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Us demano, doncs, com sempre faig, que participeu 
en les votacions dels dies 18 i 19 de desembre, sigui 
quin sigui el sentit dels vostres vots, ja que la vostra 
participació és molt important perquè el Col·legi 
segueixi, malgrat les dificultats, avançant cap al futur.  

QÜESTIÓ DE NOMS
El passat mes de juny la Generalitat va estimar el recurs 
de la Federació d’Asociacions d’Enginyers Industrials 
d’Espanya contra l’actual denominació de Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona, que figura als Estatuts —també s’ha hagut 
de modificar el nom del Consell, que feia referència 
als enginyers graduats de la branca industrial. Segons 
exposen, la denominació 
d’Enginyers Graduats pot 
induir a confusió. Com 
a resultat, la conselleria 
de Justícia ens ha 
requerit que posem als 
Estatuts l’anterior nom 
de Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de 
Barcelona, cosa que 
farem. Però, tot i que el canvi obeeix a una exigència legal, 
s’haurà de sotmetre també a votació en la propera Junta 
General Extraordinària de desembre, ja que qualsevol 
canvi estatuari ha de passar per una junta general. Val a 
dir que des del Consell Català i des del Consell General 
s’està estudiant un nom per als col·legis que inclogui els 
graduats, però que no pugui ser objecte de recurs. Però 
una cosa volem deixar clara: mentrestant, mantindrem 
visible com fins ara la nostra marca registrada 
d’ENGINYERS BCN - Col·legi d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.  l

El 21 de juny de 2013 vaig prendre possessió 
del càrrec de degà amb la il·lusió de treballar 
de valent per aconseguir el Col·legi del 
futur que necessitem. Ara, més de sis anys 
després, la il·lusió continua intacta i, amb 

el bagatge de l’experiència adquirida, m’agradaria poder 
optar a presentar-me a un tercer mandat al davant del 
Col·legi. Un dels motius és que el temps passa volant i no 
crec que amb l’any i mig que queda pugui veure tancats 
molts projectes que estan en marxa i d’altres que ni 
tan sols podran començar abans d’acabar aquest segon 
període. M’agradaria, també, veure materialitzada la 
nostra Visió de ser el col·legi de referència de l’enginyeria 
a Catalunya, cosa que anem pel camí de ser-ho. D’altra 
banda, també hi ha el Consell de Col·legis i la METGEC, 
dels quals soc el president, que tenen projectes en 
defensa de la professió, alguns de llarg recorregut, en 
els quals desitjaria continuar participant. Per tot plegat, 
vull proposar-vos ampliar fins a tres el nombre màxim 
de possibles mandats consecutius en el mateix càrrec, 
tal com diu la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals. Només 
cal adequar-hi l’article 39 dels nostres Estatuts, redactat 
el 1996, que parla de dos mandats de quatre anys.

Així doncs, el 19 de desembre, a banda de la Junta 
General Ordinària d’aprovació del pressupost, se’n 
celebrarà una d’extraordinària per decidir si adaptem els 
Estatuts actuals a l’esmentada llei catalana de col·legis, 
pel que fa al nombre de mandats. Val a dir que, si fem el 
canvi, no serem els únics, ja que per exemple els enginyers 
industrials, els enginyers tècnics d’obres públiques i els 
enginyers tècnics agrícoles, entre molts d’altres, també 
poden fer tres mandats consecutius, i em consta que 
diversos col·legis també estan en procés de fer l’adaptació.

UN TERCER MANDAT

M’AGRADARIA 
EN UN PROPER 
MANDAT ASSOLIR 
ELS REPTES QUE 
TENIM PLANTEJATS

Les plaques fotovoltaiques dalt de la taulada d’un edifici d’habitatges evidencia que l’energia solar guanya 
terreny en l’autoconsum, que és, a la vegada, la clau per fer que augmentin les instal·lacions i l’ús de les 
energies renovables que ens permetran assolir els reptes per tenir un món més sostenible.

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

LA BANCA ENS CONVIDA 
A CONSUMIR MÉS!

 En obrir els correus d’internet em surt avui una 
oferta de Caixabank d’un préstec de molts 
milers d’euros. Altres entitats m’ho recorden 
pel mòbil o pels mitjans de comunicació i no 
parlem dels establiments financers de crèdits 

que dia si dia també m’ofereixen microcrèdits a uns costos 
descomunals, tot sigui dit. Però em quedo amb els bancs. Si 
teniu curiositat, entreu als webs dels grans i veureu quines 
ofertes...! N’hi ha que són d’allò més sucoses, per si volem 
canviar la cuina, o comprar electrodomèstics o un cotxe... 
La banca des del 2016 s’ha llançat a una campanya 
desmesurada per oferir crèdits al consum. Què li passa a la 
banca? Que els ingressos pels crèdits al consum són una 
manera de millorar el marge financer.

Estem en una època en què el BCE està injectant diners 
al sistema bancari per un tub. La banca ha de col·locar 
aquests diners en crèdits a empreses o als particulars, sigui 
en forma d’hipoteques o de crèdits al consum. Si no ho fa i 
els té guardats al BCE, li cobren interessos (els famosos 
interessos negatius) i, per tant, ha de pressionar per 
aquesta banda... i per les comissions. Bé, les empreses 
sembla que demanen pocs diners, ja que les grans —que 
són les que compten— prefereixen captar-los directament 
dels mercats mitjançant emissions d’obligacions. Les 
hipoteques els deixen poc marge, ja que hi ha una 
competència ferotge entre entitats i els preus a què signen 
les variables estan al voltant de l’1,5%. Està clar, doncs, que 
el que els interessa és col·locar el màxim possible de crèdits 
al consum, dels quals en treuen un interès al voltant del 
8%. Per cert, un dels tipus més alts d’Europa en aquesta 
mena de préstecs. I no oblidem que la matèria primera que 
fan servir no els costa pràcticament res, perquè gairebé no 
paguen els dipòsits dels estalviadors.

I això ho estan fent des del 2016. El saldo viu global 
d’aquests crèdits que ens conviden a consumir, ha pujat en 
aquests tres anys i mig un 55%. Per això el governador del 
Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha llançat 
aquest estiu la primera veu d’alerta davant un repunt de la 
morositat en el crèdit al consum com a preludi de la 
desacceleració de l’economia. “Les entitats han de reforçar 
els seus criteris de concessió de crèdits per aconseguir que 
el significatiu increment de la morositat que s’està 
observant, es moderi”, va dir. De fet, segons la darrera 
enquesta de préstecs del Banc d’Espanya, sembla que els 

criteris de concessió de crèdits per al consum i altres 
finalitats es van endurir entre abril i juny de 2019, per 
tercer trimestre consecutiu. I per això, el creixement de la 
demanda de crèdit per a consum i altres finalitats s’hauria 
reduït lleugerament durant el segon trimestre de 2019.

Malgrat aquesta presumpció, el ritme de creixement del 
saldo viu ha estat de l’11% interanual en aquest període en 
el global d’entitats, però puja al 18% en el cas concret dels 
bancs. Potser tindrà raó el servei d’estudis del BBVA quan 
diu que “en el conjunt de l’any, es preveu que el nou 
finançament al consum segueixi creixent, encara que a 
taxes menors que les registrades el 2018, el que es traduirà 
en una expansió més acotada del saldo viu”.

Bé, veurem per on van les coses en els mesos que falten 
per tancar l’exercici. I, sí, queden les comissions. La gran 
banca va registrar el 2018 un fort increment en aquests 
ingressos que cobra als seus clients per diferents serveis i la 
gestió dels seus actius financers. Només a Espanya, la 
recaptació per aquestes partides va arribar als 8.314 milions 
d’euros i va tancar l’exercici amb una alça del 8,47% respecte 
a 2017. Em temo que aquesta és una situació de mal resoldre 
mentre els tipus oficials del BCE siguin negatius. I segons el 
senyor Draghi, sembla que n’hi ha per temps. Cal no oblidar 
que la banca és el negoci que sempre té alguna possibilitat de 
trobar una escletxa per carregar al client els seus costos, cosa 
que no passa a cap més sector econòmic...  l

O
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL I CONEIX EL TEU COL·LEGI

“La celebració dels 25 anys  
del Col·legi serà molt especial”

Miquel Carreras, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting

Quan toca preparar la Nit del Col·legiat i la Professió tothom el mira a ell. Miquel Carreras fa gairebé 
vint anys que és “a la casa” i una bona part d’ells els ha passat entre bastidors, preparant els actes 
socials del Col·legi. També és qui fa clic amb el ratolí per enviar, cada dijous, el butlletí de notícies i 
una de les cares al darrere de les nostres xarxes socials. En aquest número l’entrevistem per 
conèixer el que normalment no es veu i per saber què prepara ENGINYERS BCN per a aquest 
proper any, quan es commemora un quart de segle de l’existència del Col·legi.

Recordeu aquella vegada que un pro-
blema tècnic va impedir una actuació 
musical en un moment de la Diada? No? 
Això és perquè en Miquel Carreras, amb 
l’ajuda d’altres professionals, va fer bé la 
seva feina. La reacció va ser ràpida: es va 
canviar l’escaleta i el públic mai no se’n 
va assabentar. En Miquel forma part del 
Departament del Col·legiat, Comuni-
cació i Màrqueting, i una de les seves 
tasques és fer de cada acte social un es-
deveniment no només sense imprevis-
tos, sinó també únic. “Sempre miro que 
la propera Nit del Col·legiat o jornada de 
portes obertes, o el que sigui, tingui un 
nou format, es faci en un espai diferent 
i atregui nous col·legiats. No és fàcil, 
però gaudeixo molt fent-ho”, assegura. 
Es tracta d’actes que, com el Concert 
de Nadal, mouen centenars de perso-
nes o fins i tot més d’un miler. “Sempre 
em crida l’atenció com al final potser 
duren un parell o tres d’hores, però la 
feina que hi ha al darrere, de proveï-
dors, equip humà, programes, càte-
rings, etcètera, fa mesos que es treba-
lla.” A més, en Miquel ha de tenir en 
compte les modes, que també afecten, 
i molt, els actes socials. “Abans tot 
eren auditoris, teatres... guions rígids, 
més institucionals. Ara busco espais 
més diferents, amb un punt d’història 
o un estil nou.”

BUTLLETINS I XARXES
No només d’actes socials viu el nostre 
protagonista. També s’encarrega de 
la gestió de la presència del Col·legi a 
les fires del sector i d’alguns dels cor-
reus electrònics que s’envien als col-
legiats. “Soc l’spammer del Col·legi”, 
diu en broma. Un d’aquests spam és el 

butlletí dels dijous, amb les notícies 
del Col·legi, les informacions profes-
sionals més destacades i les properes 
activitats programades. Un altre és 
l’Agenda de Formació i l’Espai Em-
presa, amb avantatges i informació 
comercial del sector. Sense oblidar el 
Butlletí per la Igualtat, amb notícies 
per al foment de les dones enginyeres, 
que es fa arribar a tots els membres de 
la Comissió per la Igualtat. En Miquel 
repassa com aquesta “pota comuni-
cativa” ha evolucionat: “Ara les plan-
tilles que fem servir són responsive i 
s’adapten a tots els dispositius. Tam-
bé intentem que siguin més visuals i 
fer enviaments més especialitzats, i, 
per tant, més adaptats als interessos 
dels nostres destinataris”.

Un altre àmbit del Col·legi que ha 
canviat considerablement els últims 

mesos és el de les xarxes socials. En 
Miquel forma part de l’equip d’ENGI-
NYERS BCN que les gestiona i ho pot 
confirmar: “Hem fet una forta aposta 
per les xarxes. Ara són més visuals, 
amb més vídeos, i amb un estil més 
personal i atractiu”. 

2020
Miquel Carreras ja està preparant els 
actes de l’any vinent, uns actes que 
tenen un punt diferent, ja que se cele-
bren 25 anys de la creació del Col·legi 
de Barcelona. No ens en pot donar els 
detalls, però sí que augura que seran 
“molt especials”: “És un quart de se-
gle i, per tant, es vol fer alguna cosa 
diferent”. La seva experiència mun-
tant esdeveniments l’aconsella ser 
prudent, sap que les millors sorpreses 
es desvelen a l’últim moment. l
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TECNOAULA

Novembre-desembre 2019    Theknos

1. Càlculs senzills d’estructures
Formació en la qual es desenvoluparan petits càlculs d’estructura 
i fonaments per a projectes, per exemple, el de naus industrials.
13, 15, 20 i 22 de gener, de 17 a 20 h.

2. Curs pràctic de gestió d’energia mitjançant microxarxes 
elèctriques (Smart Micro-Grid)
Curs preparatori per a professionals amb visió de futur immediat, 
interessats a abordar l’ús de les microxarxes smart per a una 
gestió eficient i eficaç de l’energia elèctrica.
Del 21 de gener al 5 de febrer.

3. Enginyeria elèctrica i de control en instal·lacions frigorífiques
Per conèixer el procés d’automatització d’una instal·lació de 
fred industrial, els aspectes que cal tenir en compte en la fase 
de disseny i les diverses opcions per augmentar l’eficiència 
energètica.
31 de gener, de 9 a 14 h.

L’alumnat puntua la formació  
del Col·legi amb un 7,75
El 2019 ENGINYERS BCN ha programat 70 cursos. Acabades les formacions sempre s’ha 
demanat als alumnes que emplenin una enquesta de satisfacció. Us presentem els 
resultats dels qüestionaris realitzats aquest any.

Sempre que arriben aquestes dates, 
des d’ENGINYERS BCN fem balanç 
de l’any. Hem repassat les enquestes 
que els alumnes dels nostres cursos 
emplenen i aquí us en presentem el 

resultat. La conclusió principal és que la 
nota global és de notable, en la línia dels 
últims anys. Destaquen, a la part superi-
or del rànquing, el grau d’expertesa del 
professorat (8,3) i l’ambient creat (8). 

David Huelva, cap del departament de Formació

“Estem contents, però la idea és continuar 
millorant”
El capità del vaixell al departament de Formació és 
David Huelva, amb qui comentem els resultats de les enquestes: “Hem 
obtingut un notable, que no està gens malament. Estem contents, però 
sempre es pot millorar. Aquesta és la idea, anar cap a l’excel·lència”. 
Aquestes notes les utilitzen per saber què funciona i què no. “Hem 
canviat coses a partir de les enquestes. Per exemple, ara intentem que 
les formacions siguin més pràctiques”, assegura. Un any després de 
la seva posada en marxa, David Huelva també valora el nou campus 
virtual: “Hem tingut un bon feedback. Ara els alumnes tenen un entorn 
de treball molt més fàcil d’utilitzar, els apunts abans de començar la 
formació i una manera directa de contactar amb el professor”.

Més informació i inscripcions: 
www.enginyersbcn.cat/agenda

La nota més fluixa és respecte la du-
rada (6,2). La qualitat dels apunts, 
l’atenció rebuda i la satisfacció del 
curs obtenen un notable.

QUALITAT I QUANTITAT
A principis d’any s’estrenava el 
nou campus virtual del Col·legi. 
Durant el 2019 s’han programat 
70 cursos, i abans de tancar l’edició 
d’aquest número el total d’assis-
tents era de 251. De l’alumnat po-
dem dir que el 75% eren col·legiats 
i que gairebé la meitat provenien 
de l’empresa privada, seguits molt 
de prop per professionals d’exerci-
ci lliure. 

De cara al 2020 el Col·legi vol se-
guir millorant aquestes qualifica-
cions. El nou any es presenta amb 
novetats importants al departa-
ment de Formació. Properament 
us les anirem desvetllant. l

http://www.enginyersbcn.cat/agenda
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ACTIVITATS

Expoelectric continua creixent: 
rep prop de 25.000 visites! 

El passeig de Lluís Companys de Bar-
celona es va tornar a omplir de vehi-
cles elèctrics, famílies i professionals 
en la novena edició d’Expoelectric, la 
fira més important del sector al sud 
d’Europa. Més de 50 expositors i unes 
25.000 persones són algunes de les xi-
fres que deixa aquesta edició.

ACTVITATS PER A TOTHOM
Petits, grans, tècnics, usuaris... Tot-
hom tenia el seu espai a Expoelectric. 
Els visitants van poder veure i provar 
els últims models elèctrics d’Audi, Nis-
san i Mercedes, entre molts d’altres. 
Aquells que tenien dubtes sobre el 
funcionament d’aquests vehicles o de 
la seva recàrrega els van poder resol-
dre als e-Col·loquis. Molt diferent era 

l’e-Concert, on la música en directe es 
fusionava amb la circulació dels cotxes 
sostenibles, o les activitats infantils, 
per conscienciar el públic en seguretat 
viària. 

ELS COL·LEGIATS, UNA REFERÈNCIA
ENGINYERS BCN ha promogut els 
col·legiats com a professionals de refe-
rència en una zona que s’estrenava en 
aquesta edició: l’Espai d’Autoconsum. 
Es tractava d’un punt d’informació 
sobre aquest mitjà de producció que 
actualment viu un petit boom. El Col-
legi ha aprofitat aquest aparador per 
informar empreses i ciutadans sobre 
com trobar col·legiats que els puguin 
donar un cop de mà per desenvolupar 
l’autoconsum. l

Un símptoma que l’ús del vehicle 
elèctric creix és el nombre de 
visitants a Expoelectric. Un any 
més, la fira del cotxe sostenible i 
les energies renovables ha 
incrementat les xifres: més 
metres quadrats, més models i 
més ciutadans. ENGINYERS 
BCN, entitat coorganitzadora, 
també ha estat responsable de 
l’èxit d’aquest esdeveniment 
celebrat els dies 2 i 3 de 
novembre.

Expoelectric 2019 va tornar a celebrar-se a Arc de Triomf.
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Voteu els pressupostos de 2020 i la modificació d’Estatuts

El 19 de desembre a les 19 h se 
celebrarà la Junta General Ordinària, 
i a les 20.30 h, la Junta General 
Extraordinària. L’objectiu és 
presentar i votar, respectivament, 
el pressupost de l’any que ve i la 
modificació estatutària parcial.

