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sociòlegs, etc., per respondre, per exemple, a la pregunta: 
què hauria de fer un cotxe autònom davant la disjuntiva 
de caure per un precipici o envestir dos nens? A més, la 
complexitat fa que no hi hagi connexió clara entre causa 
i efecte, cosa que genera confusió. Massa variables en la 
presa de decisions, massa agents i massa interaccions. 
Per combatre-la cal adaptació, evolució i anàlisi de dades, 
entre altres coses. I, per acabar, abans tot eren certeses, 
el món era rígid. Avui hi ha molta ambigüitat. La velocitat 
i el cúmul de coses que interactuen al nostre voltant 
conviden a cometre errors de lectura, a no entendre bé 
els missatges, i això genera inseguretat i dubtes en els 
equips. Per combatre’ls cal precisió. Cal saber trobar la 
interpretació correcta en cada cas, cosa que no és gens 
fàcil. Així doncs, com a enginyers hem d’obrir la ment 
i acceptar que les coses no sempre estaran ordenades i 
estructurades com a nosaltres ens agraden.

APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA JUNTA  
I DEL COMPTE DE RESULTATS
Des de la Junta de Govern ens esforcem per gestionar de 
la millor manera l’escenari VUCA. A banda de les coses 
que acabem de comentar, tenim que la Llei òmnibus, 
la crisi econòmica i el Pla Bolonya han estat elements 
que han creat, sobretot, incertesa i ambigüitat. D’un 
paper ben establert per als col·legis professionals 
hem passat a un paper qüestionat. D’una professió 
perfectament identificada, hem passat  a una confusió 
competencial. D’uns estudis clars i ordenats hem passat 
a un maremàgnum de titulacions. Tot plegat no ens ho 
posa fàcil, però us podem assegurar que ens esforcem 
per adaptar-nos i evolucionar. Així doncs, us demanem, 
com sempre, la vostra participació en la Junta General 
Ordinària del dia 21 d’abril per continuar avançant. l

Les sigles VUCA venen de l’anglès volatile, 
uncertain, complex i ambigous, que defineixen 
amb precisió els temps actuals. Les coses 
canvien tan de pressa que predir l’impacte 
que tindran és molt difícil. De fet, en totes 

les èpoques hi ha hagut prediccions errònies, com quan 
Thomas Watson, d’IBM, va dir el 1943 que al món hi 
havia mercat per a cinc ordinadors o quan Bill Gates va 
dir que 640 K serien prou per a tothom. Però ara més 
que mai vivim en un entorn volàtil, on els canvis passen 
de manera ràpida, difícils de predir i a gran escala. La 
tecnologia no només ens permet fer les coses més de 
pressa i més barates, sinó que també ens permet fer-les 
de manera diferent. Velocitat, canvi i volatilitat formen 
una tríada que cal tenir molt en compte. 

Un altre concepte important és el de la incertesa. 
La incapacitat per preveure el comportament del 
consumidor és una de les amenaces a les quals 
s’han d’enfrontar les empreses. Per fer-ho, cada dia 
surten noves eines, per exemple el design thinking 
o desenvolupament àgil, que pretén revolucionar la 
manera com els líders aporten noves idees al mercat 
en condicions d’alta incertesa. Per tant, no queda altre 
remei que acostumar-nos a viure en un món incert, on 
la informació important no la sabem, o és dubtosa, o no 
dura gaire temps, i és molt difícil respondre sense tenir 
la informació adient. La conclusió és que l’èxit requereix 
comprendre a quanta incertesa ens enfrontem i tenir la 
capacitat de gestionar-la de maneres diferents.

D’altra banda, la complexitat del món actual és 
enorme. Per cada problema no hi ha una solució única 
i senzilla. Vivim i actuem en entorns multisistèmics 
que exigeixen equips potents i multidisciplinaris. Avui 
dia en els equips que es dediquen a l’R+D digital hi ha 
diversos perfils, a més dels enginyers, com ara filòsofs, 

VIURE EN UN MÓN VUCA

Com funcionen les licitacions públiques? Quins requisits han de complir les empreses que opten a dur a terme 
una obra pública? La relació qualitat-preu és realment la principal exigència? Les obres i instal·lacions públiques, 
sempre necessàries i a vegades polèmiques, són un impuls econòmic i empresarial per a la nostra societat. 

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

EL REPARTIMENT DE LA MISÈRIA

 Tant que parlem de pressupostos aquests dies i 
sembla que no ens adonem que són una mena de 
repartiment de la misèria.” Amb aquesta 
contundència em contestava a finals de gener el 
catedràtic emèrit de la UAB, Antoni Serra 

Ramoneda, en un acte del Col·legi d’Economistes. Potser 
exagerava, però quan hi penses una estona, t’adones que té 
molta raó, perquè d’on no n’hi ha no en pot rajar, que diu la 
dita popular. Ja veurem si el Parlament els acaba aprovant, 
però, de moment, veiem les principals dades de 
l’avantprojecte, que, per cert, com a curiositat, val a dir que 
ni es va arribar a presentar en públic pel profund malestar 
polític que havia esclatat aquells dies de gener al si del 
Govern amb motiu de la retirada de l’escó al president Torra.

En principi, l’avantprojecte preveu una despesa 
corrent de 25.532 milions d’euros, xifra que finalment 
supera la de l’any 2010, l’exercici de més despesa de la 
sèrie històrica, tot sigui dit, just abans de començar les 
retallades. El més destacat és que la despesa s’orienta 
a l’acompliment dels objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, 
per tal de prioritzar les actuacions que més contribueixin 
a millorar el benestar de la societat catalana i a avançar en 
el compliment d’aquesta agenda global. Així, l’any 2020, el 
74% dels programes pressupostaris es vinculen als ODS.

I l’altre fet destacat és que no hi havia pressupostos 
des del 2017 i es funcionava amb pròrrogues, la qual 
cosa impedia la creació de noves línies de despesa que 
l’evolució de la societat havia fet necessàries. Quant als 
ingressos, la paraula sempre la té Madrid, però aquí 
escanyem una mica més. El més important és l’augment 
de l’impost de successions —no em sembla just si no 
és amb un llistó alt—, que ha estat molt contestat. 
Sortosament, a última hora es va retirar un nou impost 
que havien copiat d’Extremadura, una comunitat on no hi 
ha indústria, sobre la cogeneració i l’energia hidràulica. 
És normal que el món empresarial català no veiés bé 
els pressupostos. Així, el president de Pimec, Josep 
González, criticava que els comptes de la Generalitat 
són “poc industrials” i recordava que les pimes són les 
que generen llocs de feina, que també és “acció social”. 
En aquesta mateixa línia, el president de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, afirmava que 
“temem que probablement de tan socials que els hem 

volgut fer ens estem deixant la part de generar riquesa”. 
Tenen raó: cal millorar molt l’entorn infraestructural 
en què treballen les empreses. I el més dur de tots va 
ser el president del Foment, Josep Sánchez Llibre, que 
demanava a principis d’any al vicepresident del Govern i 
als grups parlamentaris que corregeixin el “plantejament 
confiscador” de l’avantprojecte de pressupostos. Crec que 
potser es va excedir una mica, tot sigui dit. I, per acabar, 
el president de la Cecot, Antoni Abad, advertia que “no 
volem que ens apugin els impostos a Catalunya ni que 
tinguem aquests diferencials que fan que tributar aquí 
sigui més feixuc i car. Però l’origen de tot això és la falta 
d’un finançament correcte en els comptes de Catalunya”.

Abad va posar el dit a la nafra. Amb una despesa 
corrent prevista dels 13 departaments de la Generalitat 
una mica superior als 25.000 milions, què suposen els 
16.000 o 17.000 milions que “regalem” cada any sense 
contraprestacions a l’Estat? Mentre no ens puguem 
quedar més diners dels que generem via impostos, la 
resta és parlar per parlar. Com podem no estar d’acord 
amb el fet que 900 milions més es destinin a Salut? O que 
hi hagi sumes addicionals per a educació o dependència 
o habitatge social? I que ens faltin inversions, malgrat 
l’augment que es planteja per a aquest any? És clar que sí. 
Però les xifres que pot aportar la Generalitat —amb l’actual 
sistema de finançament— sempre seran insuficients 
davant de l’endarreriment que portem. No té prou 
recursos! El despropòsit és el que deia Serra Ramoneda: 
que mentre no entrin més diners, seguirem repartint 
misèria. Més clar, l’aigua... l
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL I CONEIX EL TEU COL·LEGI

Marta Martí, gerent

Des de la gerència es té una bona 
perspectiva de l’evolució del 
Col·legi. Marta Martí, en el càrrec 
des del 2013, revela en una 
entrevista a theknos els reptes 
als quals s’ha hagut d’afrontar i 
els projectes que ENGINYERS 
BCN està preparant per als 
pròxims anys.

Al seu despatx de la primera planta 
del Col·legi ens atén Marta Martí. 
Llicenciada en Ciències Empresari-
als i MBA per ESADE, la seva trajec-
tòria professional ha estat enfocada 
a la comunicació i el màrqueting. De 
fet, aquest va ser el primer departa-
ment que va dirigir quan va “fitxar” 
pel Col·legi. És gerent des del 2013. 
“En aquella època s’acabava d’aprovar 
el pla Bolonya i des d’ENGINYERS 
BCN el principal objectiu que teníem 
era adaptar-nos a les necessitats dels 
nous graduats”, assegura. I pel que 
ens explica a continuació, sembla que 
ho van aconseguir.

UN SALT QUALITATIU
Davant el repte d’oferir-ne “més i mi-
llor”, Marta Martí afegeix: “Vam fer 
una aposta clara per convertir-nos 
en el Col·legi de referència de l’engi-
nyeria”. Així, s’ha treballat amb tres 
premisses: “innovar, ser flexibles i 
situar el col·legiat al centre de totes 
les nostres accions”. L’últim exem-
ple d’innovació és la XARXA e-BCN, 
la comunitat virtual de l’enginyeria 
de l’àmbit industrial (en parlem a la 
pàgina següent). “El que m’agradaria 
és que els col·legiats es connectessin 
habitualment a la XARXA i l’utilitzes-
sin com la principal eina de treball. 
Entenem el Col·legi com un espai on 
els enginyers puguin aprofitar la seva 
força.” Per il·lustrar la millora en la 
flexibilitat del Col·legi ens fixem en 
l’emissió de conferències i cursos en 

directe per internet i l’existència dels 
grups territorials.

Així doncs, s’han complert els ob-
jectius previstos? “En aquests darrers 
anys hem fet un salt qualitatiu impor-
tant”, explica la nostra entrevistada. 
I puntualitza: “M’agradaria, però, 
remarcar que la clau ha estat envol-
tar-nos de bons professionals. Penso 
que tenim un bon equip tant a nivell 
intern –un equip humà preparat i 
proactiu– com extern –col·laboradors 
alineats amb l’estratègia del Col·legi 
que marca la Junta de Govern”.

PROJECTES EN MARXA
L’última pregunta és una de les més 
interessants: “Què ens espera aquest 
2020 i més enllà?”. Ens comenta 
que el primer que hem de fer és con-
solidar la XARXA e-BCN “aplicant 
millores i fomentant iniciatives 
de dinamització”. També “seguir 
apostant per la formació, un dels 
principals motius pels quals la gent 
es col·legia. Ara seguirem amb una 

nova línia de postgraus propis (més 
informació a la pàgina 9), amplia-
rem l’oferta de cursos, treballarem la 
formació a mida per a les empreses i 
obrirem un nou espai de networking 
a la tercera planta”. Un altre projecte 
destacat és el nou web en el qual tre-
balla el Col·legi. “Serà més modern 
i adaptat al que demanen els nous 
públics.” A més, explica la gerent, 
“s’impulsarà el Servei d’Atenció al 
Col·legiat (SAC). Estarà present a di-
versos àmbits d’ENGINYERS BCN i 
servirà perquè el col·legiat tingui un 
canal de comunicació ràpid i directe 
amb nosaltres i pugui saber en quin 
estat es troba la seva consulta”. Tot 
això sense oblidar el treball del Col-
legi a l’hora de donar a conèixer a la 
societat la versatilitat de l’enginyer, 
tal com va fer a l’última edició de la 
fira Expoelectric promocionant els 
col·legiats com a professionals de re-
ferència en l’àmbit de l’autoconsum.

