
nades amb l’eficiència energètica i sos-
tenibilitat ambiental en el camp de la 
construcció. Durant l’esdeveniment, 
els assistents van poder veure què 
aplica la normativa en reutilització i 
com ho fa, incloent-hi com es dimen-
sionen els projectes i quin pes especí-
fic té aquest tipus de tractaments en 
l’obtenció del certificat de construc-
ció sostenible.

MARC JURÍDIC
La Comunitat posseeix un dels marcs 
jurídics més avançats en el camp de la 
reutilització d’aigües, amb múltiples 
ordenances municipals que obliguen 
a aquest tipus de tractaments per a 
aigües pluvials, grises i sobreres de 
piscina. Municipis com Sant Cugat 
del Vallès o Sabadell en són pioners a 
escala nacional, i serveixen d’exemple 
per a moltes altres localitats.

EQUIPS ROTH
Roth ha desenvolupat diversos equips 
per a la reutilització d’aigües grises i 
pluvials. En aquest cas, a més de pre-
sentar els seus tres equips amb més 
notorietat en el mercat (RothRain per 
a l’acumulació d’aigua de pluja, Aqua-
Serve per a la reutilització d’aigües 
grises domèstiques per tecnologia 
MBR i EcoStep PRO per a la reutilit-
zació d’aigües d’instal·lacions industri-
als), va mostrar uns quants casos pràc-
tics en instal·lacions de referència. 
Aquests equips, a més de ser dissenyats 

Més informació: www.roth-spain.com

Text Iñigo Lasheras, 
Departamento Técnico División I, III y IV

La reutilització d’aigües per a l’obtenció  
de certificats en construcció sostenible

mari, així poden estudiar el termini 
d’amortització i viabilitat del projecte.

AVANTATGES PER OBTENIR 
ELS CERTIFICATS 
En l’últim bloc, Miguel Berdiel (pro-
duct manager del Departament Tèc-
nic de Roth) va explicar l’impacte que 
aquests equips tenen sobre les puntu-
acions a l’hora d’obtenir els certificats 
ECCN (que fins i tot en alguns casos 
de LEED o BREEAM arriben al 25%).

L’enregistrament de la jornada tèc-
nica es troba disponible al web del 
Col·legi i la documentació oferida per 
Roth és publicada al web www.roth-
spain.com.  l

per a solucions domèstiques, suposen 
un avantatge tant econòmic com social 
per a instal·lacions amb gran consum 
com hotels, càmpings, complexos es-
portius, piscines, etc.

La metodologia Roth consisteix a 
mostrar el dimensionat de la instal-
lació servint-se del seu propi progra-

Miguel Berdiel va presentar els 
diferents equips i va explicar la 

metodologia Roth.

ELS EQUIPS DE ROTH 
SUPOSEN UN AVANTATGE 
ECONÒMIC I SOCIAL PER 
A INSTAL·LACIONS AMB 
GRANS CONSUMS COM 
HOTELS I CÀMPINGS
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Armacell, el fabricant líder de mate-
rials d’aïllament flexibles, presenta 
ArmaComfort, la nova gamma de pro-
ductes de control acústic d’alt rendi-
ment per a canonades d‘aigua pluvi-
als i residuals. La gamma ofereix un 
control acústic molt eficaç i ambdues 
solucions són molt fàcils d’instal·lar. 
Si es comparen amb productes tradi-
cionals, els materials multicapa per 
a aïllament acústic assoleixen una 
reducció més elevada del soroll amb 
menys gruix de paret. Els productes 
ArmaComfort són flexibles i es po-
den col·locar fins i tot en espais molt 
reduïts. 

SOLUCIONS DE CONTROL 
ACÚSTIC MOLT EFICACES
El soroll procedent de les canonades 
d’aigües residuals i de les canonades 
interiors d’aigües pluvials es per-
cep com un fet especialment molest. 
El soroll de la caiguda de l’aigua es 
transfereix a través de canonades no 
protegides cap a elements de parets i 

Més informació: www.armacell.com

Text Ángel E. Ramírez Rojas, 
director tècnic d’Armacell Iberia

Armacell presenta ArmaComfort, el confort 
d‘unes instal·lacions silencioses

base Armaflex, ArmaComfort AB 
evita de manera fiable la condensa-
ció a les canonades. 