Les juntes seran, com sempre, 
obertes a tots els col·legiats i 
precol·legiats: es faran a la sala d’actes 
d’ENGINYERS BCN (Consell de 
Cent, 365) i s’emetran per internet 
via videostreaming (des d’on també 
hi haurà l’opció d’enviar preguntes). 
Podreu votar tant presencialment 
com de manera telemàtica.

EL PROCÉS DE VOTACIÓ
Podreu votar de dues 
maneres:
•  Presencialment: A mà 

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

•  Telemàticament: A partir 
de les 9 del matí del 18 de 
desembre i fins que així ho 
anunciï el secretari a la junta 
del 19 de desembre. Es farà 
a través d’un sistema que 
permetrà emetre el vot en 
línia, tant des d’un dispositiu 
fix (ordinador) com mòbil 
(telèfon mòbil o tauleta).l

Una fira sostenible 
A Expoelectric no només es parla d’eficiència energètica, també es practica. 
L’anella energètica és un sistema que ha permès a la fira autoabastir-se 
gairebé del tot. S’ha creat una xarxa estable per a la distribució de l’energia 
generada d’origen renovable. 

L’anella energètica respon a un concepte de xarxa aïllada on un 
convertidor empra l’energia emmagatzemada en un vehicle elèctric per 
generar digitalment una xarxa elèctrica trifàsica d’elevades prestacions. El 
convertidor fa d’inversor mestre i permet subministrar o absorbir l’energia 
necessària per assegurar el balanç de potències en el sistema, gràcies al seu 
algoritme de control. Com a fonts d’energia de l’anella també hi havia un 
camp fotovoltaic compost per divuit panells, un inversor, una bateria, una 
furgoneta de les brigades de neteja de Barcelona, un vehicle elèctric i un 
carregador. Altres fonts addicionals eren dues bateries de moto elèctrica.

David Jiménez, cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN, va explicar el 
seu funcionament in situ als professionals i a la ciutadania que durant la fira 
van assistir a les visites tècniques organitzades pel Col·legi.

Junta General 
Ordinària
Data i hora: 19 de desembre, 19 h.
Lloc: sala d’actes d’ENGINYERS BCN.

Junta General Extraordinària
Data i hora: 19 de desembre, 20.30 h.
Lloc: sala d’actes d’ENGINYERS BCN.

Consulteu tota la documentació i 
més informació d’interès a www.
enginyersbcn.cat/junta2019.

Els e-Col·loquis van resoldre els dubtes de 
la ciutadania sobre el vehicle elèctric.

Tècnics d’ENGINYERS BCN van informar 
sobre autoconsum a ciutadans i empreses.

http://www.enginyersbcn.cat/junta2019
http://www.enginyersbcn.cat/junta2019
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ACTIVITATS

FUNCIONAMENT DE LA  
BORSA DE TREBALL 
Revisió. La Borsa de treball d’EN-
GINYERS BCN està especialitzada 
en oportunitats exclusives per a en-
ginyers de l’àmbit industrial. Totes 
les ofertes són revisades pel nostre 
equip abans de ser publicades. Així 
ens assegurem que es compleixen 
uns mínims de qualitat, tant pel que 
fa al perfil sol·licitat com a les condi-
cions laborals. Tot i així, quedarà en 
les mans d’ambdues parts —l’empresa 
i el candidat—, pactar els termes de la 
feina i la contractació. En cas de tenir 
dubtes, els col·legiats es poden dirigir 
al Servei d’Ocupació i Promoció Pro-
fessional o al d’Assessorament Jurí-
dic, en funció de la consulta.

Desxifrem la Borsa de treball

Filtres. Les ofertes queden publicades 
en el llistat general, visibles en for-
mat resumit a l’àrea pública del web 
i completes dins la sessió de Borsa de 
treball de cada col·legiat. Aquest llis-
tat permet aplicar uns filtres bàsics: 
especialitat, nivell d’experiència i pa-
raula clau (vegeu el quadre 1).

A més d’aquests filtres generals, les 
persones inscrites a la Borsa de treball 
disposen de la pantalla de criteris de 
preselecció, on poden depurar el filtre 
de les ofertes (vegeu el quadre 2).

Informació. Un cop dins les ofertes, 
trobarem informació sobre l’activitat 
de l’empresa, les funcions, la jornada, 
el tipus de contracte, la retribució i 
els requeriments vers el candidat. 

Les ofertes es publiquen en català, 
castellà i anglès, ja que podem rebre 
ofertes de tot el món. Es recomana 
contestar sempre amb el currículum i 
una carta de presentació, fent servir el 
mateix idioma emprat per l’empresa. 

Tot i que són les empreses les que 
decideixen quina informació volen o 
no volen publicar (per exemple, el seu 
nom) els camps principals han de ser 
omplerts obligatòriament, cosa que 
facilita una millor selecció de les ofer-
tes per als col·legiats i precol·legiats, 
així com la preparació de les seves 
candidatures. Cal que els candidats 
que es presenten a les vacants tinguin 
especial cura dels continguts que en-
vien, adaptant el currículum i la carta 
sempre que sigui necessari.

DECIDIR QUAN INSCRIURE’S 
A UNA OFERTA
En l’èxit o el fracàs d’un procés de 
recerca de feina entren en joc molts 
factors: el perfil del candidat, l’es-
tat del mercat laboral, la manera de 
presentar les candidatures... Però hi 
ha un aspecte, molts cops menystin-
gut o fins i tot oblidat, que té a veure 
amb l’ajust entre el que busquen les 
empreses i el nostre perfil i amb la se-
lecció de les ofertes que fem a l’hora 
d’enviar el nostre CV.

Fa anys la tendència era una altra, 
semblava que la quantitat de candi-
datures era primordial per aconseguir 
una feina. Avui cal filar molt més prim. 
La qualitat s’imposa per davant de la 
quantitat, i per això es recomana ser 
curós a l’hora de preparar les candida-
tures i de decidir si enviar-les o no. A 
més, hem de tenir present que el nom-
bre d’inscrits en una oferta en la major 
part dels casos no en determinarà la 
qualitat, sinó que es tracta més aviat 
d’una tendència en el mercat. 

En aquest punt entra en joc l’auto-
coneixement, que serà sempre el pri-
mer pas d’una bona recerca de feina. 
Es tracta de saber quins són els nostres 
punts forts i febles, els nostres objec-
tius ideals i els mínims a assolir, el que 
ens agrada i el que podem aportar com 
a professionals. En aquest sentit, no es 

Cristina Olmos. Departament 
del Col·legiat, Comunicació i 
Màrqueting a ENGINYERS BCN

Quines són les claus per optimitzar la recerca de feina? Hi ha moltes maneres de fer les 
coses. El Col·legi et dona els recursos i tu decideixes com utilitzar-los. Et donem eines per 
aprofitar la Borsa de treball del Col·legi i el mercat laboral actual.

CRITERIS DE 
PRESELECCIÓ

Desitjo rebre ofertes 
per correu electrònic

Aquesta opció permet activar/desactivar 
les notificacions de les ofertes al correu 
electrònic, tot i conservar l’alta a la Borsa 
de treball

Perfil
Tinc coneixements
Tinc experiència
M’interessa

Remuneració i 
ubicació

Tipus de contracte
Remuneració mínima
Població del lloc de treball

FILTRES 
BÀSICS

Especialitat
Titulació d’Enginyeria 
Mecànica, Electricitat, Disseny...

Nivell d’experiència
Indispensable
Convenient
No necessària

Paraula clau
Distingeix l’idioma  
Ex. manteniment, mantenimiento...

Quadre 1

Quadre 2
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tracta només de trobar un lloc de tre-
ball, sinó també que sigui un bon lloc 
de treball. D’altra banda, cal recordar 
que sol estar molt mal vist per les em-
preses que un mateix candidat es pre-
senti indiscriminadament a qualsevol 

vacant, sense un criteri consistent a 
l’hora de decidir. Les ofertes s’han de 
llegir bé i de principi a fi abans d’ins-
criure’s, contrastant si complim una 
bona part dels requisits. Si bé és cert 
que no cal encaixar al 100%, sí que 
com a mínim cal fer-ho en un 70% dels 
punts, aproximadament. 

ELS TEMPS QUE CORREN  
EN EL MERCAT LABORAL
L’informe sobre el mercat laboral 
que el Ministeri de Treball, Migraci-
ons i Seguretat Social emet trimes-
tralment indica en la publicació del 
passat mes de setembre que l’atur ha 
baixat novament, a més de destacar 
Catalunya com una de les comunitats 
autònomes amb major descens de 
desocupació. A aquestes bones notí-
cies se suma la publicada dins d’altres 
informes, emesos per les principals 
consultores de selecció i recursos 
humans, que amplien la informa-

tic publicat pel Col·legi, el perfil més 
buscat per les empreses és el d’engi-
nyer d’instal·lacions, que despunta 
considerablement respecte a la resta 
de les posicions. Un aspecte que cri-
da l’atenció aquest any 2019 és que 
s’estan demanant enginyers per a la 
resta d’ocupacions de manera força 
equitativa, tot i que els caps de pro-
jecte i la prevenció de riscos laborals 
són les que segueixen de més a prop. 
Els tècnics comercials continuen sent 
buscats, però de la segona posició 
que solia ocupar pel que fa al nombre 
d’ofertes, ha passat a ser la quarta dins 
la nostra Borsa de treball. 

Els graduats en Enginyeria Mecà-
nica i en Enginyeria Elèctrica són els 
més sol·licitats, tot i que moltes vega-
des l’empresa no especifica l’especia-
litat i marca l’opció “indistinta”. Això 
vol dir que l’oferta va dirigida a tot el 
col·lectiu del Col·legi. l

ció i assenyalen que els enginyers de 
l’àmbit industrial estan entre els més 
demanats. Es tracta d’una professió 
amb un alt nivell de rotació, però amb 
baixa competència entre candidats, 
donat el balanç positiu entre el nom-
bre d’ofertes i el de candidats. 

La tendència en els darrers temps 
apunta a un creixement de la deman-
da de perfils júnior, una millora quant 
a les condicions laborals, però alhora 
cert estancament a nivell salarial. El 
sou mitjà es manté entorn dels 30.000 
€. El sector amb un nivell de contra-
ctació més alt en el que portem d’any 
és el d’enginyeria i consultoria d’engi-
nyeria, seguit pel sector de la construc-
ció i el manteniment industrial.

Cal destacar que l’anglès, ja sigui a 
nivell indispensable o valorable, es 
demana en més del 60% de les ofer-
tes; el francès, tot i que de molt lluny, 
és la segona llengua estrangera més 
sol·licitada, i l’alemany, la tercera, 
però encara en menor mesura. A més, 
les habilitats personals més valorades 
per les empreses són la resolució de 
problemes, la flexibilitat i la capacitat 
de comunicació. 

Per la seva banda, els candidats valo-
ren especialment que les companyies 
ofereixin un bon ambient de treball, 
possibilitats de desenvolupament de 
carrera i facilitats per a la conciliació. 

ELS PERFILS MÉS SOL·LICITATS 
Si ens centrem en el perfil dels engi-
nyers de l’àmbit industrial, tal com 
indica any rere any l’informe estadís-

ÉS MOLT IMPORTANT 
SELECCIONAR BÉ LES 
OFERTES DE FEINA 
ABANS D’ENVIAR EL CV
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ENGINYERIA PER LA IGUALTAT

  

Totes dues són enginyeres de l’àmbit 
industrial. Però quan Sara Fuertes va 
néixer, Asunción Yturbe ja feia més 
de vint anys que es dedicava a l’engi-
nyeria. Dues generacions ben dife-
rents comparteixen les seves pers-
pectives amb nosaltres.

Vas rebre suport del teu entorn per 
estudiar enginyeria?
Asunción: Al principi no gaire. Els 
meus pares preferien que estudiés 
magisteri perquè consideraven que 
era una carrera més adequada per a 
una dona. No veien clar que fes en-
ginyeria perquè no veien futur per a 
una dona enginyera. Tampoc no co-
neixien dones enginyeres. Les meves 
amigues de l’escola, que van estudiar 
carreres d’humanitats, van quedar 
sorpreses.
Sara: Sí, molt. La meva família sempre 
m’ha donat un suport incondicional 
en tot allò que he fet i en les decisions 
que he pres. En aquest sentit, estic 
molt agraïda. Pel que fa als amics, el 
mateix. Saben que no és una carrera 
fàcil i sempre m’han donat molt de 
suport i s’han intentat adaptar a mi, 
fent-m’ho tot més còmode.

Has percebut masclisme a la univer-
sitat?
A: En recordo algun episodi. Tení-
em un professor molt misogin a una 
assignatura de la universitat, on no 
érem més de tres o quatre noies. Vaig 
fer un projecte amb un grup de nois 
i el vam presentar en conjunt. Lla-
vors em va dir de tot: que no estava 
gens bé, que m’hauria de presentar 
al setembre... Els meus companys, 
però, van treure bona nota. No vaig 
reclamar perquè aleshores no hi ha-
via tanta llibertat. Però en general la 

resta d’alumnes i professors em van 
tractar bé. I això que, per a mi, tenir 
tants nois de companys va suposar un 
xoc. Venia d’un col·legi de monges ex-
clusivament femení.
S: Jo, personalment, no, però sí que tinc 
amigues o conegudes que han tingut la 
dissort de trobar-se en algun d’aquests 
casos. En general, pel que he vist, els co-
mentaris masclistes venen de profes-
sors d’una edat més aviat avançada i són 
comentaris sexistes que busquen infra-
valorar o inclús desacreditar la dona. El 
problema principal és que la direcció de 
la universitat és coneixedora d’aquests 
casos, però les polítiques actuals difi-
culten molt fer fora un professor d’uni-
versitat, i no hi poden fer gaire. Per tal 
de vetllar pels alumnes potser van dis-
minuint les responsabilitats i càrrega 
de treball d’aquests docents però no els 
poden fer fora.

T’ha estat fàcil trobar feina? Algun 
problema treballant?
A: Trobar feina no em va resultar di-
fícil, però sí progressar. En la meva 

trajectòria he trobat impedi-
ments perquè es valorin els meus 

coneixements. Quan tocava promo-
cionar la meva feina sempre hi havia 
un home que passava davant meu, i 
en alguns casos penso que sense te-
nir més coneixements que jo. Amb el 
temps això ha canviat una mica; ara es 
valora més la dona. A més, sempre hi 
ha comportaments més subtils que et 
menyspreen (maneres de dirigir-se a 
tu, d’excloure’t de temes...).
S: Quan buscava feina per fer pràc-
tiques no em va ser gaire complicat 
i la vaig trobar força de pressa. Per 
contra, recentment he estat buscant 
directament una posició fixa i sí que 
m’ha costat més. No he viscut cap si-
tuació masclista treballant.

Què diries a una noia que comença 
ara en l’enginyeria?
Asunción: Que, si li agrada aquesta 
professió, tiri endavant i no miri tant 
el seu entorn, que només importa ella. 
Sobretot que no s’espanti; si té clar el 
que vol, que lluiti per aconseguir-ho.

Què li diries a una dona enginyera 
amb anys d’experiència?
Sara: M’agradaria agrair-li haver-nos 
obert camí a les enginyeres que comen-
cem ara. Estic segura que ho tenim una 
mica més fàcil gràcies a elles. l

Una professió, dos punts de vista

Què passaria si preguntéssim el mateix a una de les nostres col·legiades 
més antigues i a una de les més noves? Veuríem com han canviat els temps? 
O ens adonaríem que, en realitat, existeixen els mateixos problemes que 
abans? De masclisme, enginyeria i suport familiar parlem, entre altres molts 
temes, amb Asunción Yturbe, de 69 anys, i amb Sara Fuertes, de 23.

Asunción Yturbe

Sara Fuertes



Els primers passos per endinsar-nos al món laboral quan acabem la universitat no sempre són senzills. 
Compartir el procés amb un company amb més experiència ens ho pot fer més fàcil. D’això tracta la 
mentoria, una eina que el Col·legi posa a la vostra disposició i de la qual us parlem en aquest article.
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El millor és que primer ens posem 
tècnics. La pràctica del mentoring 
o mentoria és el procés en què una 
persona facilita el desenvolupa-
ment d’una altra amb l’objectiu 
d’accelerar l’aprenentatge, millo-
rar els resultats i superar barreres. 
Aclarida la definició, sempre va bé 
continuar amb una mica d’histò-
ria. El concepte de mentor parteix 
de la mitologia grega. A l’Odissea 
homèrica s’explica com, en l’ab-
sència d’Ulisses, Mèntor va ser la 
figura de referència de Telèmac, el 
seu fill, fent-li de model, mestre, 
suport i referent. La pràctica de la 
mentoria és, doncs, molt antiga i ha 
servit perquè infinitat de persones 
es desenvolupessin seguint l’estela 
d’altres que ja han fet un llarg camí.

És molt habitual trobar la figura 
del mentor dins de grans corporaci-
ons, on els treballadors nous troben 
el suport d’un company que coneix 
bé el lloc de treball, o, si més no, la 
manera de funcionar i la filosofia de 
l’empresa.

EL MENTOR
Ara tornem al present. És moment 
de comentar el paper dels dos pro-
tagonistes: el mentor i el mentorat. 
El primer té la missió d’aportar la 
seva experiència i coneixements a 
companys amb potencial. Aquesta 
figura sap donar marge al mento-
rat, és font d’inspiració, dona fona-
ments per a un treball realista i és 
generós compartint coneixements i 
recursos (fent, per exemple de con-
nector amb altres professionals). 
Alguns consells per a qui vulgui ser 
un bon mentor? Prendre’s temps 
per preparar-se és aconsellable, te-
nint clar què és i què no és mentoria 
i el que es vol comunicar durant el 
procés. És important que a continu-
ació es familiaritzi amb el mentorat 
preguntant-li els seus punts forts i 

febles, el que espera de la trobada, 
els objectius que té... Més enda-
vant, cal generar confiança deixant 
de banda l’ego, no donant res per 
fet i vigilant les expectatives que es 
generen. Preguntar molt i establir 
objectius, contemplar els possibles 
perills, avaluar la relació i decidir 
com i quan finalitzar el procés, con-
tribuiran a l’èxit.