Molt camí recorregut i molts pro-
jectes engrescadors sobre la taula. l

“Volem ser el Col·legi de 
referència de l’enginyeria”
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Tots els col·legiats i precol·legiats teniu 
ara accés a la XARXA e-BCN
Ja hi som tots. Els 6.000 col·legiats i precol·legiats d’ENGINYERS BCN ja podeu entrar a la XARXA 
e-BCN, la comunitat virtual de l’enginyeria de l’àmbit industrial (https://xarxa.enginyersbcn.cat). 
Fins ara només ho podien fer els membres de Comissions i Grups Territorials, però ara tots podeu 
connectar millor amb els companys, accedir a informació relacionada amb el vostre perfil i, en definitiva, 
aprofitar tots els avantatges d’una xarxa que, per cert, també presenta novetats importants. 

La notícia és aquesta: tots 
els col·legiats i precol-
legiats ja teniu accés a la 
XARXA e-BCN. Feu-ne 
la prova: entreu a https://
xarxa.enginyersbcn.cat 
i introduïu el vostre 
número de col·legiat o 
precol·legiat i la vostra 
clau habitual. Un cop 
dins, completeu el vostre 
perfil perquè per a la res-
ta sigui més fàcil trobar 
algú com vosaltres (en-
treu a l’apartat “Perfil” 
fent clic al vostre nom, a 
la pestanya de la part su-
perior dreta).

QUÈ HEU DE SABER
Ho hem explicat anteriorment, però 
aquest és un bon moment per repas-
sar el més destacat de la XARXA:
• A la pàgina principal es presen-
ten els últims comentaris o docu-
ments que han pujat les persones 
que formen part de les vostres 
comunitats (tots pertanyeu a “El 
Col·legi”, però també hi ha les co-
munitats de Comissions i Grups 
Territorials, si és que en sou mem-
bres). Per apuntar-vos a Comissi-
ons o Grups Territorials aneu al 
desplegable “Inscriu-te” de la part 
superior de la home.
• Al requadre “Col·legiats” po-
deu buscar algú per nom o per 
paraula clau (especialitat, àmbit 
territorial, interessos...). També 
teniu la possibilitat d’obrir un xat 
privat amb aquest professional.
• A l’Agenda hi ha les activitats de 
les comunitats a les quals esteu 
subscrits. Altres funcionalitats de la 
home són les notícies i els enllaços 
als principals serveis del Col·legi. 

• Dins de cada comunitat trobareu 
un mur amb les últimes novetats. A la 
segona pestanya hi ha la documentació, 
on podeu consultar i penjar la informa-
ció que considereu important. A la ter-
cera, les notícies relacionades amb la 
comunitat, i a la quarta, els esdeveni-
ments d’aquella comunitat.
• App uTalk Comunitats. Aquesta 
aplicació per a dispositius iOS i Android 
us avisarà de qualsevol novetat que hi 
hagi a la XARXA. El primer cop que 
hi entreu us demanarà un usuari i una 
contrasenya (és el número de col·legiat i 
la clau). A més, haureu d’escriure a “do-
mini” la paraula “enginyersbcn”.

QUÈ HI HA DE NOU
Si ja sou membres d’una Comissió o 
Grup Territorial, ja haureu pogut visi-
tar la XARXA des del seu llançament, 
a l’octubre. Però cal que sapigueu que 
hi ha algunes novetats importants:
• Xats d’assessorament. Hem creat 
quatre perfils nous del Col·legi: Servei 
d’Orientació Tècnica (SOT), Servei 
d’Assessorament Jurídic (SAJ), Ser-

vei d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) i, per 
a la resta de consultes, Ser-
vei d’Atenció al Col·legiat 
(SAC). Podeu xatejar-hi i 
resoldre els vostres dubtes 
d’una manera privada, rà-
pida i directa.
• Nova comunitat. “Ser-
vei de Mentoria”. Un 
espai relacionat amb el 
programa del Col·legi pel 
qual es facilita l’intercanvi 
d’informació i experiència 
entre col·legiats. Us podeu 
inscriure entrant a “Veu-
re més comunitats” (re-
quadre de l’esquerra). Al 
Servei de Mentoria feu clic 

a “Subscriu”. Per ser mentorat o 
mentor indiqueu-ho al vostre perfil. 
Al cercador de col·legiats introduïu 
la paraula “mentorat” o “mentor” 
per veure qui està al programa.
• Correus d’avís. Quan es publi-
qui en una comunitat un docu-
ment, una notícia o un esdeveni-
ment, s’enviarà una notificació via 
correu electrònic amb un enllaç.
• Nova pestanya “Compartit amb 
mi”. A la pàgina principal hi ha ara 
una tercera pestanya on podeu tro-
bar els documents que algú d’una 
comunitat a la qual no pertanyeu us 
deixa veure. Per compartir un docu-
ment amb algú feu clic a la pestanya 
de la part superior “Comparteix” 
quan accediu a l’arxiu en qüestió. 
Després, cerqueu la persona i indi-
queu si es pot editar o només veure.

La XARXA e-BCN té moltes més 
funcionalitats que no hem menci-
onat, perquè aquest article té un 
espai limitat. Entreu-hi i desco-
briu-les vosaltres mateixos. l

XARXA e-BCN



Tibidabo, sopar de gala i concert:  
el que prepara el Col·legi per als 25 anys

Els orígens del nostre Col·legi es re-
munten al 1905, quan es va crear 
l’Associació de Pèrits Industrials de 
Catalunya. També recull l’herència 
del Colegio de Peritos Industriales de 
Cataluña – Baleares, fundat el 1958. 
Però “oficialment” naixem el 30 de 
març de 1995, i aquesta és la data que 
commemorem enguany. És llavors 
quan s’aprova el canvi de denomina-
ció del Col·legi de Catalunya a Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, i té lloc la segregació de les 
demarcacions territorials de Girona, 
Lleida, Manresa, Tarragona i Vilano-
va i la Geltrú.

Explicada la història, parlem ara de 
com la celebrarem. Per no revelar to-
tes les sorpreses d’una tacada, de mo-
ment ens quedarem amb el més des-
tacat. En la preparació de les diverses 
celebracions l’objectiu és sempre 

el mateix: cohesionar el nostre col-
lectiu i celebrar que som enginyers i 
enginyers col·legiats.

• 12 DE JUNY: TIBIDABO
Sí, ho heu llegit bé: el 12 de juny el 
Parc d’Atraccions Tibidabo és tot 
nostre. Col·legiats, precol·legiats, fa-
mílies i amics, tindreu accés exclusiu 
a aquest espai tan emblemàtic de Bar-
celona. Hi haurà atraccions per a tots 
els públics i l’Hotel Krüeger obrirà les 
seves terrorífiques portes.

També és un esdeveniment únic 
per un altre motiu. Hi estaran convi-
dats tots els enginyers de l’àmbit in-
dustrial de Catalunya, ja que és la pri-
mera vegada que els sis col·legis que 
formen el Consell de Col·legis d’En-
ginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya s’organit-
zen per celebrar quelcom de manera 
conjunta. Ho fan amb motiu del 25è 
aniversari de l’existència del Consell. 
Una relació professional sorgida a la 
cua d’una atracció? Per què no?

• 6 DE NOVEMBRE: SOPAR DE GALA
La Sala de Contractacions de la Llotja 
de Mar de Barcelona serà l’escenari, 
el 6 de novembre, d’un sopar formal. 
Hi haurà moments per al record, ho-
menatges i una actuació musical. Un 
ambient, per tant, diferent del del 
Tibidabo, que donarà peu a més mo-
ments memorables. Aquest acte serà 
exclusiu per als col·legiats d’ENGI-
NYERS BCN i els seus acompanyants.

• 17 DE DESEMBRE:  
CONCERT DE NADAL
És veritat, no és cap novetat: el Con-
cert de Nadal el celebrem cada any. 
Llavors, per què l’incloem aquí? L’edi-
ció d’enguany serà, si és possible, en-
cara més espectacular. Sense avançar 
noms, direm que serà una molt bona 
manera de posar punt final a un any 
de celebracions. l

ACTIVITATS

L’any 1995 el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya se segregava en sis. Ara, ENGINYERS BCN es 
prepara per commemorar com cal un quart de segle d’existència. El 12 de juny el Parc d’Atraccions Tibidabo 
obrirà les portes exclusivament per a vosaltres, col·legiats, i els vostres amics i familiars. El 6 de novembre 
deixarem el calçat esportiu i ens posarem les sabates de vestir per a un sopar de gala a la Llotja de Mar. I el 17 de 
desembre el tradicional Concert de Nadal posarà la cirereta amb uns intèrprets d’honor. Us ho perdreu?

Aquest és el logotip dels 25 anys del Col·legi.
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El Col·legi organitza per primera 
vegada quatre postgraus
Després de molts anys de rodatge, ENGINYERS BCN fa un pas més en la formació i posa en 
marxa quatre postgraus de títol propi. Es faran cada any i tots tindran l’opció de fer-se 
sencers o per parts. Si busqueu donar més valor al vostre currículum, aquí teniu quatre 
oportunitats per a quatre perfils ben diferents.

Més informació: www.enginyersbcn.cat/agenda
*Nota. Els títols, les dates i els continguts dels postgraus són susceptibles de canviar en el futur.

Amb l’objectiu de facilitar el 
seguiment als alumnes residents 
fora de la província de Barcelona 
i comarques, aquests postgraus 
s’emetran per videoconferència. 
Qualsevol usuari amb connexió a 
internet podrà seguir-los en directe des d’on vulgui. 
Les classes, a més, s’enregistraran íntegrament per 
al posterior visionament o consulta.

POSTGRAU DE GESTIÓ 
ENERGÈTICA EFICIENT
Dates. El primer mòdul 

(Contractació energètica eficient) va 
començar al febrer, però les inscripcions 
per als tres últims mòduls són obertes fins al primer dia 
de classe. Els mòduls restants són els següents: Gestió 
energètica eficient a l’entorn big data (20 de març), Eines 
per a la gestió energètica eficient (22 de maig) i Aspectes 
clau de la transició energètica sobre l’alerta climàtica (2 
d’octubre). 
Continguts. Aquest postgrau pretén dotar d’eines i 
estratègies per al compliment dels compromisos de la 
Unió Europea contra el canvi climàtic i a favor d’un canvi 
en la política energètica. Tractarà, entre altres qüestions, el 
mercat elèctric, les energies renovables i l’autoconsum.

POSTGRAU D’ENGINYER 
DE SEGURETAT EN 
EMMAGATZEMATGE DE 

PRODUCTES QUÍMICS
Dates. Comença el 2 d’octubre.
Continguts. Parteix del Reial decret 
656/17, de 23 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’emmagatzematge de productes 
químics i les seves instruccions tècniques 
complementàries MIE 
APQ. Tractarà la gestió 
del risc en la manipulació 
i l’emmagatzematge de 
productes químics.

POSTGRAU DE 
LEGALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS

Dates. La primera edició està en 
marxa i amb les inscripcions tancades. 
La segona comença el 13 d’octubre.
Continguts. Es donarà una visió 
general de la normativa que afecta 
les activitats, i més concretament 
la legalització, la tramitació i els 
requeriments necessaris per a 
posar-les en marxa. També es 
tractaran temes nous, com el BIM o 
l’administració electrònica, i d’altres 
de col·laterals, com les 
obres associades, les 
instal·lacions, temes 
sanitaris, de salut 
laboral o protecció 
civil.