FLEXIBLE I ROBUST 
Els nous materials d’aïllament acústic 
són flexibles, però tenen una superfí-
cie més resistent que els productes 
Armaflex tradicionals. S’instal·len de 
manera similar a qualsevol material 
d’aïllament elastomèric i no requerei-
xen eines especials. El gruix reduït de 
paret del material suposa un avantat-
ge durant el procés d’instal·lació per-
què l’espai sol ser escàs, especialment 
en aquestes àrees d‘aplicació. 

EL CONTROL ACÚSTIC ÉS CADA 
VEGADA MÉS IMPORTANT
El soroll s’ha convertit en un dels 
problemes mediambientals més 
grans de la nostra època. Encara que 
l‘aïllament acústic dels elements 
estructurals exteriors sigui bo, els 
sorolls molestos de l’interior de l’edi-
fici poden afectar seriosament a la 
qualitat de vida. Per això és essencial 
que les mesures de protecció davant 
el soroll es planifiquin de forma con-
sistent i es posin en pràctica correc-
tament, tant en la construcció d’edi-
ficis nous com en la modernització 
dels existents.   l

sostres, i d’allà fins a les habitacions 
adjacents. Els assaigs demostren que 
amb ArmaConfort el nivell de pressió 
del soroll aeri es pot reduir 16 dB (A). 

BAIXA DENSITAT DE FUM EN CAS 
D‘INCENDI
Aquests productes mostra molt bon 
comportament en cas d’incendi: 
amb B-s1,d0, ArmaComfort AB Alu 
aconsegueix la millor classificació de 
reacció al foc per a productes orgà-
nics en l‘assaig europeu SBI. A més, 
l’atractiu recobriment d’alumini pla-
tejat és perfecte per a instal·lacions 
amb canonades a la vista i revesti-
ments metàl·lics. Amb l’estructura 
de cèl·lula tancada de l’aïllament de 

Els nous materials 
d’aïllament acústic 

són flexibles però 
resistents.
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El passat 10 d’octubre es va celebrar 
la jornada tècnica “Certificació acús-
tica de l’edificació” a les instal·lacions 
d’ENGINYERS BCN. La conferència 
va anar a càrrec de Rubén López, di-
rector tècnic de l’Entitat de Control 
per a la Prevenció de la Contaminació 
Acústica TÜV SÜD ATISAE (009-EC-
PCA). Es van presentar les exigències 
que aviat es començaran a aplicar a 
Barcelona d’acord amb l’article 45-
1.4 de l’Ordenança del Medi Ambient 
(OMA). En concret, aquest article de-
termina que en tots els edificis d’habi-
tatges de nova construcció que s’hagin 
començat a executar a partir del 19 de 
maig de 2017 s’ha de realitzar un mos-
treig de l’aïllament acústic per com-
provar les exigències del CTE DB-HR. 
Això comprèn la comprovació de l’aï-
llament acústic de fins a set tipologies 
d’elements constructius de l’edifici: 
façanes, elements verticals i horitzon-
tals de separació entre habitatges, etc. 
Convé destacar que aquests mesura-
ments només els pot fer una EC-PCA.

Amb aquestes exigències es garan-
tirà que els usuaris d’aquests nous 
edificis gaudeixin d’unes condicions 
acústiques mínimes d’habitabilitat. 
En conseqüència, tot i que tradicional-
ment el sector immobiliari ha mostrat 
un punt de preocupació pel tema, es 
considera que es tracta d’una bona no-
tícia perquè representa una garantia 
de qualitat davant dels compradors.

L’inici de la ponència va servir per 
identificar els inicis i la progressió de 

Més informació: www.tuv-sud.es/eac

Text Rubén López, director tècnic 
de l’EC-PCA TÜV SÜD ATISAE

Certificació acústica de l’edificació a Barcelona

llament acústic de les façanes, ja que 
l’experiència de més de deu anys de 
TÜV SÜD ATISAE en aquest àmbit 
demostra que és l’exigència més com-
plexa que cal acomplir.

És evident que a la ciutat de Bar-
celona s’està apostant per una millor 
prevenció de la contaminació acústi-
ca, tant pel que fa a les activitats (ho 
veiem dia a dia en les tramitacions 
d’annexos III.2) com pel que fa, en 
aquest cas, a les edificacions d’ús resi-
dencial de nova construcció. En aquest 
sentit, el nostre equip d’experts està a 
la vostra disposició per donar resposta 
a aquests requeriments.  l

l’acústica de l’edificació. Malgrat que 
les certificacions de l’aïllament acús-
tic dels habitatges recents comencen 
a Barcelona, és una feina obligatòria 
des de fa més de quinze anys a la Co-
munitat Valenciana.