EL MENTORAT
Per la seva banda, el mentorat ha 
d’indicar què espera de la mento-
ria. És a dir, no només és deixar-se 
aconsellar! Ha d’implicar-s’hi, sa-

ber acceptar crítiques, comunicar 
de manera assertiva i preguntar 
activament. En definitiva: s’ha de 
deixar orientar. El mentorat també 
s’ha de preparar adequadament so-
bre la mentoria, saber presentar-se 
de la millor manera possible i ha de 
saber, igualment, qüestionar el seu 
interlocutor. De manera semblant 
al mentor, cal que estableixi uns 
objectius específics, mesurables, 
realistes i delimitats en el temps. 
Per acabar, és aconsellable que es-
tableixi una agenda, es comprome-
ti amb el procés i doni feedback al 
seu mentor. l

COL·LEGI JOVE

Sortint de la closca: 
què és i com preparar-se per a la mentoria

El Col·legi continua posant en 
contacte mentors i mentorats
Ja fa dos anys que el Col·legi va posar en marxa el programa Mentoria 
i des de llavors han estat diversos els col·legiats que, d’una banda, han 
trobat algú experimentat que els resol els dubtes i, de l’altra, algú a qui 
transmetre la seva experiència. 

Doneu-vos d’alta com a mentor o mentorat a enginyersbcn.cat/
mentoria i que comenci l’intercanvi de coneixements! Si teniu cap consulta 
sobre el programa podeu contactar amb ocupacioipromocio@ebcn.cat. 

http://www.enginyersbcn.cat/mentoria
http://www.enginyersbcn.cat/mentoria
mailto:ocupacioipromocio@ebcn.cat
http://enginyersbcn.cat/mentoria
http://enginyersbcn.cat/mentoria
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La Llei 31/1995 de prevenció de riscos 
laborals defineix la prevenció (PRL) 
com el conjunt d’activitats o mesures 
adoptades o previstes en totes les fa-
ses de l’activitat de l’empresa amb la 
finalitat d’evitar o disminuir les pos-
sibilitats que un treballador pateixi 
un dany com a conseqüència de fer 
la seva feina. L’objectiu és anul·lar els 
riscos o, almenys, disminuir els que 
no es poden eliminar totalment.

CULTURA DE LA PREVENCIÓ
Des que es va promulgar aquesta llei 
el 1995, són molts els assoliments 
aconseguits en matèria preventiva, 
però també hi ha marge per a la mi-
llora. “Al llarg dels anys, la prevenció 
ha fet un pas endavant cap a la pro-
moció”, asseguren des de Wellbeing 
Solutions, empresa especialitzada en 
l’àmbit de la PRL i la promoció de la 
salut. Fundada el 2018, realitza tas-
ques de gestió de personal, imparteix 
formació i ofereix serveis de consul-
toria i assessorament a empreses. 

Són un equip de treball que consi-
dera que “la prioritat avui dia no ha 

de ser limitar-se a corregir les actuaci-
ons quan s’ha comès una infracció i es 
rep una sanció. No es tracta de fer uns 
mínims, sinó d’entendre i d’integrar 
la cultura preventiva en la gestió em-
presarial com si fos el seu ADN. Això 
fa que la prevenció no es quedi dins 
l’empresa, sinó que es traslladi fora, als 
usos, costums i coneixements tant dels 
treballadors com dels empresaris”.

UNA FORMACIÓ TÈCNICA
Per exercir aquesta feina, les empre-
ses valoren perfils que tinguin una 
base de formació tècnica. “El valor 
que aporten aquests perfils és que són 

La importància de la prevenció de riscos 
laborals en l’exercici professional

PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

La prevenció de riscos laborals i la seguretat en el treball són una necessitat social i una obligació legal 
per a totes les empreses que fa que l’enginyer amb formació acreditada per realitzar funcions de 
prevenció sigui un perfil sol·licitat: un professional capaç d’identificar i avaluar els riscos laborals, i, en 
conseqüència, planificar i proposar el conjunt d’actuacions o processos que convé adoptar per 
eliminar-los, reduir-los o controlar-los.

Sonsoles Miguel, periodista
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Mònica del Rey Martin, col·legiada 14.360  
Enginyera experta en prevenció de riscos laborals

“Prevenir els riscos laborals no hauria  
de ser una cosa addicional” 
Mònica del Rey és enginyera tècnica 
i tècnica superior en prevenció de 
riscos laborals. En acabar els estudis 
i treballar un temps en l’àmbit del 
medi ambient, va reorientar la 
seva activitat professional cap a la 
consultoria i la prevenció de riscos 
laborals. “Vaig veure que els dos 
àmbits estaven relacionats: l’un té a 
veure amb els riscos fora de l’empresa 
i l’altre amb els que afecten els 
treballadors. Per exercir, però, calia 
tenir un màster. Jo vaig fer les tres 
especialitats preventives: seguretat 
en el treball, higiene industrial, i 
ergonomia i psicosociologia aplicada. 
I de seguida vaig veure que hi havia 
feina”, comenta. Amb un perfil 
d’enginyeria tècnica com el seu i 
el màster, “podies anar a moltes 
empreses i sectors, perquè la nostra 
formació de base et permet entendre 
el procés productiu. Si has de 
treballar en una empresa de serveis 
de neteja potser no és tan important, 
però entendre els processos en els 
serveis industrials sens dubte és 
interessant”.

Després de passar pel Servei 
de Prevenció Aliè de la mútua 
Asepeyo, actualment treballa a Aspy 
Prevención, un servei de prevenció 

aliè d’àmbit nacional on la feina que 
fa és “molt variada. Un dia pots anar 
a un geriàtric, l’altre a una escola o a 
una empresa química. Això m’agrada 
perquè pots conèixer persones i 
realitats diferents. Aquesta és una 
professió amb necessitats, però no 
tantes com abans”.

Del Rey defensa que “la seguretat 
no hauria de ser un aspecte 
addicional. Parlant de manera 
general, és cert que la consciència 
que la feina o es fa amb les mesures 
de protecció necessàries o no es 
fa indubtablement ha crescut”. 
No obstant això, és crítica amb el 
moment actual que viu el sector. “La 
meva inquietud més forta és saber 
cap a on anem. Primer vam créixer, 
amb la crisi ens vam estancar 
i ara estem en un moment 
d’adaptació i de canvis. 
Els petits no sobreviuen, 
es fusionen, la manera de 
treballar també ha canviat. 
S’ha mercantilitzat una mica. 
Els serveis de prevenció abans 
eren més tècnics, ara prevalen 
els beneficis. I els tècnics 
anem sobrecarregats, cosa 
que va en detriment de la 
seguretat a les empreses.” EN
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professionals que, d’entrada, poden 
fer avaluacions dels llocs de treball 
i determinar els EPI’S per reduir el 
risc. Com que tenen coneixements 
tècnics amb una base sòlida, poden 
desenvolupar la seva feina en àrees 
diferents. El camí per fer i entendre 
determinats processos és més curt”, 
expliquen a Wellbeing Solutions.

Si bé hi ha condicions de treball que 
són comunes a totes les feines, també 
hi ha riscos específics que són pro-
pis de cada professió. “Les empreses 
i els riscos que afecten els treballa-
dors de cada empresa poden ser di-
ferents, de manera que és important  
tenir uns o altres coneixements en 
funció d’això. Nosaltres fem projectes 

a mida en funció de les necessitats del 
client, i triem els col·laboradors tenint 
en compte quin pot ser el perfil que, 
amb una base d’enginyeria mecànica 
o química, cobriria més serveis. Les 
empreses, els productes i els processos 
empresarials evolucionen i per això 
és important tenir tècnics capaços 
d’adaptar-se a la mateixa velocitat.”

DEMANDA CREIXENT
Els professionals d’aquesta consulto-
ria amb seu a Barcelona creuen que hi 
torna a haver demanda de tècnics de 
PRL i promoció de la salut. “Els dar-
rers anys hi ha hagut un petit creixe-
ment de l’activitat industrial, cosa que 
ha fet créixer la necessitat de cobrir 
més àrees de seguretat. Actualment 
és un perfil diana, amb potencial, i el 
que es busca són professionals sènior 
amb un cert recorregut”, diuen.

A banda d’això, afegeixen: “És evi-
dent que la sensibilització en aquest 
àmbit ha crescut. En certa manera, 
perquè també és una qüestió de mar-
ca. Tenir una imatge de responsabi-
litat social corporativa forta vol dir 
donar garanties d’empresa sòlida. 
És una manera de captar i retenir 
talent, perquè, en definitiva, vol dir 
que l’empresa es preocupa pels seus 
treballadors”.l

L’AUGMENT DE 
L’ACTIVITAT INDUSTRIAL 
HA FET CREIXER LA 
DEMANDA DE TÈCNICS 
DE PRL
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MÉS AVANTATGES

Banc Sabadell

Més informació a: www.enginyersbcn.cat/descomptes

Banc Sabadell ofereix als col·legiats 
el Compte Expansió Pro, que inclou 
els avantatges següents: 10% de 
descompte en la quota de col·legiat 
(bonificació un únic any per a nous 
clients i col·legiats), zero comissions 
d’administració i de manteniment i 
targeta de crèdit i de dèbit gratuïta. 
Aquesta promoció requereix la do-
miciliació de la quota col·legial i la 
domiciliació de la nòmina, pensió o 
ingressos recurrents per un import 
igual o superior a 700 euros.

També destaca el servei de paga-
ment immediat per a les pimes, ba-
sat en la integració del finançament 

d’aquests pagaments per part del 
banc mitjançant un ajornament de 
la data de càrrec a l’ordenant.
Més beneficis del Banc Sabadell a 
www.enginyersbcn.cat/descomptes

Standard 
Hidráulica
Aquesta empresa 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.

Els col·legiats teniu gratuïtat 
en els cursos formatius 
presencials que s’organitzin 
i s’imparteixin per Standard 
Hidráulica a les instal·lacions del 
Col·legi. També disposeu d’un 
servei gratuït d’assessorament 
tècnic a través del telèfon 900 
102 837 o del correu electrònic 
sat@sth.email. 

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

Més informació al telèfon  
935 641 094 o a info@sth. 
email. 

Instituts Odontològics 
Els col·legiats, precol·legiats i familiars directes de primer grau 
podeu ara beneficiar-vos dels següents avantatges a Instituts 
Odontològics: Programa de prevenció en salut bucodental gratu-
ït, primera visita gratuïta, higiene bucal gratuïta, revisions gra-
tuïtes, radiografies gratuïtes, 25% de descomptes en tractaments 
d’ortodòncia, 20% de descomptes en odontologia general i un 
preu especial en implantologia (990€ l’implant + la corona). 

Encartat a aquesta número de la revista teniu més detalls de 
la promoció i una targeta dental familiar exclusiva per a mem-
bres i família d’ENGINYERS BCN. Trobareu tota la informació 
a www.ioa.es/enginyers-bcn o trucant al telèfon 900 800 850.

MGC Corredoria d’Assegurances i Reassegurances
Hem signat un conveni amb la corredoria d’asseguran-
ces i reassegurances de Mútua General de Catalunya. 
Fruit d’aquest acord, els col·legiats, precol·legiats i 
familiars directes de primer grau teniu els millors preus 
en assegurances de vehicles i llar, entre d’altres.

mailto://info@sth.email


SABÍEU QUE...

Com afecta la compensació i l’absorció en els salaris

COMPENSACIÓ I ABSORCIÓ
Si els treballadors cobren per 
sobre del conveni, l’empresa pot 
neutralitzar l’increment salarial 
publicat en les noves taules del 
conveni que apliqui a l’organització. 
És a dir, es poden mantenir els salaris 
congelats d’un any per un altre. En 
concret: es pot compensar aquest 
increment reduint en la mateixa 
quantia l’excés que els treballadors 

ja perceben. Aquesta mesura es 
coneix com a compensació i absorció 
de salaris. Val a dir que, per tal que 
la compensació i l’absorció siguin 
vàlides, cal operar sobre conceptes 
homogenis. Per exemple, si un dels 
treballadors té un salari base de 
1.000 euros i una millora voluntària 
de 600 euros (en signar el contracte 
es va pactar un sou mensual de 
1.600 euros) i les noves taules 

salarials fixen un salari base de 1.100 
euros, l’empresari pot continuar 
pagant els 1.600 euros reduint la 
millora voluntària a 500 euros. El 
que no es pot fer és compensar 
l’augment del conveni amb 
conceptes lligats al lloc de treball 
ja que no són conceptes homogenis 
—a tall d’exemple, un plus de 
perillositat— (llevat que al conveni 
s’hagués permès o s’hagués pactat 
així al contracte).

ÉS UN DRET ADQUIRIT?  
Malgrat el que s’ha comentat, si 
l’empresa ha apujat els salaris cada 
any segons els augments publicats 
(sense aplicar la compensació o 
absorció als treballadors que cobren 
per sobre del que fixa el conveni), 
aleshores, per aquest motiu, no 
se sap si ara o d’un any per l’altre, 
es pot canviar la forma d’actuar i 

compensar la pujada. Així doncs, 
tot i que en anys anteriors no s’ha 
procedit a fer la compensació i 
l’absorció, ara es podrien aplicar, si 
es volgués.

Per acabar i per tal d’evitar 
controvèrsies amb els treballadors, 
caldria incloure en els contractes de 
treball una clàusula que indiqui que 
la seva empresa pot decidir cada any 
l’aplicació o no de la compensació 
i l’absorció. Encara que l’Estatut 
dels Treballadors permeti aquesta 
mesura, això reforçarà la posició 
de l’empresari. A més, si s’abonen 
conceptes que no estan previstos 
en el conveni i que poden ser de 
diferent natura que el salari base 
(com unes comissions) també és 
vàlid que el seu abonament es pacti 
per escrit, reflectint que aquest 
concepte serà compensable amb 
futures pujades salarials. l

Si els empleats cobren per sobre del conveni i l’empresari mai no ha compensat els augments del conveni, 
aleshores es poden congelar els salaris l’any en curs? En aquest article us responem a aquesta qüestió.

Text Eva Mestres, advocada. 
Servei d’Assessorament Jurídic 
d’ENGINYERS BCN

SI EL TREBALLADOR 
COBRA PER SOBRE 
DEL CONVENI, ES POT 
MANTENIR EL SALARI 
CONGELAT D’UN ANY 
PER UN ALTRE

#WEPRINTTHEDIFFERENCE
Còrsega, 546 - 08025 Barcelona | Tel. 934 463 900

sp@sprintcopy.com www.sprintcopy.com

TRANSPORT PROPI I 
ENVIAMENT A TOTA EUROPA



ACTIVITATS

Cor Madrigal actuarà al Concert de Nadal

L’últim acte social de l’any és també un dels més esperats. El 17 de desembre arriba el Concert de Nadal i 
en aquesta edició estarà protagonitzat pel Cor Madrigal. Es tracta d’una agrupació coral amb una gran 
tradició i unes grans veus que, n’estem segurs, arribaran a cada racó del recinte on un any més celebrem 
aquest esdeveniment tan estimat: la basílica de Santa Maria del Mar.

Data i hora: 17 de desembre, 20.30 h
Lloc: basílica de Santa Maria del Mar (plaça de Santa Maria, 1)
Preu: 8 euros (IVA inclòs) 

Entrades: www.enginyersbcn.cat/concertnadal2019 o a la recepció del Col·legi

El Concert de Nadal és l’acte organit-
zat per ENGINYERS BCN més multi-
tudinari. I, si s’hi assisteix, no és difícil 
entendre per què. El Concert de Nadal 
té lloc entre les històriques parets de la 
basílica de Santa Maria del Mar i sem-
pre ofereix unes actuacions especta-
culars. L’edició de 2019 no serà menys: 

COR MADRIGAL
Fundat l’any 1951, el Cor Madri-
gal ha participat en molts cicles 
corals, ha publicat la seva pròpia 
música (de fet, la podeu escoltar 
a Spotify) i ha col·laborat amb or-
questres i formacions instrumen-
tals sota la direcció de reconeguts 
mestres directors. El repertori del 
concert és una sorpresa, tot i que 
us podem avançar que combinarà 
una part més clàssica amb una al-
tra de contemporània i que es tin-
drà present l’època de l’any en què 
se celebra l’acte.l

estarà amenitzada pel Cor Madrigal. 
Serà el 17 de desembre, a partir de les 
20.30 h, i com l’any passat l’entrada 
tindrà un cost de 8 euros. Se’n podran 
sol·licitar fins a un total de quatre. 
Podeu demanar les entrades al web 
www.enginyersbcn.cat/concertdena-
dal2019 o a la recepció del Col·legi.

Festa de Reis del Col·legi
Vine i dona la teva carta al patge reial!

No t'oblidis de portar una joguina nova
per la recollida anual que realitza 
el Col·legi

Divendres 3 de gener
a partir de les 10.30 h. 
Hi haura esmorzar i animacio infantil
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XARXA e-BCN

La comunitat virtual de l’enginyeria 

de l’àmbit industrial 

exclusiva per als col·legiats i precol·legiats.

Benvingut al futur 

Benvingut a la XARXA e-BCN

xarxa.enginyersbcn.cat

DIRECTORI I XATS

COMISSIONS I GRUPS 

TERRITORIALS

PERFIL 

FAVORITS 

COMUNITATS
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COMPARTIU

  

El col·lectiu d’ENGINYERS BCN, com 
la mateixa enginyeria, és molt ampli. 
Per això existeixen les Comissions i els 
Grups Territorials, per arribar encara 
més lluny i apropar-vos les últimes no-
vetats professionals directament de la 
mà de professionals en actiu.