1 2

4POSTGRAU D’INDÚSTRIA 4.0
Dates. Comença el 2 d’octubre.
Continguts. La quarta revolució 

industrial està transformant l’enginyeria tal com 
la coneixem. Amb aquest postgrau els alumnes 
aprofundiran en els principals àmbits que estan revolucionant la 
professió: intel·ligència artificial, big data, la internet de les coses i 
manteniment predictiu, entre d’altres.

3



Karina Gibert protagonitza  
el Dia de la Dona Enginyera

La catedràtica i vicedegana del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, 
Karina Gibert, va ser la convidada en l’última edició del Dia de la Dona Enginyera, l’acte amb 
el qual cada any el Col·legi reivindica la igualtat a la professió.
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ENGINYERIA PER LA IGUALTAT

En la seva benvinguda, el degà, Miquel 
Darnés, va recordar el compromís del 
Col·legi en matèria d’igualtat, i la vice-
degana ho va exemplificar explicant 
que ENGINYERS BCN s’ha adherit 
al Decàleg per l’equitat de gènere en 
l’àmbit dels col·legis professionals de 
Catalunya.

Per la seva banda, Gibert va centrar 
la seva presentació en la intel·ligència 
artificial i va explicar en quin punt es 
troba la nostra societat pel que fa a 
aquesta tecnologia. Després va parlar 
dels reptes que tenim els enginyers en 
matèria de gènere. Entre altres coses, 

va afirmar que el nombre de noies 
estudiants a la carrera d’Enginyeria 
Informàtica ha passat, a la seva fa-
cultat, del 7 al 14% gràcies, en part, 
a les iniciatives de foment d’aquesta 
disciplina entre les noies que encara 
no s’han decidit per una titulació. Tot 
i que la dada pot semblar positiva, Gi-
bert la va matisar: “Quan jo estudiava, 
les noies érem un 30%; la davallada 
ha estat tremenda i és una gran pre-
ocupació que tenim”. Aquesta caigu-
da, explicava, es pot relacionar amb el 
canvi de nom, quan d’Informàtica es 
va passar a Enginyeria Informàtica. 

La xerrada va recuperar el to positiu 
al final, quan la ponent va enviar un 
missatge a les dones que es plantegen 
estudiar enginyeria: “Hi tenim lloc, és 
un espai on hi cabem, ens necessitem 
i, a més, hi hem de ser”. l

ENGINYERS BCN ja té un protocol per prevenir l’assetjament laboral, sexual i 
per raó de sexe, tal com marca la llei. Aquest document estableix un mètode 
de com actuar davant alguna d’aquestes situacions i s’aplica a l’equip humà del 
Col·legi i als seus proveïdors. L’objectiu és crear i mantenir un entorn laboral on es 
respectin la dignitat i la llibertat sexual de les persones. Com? Inclou la posada en 
marxa d’una política d’informació, d’una comissió per prevenir i tractar casos de 
discriminació i un protocol d’actuació. Consulteu el document a 
http://bit.ly/transparenciaebcn. 

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

El Col·legi aprova un protocol contra l’assetjament

La catedràtica Karina 
Gibert durant la seva 
participació en el Dia de 
la Dona Enginyera.

https://videos.enginyersbcn.cat/videos/dia-de-la-dona-enginyera-4.html
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Molts hem passat pel mateix. Es-
tudiar una carrera i tenir molts co-
neixements tècnics, però no saber 
per on començar a trobar feina, els 
tipus de contractes que hi ha o els 
errors més habituals quan s’inicia 
la vida laboral. ENGINYERS BCN 
us acompanya en aquesta etapa i 
posa a la vostra disposició un ampli 
ventall de serveis.

1. BORSA DE TREBALL. El Col·legi 
ha dut a terme, els darrers anys, 
una important tasca de comunica-
ció amb empreses perquè també 
incloguin a la borsa de treball pràc-
tiques i contractes per a júniors. 
ENGINYERS BCN publica ofertes 
per a tots els perfils d’enginyeria de 
l’àmbit industrial. I les revisa per 
confirmar que les condicions són 
les apropiades i els sous, els adients.

2. ORIENTACIÓ LABORAL. On vos-
altres veieu un bon currículum, un 
expert en recursos humans veu una 
carta de presentació mal estructu-
rada. Hi ha errors en la recerca de 
feina que cometem sense adonar-
nos-en. Per això, posem al vostre 
abast l’oportunitat d’assessorar-vos 
amb un professional expert i trobar 
la feina que busqueu.

3. FORMACIÓ. Conferències, cur-
sos i postgraus amb un enfocament 

pràctic i vinculat al món laboral. Si 
busqueu l’especialització o voleu 
saber-ne més d’algun àmbit de l’en-
ginyeria, us ho posem fàcil: les xer-
rades s’emeten per videostreaming 
i alguns cursos també es fan per vi-
deoconferència.

4. MENTORIA. Qui us pot ajudar  
millor en els vostres primers pas-
sos al món laboral que algú que ha 
passat pel mateix? El programa 
de Mentoria ofereix una connexió 
continuada amb un professional 
amb anys d’experiència per com-
partir informació i experiències. 

5. CONTACTES. Hi ha qui té la sort 
de tenir-los i hi ha qui s’hi ha d’es-
forçar una mica més. Volem aju-
dar-vos també en això. Fer bons 
contactes és important per intro-
duir-vos i progressar en la profes-
sió. El Col·legi us dona les eines per 
aconseguir-ho (XARXA e-BCN, Co-
missions, Club EBCN, etc.). l

COL·LEGI JOVE

El Col·legi mira cap als joves

PASSAR DEL MÓN 
ACADÈMIC AL 
LABORAL NO ÉS FÀCIL. 
APROFITEU L’AJUDA I 
ELS SERVEIS QUE US 
FACILITA EL COL·LEGI

Els estudiants d’Enginyeria i els que us acabeu de graduar teniu moltes coses a fer a  
ENGINYERS BCN. En els últims anys, el Col·legi ha apostat fort per aquests dos col·lectius i ha 
incrementat les activitats, els serveis i les promocions enfocades als més joves. En repassem el més 
destacat i expliquem algunes novetats.

PRECOL·LEGIA’T. Nou formulari d’alta
Si estudieu Enginyeria de l’àmbit industrial i heu superat 120 crèdits ECTS, 
podeu precol·legiar-vos sense cost. Només heu d’emplenar el formulari 
que trobareu a https://www.enginyersbcn.cat/alta_precolegiat.html.

COL·LEGIA’T. Promoció especial 25è aniversari (disponible al 2020)
Si sou menors de 30 anys:
• Drets d’entrada gratuïts.
• Primer any de col·legiació gratuït.
• Descompte del 50% de la quota col·legial fins que compliu els 30.
A partir dels 30 anys:
• Drets d’entrada a meitat de preu.
Tots: 
• 15% de descompte en una formació durant el primer any de col·legiació.
Consulteu les condicions a www.enginyersbcn.cat.
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Exposició de pintura i fotografia al Col·legi

L’horari d’assessorament al col·legiat 
s’amplia fins a les 21 hores

ACTIVITATS

El dia a dia professional ens dei-
xa poc temps lliure. Conscients 
d’aquest fet, i amb la intenció de 
facilitar l’accés als serveis, el Col-
legi ha ampliat fins a les 21 hores 
l’horari d’atenció presencial de les 
assessories per a tots els col·legiats i 
precol·legiats. Això afecta els serveis 
següents:

• Servei d’Assessorament Jurídic.
• Servei d’Assessorament Tècnic.
•   Servei d’Ocupació i Promoció 

Professional.

Els horaris d’aquests serveis queda-
rien de la manera següent:
Atenció telefònica: de dilluns a di-
jous de 9 a 19 hores i divendres de 9 
a 14 hores.
Atenció personal prèvia cita: de 
dilluns a dijous de 9 a 21 hores i di-
vendres de 9 a 14 hores.
Podeu demanar cita prèvia al te-
lèfon 934 961 420 o als correus  
saj@ebcn.cat (assessoria jurídica), 
sot@ebcn.cat (assessoria tècnica) i 
ocupacioipromocio@ebcn.cat (ori-
entació per trobar feina). l

Ja podeu veure les obres presentades 
als concursos de pintura i fotografia. 
Fins al 3 d’abril el Club EBCN 
acull l’exposició dels quadres i les 
fotografies fetes pels col·legiats o 
els seus familiars. En total sumen 

gairebé una quarantena d’obres, 
mostra del talent del nostre 
col·lectiu més enllà de l’enginyeria.

Els concursos de pintura i fotografia 
han estat proposats per la Comissió 
d’Enginyers Sèniors i la Comissió de 

Cultura i Oci, respectivament. Pel 
que fa al Concurs de Fotografia Jove, 
impulsat per la Comissió de Joves 
Enginyers, les imatges a la xarxa social 
Instagram es poden veure cercant 
l’etiqueta #fotodialegEBCN2020. l
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1. VIDEOSTREAMING
Les conferències i les jornades que 
se celebren al Col·legi s’emeten en 
directe per internet. El 2019 gaire-
bé la meitat de les persones que van 
seguir aquestes activitats ho van fer 
per videostreaming. Concretament, 
el 42%. Tot apunta que no queda gai-
re perquè hi hagi més “teleespecta-
dors” que assistents presencials.

4.027 visites 
de 2.256 usuaris

2. TORNA-LA A VEURE
És la televisió del Col·legi. Una pla-
taforma web en què hi ha allotjades 
conferències, debats i altres vídeos 
d’interès ordenats per temàtiques 
i exclusius (molts d’ells) per a col-
legiats. L’any passat el web (www.
videos.enginyersbcn.cat) va tenir 
més de 4.000 visites d’uns 2.000 
usuaris. Els vídeos més vistos són els 
següents: “PVingPARK. Marquesina 
fotovoltaica i recàrrega del vehicle 
elèctric” (2.443 visualitzacions), 
“L’Enginyeria és un grau” (1.786), “El 
Facility Manager. Coneixes les teves 
responsabilitats?” (1.555) i “Any de 
l’Enginyeria 4.0” (1.265).

3. BLOG
Un espai per a la informació pro-
fessional. S’actualitza aproximada-
ment cada setmana i sempre conté 
articles i reportatges que analitzen 
l’actualitat de l’enginyeria de l’àm-
bit industrial. Des de la posada en 
marxa, fa dos anys, no ha deixat de 
créixer. El novembre va batre el rè-
cord de sessions en un mes i el 2019 
va tancar amb una xifra més alta 
que l’any anterior: unes 2.800 visi-
tes i uns 1.800 usuaris. Els articles 
més llegits són: “Enginyer superior, 
una expressió a desterrar”, “Nove-
tats legislatives en baixa tensió, te-
lecomunicacions i incendis” i “Els 
enginyers del futur: perfils profes-
sionals emergents (I)”.

4. APPS
El Col·legi compta amb dues apli-
cacions per a mòbils i tauletes An-
droid i iOS. La primera és Borsa de 
Treball, amb les ofertes de feina i 
amb l’opció de rebre avisos segons 
els interessos. La segona és EBCN+, 
aplicació de notícies del Col·legi i 
de la professió. Aquesta última s’ha 
descarregat un total de 656 vegades.

5. XARXES SOCIALS
El Col·legi és present a Instagram, 
LinkedIn, Twitter, Facebook i You-
Tube, i a cadascuna d’aquestes xar-
xes comunica coses diferents d’una 
manera diferent. Si no us voleu per-
dre res, seguiu-nos a totes elles! l

Les xifres parlen: 
la digitalització d’ENGINYERS BCN és imparable
Durant els últims anys el Col·legi ha engegat diversos projectes amb un denominador comú: 
apropar-se a vosaltres. Les apps, el videostreaming i la plataforma de vídeos Torna-la a Veure en 
són alguns exemples. Ara hem revisat les dades d’ús del 2019 i ja us podem avançar la principal 
conclusió: la digitalització avança a bon ritme.