A continuació es va donar pas a 
l’explicació en detall del mostreig que 
s’ha de portar a terme d’acord amb 
l’article 45-1.4 de l’OMA. Es va ana-
litzar el cas real d’un edifici, mostrant 
els plànols de distribució i determi-
nant la selecció de recintes d’emissió 
i recepció de cadascun dels assaigs 
necessaris per completar el mostreig. 
Com a punt crític, es va destacar l’aï-

Comparativa entre els índexs D2m,nT,A i D2m,nT,Atr

L’empresa TÜV 
SÜD ATISAE 

va impartir la 
jornada tècnica 

a la seu del 
Col·legi. 

L’AÏLLAMENT ACÚSTIC 
ÉS UNA GARANTIA DE 
QUALITAT DAVANT DELS 
COMPRADORS D’UN 
HABITATGE
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La sensibilització social davant l’acumulació de residus en mars i oceans 
impulsa les iniciatives per solucionar aquest problema d’abast global. La 
tecnologia s’alia en aquest cas amb el món de la moda per donar sortida 
als materials recuperats i reciclats.

Nova vida per als residus plàstics

Tecnologia i moda s’alien per donar sortida 
als plàstics i altres residus recollits al mar

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Des del papa Francesc fins als líders 
de grans empreses o representants 
del món de l’espectacle i la moda 
s’han pronunciat durant els últims 
mesos en contra dels residus que 
afecten la vida marina arreu del pla-
neta. A banda de les declaracions de 
bones intencions, cal destacar les 
importants millores aconseguides els 
últims anys en la tecnologia del reci-
clatge de plàstics, que facilita la reu-
tilització dels polímers en una gran 
varietat de productes entre els quals 
destaquen els tèxtils.

Des d’aquestes pàgines de Sosteni-
bilitat del theknos vam presentar 

el febrer del 2017 diverses iniciatives 
tecnològiques per a la neteja de mars i 
oceans i ara és el moment de comple-
tar el panorama amb algunes de les 
alternatives d’utilització en el món 
de la moda dels residus de plàstics 
recuperats de les aigües.

L’edició de la passada tardor de la 
Paris Fashion Week, una de les tro-
bades de moda de més prestigi del 
món, va servir d’escenari per a la pre-
sentació de la nova col·lecció de cal-
çat de la firma Ecoalf. Les sneakers 

ROBA DE LLIT I VAMBES 
FETES 100% AMB 
PLÀSTIC D’AMPOLLES I 
RESIDUS RECICLATS 
DEL MAR I ELS OCEANS
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http://comunicaciencia.cat
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parella va sorgir el 2014 en unes va-
cances a Mèxic, quan es van adonar 
de la gran quantitat de residus plàs-
tics que cobrien les platges. Andrew 
Swiler calcula que 100 samarretes de 
la seva marca equivalen a 1.100 am-
polles de plàstic reciclat.

L’empresa valenciana 
Carmela Martí Decora-
ción, per la seva banda, va 
presentar l’abril de 2018 
la col·lecció “Sumérge-
te en el Océano Textil” a 
Hostelco-Live Hotel, en 
què demostra que els tei-
xits fabricats amb plàs-
tics reciclats poden tenir 
una immensa varietat 
d’utilitzacions i dissenys. 
En hotels, per exemple, 
les peces de Carmela 
Martí en col·laboració 

amb la firma de disseny Boma Es-
tudio inclouen des de cortines fins 
a cobrellits fabricats amb polièster 

procedent d’ampolles de plàstic 
i envasos a base de PET (polite-
reftalat  d’etilè).

UN EXEMPLE SINGULAR 
A KÈNIA

El Programa de Nacions Unides 
per al Medi Ambient dona suport 

al projecte The FlipFlopi Expe-
dition, que pretén sensibilitzar 
la societat de diversos països 
africans davant l’acumulació de 
residus al mar. L’equip dirigit 
per Ben Morrison, Ali Skanda i 
Dipesh Pabari ha construït a Kè-
nia una embarcació d’estil local 
(FlipFlopi Dhow) coberta amb 
residus plàstics, principalment 

xancletes, recollits al mar i les 

(vambes) Ecoalf presentades a les 
botigues parisenques de la cadena 
Nous tenen com a component prin-
cipal un teixit creat al 100% amb 
plàstic reciclat procedent d’ampo-
lles i residus diversos extrets del mar 
Mediterrani. 