INFORMACIÓ EXCLUSIVA
Les reunions d’aquests grups són un 
bon complement en el dia a dia com a 
enginyers. Trobar-vos amb companys 
que comparteixen amb vosaltres pro-
blemàtiques i que viuen situacions 
similars a les vostres, us permetrà 
no cometre els mateixos errors o po-
der plantejar-los dubtes. A més, en 
aquestes reunions els membres de les 
Comissions reben material exclusiu 
relacionat amb el seu àmbit de tre-
ball. No només ens referim a novetats 
legislatives, també a documentació 
tècnica i a informació del sector pro-
vinent de mitjans de comunicació. 
Aquesta font directa de coneixe-
ments és el punt fort d’aquests grups, 
una manera d’estar sempre connectat 
amb l’actualitat en l’especialitat con-
creta a la qual pertanyeu.

PER A TOTS ELS GUSTOS
Us dediqueu al que us dediqueu troba-
reu el vostre lloc. Entre les Comissions 
professionals hi ha la de Funció Públi-
ca, la d’Ensenyament i la d’Enginyers 
d’Empresa. El president d’aquesta 
última, Àngel Codina, destaca que la 
Comissió funciona com una “posada 
al dia en la indústria 4.0” i menciona la 
celebració d’una conferència sobre ro-
bots col·laboratius i una altra de gestió 
del talent en els processos de digitalit-
zació, entre d’altres.

Dins les Comissions tècniques tro-
bem la de Seguretat contra Incendis 
i Emergències. El seu president, Os-
car Rosique, assegura que entre els 

seus membres hi ha enginyers, però 
també “fabricants, instal·ladors, ad-
ministració pública, bombers i enti-
tats col·laboradores”. Per la seva part, 
Toni Izquierdo, president de Plans 

d’Autoprotecció i Protecció Civil, posa 
l’accent en la transversalitat i en el 
fet que aquesta “va ser la primera co-
missió a integrar no col·legiats i, fins i 
tot, no enginyers sempre relacionats 
amb l’objectiu de la Comissió”. El 
networking i la relació que s’estableix 
entre companys és el que destaca Al-
berto Basté, president de la Comissió 
d’Energia: “És un lloc on el membre 
pot trobar respostes als dubtes que li 
surtin professionalment aportant-li 
seguretat, eina clau per aportar solu-
cions i valor als seus clients”. També 
són tècniques les Comissions de Medi 
Ambient i Seguretat, de Qualitat i In-
novació i d’Enginyers en Actuacions 
Pericials i Mediació.

Les Comissions de Cultura i Oci, En-
ginyers Sèniors, per la Igualtat i Joves 
Enginyers formen les socials. Eduard 
Pimàs és el president d’aquesta última: 
“Podem aportar un assessorament més 
real i efectiu. Fa relativament poc que 
vam deixar la universitat i, per tant, co-

neixem molt bé les dificultats del món 
laboral”. La Comissió d’Ajuts Socials es 
regeix pel seu propi reglament i té per 
objectiu promoure les mesures oportu-
nes que permetin l’ajut econòmic a col-

legiats i familiars.
El Col·legi arriba 

més enllà de Barcelona 
ciutat també gràcies 
als Grups Territorials, 
una eina per contac-
tar amb professionals 
de la zona i continuar 
formant-vos. N’hi ha 
a l’Anoia, a Osona, al 
Vallès Oriental i al Va-
llès Occidental. També 
al Maresme, des d’on 
Carles Torras, el seu 
coordinador, explica 
com és d’important el 
Grup per a la “integra-

ció dels col·legiats amb les activitats 
de la comarca”. “Tots nosaltres tenim 
interessos diferents que compartim a 
les reunions, donant a conèixer el dia 
a dia de la comarca.” l

No viatgeu sols

Amb companyia tot és més fàcil. Aquesta frase, que sembla extreta d’una postal romàntica, també pot 
aplicar-se a l’àmbit professional. I aquí és on entren les Comissions i els Grups Territorials del Col·legi, unes 
eines per connectar amb altres professionals del vostre mateix sector o territori. Si encara no les coneixeu, 
us les presentem. I si encara no en formeu part, no us quedeu fora: www.enginyersbcn.cat/comissions. 

Ja està en marxa la XARXA 
e-BCN, la comunitat 
virtual mitjançant la qual 
Comissions i Grups Territorials 
es comuniquen, pengen 
documentació, informen de 
notícies del sector i contacten 
amb altres col·legiats. Si sou 
membres d’una Comissió o Grup 
Territorial entreu ara a xarxa.
enginyersbcn.cat.

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
https://xarxa.enginyersbcn.cat/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//xarxa.enginyersbcn.cat/


Utilitzeu el vostre espai de reunions quan us convingui
El Club EBCN, 
situat a la planta 
baixa de la seu 
col·legial (Consell 
de Cent, 365), és 
un espai polivalent 
obert a col·legiats 
i precol·legiats. Hi 
podeu treballar, 
estudiar, fer 
reunions, llegir 
la premsa o 
simplement prendre 
un cafè. Disposa de 
tres zones principals, 
totes amb wifi, que 
poden funcionar 
de manera 
independent 
o com un únic 
espai, segons les 
necessitats i el tipus 
d’esdeveniment:
•  Cafeteria: situada a l’entrada i 

equipada amb una màquina de 
venda automàtica, està pensada 
com a espai per prendre un cafè 

mentre es llegeix el diari.
•  Lectura i documentació: amb 

butaques ben còmodes, està ideada 
com una àrea més confortable 

    on gaudir de 
la lectura 
(premsa, revistes 
tècniques, llibres 
especialitzats). 
També es disposa 
d’un televisor de 
55 polzades.

•  Treball: aquest 
és un espai amb 
diversos punts 
de connexió per 
fer feina i amb 
iPads de lliure 
disposició per a 
consultes.

El Club EBCN és 
un espai gratuït, 
però és necessari 
formalitzar el 
registre com a 
soci. Per fer-ho, cal 

dirigir-se a la recepció del Col·legi i 
emplenar una butlleta. Després, es 
registrarà l’empremta digital que 
donarà accés autònom a la sala.l

És l’eina que utilitzen empreses 
i ciutadans quan necessiten els  
serveis d’un enginyer de l’àmbit 
industrial. Parlem de la Guia de 
professionals (www.enginyersbcn.
cat/guia), que permet cercar per 
perfil i per zona territorial entre 
els col·legiats que hi ha donats d’al-
ta. Ara aquesta informació arribarà 
més lluny gràcies a la campanya de 
difusió que està duent a terme el 
Col·legi. Concretament, s’inclouran 
gairebé 25.000 fullets informatius 
d’aquesta guia a les principals publi-
cacions professionals del país, com 
la revista Món Jurídic del col·legi 
d’advocats de Barcelona o Sac de 
Notícies, del Gremi d’Instal·ladors.

La Guia de professionals es 
difondrà entre les principals 
publicacions professionals

Durant la passada fira d’Expoe-
lectric el Col·legi va repartir aquests 
díptics i va informar de com trobar col-
legiats per a feines relacionades amb 
l’enginyeria de l’àmbit industrial, amb 
el focus posat en l’autoconsum.

Recordem que la Guia de professio-
nals s’ha actualitzat recentment. S’ha 
afegit el concepte “Autoconsum” i 
l’apartat “Instal·lació de punts de recàr-
rega per a vehicles elèctrics (PRVE)”. 
Aquest darrer es troba en el concepte 
“Projectes d’instal·lacions”. Si encara 
no us heu donat d’alta us animem a fer-
ho entrant al caixetí Guia de Professio-
nals que hi ha a la banda dreta a www.
enginyersbcn.cat. I si ja hi sou, reviseu 
les dades que tenim de vosaltres. l
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Espai de  lectura i documentació del Club EBCN.

http://www.enginyersbcn.cat/guia
http://www.enginyersbcn.cat
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Viatje cultural al passat i al present de Londres 
La National Gallery, el Big 
Ben, el London Eye... Poques 
atraccions turístiques es 
van quedar sense veure els 
membres de la Comissió 
d’Enginyers Sèniors en el 
seu viatge a la capital del 
Regne Unit. Del 25 al 29 
de setembre les més de 40 
persones que van participar en 
la sortida van poder veure el 
Londres més històric i el més 
contemporani. La Comissió 
d’Enginyers Sèniors manté 
el lligam dels col·legiats de 
més edat amb el Col·legi 
programant viatges i altres 
activitats.  l

COMPARTIU

En un moment de profunds canvis 
en el sector, la Comissió d’Energia 
s’erigeix com un espai on aclarir i or-
denar la varietat de normatives que 
es publiquen i la gran quantitat de 
nous conceptes que apareixen, com 
generació distribuïda, 
democratització, auto-
consum o prosumidor. 
Entre els seus objectius 
destaquen els següents:
•  Organitzar xerra-

des: sobre generació 
d’energia, distribució 
i transport, comerci-
alització i eficiència 
energètica.

•  Establir contacte amb 
les administracions i 
assessorar en matèria 
legislativa: establir una 

COMISSIÓ D’ENERGIA

Formació, assessorament i visites tècniques

COMISSIÓ D’ENGINYERS SÈNIORS

línia de treball amb col·legiats i reu-
nir-se amb les administracions, sem-
pre fent partícips a tots els membres 
de la Comissió.

•  Proposar debats i formacions: sobre 
noves formes de produir energia, 

El nombrós grup de col·legiats i familiars davant la Torre de Londres.

serveis energètics, normatives i au-
ditories, entre d’altres.

•  Fer visites tècniques: a, per exem-
ple, Tersa, Ascó i les hidràuliques 
del Pallars.

•  Mantenir una bona relació amb el 
món universitari i escolar 
per a la difusió de conceptes 
relacionats amb l’energia.

La Comissió es reuneix un 
cop cada dos mesos. Entre els 
seus projectes de futur avan-
ça que convidaran de forma 
periòdica a diferents actors 
del sector per a explicar l’ac-
tualitat de la seva activitat 
professional i avaluar la pos-
sibilitat de fer reunions per 
videoconferència per facilitar 
la participació. l

D’esquerra a dreta: 
Alberto Basté, president 
de la Comissió d’Energia, 
i Juan Francisco Alonso, 
vicepresident.

Si us voleu inscriure a  
un Grup Territorial o 
Comissió, entreu a  
www.enginyersbcn.cat/
comissions

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
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RETRAT PROFESSIONAL

Efectivament, les seves responsa-
bilitats de gestió durant la crisi el van 
ajudar a fer el pas definitiu en la seva 
carrera fins avui. “Després de liderar i 
gestionar PGI durant la crisi del 2008 
fins al 2016, tant el desgast per aplicar 
mesures cap a una professionalització 
de la direcció, internacionalització i 

deslocalització i innovació i diversifi-
cació dels serveis, com les diferències 
de visió estratègica amb la resta dels 
socis de la companyia, em van obligar 
a avaluar una nova oportunitat amb 
un grup que aglutina bona part de la 
meva sensibilitat estratègica així com 
objectius i valors de futur: BAC Engi-
neering and Consultancy Group”.

Sens dubte, l’experiència in-
ternacional és un dels as-
pectes que més enforteix la 
trajectòria de qualsevol en-
ginyer, tant des del pla pro-

fessional com del personal. I aquest 
és el cas de Frederic Gil Banús, qui, 
gràcies a la seva experiència a aquest 
nivell, avui és director internacional 
en l’àmbit de l’enginyeria d’instal-
lacions electromecàniques en edifi-
cació d’un gran grup. “Vaig començar 
a desenvolupar projectes de la meva 
especialització, tant a Espanya com 
a França, de sistemes de control i re-
gulació industrial i edificació, imple-
mentats amb marques reconegudes 
internacionalment”, explica Gil. Més 
endavant, diu: “La meva tasca ja va 
evolucionar cap a la gestió d’equips i 
clients, des de la gerència de departa-
ments i delegacions fins al desenvolu-
pament de negoci, primer nacional i 
després internacional, i durant la cri-
si vaig acabar exercint tant la direcció 
operativa com estratègica d’un grup 
d’enginyeria”.

“LES CAPACITATS DELS NOSTRES 
ENGINYERS SÓN EQUIPARABLES ARREU 
DEL MÓN”

Text: Jordi Garriga

“L’experiència 
internacional 
t’obre els ulls, 
aprens a adaptar-te 
i a ser flexible”

FREDERIC GIL BANÚS 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ESPECIALITZAT EN ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL  
DIRECTOR INTERNACIONAL BAC MEP 
Col·legiat 16.561

Per això, quan parlem de l’experi-
ència internacional, té clar que “ve-
ritablement, ha estat el moment més 
enriquidor de la meva carrera. T’obre 
els ulls i les oportunitats a col·laborar 
entre empreses, considerades compe-
tidores en el mercat local, tant d’aquí 
com estrangeres. Et dona flexibilitat 
per adaptar-te a entorns culturals i tèc-
nics diferents; i a treballar amb proce-
diments, tècniques i fases francòfones i 
anglosaxones, que permeten planificar 
i consolidar amb seguretat els diferents 
passos en el disseny d’un projecte.

En definitiva, aprendre dels altres 
d’una manera no endogàmica i en un 
procés de col·laboració. També és  
important destacar que, en aquest 
procés, constates que les capacitats i 
habilitats dels nostres enginyers són 
totalment equiparables, 
com a mínim en el 
món de l’edifica-
ció, a bona part 
de la nostra 
professió ar-
reu del món”. l

OBRIR-SE AL MÓN
Queda clar, doncs, que l’experiència internacional és un dels punts forts de Frederic Gil 
Banús. Per això, quan pensa en un projecte personal concret que mereixi una atenció 
especial, no dubta a referir-se a “la direcció de l’expansió internacional de PGI 
Engineering, des del 2004 al 2008, a l’Amèrica Llatina; països francòfons com França, 
Suïssa, el Marroc i Algèria, i països anglòfons  com els Estats Units, el 
Regne Unit o Alemanya”. Reconeix que és una experiència 
completa i col·laborativa, que li ha permès “evolucionar 
personalment i professionalment. Sens dubte, ha 
estat el més enriquidor”.
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Què és exactament Esade BAN? Com 
sorgeix i quins objectius persegueix?
La xarxa Esade BAN va néixer entre 
el 2008 i el 2009 a l’entorn del col-
lectiu Alumni, que és una associació 
independent d’Esade i que represen-
ta uns 18.000 alumnes. Aleshores vam 
pensar que era el moment oportú 
per crear una xarxa d’inversors que 
pogués fer possible projectes d’em-
prenedoria. Es tracta d’incentivar 
l’atracció de projectes i d’inversors, 
sempre obert fora d’Alumni. La xarxa 
ha anat creixent i s’ha anat consoli-
dant, i avui comptem amb 250 inver-
sors, tot i que no tots estan actius. Pel 
que fa al funnel de projectes, cada any 
en rebem uns 550. D’aquests, uns 90 
passen una primera fase de selecció 
i, finalment, uns 30 arriben a captar 
inversió.

Llicenciat en Ciències 
Empresarials i MBA per 
Esade, dirigeix la xarxa 
d’inversors i emprenedors 
Esade BAN des del 2010. 
Combina aquesta tasca 
amb la de CEO de l’empresa 
Network Communications, 
SL. Ha estat membre 
d’EBAN (The European 
Trade Association for 
Business Angels) i CEO i 
fundador de Krowten 
Network, SL, així com 
consultor de Royal Talens.

   PERFIL 

Catalunya s’està consolidant com un dels pols d’atracció d’inversió en empreses 
emergents. Dins d’aquest ecosistema, un dels actors destacats és Esade BAN, una 
xarxa promoguda per antics alumnes de l’escola de negocis barcelonina que posa en 
contacte projectes d’emprenedoria amb business angels. Gràcies a aquesta 
plataforma, diversos projectes han pogut passar de ser una idea a ser una empresa i 
han pogut superar les sempre difícils primeres rondes de finançament. En parlem 
amb el seu director, Fernando Zallo.

“Barcelona s’ha 
consolidat com un 
hub molt important 
en emprenedoria”

FERNANDO ZALLO
DIRECTOR D’ESADE BAN

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent

Quina relació hi ha entre Esade BAN i 
l’Escola de Business Angels de la ma-
teixa Esade?
A Esade, tot el que és formatiu depèn 
de la Fundació, mentre que Esade 
BAN, no. Tot i així, és obvi que una 
cosa alimenta l’altra, i a l’inrevés. 
L’Escola de Business Angels és un 
programa curt i molt ad hoc. Fa servir 
professors d’Esade i també inversors 
de la xarxa que s’hi avenen. Estem 
parlant d’una formació que dura un 
dia i mig i que acaba amb la celebració 
del Fòrum d’Esade BAN.

I quin és el perfil de les persones que 
fan aquest curs?
En general, trobem inversors de la xar-
xa que volen estar més ben preparats. 
Nosaltres, des de la xarxa, sempre po-
sem l’accent en el fet que és molt 
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“Anglaterra és 
el referent i el 
model més 
avançat en 
emprenedoria, 
ja que tenen una 
fiscalitat molt 
bona per als 
inversors”
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important que els inversors enten-
guin el risc. Per això, trobem inversors 
que desconeixien que el que feien 
d’una manera més o menys intuïtiva 
es pot fer en un entorn professional; 
també family offices que volen derivar 
part de la seva inversió cap a l’empre-
nedoria, però que abans volen apren-
dre’n. Finalment, sempre hi ha perso-
nes que, bàsicament, volen ampliar la 
seva base de coneixement, en general.

Catalunya és una bona plaça per als 
inversors en emprenedoria?
I tant, la millor!