42% 
ús de 

videostreaming58% 
assistents 

presencials

177

3.938

Seguidors del Col·legi

2.221701

646
usuaris actius

1.544
usuaris actius

1.697

2.767 visites 
de 1.825 usuaris

https://videos.enginyersbcn.cat/
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MÉS AVANTATGES

Trobareu les condicions d’aquestes promocions i altres descomptes exclusius per a col·legiats a 
www.enginyersbcn.cat/descomptes

Canal de 
consultes 
exclusiu
Gràcies al conveni que 
ENGINYERS BCN té signat 
amb Endesa, els col·legiats 
gaudiu d’un canal específic 
per a consultes puntuals 
relacionades amb problemes 
o assessorament sobre 
subministrament a les 
instal·lacions projectades (casos 
singulars que no es puguin 
solucionar pels canals habituals 
establerts per Endesa).

Aquells col·legiats que ho 
desitgeu, podeu posar-vos 
en contacte amb l’empresa a 
través del Servei d’Orientació 
Tècnica del Col·legi (SOT) i 
formular les vostres consultes 
indicant el número de col·legiat, 
l’adreça de la instal·lació i la 
consulta plantejada.

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

Aquesta empresa ofereix als col·legiats gratuïtat en els cursos 
formatius presencials que s’organitzin i s’imparteixin per Standard 
Hidráulica a les instal·lacions del Col·legi.

A través del web www.standardhidraulica.com també podeu 
sol·licitar l’enviament gratuït de la newsletter, documentació tècnica o 
catàlegs digitalitzats.

A més, cal dir que els col·legiats tenen servei gratuït d’assessorament 
tècnic a través del telèfon 900 102 837 o del correu electrònic  
sat@sth.email.

Més informació a 93 564 10 94 o a info@sth.email.

Rènting de productes Apple
El Banc Sabadell ha llançat una nova línia de rènting exclusiva per a 
col·legiats i precol·legiats. Podeu tenir un iPhone 11, un iPad 2019 o un 
Apple Watch Sèrie 5 per una única quota mensual de 24 mesos i una 
assegurança. En acabar el contracte, podeu renovar-lo dos anys més. 
Més informació a www.enginyersbcn.cat/descomptes.

Acord amb l’Associació d’Organismes 
de Control de Catalunya
El Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació 
d’Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT), organisme que representa 
empreses de control de seguretat industrial. En el marc d’aquest acord 
l’associació oferirà suport, assessorament i formació als col·legiats, i 
col·laborarà estretament en l’organització de 
l’Any de la Seguretat Industrial. Les empreses 
membres de l’ASOCAT tindran un 20% de 
descompte en màrqueting comercial al Col·legi.

Ciro-Lirso Gascón, president 
de l’ASOCAT, i Miquel 
Darnés, degà del Col·legi.
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COMPARTIU

És un dels sectors més nous de l’en-
ginyeria i per fi disposa del seu espai 
de treball a ENGINYERS BCN. Des 
de principis d’any funciona la Subco-
missió d’Enginyeria Biomèdica dins 
la Comissió de Qualitat i Innovació. 
Es reuneix un cop al mes i entre els 
objectius que té hi ha el d’analitzar la 
normativa, proposar activitats i es-
tablir-se com un espai per al networ-
king entre els professionals que tre-
ballen en aquest sector.

El 2019 va ser l’Any de l’Enginye-
ria Biomèdica, fet que va impulsar 
la celebració de tres destacats fò-
rums. Aquests actes van convertir 
ENGINYERS BCN en un actor de 
referència. Fruit dels èxits recollits, 
el Col·legi ha impulsat la creació 
d’aquesta subcomissió. 

Si us dediqueu a l’Enginyeria  
Biomèdica, aquest és el vostre es-
pai. Veniu a les reunions i estigueu 
al dia del que passa al vostre sector. 
Per formar-ne part us heu d’ins-
criure a la Comissió de Qualitat i 
Innovació a www.enginyersbcn.
cat/comissions.  l

Es crea la Subcomissió d’Enginyeria Biomèdica

El nou Codi tècnic de l’edificació, a anàlisi
El mes de desembre va entrar en 
vigor la modificació del Codi tècnic 
de l’edificació. Quines són les seves 
principals novetats i què impliquen 
va ser el que la Comissió Tècnica de 
l’Enginyeria va debatre a la reunió 
que va celebrar el 12 de febrer. La 
trobada també va servir per fer 
aportacions a la Guia tècnica del 
reglament electrotècnic de baixa 
tensió. Com aquests temes, cada 
mes la Comissió tractarà assumptes 
tècnics d’actualitat. Assistir a les 
reunions és mantenir-se actualitzat.

La Comissió Tècnica de 
l’Enginyeria va crear-se a finals  
de l’any passat amb una vocació, 
com la mateixa professió, molt 
versàtil, ja que donarà cabuda 
a àmbits tan diversos com 

els següents: instal·lacions, 
activitats, BIM, il·luminació, 
acústica, urbanisme, smart cities, 
accessibilitat i indústria 4.0, entre 
d’altres.

Inscriviu-vos a la Comissió 
Tècnica de l’Enginyeria a www.
enginyersbcn.cat/comissions, per 
conèixer les últimes novetats que es 
produeixen a la professió. l

Reunió de la Comissió 
Tècnica de l’Enginyeria.

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
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L’enginyer comercial: l’aportació de solucions 
adients, eficients, sostenibles i rendibles

PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

L’enginyer amb perfil de tècnic comercial —més enllà de vendre alguna cosa—, no és només la persona que 
s’ocupa de mantenir i ampliar la cartera de clients d’una empresa, sinó que és un professional amb prou 
coneixements i expertesa tècnica per crear nous projectes, oferir nous serveis i aportar les millors solucions 
d’enginyeria als clients. Avui dia és un dels perfils professionals t més sol·licitat al mercat laboral.

Que és un perfil molt preuat, molt ne-
cessari i difícil de trobar (sobretot un 
perfil sènior) n’està convençut Xavier 
Cuadra Planter, enginyer col·legiat 
i director de la Unitat d’Enginyeria i 
Projectes de Multitechnical Services, 
la divisió de solucions i serveis de 
Dominion, multinacional espanyola 
d’origen basc amb vint anys d’antigui-
tat. En parlar de Dominion, comenta 
que “tenim perfils d’enginyers comer-
cials de diferents especialitats: indus-
trials, de telecomunicacions, de ponts 
i camins, mecànics, elèctrics i fins i tot 
químics. Això sí, d’entre tots els per-
fils que fan la tasca comercial, no n’hi 
ha cap que no sigui enginyer”.

SOLUCIONS WIN-WIN
La responsabilitat que assumeix un 
perfil d’enginyer comercial és “apor-
tar solucions adients, eficients, soste-
nibles i, evidentment, rendibles. Per 

fer això cal contactar amb el client i 
esbrinar quines són les seves neces-
sitats. D’entrada treballes amb els 
clients que estan fidelitzats a la casa, 
després ja vindrà la cerca de clients 
a porta freda”, diu. Arribats a aquest 
punt, Xavier Cuadra insisteix en el fet 
que qualsevol solució que es proposi 
“ha de complir les quatre caracterís-
tiques que he esmentat d’adequació, 
eficiència, sostenibilitat i rendibilitat. 
És un equilibri que ha de funcionar 
per a tothom, i sens dubte és la part 

més difícil d’aconseguir. Ha de ser un 
win-win per al client, però també ha 
de ser rendible per a nosaltres.” Per-
què en aquesta feina, afegeix, “ens 
mesuren pels resultats, per l’aporta-
ció de clients i de negoci que fas a la 
companyia. La pressió d’aquest lloc 
de treball radica principalment aquí. 
Però no es tracta de vendre qualsevol 

cosa a tort i a dret, sinó de vendre en-
focant-ho tot al client amb uns mar-
ges determinats”.

Per il·lustrar aquestes afirmacions 
Cuadra explica que la filosofia de Do-
minion “no és el que fem, sinó com ho 
fem. El nostre objectiu és maximitzar 
l’eficiència dels processos dels nos-
tres clients mitjançant la tecnologia. 

ÉS UN PERFIL MOLT 
DIFÍCIL DE TROBAR I 
DELS MÉS SOL·LICITATS 
PER LES EMPRESES
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cidir fer un màster en Direcció d’Em-
preses que m’ha ajudat a arribar on 
sóc. Perquè, per treballar en llocs de 
direcció, no n’hi ha prou de tenir una 
base tècnica; has d’adquirir coneixe-
ments transversals de gestió i direcció, 
en què el vessant financer i comercial 
és important”, explica Cuadra.

Repassant les competències més 
valorades per les empreses que ha 
de tenir un professional que treba-
lli en aquest àmbit, comenta que “hi 
ha persones que 
per una qüestió  

Marc Sau Grivé, col·legiat 17.463,  
delegat comercial a Nirco SL

“Dissenyem, validem, promocionem  
i aportem productes al mercat”
Marc Sau és enginyer tècnic industrial, 
especialitat en química industrial. 
Va ser després d’acabar la carrera, i 
ja incorporat al món laboral, quan 
va fer un postgrau i cursos a les àrees 
de màrqueting i direcció comercial. 
Actualment treballa de delegat 
comercial a Nirco (Deltalab Group), 
companyia dedicada al diagnòstic i la 
investigació biomèdica. “Els hospitals 
i les fundacions de recerca biomèdica 
són el meu dia a dia; els investigadors 
i els doctors, els nostres clients, i els 
equips de laboratori i els fungibles, el 
nostre producte”, diu.

“Va ser l’atzar —apunta—, a més 
de les experiències que vaig rebre 
del meu pare i del meu oncle quan 
els acompanyava a les fires de 
mostra quan era preuniversitari, el 
que em va acabar portant a triar 
aquest camí. És on vaig començar 
a aprendre com ha de ser el 
tracte amb els clients, presentar 
la companyia, introduir marques, 
relacionar-me. Vivències molt 
fructíferes que encara tinc presents 
en el meu dia a dia”.

Sau diu que l’enginyer 
comercial “és aquell que aplica 
els coneixements adquirits al llarg 
de la seva carrera formativa en 
un context basat en beneficis. Pot 
dissenyar, validar, promocionar i 
aportar nous productes al mercat. 
És un híbrid entre la venda i 
l’enginyeria que hi ha als mercats 

industrials, on les decisions de 
compra es prenen basant-se i 
prioritzant més la informació 
tècnica que les modes o tendències 
del moment”.

Per desenvolupar-se en aquest 
lloc de treball “s’ha de conèixer 
bé el mercat i l’article, projecte o 
servei que presentes als clients. 
Comunicar de manera eficient i 
tenir una actitud proactiva també 
és important”, comenta. I quan 
analitza quins són els perfils més 
demanats pel mercat laboral 
actual, diu que els més preuats 
són els professionals STEM, els 
que s’emmarquen en els àmbits 
de la ciència, la tecnologia, 
l’enginyeria i les matemàtiques —o 
science, technology, engineering 
i mathematics, per les sigles en 
anglès—. “Des de fa anys estan 
en alça, i amb la progressiva 
globalització i digitalització del 
mercat són llocs difícils 
de cobrir perquè no hi 
ha prou professionals 
especialitzats en aquestes 
àrees complexes”. En 
aquest context, el valor 
afegit que pot aportar un 
perfil d’enginyeria són 
“els coneixements teòrics 
i tècnics que et permeten 
resumir i explicar amb 
facilitat la teva proposta al 
teu interlocutor”, conclou. EN
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SERVEI D’OCUPACIÓ I 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL

No us podeu 
arribar a imaginar 
la importància 
que té el 
Curriculum Vitae 
a l’hora de trobar 
feina
Des del Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional 
d’ENGINYERS BCN insistim en 
la necessitat de tenir un bon 
currículum per trobar feina. 
El CV és la nostra carta de 
presentació o primer contacte 
amb les organitzacions on 
volem treballar i és per això que 
cal adaptar-lo a les ofertes de 
treball on l’enviem per destacar-
hi els nostres punts forts. Tenir 
un bon CV us obrirà les portes per 
poder accedir a les entrevistes 
de treball. I en dependrà tenir 
oportunitats per optar al lloc de 
treball que desitgem o no.
Si voleu esbrinar si teniu un 
bon CV i voleu aprendre a 
destacar els vostres punts forts 
professionals i personals, al 
Col·legi us podem assessorar. 
Entreu a www.enginyersbcn.
cat/sopp o escriviu-nos a 
ocupacioipromocio@ebcn.cat 
per a més informació.