Javier Goyeneche, president i direc-
tor general d’Ecoalf, va aprofitar la pre-
sentació de la nova col·lecció de moda 
per recordar que la filosofia de la seva 
empresa és veure materials de primera 
qualitat allà on altres només veuen es-
combraries. Ecoalf va néixer el 2009 
amb l’objectiu de posar al mercat “la 
primera generació de productes de 
moda realitzats a l’Estat espanyol 
amb materials reciclats”.

La iniciativa Upcycling the Ocean 
que promou Ecoalf en col·laboració 
amb entitats públiques i privades, 
entre les quals hi ha diverses con-
fraries de pescadors, promou la re-
collida de residus del mar i el seu 

reciclatge en forma de roba i com-
plements de moda. L’èxit de ven-
des de les primeres col·leccions de 
samarretes, jaquetes i nòrdics 
d’Ecoalf han facilitat l’expan-
sió internacional d’aquesta 
empresa compromesa amb la 
innovació i el reciclatge. 

En una línia molt similar, 
Cristina Brossa i An-
drew Swiler van cre-
ar el 2017 l’empresa 
Future Humans, 
especialitzada en 
el disseny i la 
confecció de 
roba a partir 
de fil produït 
amb plàstics re-
ciclats (a la imat-
ge). La idea em-
presarial d’aquesta 

Les armilles salvavides que 
queden abandonades en 
les platges d’Europa on han 
arribat milers de refugiats els 
darrers anys es reciclaran en 
sabates, bosses, moneders i, 
fins i tot, matalassos, gràcies al 
projecte promogut per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) que, mitjançant 
un concurs, ha captat les 
idees d’estudiants catalans 
d’enginyeria i de disseny.

La idea neix a Lesbos, l’illa 
grega on, des del començament 
de la guerra de Síria, hi han 
arribat un milió de persones 
refugiades en el seu pelegrinatge 
cap a altres punts d’Europa. Com 
a testimonis de l’èxode, queden 
milers d’armilles salvavides 
amuntegades a les platges. 
Les propostes guanyadores es 
produiran a Lesbos a través de 
Lesbos Solidarity i donaran feina 
i salari a persones refugiades. 

LES ARMILLES 
SALVAVIDES 
TAMBÉ 
ES RECICLEN

platges. El primer trajecte d’aquest 
petit veler, entre Kènia i Sud-àfrica, 
servirà per promoure la recollida i 
el reciclatge de residus a escala glo-
bal, segons destaquen els fundadors 
d’aquesta iniciativa.  l  
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Clauers fets amb armilles 
salvavides recollides a les 
platges on arriben els refugiats.

Cobrellits d’hotel fabricats amb 
polièster procedent d’ampolles 
de plàstic reciclades.
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Carmela Martí Decoración / Boma Estudio
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Creativitat, tècnica i mètode

LÚCID Design Agency, SL   

L’enginyeria i el disseny industrial són dues disciplines bàsiques i sovint 
complementàries en el disseny de producte. LÚCID Design Agency 
potencia des de Terrassa la integració de tècnica i creativitat, i es 
posiciona com un dels referents estatals en el seu ram.

Des de la seu a Terrassa, 
LÚCID Design Agency ofereix 
serveis en totes les disciplines 
relacionades amb el disseny.
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L’estudi centra l’activitat en productes 
de grans volums de producció, com 

aquesta bombeta de tecnologia LED, 
dissenyada per a Silversanz. 

L’oferta de LÚCID Design Agency en-
globa tot el procés creatiu relacionat 
amb el producte: des de la recerca de 
les necessitats del client fins a la defi-
nició final prèvia a la fabricació seria-
da. L’expertesa en aquest ampli espec-
tre de serveis és el principal avantatge 
competitiu de l’estudi terrassenc, 
actiu des de 2013, on actualment tre-
balla un equip multidisciplinari de 
22 persones distribuïdes en les àrees 
d’innovació, estratègia i disseny. 