La millor? Amb referència a què?
A la resta d’Espanya (riu). Barcelona 
s’ha consolidat com un hub molt im-
portant en emprenedoria. A Madrid 

trobem el gran finançament, però si 
parlem del de les startups, sens dubte 
Barcelona està en el primer lloc.

Què converteix Barcelona en una 
bona plaça per a l’emprenedoria, més 
enllà del finançament?
Avui l’ecosistema per als emprene-
dors és molt bo. Fa vuit anys, quan 
vam començar, era molt limitat, però 
ara tenim acceleradores, incubado-
res, family offices, i, ara, també co-
mencem a veure una activitat impor-
tant en corporate venturing. Tot això 
facilita la tasca de l’emprenedor.

Quina visió té de l’emprenedoria i la 
innovació a Barcelona i Catalunya 
prenent com a referència Europa?
Crec que això va molt vinculat a la cap-

tació de finançament i a les ajudes o 
excepcions fiscals. En això Anglaterra 
és el referent i el model més avançat, 
ja que tenen una fiscalitat molt bona 
per als inversors. Aquí, pel que fa a fis-
calitat, amb la Llei de l’emprenedoria, 
hi ha certes ajudes, però els estalvis 
fiscals són molt reduïts. Els inversors 
gairebé hi renuncien i ho fan a través 
de societats, que és més avantatjós. 
Si parlem de les ciutats on els ecosis-
temes per a l’emprenedoria són més 
bons, l’ordre seria: Londres, París, Ber-
lín, Niça, Barcelona i Madrid.

Hi ha gaire competència entre aques-
tes ciutats a l’hora de captar inversió?
Pel que fa a business angels, no gaire, ja 
que generalment les inversions són de 
proximitat. Sí que és veritat que un cop 
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Quin és el rol de l’emprenedor avui?
El rol de l’emprenedor ha canviat molt 
els últims anys. Abans, l’emprenedo-
ria era una qüestió molt vocacional, 
amb el típic perfil de l’emprenedor 
sempre al timó de la nau i pensant a 
traspassar el negoci de pares a fills... 
Ara molts emprenedors ho veuen com 
una etapa, d’acord amb l’actual vida 
plena de canvis constants. Avui veiem 
molts enginyers que veuen oportu-
nitats en l’emprenedoria i que potser 
responen al perfil “munto alguna cosa, 
la faig créixer, la venc i em reinvento”. 
En qualsevol cas, la clau de tot plegat sí 
que continua sent una mica la mateixa 
de sempre i és que, més que assumir el 
risc, l’emprenedor el que ha d’aprendre 
és a confiar en els equips. De fet, avui 
veiem com l’emprenedor, quan busca 
finançament extern, tot sovint ha d’en-
tendre que el seu paper no ha de ser el 
d’estar sempre al capdavant.  l

s’han superat una o dues rondes de fi-
nançament, quan es veu que un projec-
te és realment escalable, aleshores ja hi 
entren fons més grans. De fet, és llavors 
quan el business angel pot començar a 
capitalitzar. Aquí, el factor d’internaci-
onalitat ja és més important.

En general, quins sectors de l’empre-
nedoria estan més ben posicionats a 
casa nostra?
Els projectes de creixement més ràpid 
són els que estan relacionats amb les 
tecnologies de la informació. Al prin-
cipi vam tenir molt comerç digital, 
després vam passar a la IoT, el block-
chain i, actualment, està prenent mol-
ta força tot el que té a veure amb la 
intel·ligència artificial. Un altre sector 
molt important i que a mitjà termini 
pot arribar a ser més sòlid i rendible és 
la salut i la LifeScience en general.

Per a vostè, quines particularitats te-
nen els projectes d’emprenedoria en 
l’àmbit de l’enginyeria i la indústria?
Cada projecte té les seves particula-
ritats. És veritat que els projectes in-
dustrials potser tenen un creixement 
més lent, però també més sòlid.

Quines són les principals dificultats 
per a les empreses emergents a casa 
nostra?

A part del finançament, la qüestió és 
l’equilibri entre diners i projectes. 
L’ecosistema permet certa facilitat 
en les etapes inicials. El gap està quan 
cal entrar en la segona fase, en la qual 
s’ha de superar una escalabilitat su-
perior i, per tant, es necessita un vo-
lum de diners més gran i cal accedir a 
fons internacionals. Paral·lelament, 
una altra dificultat és la internacio-
nalització. En això, les TiC tenen més 
facilitat.

Quins són els principals avantatges?
L’avantatge més clar és que hi ha xarxes 
amb molta informació i de molt bona 
qualitat, com nosaltres mateixos. Però 
per a una startup és molt important el 
moment en què apareix, i que sigui útil 
i atractiva quan es posa al mercat.

Quines són les principals fortaleses i 
debilitats per als business angels a Ca-
talunya?
En realitat, aquí no hem inventat res. 

Si penso en Esade BAN i el que els 
oferim, bàsicament es tracta d’un 
tema de confiança. Nosaltres el 
que hem fet és professionalitzar, 
diversificar i formar. Un dels as-

pectes més destacables del que ofe-
rim és que invertir en una startup me-
reixi la mateixa confiança que un fons 
d’inversió o inversió immobiliària i 
que a l’inversor li doni liquiditat.

Quin és el perfil d’un business angel?
Realment, els business angels volen 
rendibilitat en les inversions, però 
també volen alguna cosa més: tenen 
una visió ètica de la inversió. Qui no-
més busca rendibilitat no es fa busi-
ness angel. També hi ha un punt de 
satisfacció personal. Generalment, 
és gent que ve del sector empresarial 
i que es mou per les tres P de la soste-
nibilitat: profit, planet, people, és a dir, 
que busca diners, però també conei-
xement i impacte social. Sens dubte, 
hi ha d’haver una certa preocupació 
per ajudar el món emprenedor.

Com està el sector 
industrial pel que fa a 
l’aspecte de 
l’emprenedoria?
És un sector molt interessant, 
sobretot en l’àmbit de l’energia, 
l’eficiència i el medi ambient. 
Aquests són àmbits que en un 
primer moment havíem 
potenciat molt, després va baixar 
una mica, però ara hi torna a 
haver molt d’interès i tornem a 
trobar projectes. Si continua 
creixent, és possible que li 
dediquem un fòrum específic, 
com ja fem en l’àmbit de la salut.

LA PREGUNTA 
DEL DEGÀ

“Més que assumir 
el risc, l’emprenedor 
ha d’aprendre a 
confiar en 
els equips”

“Invertir en una 
startup ha de 
merèixer la mateixa 
confiança que 
un fons d’inversió 
o una inversió 
immobiliària”

33,7 M 
d’euros invertits

208 
projectes finançats

250 
business angels

+500 
projectes rebuts  
a l’any

20 
fòrums d’inversió 
anuals

200.000 € 
d’inversió mitjana 
per projecte

LES XIFRES 
D'ESADE BAN
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Una de les solucions a nivell mundial per combatre els efectes 
del canvi climàtic i acomplir els compromisos acordats a l’Acord 
de París, passa per l’augment de l’ús de les energies renovables 
en detriment dels combustibles fòssils. En aquesta lluita per 

salvar el planeta, l’autoconsum de l’energia és una peça i, 
darrerament, ha pogut aixecar el vol gràcies a mesures com el 

Reial decret 244/2019 que n’elimina els frens, canvia el 
paradigma del model energètic i, de pas, obre una infinitat de 

noves oportunitats per als enginyers.

L’energia 
d’autoconsum 
aixeca el vol 

Text Elsa Velasco

E
l canvi climàtic ha esdevin-
gut una emergència a nivell 
mundial. Davant d’aquesta 
situació, la Unió Europea 
ha desplegat una estratègia 

a llarg termini per augmentar l’ús 
d’energies renovables en detriment 
dels combustibles fòssils, amb l’ob-
jectiu de reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. L’objectiu és 
assolir una economia climàticament 
neutra el 2050, per tal de complir 
l’Acord de París. En aquest context, 
els estats membres han posat en mar-
xa plans integrats d’energia i clima, i 
l’Estat espanyol no n’és una excep-
ció: s’ha proposat que el 2030 el 42% 
de l’energia consumida provingui de 
fonts renovables, una xifra que ha 
d’augmentar fins al 100% el 2050. 

Una peça clau per aconseguir 
aquesta meta és l’autoconsum d’ener-

gia. Amb l’eclosió i l’expansió de les 
tecnologies fotovoltaiques, avui és 
possible crear instal·lacions que pro-
dueixin energia elèctrica renovable 
en l’àmbit particular. En les prope-
res dècades, “una part important de 
l’energia fotovoltaica haurà de pro-
venir de les teulades dels edificis, en 
forma d’autoconsum”, assegura Fran-
cesc Vidal, cap d’Àrea d’Energies Re-
novables i Internacional de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN).

AVANTATGES DE L’AUTOCONSUM
Però la sostenibilitat no és l’únic 
avantatge de l’autoconsum. Tot i que 
una instal·lació fotovoltaica reque-
reix una inversió inicial, a la llarga 
aquesta es recupera per la reducció 
de consum d’energia de la xarxa. Avui 
dia, l’eficiència dels panells solars fa 
que siguin rendibles a mitjà ter-

EN PORTADA



La pèrgola fotovoltaica instal·lada al Fòrum de 
Barcelona. L’Estat espanyol s’ha proposat que 

el 2030 el 42% de l’energia consumida 
provingui de fonts renovables. 
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consumidor passa a tenir un rol més 
actiu en el model energètic, més po-
der de decisió. L’empoderament de la 
ciutadania derivat de l’autoconsum 
és una peça important de la transició 
energètica”, afirma Francesc Vidal. 

Finalment, la proximitat entre el 
punt de generació de l’energia i el de 
consum redueix substancialment les 
pèrdues derivades del transport de 
l’energia. “Aquest model de generació 
distribuïda és un sistema molt més sos-
tenible. Les pèrdues es poden reduir en 
un 90%”, declara Carles Leg.

Theknos   Novembre-desembre 201930

EN PORTADA

El nou Reial decret 
simplifica els tràmits 
per regularitzar 
les instal·lacions 
d’autoconsum

mini, amb un període de retorn 
que es pot situar entre sis i vuit anys 
gràcies a la compensació d’excedents, 
segons informa Carles Leg, respon-
sable d’Autoconsum d’Holaluz. En 
alguns municipis, a més, existeixen 
subvencions que poden reduir aquest 
temps fins als dos o tres anys. “Quan 
compres plaques solars en realitat com-
pres l’energia que consumiràs en el fu-
tur”, apunta Alberto Basté, enginyer 
tècnic industrial, presi-
dent de la Comissió 
d’Energia d’ENGI-
NYERS BCN i CEO 

d’Energestic. “És com si tinguessis 
un dipòsit on inverteixes uns diners 
i tens un retorn en forma d’estalvi”, 
valora Oriol Xalabarder, enginyer 
industrial i conseller delegat d’Elec-
tra Caldense. En aquests moments, 
la majoria de fabricants parla d’una 
vida útil dels panells solars d’uns 25 
anys, tot i que per aconseguir un bon 
rendiment cal assegurar la qualitat de 
la instal·lació i mantenir-la en bones 
condicions, amb el cost que això su-
posa puntualitza Basté.

D’altra banda, amb l’autoconsum 
es crea la figura del prosumidor, que 

produeix i consu-
meix alhora. “El 

EVOLUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  
FOTOVOLTAIQUES (FV) D’AUTOCONSUM A CATALUNYA
 Any Nre. d’instal·lacions Potència de FV
  de FV connectades  connectada
  a la xarxa a la xarxa (kW)
 2013 55 2.041,6
 2014 31 833,5
 2015 10 448,0
 2016 39 928,3
 2017 149 2.021,2
 2018 437 6.867,9
 2019* 267 4.352,2
 Total 988 17.492,7
 
* Primer semestre del 2019. Font: ICAEN
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EL PROSUMIDOR EN EL FOCUS

Els canvis que venen són tan importants com el 
repte mateix de fer front a l’emergència climàtica. 
El consumidor (particular o empresarial), que fins fa 
pocs anys, era un actor passiu que només es dedicava 
a pagar les factures que li arribaven, tot just comença a 
esdevenir un actor amb un gran poder de decisió. Amb 
aquest poder el consumidor es pot transformar en 
prosumidor i pot generar la seva energia i decidir si 
utilitzar-la, emmagatzemar-la o vendre-la. El preu 
que marqui el mercat en cada moment podrà tenir 
influència en la decisió del prosumidor i aquest pot 
rebre un benefici econòmic real gràcies a les seves 
plaques solars pròpies o compartides. No es tracta 
que algú en algun lloc lluiti contra el canvi climàtic; 
més aviat es tracta que cada persona individual aporti 
el seu granet de sorra. El veritable repte que tenim 
al davant és aconseguir que el ciutadà es familiaritzi 
amb l’energia i entengui que els seus petits canvis són 
poderosos. Ho aconseguirem!

President de la Comissió d’Energia 
d’ENGINYERS BCN.
CEO d’Energestic

Alberto Basté

EN SEGONS

POTENCIAL D’ELECTRICITAT SOLAR FOTOVOLTAICA
ALS PAÏSOS EUROPEUS

Electricitat solar 
(kWh/kW peak)

Irradiació global 
(kWh/m2)

Font: Comissió Europea (2012).

AUTOCONSUM COMPARTIT I 
DESLOCALITZAT
Malgrat aquests avantatges, fins 
l’any passat l’autoconsum a l’Estat 
espanyol estava frenat per obstacles 
administratius i fiscals. L’octubre de 
2018, tanmateix, el Govern de Pedro 
Sánchez va eliminar un dels frens més 
importants, el que col·loquialment es 
coneix com a impost al sol, amb el Re-
ial decret llei 15/2018. L’abril de 2019 
ha anat un pas més enllà amb el Reial 
decret 244/2019, que aplana definiti-
vament el camí per a l’autoconsum. 

En primer lloc, simplifica els 
tràmits per regularitzar les instal-
lacions d’autoconsum i elimina el re-
queriment d’un segon comptador per 
poder tenir alhora accés a la xarxa i 
una instal·lació d’aquest tipus. També 
regula la compensació d’excedents: 
els particulars i empreses que tinguin 
una instal·lació d’autoconsum poden 
abocar a la xarxa l’energia generada 
que no arribin a consumir —com pot 
succeir a les hores de màxima ir-
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radiació solar— i les empreses co-
mercialitzadores han de valoritzar i 
compensar aquesta energia, en forma 
de descomptes a la factura segons el 
que es pacti amb les parts. A més, obre 
la porta a l’autoconsum compartit, en 
què més d’una comunitat o empresa 
poden treure partit d’una mateixa 
instal·lació, i a l’autoconsum desloca-
litzat, en què la instal·lació d’autocon-
sum pot estar situada a una certa dis-
tància dels consumidors i connectada 
a través de la xarxa.

En conjunt, el Reial decret 244/2019 
implica un impuls considerable al sec-
tor. “Clarifica molt la normativa i afa-
voreix les inversions”, apunta Oriol 
Xalabarder, tot i que puntualitza que 
encara cal desenvolupar algunes direc-
trius concretes. “Ha estat com un tret 
de sortida. Obre moltes possibilitats i 
oportunitats”, il·lustra Carles Leg. Per 
a Jordi Agustí, enginyer industrial i ex-
pert de Nous Subministraments d’En-
desa Distribució, ha eliminat barreres i 
ha permès desbloquejar instal·lacions 
aturades a causa de la normativa an-
terior. “Ho hem rebut amb els braços 
oberts”, afegeix. També constitueix 
“un important missatge per al consu-
midor i mostra que l’Administració 
aposta pel model de generació distri-
buïda”, segons Francesc Vidal.

L’aprovació del Reial decret s’ha tra-
duït de manera immediata en un aug-
ment de la demanda d’instal·lacions 
d’autoconsum. “Aquest reial decret no 
ha passat desapercebut per la població. 
Pràcticament s’ha duplicat o fins i tot 
triplicat el nombre de sol·licituds sobre 
autoconsum que ens arriben des que 
es va aprovar, per a instal·lacions tant 
residencials com industrials”, explica 
Miquel Balsells, enginyer industrial i 
tècnic responsable a l’àrea d’Autocon-
sum de Factor Energia. “El mercat s’ha 
despertat”, descriu Carles Leg. “El 2018 
vam fer prop de 80 instal·lacions. El pri-
mer trimestre de 2019 ja vam arribar a 
80. I ara les estem fent en un mes. La 

“Els enginyers han de ser els ambaixadors del nou model energètic”, afirma 
Francesc Vidal, cap d’Àrea d’Energies Renovables i Internacional de l’ICAEN. 
L’enginyeria és un pilar fonamental per al desenvolupament de l’autoconsum i, 
per tant, l’aprovació del Reial decret 244/2019 ha obert tot un ventall de 
possibilitats per als enginyers. “Som els que més ens en podem beneficiar, ja que 
dona noves eines per desenvolupar una carrera professional”, afirma Alberto 
Basté, president de la Comissió d’Energia d’ENGINYERS BCN i CEO d’Energestic. 
Amb l’impuls de l’autoconsum augmentarà la demanda d’especialitats com ara 
la gestió de l’energia, d’elaboració de projectes, les instal·lacions, la prescripció 
de material, el disseny i la fabricació d’equips i materials, o la programació de 
software. A banda dels enginyers de l’àmbit industrial i els especialitzats en 
energia, també hi podran participar enginyers elèctrics, electrònics, mecànics o 
informàtics, per exemple. “Els propers anys també s’afegiran especialitats que 
segurament ara mateix no existeixen”, afegeix Jordi Agustí, enginyer de Nous 
Subministraments d’Endesa Distribució. L’impacte ja es nota avui: alguns 
enginyers que havien marxat a l’estranger per treballar en l’àmbit de les energies 
renovables estan tornant, segons Carles Leg, responsable d’Autoconsum 
d’Holaluz. “Els enginyers som com el lubricant que fa que els engranatges de la 
societat rodin i aquesta avanci”, conclou Basté.