I, per assolir aquests objectius, el co-
mercial és un perfil molt necessari 
per tot el que aporta a la cadena de 
valor de l’empresa”.

CONEIXEMENTS I COMPETÈNCIES
Sovint s’ha dit que els enginyers te-
nen molts coneixements tècnics per 
preparació, per experiència, pel que 
s’estudia a la carrera, però que des del 
punt de vista comercial tenen man-
cances. “Jo mateix, amb 25 anys de 
carrera professional i un perfil tècni-
cament bo, en el seu moment vaig de-

de personalitat els surt de mane-
ra innata l’empatia i aquest vessant 
comercial. Però l’empatia també es 
pot treballar. Això sí, cada cop més 
es contracta gent no pel currículum 
sinó per l’actitud que mostren. Quan 
contractes algú, vols veure una sèrie 
d’habilitats o competències, si pot ser 
desenvolupades amb una trajectòria 
professional; busques coses com ara 
capacitat de treball en equip, orien-
tació al client, consecució d’objectius 
i també idiomes, perquè la globalitza-
ció és el que és”. l

http://www.enginyersbcn.cat/sopp


SABÍEU QUE...

Teniu tres anys per reclamar 
els vostres honoraris professionals

A Catalunya, les pretensions rela-
tives a la remuneració de prestaci-
ons de serveis i d’execucions d’obra 
prescriuen a tres anys (art. 121-21, 
lletra b, de la Llei 29/2002, de 30 
de desembre, del Llibre primer del 
Codi Civil de Catalunya), que és 
el mateix termini establert per a 
la resta de l’Estat (art. 1967, 1r, del 
Codi Civil de l’Estat). 

Els tribunals han manifestat que 
l’àmbit de la prescripció triennal és 
la prestació de serveis per part dels 
professionals i han negat l’aplica-
ció dels terminis més llargs de les 

accions personals (cinc anys a l’Es-
tat i deu a Catalunya). Per tant, la 
legislació estableix un termini de 
tres anys per a la prescripció d’ac-
cions corresponents als enginyers 
per exigir el pagament d’honoraris 
professionals. 

Així, trobem pronunciaments ju-
dicials sobre l’aplicació de la pres-
cripció triennal en relació amb la 
prestació de serveis professionals 
d’enginyers tècnics industrials (la 
sentència de l’Audiència Provin-
cial de Las Palmas [Civil] núm. 
191/2014, d’11 d’abril, d’enginyers 
de camins (sentència de l’Audièn-
cia Provincial de Madrid [Civil] 
núm. 487/2012, de 17 d’octubre, 
d’arquitectes (sentència de l’Audi-

ència Provincial d’Astúries [Civil] 
núm. 38/2014, de 13 de febrer, o bé 
d’arquitectes tècnics (sentència de 
l’Audiència Provincial de Lleó [Ci-
vil] núm. 125/2013, de 4 d’abril.  

En aquest sentit, la sentència de 
l’Audiència Provincial de Lleó (Ci-
vil) núm. 175/2010 afirmava que 
“la referida prescripció triennal 
guarda relació amb els conceptes 
d’honoraris generats per l’activitat 
dels professionals, havent entès 
la jurisprudència que en el terme 
perits hi ha inclosos els professi-
onals que en funció de l’obligació 
derivada d’un contracte d’arrenda-
ment de serveis reclamen els seus 
honoraris d’aquells que els varen 
contractar, així els arquitectes, els 
aparelladors i, en lògica correspon-
dència, també els enginyers”. 

Finalment, cal dir que aquest 
termini de tres anys començarà a 
comptar des que es van deixar de 
prestar els serveis.

Quan l’enginyer hagi efectuat di-
verses actuacions en relació amb 
un únic assumpte d’un client, el 
termini per reclamar no comença-
rà fins a la finalització de la presta-
ció dels serveis.

En canvi, quan l’enginyer as-
sumeix diversos temes per a un 
mateix client, el termini comença 
de manera independent per a ca-
dascun d’ells des de l’acabament 
d’aquests (sentència del Tribunal 
Suprem [Civil] núm. 229/2019, de 
28 de maig. l
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Text: Jordi Barril, advocat.  
Servei d’Assessorament Jurídic 
d’ENGINYERS BCN



RETRAT PROFESSIONAL

“un professor que, als que estàvem a 
punt d’acabar la carrera, ens insistia a 
dir que la tasca d’un enginyer industri-
al és la mateixa en una fàbrica de mit-
jons que en qualsevol altra activitat. És 
aquesta versatilitat que ens dona la pro-
fessió la que ha fet que sigui indiferent 
que treballi pensant en la instal·lació de 
bescanviadors elèctrics per vapor satu-
rat en una central tèrmica o en la instal-

lació de màquines de validació i venda 
per al transport públic. És necessari 
un temps d’aprenentatge de la solució 
o del producte en si, perquè conèixer 

Fa tot just deu anys que 
Jordi Fernández va ini-
ciar el seu camí profes-
sional. Pot semblar poc 
temps, però la realitat és 

que la seva trajectòria ja li ha permès 
desenvolupar-se en diferents àmbits 
i sectors. Així ho explica ell mateix: 
“Durant set anys he estat vinculat a la 
fabricació de béns d’equip des de dife-
rents punts de vista, com ara el disseny, 
el seguiment de la fabricació i l’assegu-
rament de la qualitat. També he dut a 
terme serveis orientats al client, com 
els d’assistència tècnica en la posada 
en servei o el manteniment, tant cor-
rectiu com preventiu. És aquesta dar-
rera experiència la que m’avalava per 
optar al lloc que ocupo actualment, i 
des de fa gairebé tres anys, com a tèc-
nic de desplegament de la T-Mobilitat, 
el nou sistema de bitlletatge de trans-
port públic del sistema tarifari inte-
grat de l’àrea de Barcelona”. En aquest 
sentit, el nostre protagonista recorda 

“LA TASCA D’UN ENGINYER ÉS LA MATEIXA 
EN UNA FÀBRICA DE MITJONS QUE EN 
QUALSEVOL ALTRA ACTIVITAT”

Text: Jordi Garriga

“Sigui quin sigui 
el producte o 
servei, el nucli dels 
problemes és molt 
similar”

JORDI FERNÁNDEZ FÀBREGAS 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ESPECIALITZAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL, REGULACIÓ I CONTROL.  
TÈCNIC DE DESPLEGAMENT DE LA T-MOBILITAT A L’ATM. 
Col·legiat 22.415 / Membre del Grup Territorial del Maresme

l’entorn és clau per entendre algunes 
problemàtiques concretes, però el nu-
cli dels problemes és molt similar”.

Sigui com sigui, l’inici d’aquesta 
trajectòria és purament vocacional, i 
neix d’una magnífica visió del que és 
l’enginyeria. Quan pregunto a Jordi 
Fernández per què va decidir ser en-
ginyer, m’explica que creu que “va ser 
una qüestió romàntica. A la infantesa 
hi ha qui voldria ser un gran explora-
dor i conèixer mons nous, per exemple. 
D’altres ens preguntàvem com estan 
fetes les coses, per què funcionen i si no 
hi hauria una manera millor de fer-ho. 
Trobo magnífic i tota una declaració 
d’intencions que l’escut de la nostra 
professió sigui un regulador de Watt, 
un petit giny que fou imprescindible 
per a una fita històrica de tanta relle-
vància com la primera Revolu-
ció Industrial. Em sembla 
que il·lustra molt bé aquest 
romanticisme vers la pro-
fessió a què em referia”.  l

ELS REPTES DE LA NOVA MOBILITAT

A l’hora de destacar algun dels projectes en què ha estat implicat, Jordi Fernández no té dubtes: 
“M’agradaria poder destacar la implantació de la T-Mobilitat, que és el projecte en què estic treballant 
actualment, però crec que és massa prematur per fer-ne balanç i poder destacar gaires aprenentatges. La 
meva activitat actual té un impacte públic brutal. És una sort i una desgràcia al mateix temps. És molt 
gratificant treballar en un projecte conegut públicament, però, per contra, és molt fàcil criticar la gestió 
pública i, en aquest cas, la relativa al transport”.  Reconeix que cal un canvi d’hàbits i vèncer la percepció 
que hi ha un greuge comparatiu entre la mobilitat privada i els sistemes de transport públic. “Hem 
d’entendre que algunes pràctiques que encara mantenim ja no són sostenibles, ni per l’impacte ambiental 
que tenen ni per l’ocupació de l’espai públic que signifiquen.” Per a ell, aquesta percepció es podrà vèncer 
“amb més inversió en transport col·lectiu com els trens i els autobusos interurbans, però també creant 
nous serveis, com ara serveis de transport a demanda o de vehicle compartit, que aportin flexibilitat a la 
xarxa de transport públic, especialment en el que es coneix com la darrera milla”.
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ENTREVISTA

Vostè és presidenta a Barcelona d’una 
de les consultores immobiliàries més 
importants en l’àmbit mundial. L’any 
2019, el negoci del mercat d’oficines 
a la ciutat va ser espectacular, amb un 
moviment de 1.700 milions d’inversió. 
Què vol dir això per a la ciutat?
D’entrada, és evident que això és molt 
positiu per a la ciutat, però també cal 
dir que quan parlem del mercat de 
les oficines hi ha una certa confusió. 
Aquesta xifra és la que ens donen els 
inversors, les grans companyies. És 
cert que és una xifra espectacular que 
vol dir que Barcelona és al focus inter-
nacional, i és especialment meritori si 
pensem que no som capital d’Estat.

Per què hi ha una certa confusió?
Perquè el que és realment rellevant 
és que les oficines estan ocupades per 
empreses. I per a aquestes empreses 

Llicenciada en Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials per la 
Universitat Pompeu Fabra, 
va començar la seva 
trajectòria a Savills 
Aguirre Newman el 2003. 
El 2014 accedia al càrrec 
de directora general, i des 
del 2018 n’és CEO i 
presidenta. Però la seva 
activitat va més enllà del 
negoci immobiliari i, entre 
altres coses, és membre 
del Consell Social de 
l’Ateneu Barcelonès i 
Patrona de la Fundació 
Museu Picasso, així com 
membre del Consell de 
Conselleres de 
l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia de la 
Cambra de Comerç de 
Barcelona.

   PERFIL 

Barcelona s’està convertint en un pol d’atracció d’empreses i organitzacions internacionals de 
l’àmbit de la innovació i les tecnologies d’última generació. Aquest fet està afectant de manera molt 
important el mercat de les oficines, sobretot a l’àrea del 22@, un model d’èxit que ha permès situar 

la ciutat al primer nivell internacional. En parlem amb Anna Gener, CEO d’una de les consultores 
immobiliàries més importants arreu del món. Però amb ella parlem de moltes més coses, ja que el 

seu perfil és singular: a més de ser una dona que ha arribat al cim a escala professional, desenvolupa 
una intensa activitat a les xarxes socials i als mitjans de masses, de manera que s’exposa 

públicament d’una forma gens freqüent en l’àmbit de l’alta direcció.