CREANT L’ESTUDI TOTAL  
“Vam observar que, fora del disseny 
industrial d’autor, els estudis de dis-
seny sovint presentaven mancances 
de base: o bé eren potents en enginye-
ria però fluixos en la vessant més cre-
ativa del disseny, o eren bons creatius 
però els mancava capacitat tècnica 
per afrontar reptes d’enginyeria. I 

amb la idea d’oferir un servei equili-
brat en tots dos sentits, vam posar en 
marxa LÚCID”. Així narra l’origen de 
l’empresa que colidera Pol A. Fantoba, 
enginyer tècnic mecànic, soci funda-
dor de LÚCID Design Agency, junta-
ment amb el dissenyador industrial 
Marc Fabra. “Vam començar en plena 
crisi i amb empenta i determinació 
vam aconseguir arrencar, treballant 
amb clients de proximitat i concen-
trant-nos en el disseny de components 

http://www.eltecnigraf.cat
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Es dedica al disseny i innovació de 
producte, incloent-hi recerca, 
estratègia, disseny de producte i 
de serveis, de marca i digital.

Any de fundació: 2013 
Treballadors: 22 
Enginyers graduats i enginyers 
tècnics industrials: 4

Carrer de Terol, 16 B 
08221 Terrassa (Vallès Occidental) 
Tel.: 937 224 565 
info@lucid.pro 
www.lucid.pro

LÚCID DESIGN AGENCY 

Un cop consolidat l’estudi, a 
LÚCID van decidir donar-se a 
conèixer mitjançant la participació 
en concursos. En els darrers dos 
anys els dissenys de l’estudi 
terrassenc han estat guardonats 
amb dos Red Dot Award (un dels 
guardons més prestigiosos del 
sector), tres If Design Award, tres 
German Design Award, tres 
European Product Design Award, 
un Good Design Award i un Idea 
Design Award. També han estat 
finalistes dues vegades als premis 
Delta, atorgats pel FAD.

Quatre dels citats guardons 
corresponen al jardí vertical 
desenvolupat per a l’empresa 
Citysens, de Tarragona, un sistema 
modular de testos per a plantes 
d’interior amb sistema de reg 
automàtic incorporat, controlable 
mitjançant Wi-Fi. 

El jardí vertical per a interiors, dissenyat per a Citysens, consta d’un seguit de mòduls 
que s’encaixen l’un sobre l’altre i permeten diverses configuracions. El reg és automàtic 
des d’un dipòsit al mòdul inferior.

d’injecció de plàstic, la tecnologia que 
dominàvem millor. Oferíem disseny, 
gestió del projecte, subcontracta-
ció de serveis quan calia... els serveis 
clàssics d’un estudi de disseny de 
producte però aplicant el que anome-
nem thechnical creativity: desenvolu-
pament de producte amb el concurs 
de dissenyadors de sòlida formació 
tècnica i els enginyers més creatius.”  
Els clients sovint demanaven a l’estudi 
terrassenc ajuda en matèries relaci-
onades amb la comunicació: disseny 
gràfic, identitat visual, branding, na-
ming... “A causa de la demanda cons-
tant vam començar a treballar en 
altres disciplines; primer de manera 
esporàdica i, posteriorment, incorpo-
rant oficialment a la nostra oferta el 
disseny corporatiu i de pàgines web, 
catàlegs, estands, etc.”

Mitjançant l’anàlisi dels projec-
tes que duien a terme, a LÚCID van 
detectar que els encàrrecs sovint els 
arribaven amb deficiències en la de-
finició del projecte, una mancança 
que condiciona tot el procés poste-
rior. “La nostra experiència ens per-
metria fer aportacions molt valuoses 
en un apartat tan important com és 
la definició del producte, afegint ri-
gor al plantejament dels briefings i a 
l’obtenció i anàlisi de dades de mer-

cat i d’usuari. Així que vam decidir 
posar en marxa els departaments de 
màrqueting estratègic i d’innovació, 
per poder plantejar els projectes de 
manera menys reactiva, participant 
des de les fases inicials, col·laborant 
amb els clients amb l’objectiu d’incre-
mentar la rendibilitat dels projectes.”  
 
LA IMPORTÀNCIA DEL MÈTODE
L’equip de LÚCID ha incidit molt en la 
definició dels mètodes de treball com 
un sistema per millorar la qualitat 
dels serveis que ofereixen. A la recerca 
constant de l’excel·lència i la profes-
sionalitat de la gestió, s’ha analitzat 
exhaustivament el procés de disseny 
desglossant-lo, en vuit fases, i definint 
un procés que adapten a cadascun dels 
projectes: ideació, conceptualització, 
validacions intermèdies, prototipat-
ge, etc. Aplicar aquesta sistematologia 
evita iteracions innecessàries i permet 
guanyar eficiència mitjançant una di-
recció dels projectes més acurada.