UN MÓN DE NOUS MODELS DE NEGOCI  
PER ALS ENGINYERS

Panell solar situat a la via
verda de l’Ebre (Tarragona).

Panells solars 
moderns situats a 

Organyà (Alt Urgell).
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situació ha canviat radicalment.” Se-
gons l’informe La contribución de las 
redes eléctricas a la descarbonización 
de la generación eléctrica y la movili-
dad, publicat per Monitor Deloitte el 
desembre de 2018, l’Estat espanyol té 
un potencial econòmicament viable 
d’autoconsum de 6 GW, que es tradu-
iria en més d’un milió d’instal·lacions, 
imprescindibles perquè l’Estat pugui 
assolir els objectius d’energies renova-
bles per al 2030. Actualment, el nom-
bre total d’instal·lacions es desconeix, 
ja que n’hi ha sense registrar, però es 
podria situar entre 5.000 i 10.000, se-
gons apunta Leg. A Catalunya, el juny 
de 2019 n’hi havia 988 de registrades, 
segons dades de l’ICAEN. 

El creixement de l’autoconsum no 
només tindrà un efecte positiu sobre 
el medi ambient; també en l’aspecte 
estratègic i econòmic. “L’Estat espa-
nyol ha de ser el gran productor solar 
a Europa”, sosté Carles Leg. “És una 
font energètica que produïm dins del 
país. Amb més autoconsum, depen-
drem menys dels combustibles fòs-
sils, que hem d’importar de l’exterior i  
tenen un cost molt elevat”, explica Mi-
quel Balsells. “L’autoconsum serà un 
dels pilars importants per a la trans-
formació de l’economia”, afirma Jordi 
Agustí. “El seu creixement podria te-
nir un impacte de 5.000 milions d’eu-
ros la propera dècada”, afegeix.

En l’autoconsum, el rol actiu del prosumidor introdueix un nou grau de 
complexitat a la xarxa elèctrica. Perquè aquest model més dinàmic s’expandeixi, 
la qualitat i la seguretat seran cabdals. Pel que fa a la xarxa, “hi haurà d’haver 
més proteccions per evitar avaries”, apunta Carles Leg, responsable 
d’Autoconsum d’Holaluz. D’altra banda, fins ara les empreses distribuïdores eren 
les úniques responsables de garantir la qualitat del subministrament, però “en el 
moment que el consumidor passa a ser productor i comença a ser un actor clau 
en el mercat elèctric, ja no queda tan clar de qui és la responsabilitat en cas 
d’avaria”, declara Alberto Basté, president de la Comissió d’Energia del Col·legi. 
Així doncs, “un dels principals reptes és mantenir la qualitat de tots els aspectes 
que envolten l’autoconsum, des de la instal·lació fins al manteniment”, i, per 
això, és necessària la participació d’enginyers especialitzats. En aquest context, 
que els productes compleixin amb la regulació i estiguin legalitzats és 
imprescindible, segons Basté. Caldrà que els especialistes tinguin una formació 
molt actualitzada en aquest àmbit, ja que, en ser un model emergent, les 
normatives poden canviar tant en l’àmbit estatal com local, remarca Jordi 
Agustí, enginyer expert de Nous Subministraments d’Endesa Distribució.

QUALITAT I SEGURETAT: DOS PILARS 
IMPRESCINDIBLES

PREVISIONS DE L’AUTOCONSUM FINS AL 2030

1 Per estimar el potencial d’unifamiliars, blocs i pimes s’ha distribuït el parc d’immobles a Espanya (descartant habitatges secundaris) per cada provincia, s’han descartat els 
immobles en provincies amb irradiacions inferiors a les que tenen el grid parity (5,0 kWh/m2 per a unifamiliars, i 4,7 kWh/m2 per a blocs/pimes), se’ls ha aplicat el nombre de 
m2 mitjà de teulades aptes per a solar PV (~4 m2 unifamiliars; ~20 m2 blocs, segons IDAE) i s’ha multiplicat per un ratio de 0,2 kW/m2.
2 S’han repartit els punts de subministrament de tarifes 3.1 (serveis) i 6.X (indústria) per les provincies segons el pes del PIB de la indústria i els serveis. S’han descartat 
regions amb irradiació inferior a la del grid parity (4,6 i 4,2 kWh/m2 respectivament). S’han considerat instal·lacions d’autoconsum de 23 kW (serveis) i 200 kW (indústria).
3 S’han repartit les hectàrees de regadiu a Espanya (20.000 ha) per les provincies segons el pes de l’agricultura. S’han descartat regions amb irradiació inferior a la del grid 
parity (4,0 kWh/m2) i s’han multiplicat per un ratio de 0,3 kW/ha.  Font: IDAE; INE; AEMET; CNMC; REE; anàlisi Monitor Deloitte. © 2018 Deloitte Consulting, S.L.U.

La instal·lació de bateries podria augmentar el potencial d’autoconsum permetent als 
consumidors aprofitar millor l’energia generada

Unifamiliars1 Blocs i pimes1 Serveis2 Regants3 Indústria2 Total potencial 

0,5-0,6

1,2-1,5
0,9-1,2

0,4-0,6

2,0-2,6 5,1-6,5

REPTES DE LA TRANSICIÓ
Aquesta transició, tanmateix, plan-
teja alguns reptes. En primer lloc, 
l’arquitectura de la xarxa elèctrica 
s’haurà d’adaptar. En el darrer segle, 
“la xarxa ha funcionat amb grans 
centrals a una banda, i la demanda 
a una altra, però ara l’energia no cir-
cularà només en aquest sentit. Ges-
tionar-ho serà un repte tecnològic”, 
declara Oriol Xalabarder. “Tindrem 
fluxos i demandes variables. Caldrà 

regular la tensió i es produiran canvis 
en els preus de l’energia. Haurem de 
desenvolupar nous sensors i crear una 
xarxa més intel·ligent”, afegeix Jordi 
Agustí. D’altra banda, en un futur on 
l’energia sigui 100% renovable caldrà 
incorporar bateries per emmagatze-
mar els excedents a les instal·lacions 
d’autoconsum, una tecnologia que en-
cara s’està desenvolupant, i que pro-
bablement vindrà amb els vehicles 
elèctrics.  l
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“S’estan muntant models per explicar el procés de raonament que ha fet un algoritme”, 
afirma Vicent Ribas, ponent del II Fòrum Intel·ligència Artificial i Big Data.
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Els avenços biomèdics són impara-
bles, i els enginyers han de ser una 
part fonamental dels equips de desen-
volupament de noves solucions per 
aconseguir una medicina més pre-
dictible i personalitzada. Ara mateix, 
el big data i la intel·ligència artificial 
són dues tecnologies que ofereixen 
un ventall de possibilitats amplíssim 
perquè això sigui així. 

Per conèixer les oportunitats i els 
reptes que suposa aplicar aquestes 
tecnologies al camp de l’enginyeria bio-
mèdica, el Col·legi d’Enginyers Gradu-
ats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, amb la col·laboració d’AC-
CIÓ de la Generalitat de Catalunya, va 
organitzar el II Fòrum Intel·ligència 
Artificial i Big Data, sota el títol “La 
innovació que arriba de la mà de les 
noves tecnologies”. Es tracta d’una de 
les activitats emmarcades en l’Any de 
l’Enginyeria Biomèdica. 

Vicent Ribas, doctor en intel-
ligència artificial i cap de línia de Data 
Analytics in Medicine de la Unitat 
Tecnològica eHealth d’Eurecat, va 
ser un dels ponents de la jornada. Va 
explicar com s’està treballant conjun-
tament amb els centres sanitaris per 
aconseguir una medicina més eficient 
a través de la intel·ligència artificial 
(IA) i com aquesta ha d’evolucionar 
per ser encara molt més efectiva. 

Actualment, una de les claus per as-
solir-ho és el concepte d’IA interpre-
table. No sabem per què els models 
d’IA fan unes prediccions i no unes 
altres, és a dir, com arriben als resul-
tats. I, per a Vicent Ribas, resoldre-ho 
és cada vegada més important, per 
motius de regulació i de pràctica clí-

Pilar Maurell, periodista

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I INNOVACIÓ

Interpretar la IA, un pas enrere per avançar

nica. “No pots basar un diagnòstic en 
un conjunt de números que tenen re-
lació amb una altra cosa. Per això s’es-
tan muntant models d’IA per explicar 
el procés de raonament que ha fet un 
algoritme. Podríem parlar d’anar un 
pas enrere en el procés d’aprenentat-
ge i veure què s’activa.” 

Posa com a exemple el projecte que 
lidera a Eurecat, Deep Lung, que desen-
volupa una nova eina integrada amb els 
processos assistencials de radiologia 
per a la detecció del càncer de pulmó 
a partir d’imatges TAC i radiografies 
mitjançant tècniques de deep learning. 
“Si un model d’imatge t’indica que hi ha 

Vicent Ribas, doctor en 
intel·ligència artificial, durant la 
seva intervenció en el Fòrum.
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un nòdul de pulmó, és lícit preguntar 
a la xarxa en què s’ha fixat, la qual cosa 
t’ajuda a afinar més i a entendre millor 
com funciona aquest model.” I quan 
ens assegurem que aprèn d’una manera 
correcta, dona més confiança al metge 
per emetre el diagnòstic. “Es tracta de 
poder donar al metge més informació 
creïble i que no només sigui una caixa 
negra que doni una predicció de forma 
espúria”, apunta l’expert.

Deep Lung treballa en dues bran-
ques. La primera analitza les plaques 
de tòrax que es fan en un hospital, en 
aquest cas el Consorci Sanitari Parc 
Taulí. “Les plaques de tòrax no s’in-
formen, és a dir, puc tenir un accident 
de moto, trencar-me la clavícula i que 
la placa que em facin només la vegi el 
traumatòleg. Però i si tingués una mas-
sa al pulmó? Doncs passaria desaperce-
buda perquè no tinc símptomes, i quan 
el tumor donés la cara, ja seria tard. El 
nostre sistema agafa totes les imatges 
de tòrax que venen de la base de da-
des comuna de l’hospital, les passa per 
un algoritme i detecta si hi ha alguna 
anormalitat. Un radiòleg analitza les 
primeres dues-centes més anormals 
i determina quines cal estudiar més a 
fons. susceptibles d’analitzar que re-
quereixen un TAC. D’aquesta manera, 
incidentalment trobem unes masses 
que passaven desapercebudes i podem 
començar el tractament al pacient 
abans”, explica Vicent Ribas. 

La segona pota de la investigació és 
una col·laboració amb un estudi clínic 
del Servei de Radiologia de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron sobre el diagnòstic del 
càncer de pulmó. “Agafem amb el TAC 
un moment inicial i mirem els nòduls 
que hi puguin haver. En un càncer així, 
de seguida se’n fa el diagnòstic, però cal 
valorar la taxa de creixement i la den-
sitat del nòdul, així com altres paràme-
tres, per saber-ne l’agressivitat. Quan 
el metge ho decideix, fem un segon 
TAC i valorem aquests altres elements. 

COL·LABORA: AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:

L’especificitat i la sensibilitat d’aquesta 
manera de funcionar són molt més ele-
vades i alineades amb el procés del ra-
diòleg. Els donem una hiperpercepció, 
perquè podem veure si el nòdul ha cres-
cut o no”, assegura Vicent Ribas. “Allà 
on falla l’ull humà, la xarxa neuronal té 
aquesta resolució més elevada.” 

Són dos exemples de la medicina 
predictiva que arriba i que ens permet 
“prendre decisions d’entrada, comen-
çar a tractar molt abans el malalt i que 
el tractament sigui menys agressiu”, 
recorda l’expert. “També redueix cos-
tos, baixa la taxa d’hospitalització i de 
complicacions, i la cura del malalt en 
procés de recuperació o en fase crò-

nica serà menor perquè s’ha pogut 
reaccionar abans.” Tot això és conse-
qüència del desenvolupament de les 
dades i d’una evolució en els models 
de deep learning, que “ja fa dècades 
que funcionen, però que eren teòrics 
i no es podien entrenar perquè no hi 
havia potència de càlcul”. També han 
evolucionat les matemàtiques i s’han 
trobat maneres d’optimitzar les xarxes 
neuronals, que són molt intensives en 
dades. I d’aquí que l’auge de les dades 
massives hagi fet possible que aquests 
algoritmes es puguin entrenar d’una 
manera eficient i veure realment el 
potencial que poden arribar a tenir.

Però la IA té moltíssimes aplicaci-
ons en el marc de la salut, recorda Ri-
bas, i aquesta tecnologia, juntament 
amb l’enginyeria, dona com a resultat 

un equip guanyador. “Les aplicacions 
abasten tot l’espectre del procés sani-
tari, des de la planificació de recursos 
hospitalaris a l’assignació del pressu-
post o a conèixer com evoluciona una 
malaltia, quina via metabòlica s’altera i 
l’impacte en la salut d’un pacient.”. 

Això vol dir que pot arribar un dia 
que un laboratori clínic funcioni sense 
la intervenció humana? “Estem molt 
lluny d’això. Ara com ara treballem 
amb dades molt estructurades, que 
responen a qüestions de blanc i negre, 
és a dir, traduïm si hi ha malaltia o no. 
Treballem amb un problema que està 
completament tancat amb unes regles 
clares, i la medicina no és així”, recor-
da l’expert d’Eurecat que reconeix que 
“encara falta molt de temps per extreu-
re saviesa del model”.

En aquest sentit, les limitacions ac-
tuals de la intel·ligència artificial són 
que no té la capacitat de discernir 
coses que no són blanc o negre, “i 
tampoc no li permetem dir a una xar-
xa neuronal ‘no ho sé’. I és aquí on hi ha 
el coneixement, perquè, si no saps una 
cosa, pots investigar-la i posar mitjans 
per arribar a saber què passa”, afegeix 
Ribas, que apunta que “ara, aquesta in-
definició queda en un calaix de sastre i 
l’anem distribuint com podem”.

Tot i així, la intel·ligència artificial 
aplicada a la salut té desenes d’aplicaci-
ons en el futur i ofereix moltes possibi-
litats. “La tendència ara és la medicina 
basada en l’evidència”, que acabarà en 
una medicina de precisió i personalit-
zada, que preveurà com pot evolucio-
nar un malalt i saber quins tractaments 
necessita. També s’automatitzaran els 
processos, entendrem millor com es 
desenvolupen les malalties i veurem 
com es modifiquen els patrons de ges-
tió de les malalties, perquè els agents 
infecciosos van canviant, per exemple. 
I crec que nosaltres veurem qüestions 
de teràpia vírica per substituir els anti-
biòtics”, conclou l’expert.  l

ELS ENGINYERS HAN 
DE SER UNA PEÇA 
CLAU EN ELS EQUIPS 
QUE DESENVOLUPEN 
SOLUCIONS 
BIOMÈDIQUES
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NOTÍCIES DEL SECTOR

ISO 14001, SISTEMA DE GESTIÓ 
AMBIENTAL
Les empreses que tenen implantat un 
sistema de gestió ambiental segons 
la Norma ISO 14001 donen garanties 
del compliment de la legislació ambi-
ental i el seu compromís amb el medi 
ambient. 

Inicialment, per poder implantar 
un sistema de gestió ambiental, cal 
determinar els aspectes i impactes 
ambientals, el cicle de vida del pro-
ducte o servei i proposar mesures per 
reduir els impactes ambientals.

Les legislacions, cada cop més res-
trictives en temes ambientals, recla-
men a les empreses que s’impliquin i 
implantin sistemes de gestió. Aques-
tes poden certificar el seu sistema 
de gestió ambiental segons la nor-
ma UNE-EN 14001:2015, o segons 
el reglament EMAS, amb un sistema 
de gestió energètica d’acord amb la 
norma UNE-EN ISO 5001:2018. El 
fet d’obtenir aquestes certificacions 
dona beneficis a les empreses, en mi-
llora la imatge, demostra compromís 
social i ambiental i, fins i tot, permet 
que accedeixin a algunes subvenci-
ons. L’Administració, a més, també 
desenvolupa programes integrables 
amb aquestes certificacions.

ENGINYERS BCN té certificat des 
del 2001 el seu sistema de gestió am-
biental segons l’ISO 14001. La norma 
ISO 14001:2015 la podeu consultar 
al nostre web: http://bit.ly/uneengi-
nyersbcn. 

EMAS (ECO-MANAGEMENT AND 
AUDIT SCHEME)
L’EMAS és un sistema d’ecogestió i 
ecoauditoria de la Unió Europea que 
garanteix l’excel·lència empresarial 
en matèria ambiental. Aquesta cer-
tificació ve regulada pel Reglament 
EMAS CE núm. 1221/2009 del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 25 de 
novembre de 2009.

El que el diferencia d’altres siste-
mes de certificació, entre altres as-
pectes, és que les organitzacions cer-
tificades estan obligades a publicar i 
a elaborar la declaració ambiental en 

Les legislacions reclamen a les empreses que s’impliquin amb la sostenibilitat i implantin sistemes de gestió 
ambiental i energètica. A canvi, obtindran certificacions que es tradueixen en ajuts i bona imatge.

La implicació empresarial en 
els sistemes de gestió ambiental

Laura Alonso, enginyera tècnica industrial. 
Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals a 
ENGINYERS BCN.

ENGINYERS BCN 
CERTIFICA EL SEU 
SISTEMA DE GESTIÓ 
AMBIENTAL SEGONS 
L’ISO 14001
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què s’informi les parts interessades 
de l’estructura i les seves activitats, 
del sistema de gestió ambiental i la 
seva política, dels aspectes i impac-
tes ambientals, dels objectius i dels 
compliments dels requisits legals. La 
periodicitat de les declaracions ambi-
entals acostuma a ser anual.