“De vegades penso que 
Barcelona no sap o no 

vol gestionar l’èxit”

ANNA GENER
CEO DE SAVILLS AGUIRRE NEWMAN A BARCELONA

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent

l’immoble és necessari. La xifra im-
portant és l’ocupació d’oficines, i aquí 
les dades també són espectaculars. La 
bona notícia són els 400.000 m2 que 
s’han contractat. Es tracta d’empre-
ses d’aquí i de fora que han escollit 
Barcelona. I això està estretament 
lligat al PIB i a l’activitat. També la 
logística està pujant molt. Però, sigui 
com sigui, aquest comportament ex-
traordinari ens està dient que Barce-
lona s’està convertint en un hub tec-
nològic de primer nivell mundial. I es 
tracta d’una ocupació que comporta 
treball qualificat. I aquí, cal dir també, 
que estem atraient molt talent inter-
nacional, si bé a escala local tenim un 
dèficit de perfils del sector.

Hem parlat de les xifres del 2019. Tal 
com ha començat el 2020, podem es-
perar dades similars?



“Barcelona s’està 
convertint en un 
hub tecnològic 
de primer nivell 
mundial. I es tracta 
d’una ocupació que 
comporta treball 
qualificat”
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Considera que l’Ajuntament s’està 
allunyant d’aquesta ambició i de les 
necessitats de l’àmbit privat?
No només l’Ajuntament. El món pú-
blic està cada dia més allunyat del 
món privat. Hauríem d’establir un 
diàleg amb diferents punts de vista. 
Però això, ara, no és així. Nosaltres 
ens assabentem dels canvis de les re-
gles de joc per la premsa, i això no és 
normal.

Aquesta atracció que provoca la ciutat 
fa que l’habitatge s’encareixi i la gent 
hagi de marxar. Cal que comencem 
a entendre que l’àrea metropolitana 
és ja part de la ciutat i que és dins de 
l’ordre natural de les coses que viure 
a Barcelona estigui cada dia menys a 
l’abast de les persones?
És així, totalment, i diria que encara 
més enllà de l’Àrea Metropolitana. 
Però políticament és molt difícil d’ar-
ticular. Hi ha 36 alcaldes amb les seves 
pròpies polítiques. Ens hauríem d’ar-
ticular d’una altra manera. Per exem-
ple, en l’aspecte de la mobilitat, amb el 
drama de Rodalies al capdavant. Sense 
això, és molt difícil desenvolupar res. 
Sense una bona xarxa de comunica-
cions, és molt difícil fer polítiques 
d’habitatge coherents. Jo penso que és 
aquí on s’haurien de centrar les reivin-
dicacions ciutadanes. 

Vostè ha escrit als mitjans sobre tot 
plegat, també sobre la moratòria del 
22@. I a les xarxes socials ha opinat 
sobre aquests i altres temes. No és 
gaire freqüent trobar-se directius i 
directives amb la seva posició i amb 
tanta exposició pública...
Soc conscient que soc una mica rara 
avis i sé que això m’exposa, però també 
crec que em beneficia i que beneficia 
la meva organització. Els llenguatges 
han canviat i el que la gent espera de 
nosaltres és la nostra contribució al 
benefici de la societat i la transmissió 
de valor. Per a mi, aquesta exposició 
és un acte de transparència i de servei. 
Això m’ha dut a opinar de moltes co-
ses de la ciutat. Però és que jo visc de 
la ciutat, i jo venc confiança en la ciu-
tat. En certa manera, és una inversió 
a llarg termini. Es tracta de tenir una 
actitud moderna i d’acord amb la so-
cietat. L’actitud de no exposar-se i no 
aportar res ha quedat obsoleta. Jo as-
sumeixo un cert risc, ho sé, però estic 

Sí. Hem començat l’any amb el 
mateix vigor i bons símptomes. Hi ha 
molta demanda d’empreses que es 
volen establir aquí, sobretot al 22@. 
Tenim un gran prestigi internacional i 
la demanda supera l’oferta, fins al punt 
que la taxa de disponibilitat és només 
del 2%. Això i res és pràcticament el 
mateix. Per tant, hi ha projectes en 
marxa, però a dos o tres anys vista, 
anant bé...

Amb aquestes xifres a la mà, Barcelo-
na corre el risc de morir d’èxit?
Tenim dades de contractacions prè-
vies molt bones, però és cert que en 
el cas del 22@ s’ha de saber gestio-
nar. En aquest sentit, és veritat que 
Barcelona de vegades té por. Estem 
veient que el 22@ és un cas d’èxit ex-
traordinari, però, precisament, ara 
veiem que s’han suspès llicències per 
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al mercat d’oficines per habilitar lli-
cències d’habitatge. A mi em resulta 
incomprensible.

Per què?
Perquè davant la demanda d’oficines 
en una zona concreta com és el 22@ 
és un error focalitzar-hi la cerca d’es-
pais per a habitatges. És cert que Bar-
celona necessita molt més habitatge, 
sobretot a preus assequibles i en rè-
gim de lloguer, però hi ha sòl per de-
senvolupar projectes d’habitatge en 
zones com la Marina, el Bon Pastor i 
la Sagrera. Així doncs, per què aturar 
un cas d’èxit com el 22@? De vegades 
penso que Barcelona no sap o no vol 
gestionar l’èxit.

Hi ha qui pot pensar que la seva posi-
ció, bàsicament, consisteix a defensar 
el seu negoci...
No, no, això no és així, tot el contrari. 
Per a nosaltres, a curt termini això ens 
beneficia, perquè converteix la super-
fície d’oficines existent o projectada 
en un bé escàs. Per tant, els qui ja hem 
agafat un posicionament, tenim un bé 
escàs a les nostres mans. I és un bé que 
pujarà de preu. Per a mi, doncs, és be-
neficiós. Però no crec que sigui bona 
notícia, doncs a Barcelona també fal-
ten espais d’oficines. L’any 2000 es va 
ser molt visionari. Ara ho aturarem? 
Quin serà el pròxim 22@? Aleshores 
hi va haver molt bona col·laboració 
pública i privada, i es va fer una projec-
ció per dècades que ha resultat crucial. 
Vam ser ambiciosos, perquè, en essèn-
cia, Barcelona és una ciutat ambiciosa.

Amb el coronavirus i la suspensió del World Mobile 
Congress, hem vist com n’és de fràgil l’economia i com tot 
té repercussions globals. Què en pensa, d’aquest afer, i què 
pot significar per a Barcelona?

Hem estat espectadors d’una situació que ens sobrepassa i no controlem, 
perquè el que va passar amb el Mobile segurament anava més enllà d’un afer 
de salut pública. Ha quedat demostrat un lideratge polític molt feble per part de 
les tres administracions implicades. Hi va haver molta inacció. Però el que va 
passar no només ha tingut aspectes negatius; també n’hi ha hagut de bons, 
com el fet que Barcelona s’ha mostrat molt resilient. El sector tecnològic va 
reaccionar molt ràpidament i s’ha evidenciat que hi ha teixit.

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

“Hi ha sòl per 
desenvolupar 
projectes 
d’habitatge en 
zones com la 
Marina, el Bon 
Pastor i la Sagrera. 
Així doncs, per què 
aturar un cas d’èxit 
com el 22@?”
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a veure ni conec qui hi havia al darre-
re. En qualsevol cas, estem deixant el 
món de la cultura en mans únicament 
de l’Administració i això és dolent. A 
mi m’ha entristit que es reprovés una 
iniciativa privada, i també m’entris-
teix que es tracti de manera pejorati-
va determinats col·lectius.

Els últims dies l’escletxa salarial entre 
homes i dones ha tornat a ser present 
als mitjans de comunicació. A vostè, 
pel fet de ser dona, li ha estat més di-
fícil arribar on ha arribat?
No estic segura de si he hagut de fer 
un sobreesforç o no... Jo el que he tro-
bat a faltar són referents. És molt dur 
acabar la carrera pensant que hi havia 
igualtat i, després, arribar al món em-
presarial i veure que no és cert. Entres 
com a júnior i veus que no hi ha cap 
dona als càrrecs directius. Per això, jo 
vaig haver de trencar moltes barreres 
mentals. Calen dones directives per-
què les nenes i les noies vegin que és 
possible. Si només n’hi ha una, també 
pot passar que no sigui un bon model. 
Les dones hem de tenir més models i 
més referents. I també cal que esti-
guem aportant i donant opinió. Actu-
alment, la majoria d’experts i opina-
dors són homes, i per això dic que les 
dones ens trobem havent de trencar 
moltes barreres mentals. Les dones 
ens hem d’implicar a ser generadores 
d’opinió i expertesa. Com li dic, jo crec 
que la qüestió dels referents és potser 
el més important a l’hora de despertar 
vocacions i talent femení. l

compromesa a generar estats d’opinió 
i ser pròxima a la societat.

Els que la seguim a Twitter ens llevem 
cada dia amb una bona obra d’art. Això 
també em duu a preguntar-li per la seva 
activitat entorn de la promoció de l’art 
i la cultura. Potser costa, massa sovint, 
trobar persones que semblin creure’s de 
veritat que no hi ha progrés sense cul-
tura. És el seu cas?
Efectivament. No es dona prou su-
port a la idea que la cultura ha de 
tenir un paper troncal en qualsevol 
societat. El món empresarial hauria 
de tenir molta més proximitat amb 

la cultura. Són uns deures pendents 
que tenim. Jo, de manera molt humil, 
cada matí poso una obra d’art al meu 
perfil. És una petita aportació... Art i 
cultura milloren la vida de les perso-
nes i, per això, penso que cal ajudar 
més els creadors.

Quina opinió té de la qüestió de l’Her-
mitage a Barcelona?
Doncs, un cop més, he trobat a fal-
tar que s’abracés més el projecte. Ha 
semblat que el tipus d’inversors que 
hi havia al darrere han despertat re-
cels i suspicàcies, i hauria de ser tot 
al contrari. I, compte, jo no hi tinc res 

“No es dona prou 
suport a la idea 
que la cultura ha 
de tenir un paper 
troncal en qualsevol 
societat. El món 
empresarial hauria 
de tenir molta més 
proximitat amb la 
cultura”
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Una licitació és el procés en què una administració tria a quina 
empresa encarrega una tasca. El 2018, cinc de cada deu euros que 

el Govern espanyol s’havia compromès a invertir en 
infraestructures a Catalunya no van arribar. Madrid ha deixat sense 

executar al Principat 8.000 milions d’euros des del 2001. Com 
licita l’Administració central? Com afecta els ciutadans? Què hi 

tenen a dir els enginyers?

Una obra  
per encàrrec

 L
icitar. És més que probable 
que els lectors poc avesats al 
món administratiu, o els em-
presaris o professionals que no 
hagin aspirat mai a treballar 

per al sector públic, arrufin les celles 
davant del verb. Licitar és, en general, 
“oferir preu (per una cosa o servei) en 
subhasta o encant”, segons el diccio-
nari. “Una licitació pública”, explica 
el Canal Empresa de la Generalitat, 
“és el procediment mitjançant el qual 
un comprador públic dona a conèixer 
una necessitat d’adquirir un bé, un 
servei o una obra, i sol·licita a aque-
lles empreses que la puguin cobrir, i 

que reuneixin els requisits exigits pels 
plecs, [que] presentin les seves ofertes; 
les ofertes presentades seran selec-
cionades i avaluades i s’adjudicarà el 
contracte a aquella que compleixi la 
millor relació qualitat-preu”. L’Admi-
nistració prepara el contracte, anuncia 
la licitació, valora les ofertes, adjudica, 
executa i, en acabat, paga.