Fantoba resumeix el procés creatiu 
de LÚCID com si parlés d’un arbre: 
“La recerca basada en l’observació de 
l’usuari serien les arrels que perme-
ten absorbir la informació necessària 
per plantejar la feina. La fase estra-
tègica seria el tronc, que defineix la 
direcció del projecte. Finalment, el 
departament de disseny el formen les 
diferents branques, gràcies a les quals 
es materialitza el fruit: producte, 
marca, digital, serveis...”.

La feina feta fins avui ha posicionat 
sòlidament l’estudi, i la joventut i em-
penta dels components convida a ser 
optimistes en el futur a mitjà termini: 
“Continuarem centrats en el disseny 
de productes amb grans volums de 
producció: parament, cuina i objectes 

de la llar no decoratius, electrònica de 
consum, wearables, il·luminació i pro-
ducte de valor per al servei industrial. 
Per filosofia d’empresa hem defugit les 
edicions de productes de baixa tirada, 
i crec que seguirem en aquesta línia”. 
Mantenir el ritme de creixement acon-
seguit fins ara no és una prioritat per a 
LÚCID: “El nostre objectiu és ser l’em-
presa de referència a escala estatal i un 
estudi reconegut a l’estranger. Hem 
assolit unes dinàmiques de treball i 
exigència que no fan possible pensar a 
créixer al ritme que ho hem fet fins ara. 
L’excel·lència en la nostra feina ja es 
dona per descomptat i ara la prioritat 
és concentrar-nos a crear una experi-
ència de client única, abans, durant i 
després del projecte, que aconsegueixi 
fidelitzar-lo de manera sostinguda”.l

CONCURSOS, PREMIS I NOTORIETAT

mailto:nfo@lucid.pro
http://www.lucid.pro
mailto://info@lucid.pro
http://www.lucid.pro


ENGINEERING AROUND THE WORLD

Theknos    Novembre-desembre 201844

SERGI ALBET
Membre de la 
Junta de Govern 
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A tiny new integrated mo-
dulator can transmit a 
huge amount of data. Con-
ventional modulators are 
bulky, expensive and con-
sume a lot of energy. This 
new model is 100 times 
smaller and 20 times more 
efficient. The engineers at 
the University of Harvard 
believe that this new mo-
dulator can drive large-
scale photonic circuits 

more quickly and with less 
energy loss, which would 
open the doors to a wide 
range of communications 
applications in the future. 
The researchers combined 
the best optical material 
with innovative approa-
ches to nanomanufactu-
ring and design.

Source: Harvard University
https://bit.ly/2NEtUf1

3-UNIVERSITY LIFE 

Summers at Tohoku University are a little different. There are popular short 
courses arranged that regularly attract hundreds of engineering students. A 
programme of around fifteen conferences by prominent figures in robotics 
research were a vital factor in ensuring that the classes were full. The 
conferences were accompanied by practical projects and workshops.

Summer at the University

The big little modulator 

1-ELECTRONIC ENGINEERING 
Next-generation 
heart 
monitoring

A team of engineers from the 
University of Cambridge have 
developed a new system for 
monitoring heart rhythms. The 
device can improve the 
detection of dangerous and 
irregular heart rhythms and 
reduce the mortality rate that 
affects 120,000 people per year 
in the United Kingdom.
The device is both small and 
economic and relies on a group 
of sensors to transmit real-time 
data to the cloud, where 
algorithms will identify 
clinically relevant dangerous 
and irregular heart rhythms in 
the same way as a cardiologist 
would. The sensors are of 
different types in order to 
produce more sensitive and 
specific data than current 
sensors are able to provide.

Source: University of 
Cambridge
https://bit.ly/2zHd4n5

2-HEALTH 
ENGINEERING
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Source: Tohoku 
University
https://bit.
ly/2zHd1HV

Tohoku University

https://bit.ly/2NEtUf1
https://bit.ly/2zHd4n5
https://bit.ly/2NEtUf1
https://bit.ly/2zHd4n5
https://bit.ly/2zHd1HV
https://twitter.com/@sergialbet
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The image recognition Technology 
that is used in today’s self-driving 
cars and planes relies on artificial 
intelligence. The ability to identify 
objects is of fundamental 
importance for the future of 
self-driving vehicles. A group of 
engineers from Stanford University 
have now developed a new type of 
cameral system that can classify 
images more quickly.