El fet de tenir certificat un siste-
ma EMAS posiciona positivament 
l’empresa en matèria ambiental, i 
no és l’únic benefici. D’acord amb la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les 
activitats, tenir implantat i certificat 
un EMAS a l’empresa dona els avan-
tatges següents: 
•  Les activitats inscrites en el regis-

tre del sistema d’ecogestió i ecoau-
ditoria de la Unió Europea (EMAS) 
estan exemptes de control periòdic, 
llevat dels controls específics de de-
terminades emissions en els quals 
s’hagin establert terminis particu-
lars. La informació necessària res-
pecte al compliment de l’autorit-
zació o la llicència ambiental s’ha 
d’aportar juntament amb l’actualit-
zació de la renovació de l’acredita-
ció del sistema de gestió ambiental. 
La revisió periòdica ha de coincidir 
amb la renovació del registre de 
l’EMAS.

•  Es pot gaudir de l’atorgament de 
bonificacions fiscals específiques 
a les empreses que disposin del 
certificat del sistema d’ecogestió 
i ecoauditoria de la Unió Europea 
(EMAS).

ISO 50001
La norma ISO 50001 correspon a la 
norma de gestió energètica. L’objec-
tiu principal de tenir implantat un 
sistema de gestió energètica és mi-
llorar el desenvolupament i l’efici-
ència dels processos des del punt de 
vista energètic, per tal de reduir l’ús 
de l’energia i les emissions dels gasos 
amb efecte d’hivernacle. Això suposa 
per a l’empresa un estalvi de costos i 
una millora del rendiment energètic. 
La norma estableix que cal identi-
ficar les fonts d’energia, avaluar els 
consums i establir quins són els usos 
significatius de l’energia. Es defini-
ran els indicadors del desenvolupa-
ment energètic i els de la línia base 
energètica. Per poder tenir aquestes 
dades cal monitorar el consum.

Un dels avantatges d’obtenir la certi-
ficació ISO 50001 és que les empreses 
afectades pel Reial decret 56/2016, 
de 12 de febrer, d’auditories energèti-
ques, no cal que realitzin les auditori-
es energètiques. Les empreses poden 
optar per fer-les cada quatre anys o 
tenir certificat i implantat un sistema 
de gestió energètica, segons indica 
l’article 3 d’aquest reial decret.

Si tenim un sistema certificat se-
gons l’ISO 14001, certificar l’orga-
nització segons l’ISO 50001 és un 
pas més cap a la gestió energètica. 
La norma ISO 50001:2018 també es 
pot consultar a http://bit.ly/uneengi-
nyersbcn.

ACORDS VOLUNTARIS 
L’adhesió d’acords voluntaris, com 
el programa de les compensacions 
voluntàries amb compromís amb la 
reducció de CO2, són iniciatives que es 
poden incorporar als sistemes de ges-
tió de les empreses certificades amb 
14001, 50001 o EMAS.

Aquesta iniciativa, posada en mar-
xa l’any 2010 a través de l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic, està  
desenvolupada per la Generalitat de 
Catalunya i té com a objectiu la re-
ducció de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH).

Per adherir-se a aquest programa 
cal fer un inventari de les emissions 
produïdes i de mesures per tal de re-
duir-les. Un cop l’empresa signa el 
compromís d’adhesió, hi ha tres mesos 
per presentar l’inventari de les emis-
sions i les possibles mesures. Un cop 
s’ha realitzat aquest inventari, es lliura 
l’etiqueta corresponent que està dins 
aquest programa. Anualment es fa una 
reavaluació. Per fer l’inventari de les 
emissions, cal tenir en compte:
•  Les emissions directes de l’energia: 

són les procedents de fonts prò-
pies o les que estan sota el control 
de l’organització. Per exemple, els 
procediments de combustibles fòs-
sils, transport propi i d’altres (fui-

tes de gasos refrigerants, processos 
químics, etc.).

•  Les emissions indirectes de l’energia: 
són les generades per un tercer. Per 
exemple, el consum elèctric o el vapor.

•  Altres emissions indirectes: són 
fonts que no són pròpies i de les 
quals no es té el control. Aquest càl-
cul és opcional. Per exemple, distri-
bució, tractament de residus, consum 
d’aigua, combustibles fòssils, con-
sum elèctric en clients...

Un cop feta la primera avaluació, l’or-
ganització pot compensar les emissi-
ons amb el programa de compensacions 
voluntàries.

Un dels beneficis d’adherir-se als 
acords voluntaris és identificar, con-
trolar i reduir els impactes ambien-
tals derivats de les emissions i visua-
litzar el compromís de l’empresa amb 
el medi ambient.

COMPENSACIONS VOLUNTÀRIES
Complementari al programa d’acords 
voluntaris, s’ha desenvolupat el pro-
grama de compensacions voluntà-
ries, basat a promoure la reducció 
d’emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle (GEH) a través de projectes 
d’entitats socials. Consisteix en una 
compravenda de crèdits de GEH.

L’adhesió a aquest programa amb 
compromís amb la reducció de CO2 
es pot incorporar als sistemes de ges-
tió de les empreses certificades amb 
14001, 50001 o EMAS. l

TENIR CERTIFICAT UN 
SISTEMA EMAS APORTA 
A L’EMPRESA BENEFICIS 
I AVANTATGES
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EL REGLAMENT DE PRODUCTES DE 
LA CONSTRUCCIÓ (RPC) ARA TAM-
BÉ ÉS OBLIGATORI PER ALS CABLES 
DE TELECOMUNICACIONS
El Ministeri d’Economia i Empresa 
ha publicat l’Ordre ECE/983/2019, 
per la qual es regulen les caracterís-
tiques de reacció al foc dels cables de 
telecomunicacions a l’interior de les 
edificacions. En aquesta disposició 
també es modifiquen diversos aspec-
tes del reglament d’ICT.

Amb aquesta nova ordre per fi es 
regularitza legislativament l’anòma-

ACTUALITZACIONS  
DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC 
DE BAIXA TENSIÓ
El Ministeri d’Indústria, Comerç i Tu-
risme ha actualitzat la guia Prescripci-
ons particulars per a les instal·lacions 
elèctriques dels locals amb risc d’incen-
di o explosió (GUIA-BT-29). Aquesta 
és ja la tercera revisió de la guia, que 
ha aprofitat per actualitzar les refe-
rències a documents normatius, així 
com l’harmonització amb la Directiva 
ATEX (2014/34/UE) i el Reial decret 
144/2016 que la transposa.

El nou document també amplia la 
informació respecte a la documenta-
ció que ha d’acompanyar el projecte 
de noves instal·lacions o ampliació de 
les existents, i indica que s’ha de ge-
nerar el Document de protecció contra 
explosions-DPCE recollit al Reial de-
cret 681/2003.

També s’ha actualitzat la “Guia 
tècnica d’aplicació: Proteccions con-
tra contactes directes i indirectes” 
(GUIA-BT-24), de mesures contra 
els xocs elèctrics. El nou document 
incorpora quatre nous annexos: els 
dos primers estableixen els requisits 
generals de selecció i instal·lació d’in-
terruptors diferencials i dispositius 
de protecció contra sobreintensitats 
(interruptors automàtics i fusibles). 
El tercer és un recull de les princi-
pals causes dels salts intempestius en 
interruptors diferencials. El quart és 
una taula informativa on es mostren 
els corrents de defecte típics en siste-
mes amb semiconductors.

la situació que existia fins ara en les 
instal·lacions d’edificació, ja que el 
RPC ja era d’aplicació tant per als ca-
bles elèctrics com per als de sistemes 
de protecció contra incendis.

S’ACTUALITZEN ELS DOCUMENTS 
BÀSICS DE SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS I D’UTILITZACIÓ  
I ACCESSIBILITAT
Després de més d’un any, el Ministeri 
de Foment ha actualitzat el Document 
bàsic de seguretat en cas d’incendi i el 
Document bàsic de seguretat d’utilit-
zació i accessibilitat. Es poden descar-
regar en aquest web:
https://www.codigotecnico.org/ 
index.html. l

Com fem tot sovint, volem recopilar algunes de les últimes notícies sobre normatives. Estar al dia en 
matèria legal importa i molt en la feina de l’enginyer.

Repassem les últimes novetats legislatives

David Jiménez, enginyer tècnic industrial. 
Departament de Serveis Tècnics a 
ENGINYERS BCN.

Més informació a: www.enginyersbcn.cat/sdt

NOTÍCIES DEL SECTOR

LLEI
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Penja-robes Espiral

MARIANO FERRER

PER SABER-NE MÉS

•  Al portal d’art Europeana trobem una fitxa 
completa d’aquest element auxiliar de mobiliari. 
https://www.europeana.eu/portal/ca/
record/2058208/10970_objects_H589895.html

•  La Viquipèdia reserva una entrada per a Mariano 
Ferrer, pioner del disseny català, cofundador de 
Mobles114 juntament amb Josep Maria Massana i 
Josep Maria Tremoleda, que va establir l’estudi 
a Santa Cristina d’Aro el 1981 i des del qual va 
forjar una llarga carrera dedicada al disseny de 
producte, especialment mobiliari, mobiliari auxiliar i 
complements.

•  El catàleg del Museu del Disseny conté cinc 
peces de Mariano Ferrer. Se’n poden consultar 
les fitxes respectives en línia a https://cataleg.
museudeldisseny.cat/

DISSENY INDUSTRIAL

Tan senzill i tan complex com 
un perfil rodó d’alumini que, 
sotmès a successives curvatu-
res, forma una seqüència de 
tres penjadors. Batejat com 
a Espiral, aquest penjador 
de paret va idear-lo Mariano 
Ferrer (Sant Feliu de Guíxols, 
1945), durant la seva etapa 
d’estudiant a l’Escola Eina, 
i formava part d’un conjunt 
d’equipaments per a escoles. 
Senzill, pràctic i versàtil (la 

seva concepció modular per-
met ajuntar diverses unitats 
formant una sanefa contínua), 
la creació de Ferrer va aterrar 
al mercat el 1970, inicialment 
produïda per Grop i, anys 
després, per Miscel·lània. La 
gestació d’aquest objecte va 
suposar superar certes dificul-
tats tècniques, especialment 
les relacionades amb el des-
envolupament d’un utillatge 
que permetés corbar el perfil 

d’alumini amb pulcritud i amb 
la forma requerida pel disseny. 
L’acabat, anoditzat o en pin-
tura epoxídica sobre el perfil 
granallat, transmetia sensació 
de qualitat i donava la rugosi-
tat necessària per retenir les 
peces de vestir i evitar que llis-
quessin. L’Espiral va obtenir 
un premi Delta de plata el 1970 
i, posteriorment, va ser l’ori-
gen d’una versió reduïda, d’un 
sol ganxo, denominada One.  l
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Màquines per fer teixits publicitaris

Matic, SA

Matic és un exemple de la importància d’entendre el mercat per poder progressar 
en el món global. Aquesta empresa amb seu a Granollers ha fet un tomb 
productiu i s’ha especialitzat en la fabricació de maquinària per a la confecció de 
teixits tècnics per a publicitat i protecció solar.
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El món s’ha fet petit i la competència 
dels països amb baixos costos de pro-
ducció ha empès moltes empreses a 
deslocalitzar la fabricació o a subcon-
tractar-la. El cas que ens ocupa, però, 
és ben bé el contrari: Matic, després 
de dècades d’activitat comercial, va 
apostar per la fabricació per encarar 
el futur.

Aquesta història productivocomer-
cial té l’origen el 1969 quan Eudald 
Carbonell, fill d’un sastre establert 
a Barcelona, va fundar la comercial 
Matic, dedicada a la importació i la 
venda de maquinària per al ram de 
la confecció. A finals del segle pas-
sat l’obertura del mercat europeu als 

productes arribats d’Àsia feia albirar 
un futur incert, i en el sector va co-
mençar a estendre’s la tendència a la 
deslocalització. L’estudi de la situació 
va dur la direcció de Matic a buscar un 
nínxol de mercat que no es veiés afec-
tat per aquesta conjuntura tan desfa-
vorable, i van trobar un forat produc-
tiu en els teixits tècnics dedicats a la 
protecció solar i la publicitat, un sec-
tor poc llaminer per a la importació a 
causa d’uns volums de producció més 
reduïts que en la confecció i al seu 
radi d’acció, per norma general d’àm-
bit local. Matic va reorientar el punt 
de mira comercial i va iniciar la im-
portació i distribució de maquinària 
destinada als fabricants de tendals, 
carpes per a exteriors i lones publici-
tàries. 

FABRICANTS I EXPORTADORS
“Sovint els fabricants ens demanaven 
màquines o adaptacions especials  

En l’oficina tècnica de Matic 
es desenvolupen tots els 

accessoris i mecanismes de 
les màquines de cosir, 

soldar i emmagatzemar. 

http://www.eltecnigraf.cat
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Empresa dedicada a la 
comercialització i fabricació de 
maquinària per a la indústria tèxtil, 
especialment confecció de tendals, 
lona de publicitat i cortines.

Any de creació: 1969
Treballadors: 25
Enginyers graduats i enginyers 
tècnics industrials: 5

Polígon industrial Coll de la Manya
Camí Cal Ros dels Ocells, 24 
08403 Granollers  (Vallès Oriental)
Tel. 932 745 006
info@matic.es
www.matic.es

MATIC, SA

—explica Jordi Carbonell, actual ge-
rent de Matic— i ens havíem de bellu-
gar per aconseguir satisfer aquestes 
necessitats puntuals, així que ens vam 
convertir en una comercial buscaso-
lucions”. Aquesta situació va ser el pas 
previ a la fabricació de producte propi: 
“Va arribar un moment en què vam 
decidir fer les màquines nosaltres ma-
teixos. Aquest pas de comercial a fabri-
cant vam fer-lo progressivament en el 
transcurs de la primera dècada d’aquest 
segle; un canvi importantíssim a nivell 
d’empresa, perquè, a més de fabricants, 
ens vam convertir en exportadors, ja 
que les nostres creacions ens van obrir 
la porta al mercat exterior”. La crisi 
va agafar Matic en ple creixement, i 
la caiguda del mercat local gairebé no 
els va afectar: “El 2009 estàvem con-
solidats a Europa i ja començàvem a 
vendre als Estats Units. En cas d’haver 
continuat la bonança econòmica no sé 
si l’empresa hauria pogut encaixar un 
creixement tan ràpid”. 

El canvi d’activitat aconsellava un 
trasllat, i Matic va abandonar la Ciutat 
Comtal per traslladar-se a una nova 
fàbrica, a tocar de Granollers, el 2013, 
unes instal·lacions adaptades a una 
indústria moderna on es dissenyen, 
munten i comproven totes les màqui-
nes de tallar, cosir i soldar.

Les tasques de disseny es concen-
tren en el departament tècnic, on tre-
ballen cinc projectistes que, quan la 
càrrega de feina ho requereix, reben 
suport extern. L’evolució de la tècnica 
i la demanda són el motor que impulsa 
l’evolució continuada de les màquines: 
per norma general, tots els models se 
sotmeten a una revisió en profunditat 
cada tres anys. “Una de les fites més 
importants que hem assolit —explica 
Carbonell— és aconseguir uns equips 
que poden utilitzar-los operaris sen-
se formació específica. Les empreses 
agraeixen aquesta característica, que, 
d’altra banda, implica un esforç tècnic 
important per part nostra”. 

SOTA CATÀLEG, I A MIDA
Matic té uns 25 equips en catàleg. 
Les màquines de tallar, cosir i sol-
dar formen el gruix de la producció, 
que es complementa amb màquines 
d’inspecció i comprovació, i sistemes 
d’emmagatzematge. Les màquines 
de cosir parteixen d’un capçal es-
tàndard al qual s’afegeix una sèrie de 
perifèrics per adaptar-la als teixits 
i operacions més comuns al ram. La 
maquinària de soldar, en canvi, és de 
factura cent per cent Matic. Tot i que 
el catàleg és extens, les comandes 
acostumen a incloure modificacions 
sol·licitades pel client per adaptar els 
equips a les seves necessitats. 

El creixement sostingut conti-
nua sent la tendència a Matic. No 
obstant això, Carbonell puntualitza 
que aquest no és l’objectiu principal 
d’una empresa que “actualment està 
centrada a reforçar la marca a nivell 
internacional”. Matic és una marca 
reconeguda i ben posicionada, i està 
a punt d’establir-se als Estats Units 
mentre continua ampliant mercat a 
Àsia a través de la delegació de Hong 
Kong. “Les dimensions de l’empresa 
ens permeten dedicar-nos a un sector 
industrialment minoritari: fer el que 
ningú més fa s’ha convertit en el nos-
tre principal avantatge competitiu.” l

Les lones i els materials per a tendals i publicitat són un món en evolució 
contínua, i les màquines han d’acompanyar les noves tecnologies. Per aquest 
motiu, els equips de Matic uneixen mitjançant una costura clàssica o emprant 
l’escalfor per soldar. Cada material i cada aplicació té un sistema d’unió 
adequat a la seva finalitat: la costura és més elàstica i ràpida, i sol aplicar-se en 
feines en què la productivitat és essencial, en instal·lacions en tensió (lones 
publicitàries retroil·luminades), o en aplicacions en què el fil emprat en el 
repunt acompanya l’estètica del conjunt. La soldadura és impermeable i 
pràcticament invisible, i s’utilitza bàsicament en persianes i pèrgoles.   

SOLDAR I COSIR 

Muntatge en les instal·lacions de Matic de les màquines automàtiques de soldar Hera, 
per a la soldadura automàtica de vores, solapaments, soldadures reforçades, 
cremalleres i vores del tipus “keder”. 

mailto:info@matic.es
http://www.matic.es
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L’aprofitament energètic de la biomassa ha estat oblidat durant molts anys 
al nostre país. Les iniciatives per recuperar aquest recurs natural i de 
proximitat tenen l’objectiu de millorar la gestió dels boscos i l’economia del 
món rural, al mateix temps que es redueixen emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle pel fet de reduir el consum d’hidrocarburs. 