El 2018, el Govern espanyol només 
va invertir en infraestructures a Cata-
lunya poc més de la meitat del que hi 
havia pressupostat: el 54,2%. La resta 
d’inversions pressupostades no van 
anar més enllà del paper. Abans del 
Nadal, l’estudi monogràfic Impacte eco-

EN PORTADA

Text: Marc Serrano i Òssul
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nòmic del dèficit d’inversió en infraes-
tructures de l’Estat a Catalunya, signat 
pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, revelava que el 
Principat “és, amb diferència, el terri-

tori de l’Estat més per-
judicat per la distribució 
territorial de la inversió 
en infraestructures i, a 
més, aquesta situació 
s’ha agreujat en el recent període de 
recuperació econòmica”. Les admi-
nistracions estatal, nacional i locals 
haurien d’invertir 45.000 milions al 
país fins al 2030 per compensar-ne el 
dèficit infraestructural. La foto de les 
dues primeres dècades del segle és, 
certament, dramàtica: sempre segons 
l’informe cameral, l’Estat espanyol ha 
deixat d’executar a Catalunya 8.000 
milions entre el 2001 i el 2018. I ha im-

pedit, doncs, que s’hi creessin riquesa 
(un 3,3% del PIB) i feina (111.500 llocs 
de treball).

“El dèficit d’inversió en infraes-
tructures del Govern central a Ca-
talunya afecta d’una manera directa 
l’economia; principalment, minvant 
la competitivitat de les empreses i, 
en alguns casos, impedint-ne el des-
envolupament. El cost del transport 
és molt important i la manca 



transport igualment efectius i amb un 
cost molt inferior”, respon Túnica.

I, per què només s’executa, a la pràc-
tica, una part de la inversió estatal pres-
supostada, un percentatge que va caure 
fins al 54,2% el 2018 segons l’estudi de 
la Cambra de Comerç de Barcelona? El 
president de l’ASINCA insisteix en els 
mateixos motius, però hi afegeix: “Dels 
pressupostos per aquest concepte, 
sempre en queda una part per executar, 
mentre que, en altres comunitats, es 
duen a terme en la totalitat. S’hi torna 
a visualitzar una manca de voluntat de 
complir els compromisos inversors, i, 
també, falta de capacitat i competència 
en l’execució de les accions inversores”. 
“Per exemple”, comenta, “les adjudi-
cacions a la proposta de preu més baix 
sovint comporten la necessitat de re-
visions i aturades que provoquen l’in-
compliment de les planificacions”.

LICITAR AMB CRITERIS TÈCNICS
Una pregunta que plana en l’aire és si 
el Govern central i les empreses que en 
depenen resolen licitacions de manera 
objectiva, segons criteris estrictament 
tècnics. Manel Roig respon amb un 
“no” contundent. Totes les empreses 
competeixen sota els mateixos criteris 
tècnics? Un altre “no”. Quin pes hi té el 
preu? “Hi té, en general”, respon Roig, 
“un pes excessiu. L’objectiu teòric de  
la llei (valorar la millor oferta segons la 
relació qualitat-preu) no es compleix”, 
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d’infraestructures adequades en-
careix aquest concepte”. Amb aquesta 
claredat parla Josep Túnica, president 
de l’Associació Catalana d’Empreses 
d’Enginyeria i Consultoria Indepen-
dents de Catalunya (ASINCA), patro-
nal catalana d’enginyeria i arquitectu-
ra, que representa unes 60 companyies. 

L’enginyer i col·legiat Manel Roig 
és gerent de l’empresa Miatec Inno-
va, nascuda el 2002 “amb la voluntat 
de ser una enginyeria lligada estreta-
ment a la praxi de les instal·lacions”. 
És, també, professor del mòdul de 
Contractació Pública de Barcelona 
Activa. Assegura que “és evident que 
la falta d’inversió fa que el país no pugui 
desenvolupar tot el seu potencial, que fa 
molts anys que està reiteradament es-
capçat”. Afirma, també, que el dèficit 
d’inversions del Govern espanyol es 
produeix “perquè depenem d’un estat 
que té l’incompliment en el seu ADN”.

Túnica remarca una qüestió semàn-
tica: “Quan parlem 
d’infraestructures”, 
indica, “no ens refe-
rim únicament a les 
de transport (car-
reteres, ferrocarril, 
aigua, energia…); 
també constitueixen 
i n f r a e st r u c t u r e s 
les xarxes de comunicacions, d’equipa-
ments sanitaris, culturals, de recollida 
de residus…”. “En l’actualitat”, sosté el 
president de l’ASINCA, “les infraestruc-
tures són clau, també, per atraure noves 
inversions productives”. “Tanmateix”, 
adverteix, “les conseqüències del dè-
ficit d’inversió en infraestructures no 
es queden només en l’economia de les 
empreses i de les persones: aquesta 
mancança afecta negativament la qua-
litat de vida de tots els ciutadans”.

La pregunta és per què, any rere any, 
el Govern espanyol inverteix menys 

a Catalunya del que el país mereix i 
necessita. “Les raons per les quals es 
produeix aquest dèficit són de dos ti-
pus: degudes a la manca de voluntat i 
degudes a la manca de capacitat. En al-
guns casos, és la combinació o la suma 
d’ambdues. Un exemple el tenim en la 
manca de la inversió mínima necessà-
ria a la xarxa de Rodalies, d’ús massiu i 
intensiu per la població, mentre es con-
tinuen destinant quantitats importants 
de recursos a línies d’alta velocitat amb 
trajectes d’ús minoritari i que podri-
en estar coberts per altres mitjans de 

Com poden ajudar els col·legis a incentivar les licitacions de qualitat? Miquel 
Darnés, degà a ENGINYERS BCN i president de la METGEC (Mesa d’Enginyeria 
Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya), diu: “Estem pressionant 
l’Administració perquè inclogui en el plec de condicions la col·legiació obligatòria 
dels titulats, tal com marca la llei, però de moment no ens en sortim”. Per 
Josep Túnica, president de l’ASINCA: “Des de les empreses, esperem que 
els col·legis col·laborin a mantenir les condicions necessàries per a un bon 
desenvolupament de la professió. Treballar per a unes licitacions amb els recursos 
necessaris és una manera directa de defensar els interessos dels col·legiats”.

EL PAPER DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS

El projecte de 
construcció de la 
terminal satèl·lit de 
l’aeroport del Prat té un 
pressupost de 13 M€. 
Encara no se sap a quines 
empreses s’adjudicarà i 
ja fa un any que Aena va 
iniciar els tràmits per 
licitar-lo. 

A l’hora de licitar no sempre 
es compleix la llei de triar la 
millor oferta segons 
la relació qualitat-preu 
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denuncia, i argumenta: “Els serveis 
jurídics tenen por de permetre que es 
doni als criteris de judici de valor el 
pes que haurien de tenir”.

Josep Túnica hi està d’acord: “En 
general el factor determinant de les 
adjudicacions de projectes del Go-
vern central és el preu. Els criteris 
tècnics i de qualitat existeixen, però 
l’orientació dels plecs és determinant 
a fer que el preu —i, concretament, 
l’oferta amb el preu més baix— sigui 
l’adjudicatària”. Davant d’això, re-
corda que “la directiva europea de 
contractació de serveis assenyala cla-
rament que l’oferta econòmicament 
més avantatjosa no ha de coincidir 
amb la més econòmica, i que, en el cas 
de la contractació de projectes, és ad-
missible fixar-ne el preu i competir en 
qualitat”. “Aquesta directiva”, subrat-
lla Túnica, “promou una contractació 
responsable, innovadora, sostenible 
i basada en la selecció per la millor 
relació cost-qualitat”. Defensa que 
“l’Administració té l’obligació d’opti-
mitzar els recursos del contribuent, 
però també de dur a terme una con-
tractació professional de serveis”. I 
es pregunta: “Quina mena de gestió és 
subhastar els serveis? L’eficiència de 
la despesa pública no pot estar basa-
da en l’estalvi de recursos a costa de la 
qualitat”.

Se sol dir que el que és barat surt car; 
en aquest àmbit, segons el presi-
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Per què Catalunya pateix 
un dèficit d’inversió en 
infraestructures tan gran?
El dèficit és, en part, el resultat d’un 
incompliment sistemàtic de les 
accions previstes i pressupostades. 
No en tinc la resposta, però el 
que sí que tinc és una reflexió: en 
una empresa, el que jo no faria és 
retallar el sou variable al meu millor 
venedor. Com més guanya ell, 
també més guanya l’empresa. 

Per què només s’executa una part 
de les inversions pressupostades?
Renovar i millorar les carreteres, 
els ports, els aeroports i la xarxa 
ferroviària catalana és un luxe o 
una necessitat? Determinar on 
posar el focus pressupostari hauria 
de tenir una visió estratègica 
a llarg termini, i no moure’s 
per interessos electoralistes. 
Malauradament, això no passa.

Madrid resol licitacions de manera 
objectiva? Quin pes hi té el preu? 
Després de molts anys de 
participació en concursos, aquest 
fet ha millorat. Les escletxes del 
sistema són cada vegada més 
complicades. L’actual Llei de 
contractes del sector públic, la 
9/2017, amb aires europeus, té 
com a objectiu “incorporar de 
manera transversal i preceptiva 
criteris socials i mediambientals”. 
Aquest objectiu canvia les idees 

anteriors i va més enllà del que 
és un concurs. Ara bé, en funció 
del fet pressupostari, moltes 
entitats públiques cerquen el 
millor preu, i això pot provocar 
baixes desproporcionades que 
arriben a preus irrealitzables. I 
això pot provocar que, al final, la 
subcontractació sigui un recurs per 
a les empreses contractistes. En 
alguns casos, però, acaba afectant la 
continuïtat de les subcontractades, i 
ja se n’entén el motiu, oi?

Què es pot fer des de l’enginyeria 
perquè els concursos públics 
siguin més rigorosos i perquè 
l’Administració central executi el 
que s’ha pressupostat?
Per fer d’enginyer, has d’estar 
col·legiat. Des del Col·legi impulsem 
que les entitats públiques, als seus 
concursos, facin que la col·legiació 
atorgui puntuació. Penso que 
cada vegada els projectes són més 
ponderables a través de les variables 
que els tribunals contractants 
puntuen com a criteris tècnics, 
afegides a un fet objectiu com és el 
preu. Pel que fa a la segona pregunta, 
la resposta l’hauria de donar un 
polític. No obstant això, moltes 
entitats passen revista cada any. 
Potser caldria crear una entitat de 
qualitat de la governança que posés 
sobre el paper allò que s’ha fet i 
allò que no s’ha fet per sotmetre a 
pressió els polítics. 

Tresorer d’ENGINYERS BCN. Ha desenvolupat 
gran part de la seva vida professional en l’àmbit 
de la contractació d’obres i manteniment com a 
tècnic i com a directiu. Ara és enginyer consultor 
d’organització i formador, i ofereix servei i 
acompanyament a les empreses. Dona suport a 
la realització d’ofertes públiques aprofitant les 
millors tècniques de gestió.

“Molts governs cerquen el millor 
preu, i això pot provocar baixes 
desproporcionades”

Ricard Nogués 

ENTREVISTA
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dent de l’ASINCA, també és així: 
“El preu determina la qualitat i so-
vint estem contractant al preu més 
baix. En el cas dels projectes, dur-los 
a terme eficientment requereix els re-
cursos precisos: ni més ni menys. Les 
fases de disseny determinen la viabi-
litat, la rendibilitat i el resultat final 
d’un projecte, i representen un cost 
relatiu baix. Els recursos no inver-
tits en aquesta fase impliquen riscos 
que sovint porten males conseqüèn-
cies econòmiques i —el que és més 
greu— comprometen el resultat final 
del projecte”. “A l’Estat espanyol”, 
destaca, “destinem de mitjana entre 
un 3 i un 5% del volum d’inversió als 
serveis d’enginyeria i arquitectura; a 
Europa, la mitjana està entre un 8 i 
un 10%. Aquesta dada és un altre dels 
riscos que l’Administració assumeix 
traslladant-ne les conseqüències a la 
societat”.