According to the study carried 
out, the first layer of the prototype 
camera can be thought of as an 
optical computer. It works by the 
physical pre-processing of image 
data, filtered mathematically in the 

different ways that an electronic 
computer would do. The second 
layer is a traditional digital 
electronic computer. The images are 
captured optically, like a 
photograph or a film, and each 
image captured every second is 
analysed and processed. The use of 
this new technology results in fewer 
calculations, less memory use and 
much faster reaction times, 
enabling decisions to be taken more 
quickly.

Source: Stanford University 
https://stanford.io/2y2cluH 

How artificial intelligence can help 
self-driving cars to speed up

4-ENGINEERING FOR MOBILITY

 L’ENGINYERIA AL MÓN 
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1. ENGINYERIA 
ELECTRÒNICA Els moduladors 
convencionals transmeten les 
dades consumint molta energia 
a més de ser molt voluminosos 
i costosos. Uns enginyers de 
la Universitat de Harvard han 
dissenyat un nou modulador 
20 vegades més eficient i 100 
vegades més petit. Aquest 
nou dispositiu, fabricat amb 
material òptic amb un innovador 
enfocament de nanofabricació, 
permet transmetre dades a més 
velocitat i quantitat, fet que 
obrirà la porta al futur de les 
comunicacions.

2. ENGINYERIA DE LA SALUT
Uns enginyers de la Universitat 
de Cambridge han creat un 
dispositiu que diagnostica 
possibles deficiències cardíaques. 
Està format per un conjunt de 
sensors que transmeten les 
dades al núvol on uns algoritmes 
monitoren a temps real l’estat 
de la persona. Aquesta eina 
ajuda el cardiòleg en la tasca 
d’avaluació cardíaca. 

3. VIDA UNIVERSITÀRIA 
Els cursos d’estiu d’enginyeria 
de la Universitat de Tohoku 
(Japó) gaudeixen de gran èxit, 
gràcies a la participació de noms 
importants en les diferents 
conferències en robòtica.

4. ENGINYERIA DE LA 
MOBILITAT 
Un grup d’enginyers de la 
Universitat de Stanford ha creat 
un prototip de càmeres per a 
la nova generació de vehicles 
autònoms, basades en la 
intel·ligència artificial avançada. 
Hi han construït unes càmeres 
que analitzen i processen 
imatges amb menys càlculs i més 
precisió i rapidesa per facilitar la 
presa de decisions. 

5. ENSENYANÇA 
D’ENGINYERIA 
El Tech Woman es celebra 
amb l’objectiu d’encoratjar 
les estudiants de secundària a 
cursar l’educació superior en 
enginyeria. Enguany s’ha celebrat 
amb un gran èxit i l’assistència 
de 670 estudiants de batxillerat. 
En la conferència han participat 
investigadors i professors de cinc 
disciplines d’enginyeria diferents.

   .CAT 

The Israel Institute of Technology, 
Technion, held the first conference 
for outstanding high students in the 
whole of Israel under the title “Tech 
Women”. There were 670 high 
school students in attendance, and 
the purpose was to encourage 
female students to take engineering 
courses in higher education. One of 
the messages that was repeated 

The women engineers of the future
5-TEACHING ENGINEERING 

most often was precisely that 
regardless of gender, engineers are 
people who find solutions to 
problems and help the world to 
move forwards.

Source: Technion-Israel Institute 
of Technology
www.technion.ac.il/en/2018/03/
tech-women-2018-2/

https://stanford.io/2y2cluH 
http://www.technion.ac.il/en/2018/03/tech-women-2018-2/
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ESTIGUES AL DIA

PLASTIC ROAD     
Carrils ecològics
La ciutat holandesa de Rotterdam 
col·labora amb l’empresa 
constructora VolkerWessels per 
crear un sistema vial ecològic. El 
projecte Plastic Road (plasticroad.
eu/en) es basa en carreteres fetes 
de plàstic reciclat amb residus 
recuperats dels oceans. 

La idea innovadora, però, és el 
seu disseny, que es caracteritza pels 
panells modulars que s’acoblen 
a pressió, com les peces de Lego, 
desmuntables segons la necessitat, 
de fàcil accés per a les reparacions 
i traslladables a diferents llocs. A 
més de millorar la velocitat de 
construcció de carreteres —de 
mesos a dies—, les peces tenen un 
espai buit a dins per tal de facilitar 
l’accés a l’electricitat, el telèfon 
o altres subministraments, de 
manera que no s’haurien d’aixecar 
els carrers quan s’han de fer canvis 
en les instal·lacions.