Aprofitament energètic de la biomassa 

El creixement del sector a Catalunya encara és molt lluny de 
l’objectiu marcat per l’Estratègia aprovada pel govern 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Catalunya és un país amb molt bosc 
(1,6 milions d’hectàrees de superfí-
cie forestal arbrada) i molts arbres 
(1.035.407.888 arbres per ser exactes, 
segons l’inventari forestal publicat 
pel Creaf ) però amb seriosos proble-
mes de gestió forestal i escàs aprofita-
ment d’aquests recursos naturals.

Les condicions climàtiques, ambi-
entals i econòmiques dificulten que la 
fusta, per exemple, sigui una riquesa 
explotada a gran escala. Els canvis en 
el món agrícola i ramader, amb l’aban-
donament de bona part dels conreus 
en zones de muntanya ha fet créixer 
els últims anys la superfície forestal 

arbrada però sense que això suposi 
una millora en les explotacions de fusta. 
Més aviat al contrari, la falta de rendi-
bilitat porta a l’abandonament dels 
boscos i incrementa riscos com els 
incendis forestals.

Una alternativa a aquesta situació 
és la que es preveu en l’Estratègia per 
promoure l’aprofitament energètic de 
la biomassa forestal i agrícola, apro-
vada pel Govern el 2014 amb l’horitzó 
d’aplicació fins al 2020. 

El balanç del 2018 indica que es van 
consumir amb finalitat energètica 
386.000 tones de biomassa forestal, 
19.000 tones més respecte del 2017 
però encara molt lluny de l’objectiu 
marcat per l’Estratègia d’arribar a les 
600.000 tones l’any 2020. Amb tot, el 
balanç oficial de 2018 destaca xifres 
positives com la reducció de 106.000 
tones l’any d’emissions de CO2, 15.000 
tones més de reducció que l’any an-
terior. Igualment, aquestes 386.000 
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tones de biomassa forestal aprofitada 
equivalen a gestionar 16.100 hectàre-
es de superfície forestal, un 4,2% més 
que el 2017, i han contribuït a evitar el 
consum de 106.000 tones de petroli, 
indica el balanç publicat per l’Institut 
Català d’Energia.

L’any 2018 els tipus de biomassa 
que van registrar un major increment 
en la demanda van ser l’estella (34%) 
i el pèl·let (5%), productes més ela-
borats que s’utilitzen en tecnologies 
més eficients i per a la producció dels 
quals existeixen certificacions volun-

CATALUNYA ÉS UN PAÍS 
RIC EN BOSCOS QUE 
NO EXPLOTA LA FUSTA 
A GRAN ESCALA

tàries de qualitat. Per la seva banda, 
la llenya, el tipus de biomassa menys 
elaborat, ha mantingut una evolució 
irregular els darrers tres anys, en què 
pràcticament s’ha estancat el seu vo-
lum de consum.

Les propostes i incentius que es 
promouen des d’administracions 
com la Generalitat o la Diputació de 
Barcelona han millorat les expec-
tatives del sector però encara hi ha 
moltes condicions externes que difi-
culten un creixement més ràpid. Així, 
per exemple, mentre els preus de la 
biomassa forestal s’han mantingut 
estables els últims anys, els preus dels 
combustibles d’origen fòssil per a ca-
lefacció —gasoil i gas natural—  van 
davallar fins a nivells relativament 
baixos l’any 2015 i s’han anat recupe-
rant molt lentament, reduint els in-
centius a particulars i empreses que 

El Bages és un bon exemple de 
les possibilitats d’ús d’energia 
tèrmica procedent de biomassa 
forestal, amb especial atenció al 
sector industrial. De fet, el 100% 
del consum tèrmic industrial 
d’aquesta comarca —que és de 
362.686 MWh/any— podria 
quedar cobert aprofitant el 
combustible forestal comarcal, 
en una gestió dels recursos 
que reduiria el risc d’incendis 
forestals i donaria feina a unes 
245 persones, segons un estudi 
presentat el passat mes de juny 
per la Diputació de Barcelona 
i el Clúster de Biomassa de 
Catalunya.

Les dades globals d’aquest 
estudi indiquen que el 20% de 
la demanda tèrmica del teixit 
industrial de la demarcació 
de Barcelona pot ser cobert 
de forma sostenible amb 
biomassa forestal procedent 
dels boscos del territori. 
L’estudi també afirma que 
en les zones estratègiques de 
prevenció d’incendis forestals 
i que representen el 15% de la 
superfície boscosa de Catalunya, 
podrien cobrir la demanda 
d’energia tèrmica per a les 
indústries locals, especialment 
en sectors d’un elevat consum 
energètic com ara l’agroalimentari, 
el paperer o el químic.   

EL BAGES, UN 
EXEMPLE 
D’APROFITAMENT 
RENDIBLE

podrien renovar els seus sistemes 
energètics optant per la de biomassa.

El balanç de noves instal·lacions a 
Catalunya des de l’any 2013 i fins al 
2017 va ser de 2.317 calderes de bio-
massa —domèstiques o industrials—, 
amb una potència total de 195,5 MW, 
segons dades de l’Observatori de 
Calderes de Biomassa de Catalunya, 
també força lluny dels objectius de 
l’Estratègia catalana per a aquest 
sector.  l

El Govern va 
aprovar el 2014 
l’Estratègia per 
promoure 
l’aprofitament 
energètic de la 
biomassa forestal i 
agrícola, d’aplicació 
fins al 2020.
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

The change in the engineering paradigm

1-MODERN ENGINEERING

The robot that 
learns by 
gathering 
vegetables
The so-called “Vegebot” is a 
robot developed by a team 
of engineers at Cambridge 
University that uses its 
experience collecting vegetables 
to identify what the usual crops 
are. At the moment, the robot 
is neither as fast or as efficient 
as a human worker. There are 
two essential components in the 
Vegebot: a computerised vision 
system and a cutting system. 
The robot has an algorithm 
that can decide whether the 
vegetable in question is in 
perfectly ripe for picking. 

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

2-AGRICULTURAL 
ENGINEERING

According to James Lan-
day professor at the En-
gineering School at Stan-
ford University, engineers 
are currently engaged in 
exploring new ways of de-
veloping technologies to 
enable people’s needs to be 
met most efficiently. The 

question is how can an en-
gineer use new technologi-
es to improve the world we 
live in? There is no simple 
answer, but it must put the 
user at the centre of any 
solution. The priority is to 
understand the problem 
and then develop the solu-
tion, taking advantage of 
technology to make this so-
lution more efficient.  

Source: Stanford University
https://stanford.
io/2kPCwC2

1. ENGINYERIA MODERNA
El món de l’enginyeria està canviant, 
segons el professor de l’Escola 
d’Enginyeria de la Universitat de Stanford, 
James Landay. La tecnologia augmenta la 
possibilitat de resolució de problemes que 
afecten les persones. Per aprofitar aquest 
canvi de mentalitat, en el centre de la 
solució s’ha de situar l’usuari. 

2. ENGINYERIA AGRÍCOLA
Un equip d’enginyers de la Universitat 
de Cambridge ha desenvolupat un 
robot que és capaç d’identificar i 
recol·lectar verdures. L’anomenen 
‘Vegebot’ i aprèn mentre fa la 
recollida. El seu algoritme li permet 
discriminar entre les verdures que cal 
recollir i les que no.

3. ENGINYERIA DELS MATERIALS
Les finestres intel·ligents estan 
formades per vidres controlables que 
poden augmentar la il·luminació, la 
refrigeració i els sistemes de calefacció 
variant la tonalitat. A més, estalvien fins 
a un 40 % les despeses energètiques 
de l’edifici. L’invent l’han dissenyat 
enginyers de la Universitat de Princeton. 

   .CAT 

Engineers at Princeton University 
have come up with a system of 
windows that can generate electricity 
at the same time as they reduce 
heating and cooling costs. They 
are smart Windows and they need 
energy in order to function. They are 
relatively difficult to install in existing 

buildings. These smart Windows can 
be modified to increase or reduce 
the light passing through them and 
change its tone, saving up to 40 
percent of the buildings energy costs. 

Source: Princeton University
https://bit.ly/2kN3KJy

3-MATERIALS ENGINEERING

Smart windows
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

NEREIDA CARRILLO
Periodista especialitzada 
en tecnologia social 
@nereidacarrillo Aprèn com cercar i difondre d’una manera efectiva

Hootsuite i Tweetdeck, 
dues eines per programar 
continguts i ser productius 
a les xarxes

Twitter i altres xarxes socials com 
Instagram o Facebook han esde-
vingut una peça clau en l’estratègia 
de comunicació de les nostres em-
preses i de la nostra marca profes-
sional. Però, és clar, requereixen 
temps, un bé que sovint escasseja. 
Per això, algunes eines ajuden a ali-
mentar aquestes plataformes peri-
òdicament i amb qualitat sense que 
ens robin gaires hores. 

Tweetdeck i Hootsuite permeten 
programar continguts, visualitzar 
llistes i endreçar d’una manera efi-
cient el torrent de les xarxes socials, 
monitorar hashtags o etiquetes i 
també paraules clau, a més de tre-
ballar amb diversos comptes.

HOOTSUITE VS. TWEETDECK 
Tweetdeck és una aplicació gratuïta, 
en anglès, que ofereix gestionar la 
xarxa de l’ocellet d’una manera més 
productiva. Hootsuite, per la seva 
banda, presta alguns serveis de franc 
i d’altres de pagament. Està dispo-
nible en diversos idiomes, entre els 
quals el castellà, però no el català. A 
banda de Twitter, aquesta eina facili-
ta la integració de diverses xarxes so-
cials com ara Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Foursquare o YouTube.

CERCA I DIFON AMB EFICIÈNCIA
Totes dues aplicacions ens ajuden a 
incrementar la productivitat en la 
gestió de xarxes socials amb presta-
cions similars:

•  Programació de continguts. Po-
dem programar diverses piulades 
o posts. A Tweetdeck, només cal 
clicar al botó del rellotge (schedu-
led tweet) i indicar la data i l’ho-
ra en què volem que es difongui 
el contingut. A Hootsuite, quan 
escrivim una piulada, hem de 
seleccionar “programar más tar-
de” i dir-li quan. Després, a l’edi-
tor (símbol d’un avió de paper), 
podrem revisar tot el que hem 

programat, tornar-ho a editar si 
escau i recalendaritzar-ho només 
arrossegant el contingut. La versió 
gratuïta permet programar fins a 
trenta publicacions. 

•  Visualització per columnes. 
Les llistes que creem a Twitter de 
proveïdors, clients, experts, etc., 
es visualitzen millor a Tweetdeck 
i a Hootsuite, que s’organitzen per 
columnes. Podem triar que cadas-
cuna de les nostres llistes es mos-
tri com una columna. 

•  Monitoratge ràpid. També po-
dem configurar les columnes per 
monitorar un hashtag, una pa-
raula que pot ser la nostra marca 
o producte estrella, les mencions 
de nosaltres o de la competència. 
Així, podem copsar de seguida tot 
el que es difon a les xarxes sobre 
aquests temes. 

A banda d’aquestes dues eines, hi ha 
altres opcions també per programar 
continguts i gestionar diverses xarxes 
socials des d’un sol lloc com ara Me-
tricool o Buffer. Totes dues treballen 
amb diverses xarxes socials i oferei-
xen algunes opcions de franc i altres 
serveis de pagament, com ara l’analí-
tica o les publicacions il·limitades. l

TIPS YOU WILL FIND 
USEFUL
Here are a few ideas to get 
the most out of Hootsuite i 
Tweetdeck:
•  Hootsuite free:  Finding 

Hootsuite’s free version 
requires a little digging. If you 
look at the plans, you wo n’t 
see any that does not have 
a price tag, but it you scroll 
down to the bottom, there is 
the option to try a free version.

•  Enrich with images: Both 
tools let us upload images 
from our computer. Hootsuite 
also has the option to look for 
photos available on Pixabay.

•  Emojis: It is easy to add 
emojis to Hootsuite. The new 
version of Tweetdeck accepts 
emojis, but if we want to 
programme, we have to use 
the old version.

https://twitter.com/nereidacarrillo/
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ESTIGUES AL DIA

PASSEIG MARÍTIM DEL 
PRAT DE LLOBREGAT
Ciutat i paisatge

PREMIS FAD

BEGORETT | 
Velomòbil
Begorett (begorett.com) és un 
velomòbil, un vehicle de quatre 
rodes lleuger amb un cos de fibra 
de carboni que neix per millorar 
la seguretat dels ciclistes.  

La nova empresa catalana 
Begorett Velomobile dissenya 
aquesta bicicleta en format 
d’un minicotxe inspirant-se en 
les normes de seguretat dels 
cotxes de competició. La seva 
estructura està dissenyada per 
resistir grans impactes i s’ha 
construït amb tecnologies i 
materials d’avantguarda per 
crear un transport eficient amb 
assistència elèctrica. 

Tot i la forma, que ens pot 
despistar, estem parlant d’una 
bicicleta, això sí, equipada 
per circular amb el màxim de 
seguretat possible per al ciclista 
i amb l’avantatge que suposa per 
al medi ambient. 

TRANSPORT

Airbus estudia un nou model d’avió, 
l’AlbatrossOne, amb ales que tenen la 
particularitat d’estar acabades amb una 
punta que es pot moure lliurement se-
gons la fricció del vent. Per ara, es tracta 
d’un model a escala de l’Airbus A321 i 
que funciona per control remot. 

Els nous materials permeten cons-
truir mecanismes per les ales que supo-
sen un pes raonable avui dia. En el cas 
d’aquest model, la característica és que 
la punta de les ales es mou lliurement, 
sense motor, i així les ales pugen i bai-
xen en resposta a la força que fa l’aire 
sobre elles. Aquest canvi suposaria 
reduir els efectes de les turbulències. 

ALBATROSSONE | Airbus
AERONÀUTICA

A més, el fet que siguin més lleugeres, 
redueix la força a soportar i permet 
allargar les ales, de manera que les fa 
més eficaces i, per tant, en redueix el 
consum de combustible.

Durant uns mesos se segueix un pro-
grama de proves d’AlbatrossOne per 
estudiar l’efectivitat de les puntes d’ales 
mòbils i la transició en vol de les puntes 
bloquejades a lliures. www.airbus.com

El Passeig Marítim del Prat de Llobregat 
(Barcelona), dissenyat pels arquitectes 
Imma Jansana, Conchita de la Villa i Robert 
de Paauw, ha rebut el Premi FAD de Ciutat 
i Paisatge 2019 per la seva complexitat en 
aquest tipus d’actuacions que lliguen, per un 
costat, la preservació i millora d’espais na-
turals fràgils i, per l’altra, l’ús per part de la 
ciutadania. La intervenció recupera un espai 
natural en procés de degradació per donar-li 

també nous usos per al gaudi de manera que 
els ciutadans s’ho facin seu. 

Així la recuperació dels ecosistemes du-
nars, de la vegetació autòctona, de les zones 
humides, també conviu amb recorreguts in-
terns, mobiliari i usos recreatius i educatius 
respectuosos amb el seu entorn. L’obra al 
Prat de Llobregat s’ha convertit en un refe-
rent i exemple per a aquest tipus d’actuaci-
ons. arquinfad.org/premisfad

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

Els creadors de Makey Makey, dos 
joves informàtics,  tenen el somni 
d’imaginar un món on tothom és 
inventor (makeymakey.com). Per 
això, han creat un paquet informàtic 
d’eines que permet que objectes 
quotidians com uns plàtans es 
converteixin en les tecles d’un piano. 
Només cal connectar els cables des de 
la fruita a l’ordinador, mitjançant USB.

L’equip d’eines permet fer coses tan 
diferents com transformar uns trossos 
de plastilina en els botons d’un joystick 
per jugar al Mario Bross. El ventall de 
possibilitats és enorme, els serveix 
qualsevol objecte conductor, per 
exemple la fruita, l’aigua o una mina 
de llapis. L’objectiu és que adults i nens 
es diverteixin experimentant amb la 
informàtica.
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RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN

MAKEY MAKEY
Informàtica divertida
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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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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

AHEEEHAPHLJHEENOLKFKMMCMOPAHEEEHA
BNFFFNBPMHIGJOBHFDBGILMKMPBNFFFNB
HDLHFPFJMCEEKNBAEAKKPLIJFOEIJOKJF
GNCNLHFJLBPEFPAADFIEMNPLBMHDMPOHG
DJDNLFFGIPFJKAMNHDNILPGNFFABDHOCA
HEACIIFFGCCPFPHJIADCMPPAHPMAJLOJN
MNNNFNEPDDNPKNJBMPEEFLHEAHFHAIKCP
APBBBPAPCLECFAOABLGBANFDBAGEEOKOE
HHHHHHHPHPHHHHPHPHHHHPPHHPPPHHPPP

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

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

Remuneració fins a

+ + +10% 0 3%TAE gratuïtes
de la seva quota comissions Primer any fins a targetes de crèdit i de dèbit.2
de col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo
50 euros* el primer manteniment. màxim a remunerar
any. 10.000 euros.1

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

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu 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 de crèdit una compra 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 dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons
d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo
existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en 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 PRO.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,8195% 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: 271,63 euros; data
contractació: 30/06/2019; data primer pagament d’interessos: 31/08/2019; data final primer any: 30/06/2020.
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:
295,96 euros; data inici segon any: 30/06/2020; data primer pagament d’interessos: 31/07/2020; data final segon any: 30/06/2021.
2. Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió ni de manteniment, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança d’accidents en viatge de
fins a 120.000 euros. Tot, gratuïtament amb el seu Compte Expansió Plus PRO.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 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 Professionals 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
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

dipositant.

 


	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	Botón 4: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 1: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 