SOSTENIBILITAT

ARQUINSET
Cicle de conferències

 HABITATGE

L’ArquinFAD organitza la 
12a setmana d’arquitectura 
ARQUINSET (arquinset.org). El 
cicle s’organitza en quatre sessions 
amb conferències i debats que 
enguany se centren en l’habitatge 
i les tendències i teories de les 
darreres edicions dels premis FAD.

El segle xx va marcar la 
construcció de l’habitatge —privat, 
públic, individual o col·lectiu— com a 
principal agent pel que fa a la creació 

de tipologies funcionals, sistemes 
estructurals i organitzacions urbanes. 
El cicle qüestiona alguns d’aquests 
paradigmes en el context del segle xxi, 
tenint en compte els múltiples usos 
de l’habitatge, l’impacte tecnològic i 
l’eficiència energètica.

Tots els actes tindran lloc al 
Centre de Documentació del Museu 
del Disseny i acabaran amb una 
conversa —i una copa— amb el 
públic i els ponents.

Aquesta exposició del CosmoCaixa (agenda.
obrasocial.lacaixa.es), per a totes les edats, ex-
plica com, des dels nostres avantpassats, els 
humans hem anat desenvolupant màquines 
de tota mena que ens han permès dur a terme 
tasques abans impensables. 

La visita es pot fer acompanyada de dos ro-
bots guia, l’Ada i en Charles, tot i que no siguin 
tan àgils com ho són els humans. Al llarg del 
camí hi ha un itinerari històric de l’evolució de 
les màquines fins als nostres dies. 

Durant el recorregut, es plantegen pregun-
tes per reflexionar sobre el paper que han de 
tenir les màquines, si en un futur serem ci-
borgs o si compartirem el món amb robots que 
se’ns assemblin molt. 

RECERCA

L’expert en enginyeria elèctrica i ci-
ències de la computació Nimesha Ra-
nasinghe de la Universitat Nacional 
de Singapur i la Universitat de Maine 
als EUA, investiga com fer sentir gus-
tos que la beguda o el menjar no te-
nen. Se simulen aquests gustos a tra-
vés de l’electricitat, un pols elèctric 
molt dèbil que la llengua pot percebre 
i que rep amb el contacte dels utensi-
lis com culleres, gots, bols… Així, po-
dem sentir salada una cullerada de 
puré de verdures sense sal. A través 
de l’olfacte i la vista s’ha aconseguit 

també enganyar el cervell i crear be-
gudes com els anomenats Vocktails. 
Aquestes copes tenen elèctrodes que 
recreen l’àcid o el salat, i ho comple-
menten amb un dispositiu que deixa 
anar una aroma (llimona, maduixa…) 
per conferir un sabor afruitat a través 
de l’olfacte i la vista. Els Vocktails són 
de gran ajuda per a persones que no 
poden menjar sal o en tractament de 
quimioteràpia.

VOCKTAILS  
Simulació de sabors
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TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

TENDÈNCIES I TEORIES A LES DARRERES 
EDICIONS DELS PREMIS FAD

ROBOTS. ELS HUMANS 
I LES MÀQUINES 
Un itinerari històric

EXPOSICIÓ

https://www.plasticroad.eu/en/
https://www.plasticroad.eu/en/
http://arquinset.org/es/
http://www.cargocollective.com/tzeitel
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es
http://plasticroad.eu/en
http://plasticroad.eu/en
http://arquinset.org


21 de desembre de 2018 a les 20.30 h
Les entrades es poden adquirir al web 
www.enginyersbcn.cat/concertnadal2018 
o a la recepció del Col·legi.
Preu de l’entrada: 8 €. 

Concert
de Nadal 2018

Basílica de Santa Maria del Mar
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

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

Remuneració fins a

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

mes.

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

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

*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes cinc compres en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al
banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de
vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del
saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en
consideració el nombre de cotitulars, de manera que el saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els
saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple
de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data
contractació: 30/06/18; data primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any:
296,77 euros; data inici segon any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis,
escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses
d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes amb targeta de crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de
les quals estigui associat a aquest compte, en determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina
www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 08/10/2018 fins al 30/06/2019 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés
regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal
haver domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a
més a més, tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

dipositant.
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