Fa un any que Aena iniciava els trà-
mits per licitar els projectes d’assistèn-
cia tècnica per construir l’anomenada 
terminal satèl·lit de l’aeroport del Prat, 
amb un pressupost total de 13 milions 
d’euros; encara no se sap a quines em-
preses s’adjudicaran. La licitació de 
l’ampliació de la T-4 de Barajas, per 
contra, està molt més avançada. “S’ha 
dut a terme”, apunta Túnica, “mitjan-
çant una subhasta electrònica entre 
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una selecció de cinc empreses. Aquest 
sistema ha donat com a adjudicatà-
ria una proposta amb una rebaixa del 
42,3% respecte a la valoració inicial; és 
a dir: un servei avaluat inicialment en 
12,2 milions d’euros es contractarà per 
5,16 menys”. A meitat de preu. Això, és 
normal? “Sia pel sistema de licitació 
emprat o per la manca total de preci-
sió en la valoració dels serveis per part 

dels gestors públics, el que és clar és 
que aquestes situacions no són desit-
jables en la contractació de projectes 
d’infraestructures estratègiques com 
ho és un aeroport”, respon Túnica.

Convé fixar el preu amb més rigor. 
“Al segle xxi”, declara, “el cost de les 
obres i els projectes és perfectament 
determinable objectivament. Encara 
som dels pocs països desenvolupats del 

món que en contractem amb diferènci-
es tan grans entre el valor de licitació i 
el d’adjudicació. Raó per la qual, malgrat 
els bons moments que ha tingut aquest 
sector, cap empresa estrangera ha po-
gut treballar al nostre país amb aquest 
‘singular sistema’”. Túnica demana a les 
administracions “que la contractació de 
projectes es faci, prioritàriament, per 
criteris de qualitat, i que el preu d’adju-
dicació respongui al cost dels recursos 
necessaris per dur a terme el servei”. 
“Malauradament”, agrega, “els ciuta-
dans ja coneixem les conseqüències 
d’una contractació d’aquest tipus per 
part d’Aena”, i cita “el funcionament 
durant els darrers estius dels serveis de 
seguretat de l’aeroport de Barcelona”.

EL PAPER DELS ENGINYERS 
I la professió, què hi diu? Quin grau 
de responsabilitat tenen els engi-
nyers en una licitació? Túnica exposa 
que se centren en “la redacció dels 
plecs tècnics i l’avaluació de les pro-
postes”, si bé repeteix que “és el preu 
i no la valoració dels aspectes tècnics 
el que en determina l’adjudicació”. 
Manel Roig també hi dona el seu punt 
de vista amb sinceritat: “L’enginyer 
municipal està desprestigiat. A les 
administracions, on el poder a l’èpo-
ca olímpica va ser dels arquitectes i 
urbanistes, va passar, després, als ser-

Som dels 
pocs països 
desenvolupats on 
encara hi ha tanta 
diferència entre el 
valor de licitació i 
el d’adjudicació

EN PORTADA

Principals conclusions del mapeig

Font de les infografies: Impacte econòmic del dèficit d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya (desembre de 2019). Cambra de Comerç de Barcelona.  

IMPACTE DIRECTE*

IMPACTE INDIRECTE**  
I INDUÏT***

IMPACTE TOTAL

Facturació: 9.451 M€
VAB: 4.574 M€
Llocs de treball: 59.556
Rendes salarials: 2.307 M€

Facturació: 10.288 M€
VAB: 3.477 M€
Llocs de treball: 51.944
Rendes salarials: 1.468 M€

Facturació: 19.739 M€
VAB: 8.052 M€
Llocs de treball: 111.501
Rendes salarials: 3.776 M€

=

+

IMPACTE D’UNA INVERSIÓ (ESTIMADA) DE 9.451 M€ EN INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA

* Impacte directe: recull la generació 
de facturació, VAB (valor afegit 
brut), ocupació i rendes salarials 
com a conseqüència directa de 
l’activitat generada pel xoc de 
demanda que suposa un
increment de la inversió a 
Catalunya.

** Impacte indirecte: és el derivat 
de les relacions intersectorials que 
es generen fruit dels requeriments 
de béns i serveis que necessiten les 
empreses generadores d’impacte 
directe per poder desenvolupar la 
seva activitat. Bàsicament es 
correspon al sector de treballs de la 
construcció i a les interrelacions que 
un augment de la producció en 
aquest sector generarà 
indirectament en el conjunt de 
l’economia.

*** Impacte induït: és l’impacte 
econòmic derivat de la part de les 
rendes del treball, generades 
directament i indirectament, que es 
destinen al consum de béns i serveis.
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veis financers, i, actualment, hi ma-
nen els serveis jurídics”.

Què es pot fer des de la professió 
de l’enginyeria perquè els concursos 
públics siguin més rigorosos amb els 
criteris tècnics i de qualitat? “Poca 
cosa”, reconeix Roig, “amb la legis-
lació vigent i amb l’actitud dels ‘ga-
rants’ d’aquesta legislació, que són 
els serveis jurídics i de contractació. 
Una bona llei de contractació és molt 
difícil de fer, però, amb l’actual, l’Ad-
ministració gairebé mai contracta la 
millor relació qualitat-preu”. I per-
què l’Administració (especialment, 
la central) executi el que s’ha pres-
supostat, s’hi pot fer res? “Només es 
pot mirar de pressionar el món polític 
perquè forci Madrid a complir. No-
més serà possible si el pes de Cata-
lunya és determinant i si els negoci-
adors trenquen les cartes quan no es 
complexi. Madrid no hauria de poder 
governar Espanya si no compleix amb 
Catalunya”, manifesta.

El president de l’ASINCA, en canvi, 
es mostra més optimista: “Els engi-
nyers hem de fer el que hem fet fins 
ara: insistir a seguir el camí que mar-
ca Europa i explicar i denunciar les 
conseqüències d’aquestes pràctiques 
de contractació. Els gestors privats 
saben que l’aparent estalvi de recur-
sos en les fases de projecte i direcció 
tècnica són, en una anàlisi a mitjà i 
llarg termini, negatius en rendibilitat; 
constitueixen una gran probabilitat 
d’increment de costos de l’obra i de 
la seva explotació, i comprometen el 
resultat final i l’òptim funcionament 
de la infraestructura. Per tant, en els 
gestors públics, el nivell d’exigència 
no pot ser inferior”. Així de clar.  l
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En percentatge sobre el total regionalitzat
 Carreteres Ferrocarril Ports i Aeroport i Habitatge TOTAL
   transport navegació i altres
   marítim aèria

Andalusia 20,4 10,8 21,8 7,9 4,8 15,5
Aragó 9,3 0,5 0,0 1,2 0,8 4,4
Astúries 4,9 3,2 2,7 0,8 5,2 3,7
Balears 0,0 0,0 5,2 9,7 2,9 1,1
Canàries 0,1 0,0 18,3 18,9 2,3 2,7
Cantàbria 3,9 0,8 1,0 0,4 0,1 2,1
C. Lleó 13,8 23,6 0,0 0,7 20,3 16,0
C. Manxa 10,4 2,1 0,0 0,0 0,4 5,4
Catalunya 9,0 13,1 15,7 10,4 25,1 11,4
C. Valenciana 6,5 10,3 6,1 3,8 7,2 7,8
Extremadura 1,5 4,7 0,0 0,1 0,9 2,6
Galícia 7,8 17,3 11,9 6,7 2,0 11,8
Madrid 8,1 5,5 0,5 36,1 25,6 8,6
Múrcia 2,8 1,8 3,5 0,1 0,8 2,2
Navarra 0,0 0,8 0,0 0,2 0,5 0,4
El País Basc 0,0 5,5 11,6 2,3 1,4 3,3
La Rioja 1,4 0,2 0,0 0,3 0,4 0,7
Ceuta i Melilla 0,2 0,0 1,7 0,2 0,0 0,2

Total regionalitzat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

INVERSIÓ LIQUIDADA PER COMUNITATS 
AUTÒNOMES I PER TIPUS D’INFRAESTRUCTURA

Dades acumulades 2013-2017

Les infraestructures 
són clau per atraure 
noves inversions 
productives.



Taules rodones i conferències 
abordaran la seguretat industrial 
al Col·legi durant l’any 2020.
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El risc zero no existeix, però es pot 
minimitzar. D’això tracta la seguretat 
industrial, un sector transversal que 
afecta des de la restauració i el co-
merç, fins a la banca o la gran indús-
tria. Per donar a conèixer aquest àm-
bit, ENGINYERS BCN ha organitzat 
l’Any de la Seguretat Industrial, amb 
la col·laboració de l’Associació d’Or-
ganismes de Control de Catalunya i 
el suport del Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat. Al 
llarg del 2020, el Col·legi ha organit-
zat un seguit de taules rodones, con-
ferències i trobades amb professio-
nals, administracions i empreses, que 
convergiran en dos fòrums, al maig i 
a l’octubre. 

INSTAL·LACIONS I GESTIÓ 
EN DOS FÒRUMS 
Els coordinadors de l’Any de la Se-
guretat Industrial són els col·legiats 
Jordi Cañas, soci director d’Ica-Gru-
po, i Sergi Carreras, director general 
de Tandem HSE. Expliquen que da-
vant l’amplitud del tema, han decidit 
dividir l’Any en dues parts: primer 
s’aprofundirà en la seguretat de les 
instal·lacions, i a la part final s’abor-
darà la gestió de la seguretat industri-
al. Aquests temes també centraran els 
dos fòrums.

“En els primers sis mesos de l’Any, 
parlarem de les instal·lacions més 
bàsiques com electricitat, clima, fred 
industrial i la protecció contra incen-
dis”, recorda Cañas, mentre que a la 
segona part es tractaran temes com 
“les normatives d’emmagatzematge 
de productes químics i la d’accidents 

Pilar Maurell, periodista

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I INNOVACIÓ

Professionals per minimitzar els riscos

greus, i els plans d’autoprotecció 
per gestionar aquests accidents”, 
segons Carreras. I en aquest darrer 
cas s’abordarà com fer una bona pla-
nificació per saber com actuar i mi-
nimitzar les conseqüències. “Si faig 
prevenció, redueixo la probabilitat 
d’accident, però si aquest es produeix 
i actuo ràpidament, en minimitzo les 
conseqüències. Tot això suposa una 
planificació i una gestió, protocols 
ben encadenats que els treballadors 
han de conèixer i que s’han d’imple-
mentar formant-los.”

Pel que fa als fòrums, el del maig 
estarà format per dues taules rodo-
nes, “una amb l’Administració, enti-
tats col·laboradores i empresariat per 
parlar de què és la seguretat indus-
trial, d’on venim, on anem i les pro-

blemàtiques”, explica Cañas. I una 
segona, en la qual “voldríem implicar 
projectistes, instal·ladors i manteni-
dors, per saber què s’està fent en cada 
cas i posar en comú les mancances 
que ens trobem els uns als altres. A la 
tarda, es faran un seguit de ponències 
de casos particulars, on experts del 
sector parlaran de temes que creiem 
importants”.

A l’octubre se celebrarà el segon 
fòrum, amb el mateix format, on es 
parlarà “del control de l’Administra-
ció, de la gestió interna a l’empresa, i 
d’autoprotecció. Farem participar els 
organismes de control, l’Administra-
ció i els professionals de la indústria, 
perquè expliquin com es gestiona la 
seguretat industrial i com la tenen in-
serida dintre del seu ADN”, resumeix 
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Carreras. “A la tarda, hi haurà troba-
des amb representants d’empreses 
que treballen en eines de gestió i pro-
veïdors que fan tasques de formació i 
sensibilització.”

I per què instal·lacions i gestió? 
“Són dues filosofies diferents”, segons 
Cañas, “en el primer cas, la seguretat 
es deriva d’utilitzar elements que 
han de ser segurs, mentre que en el 
segon hi trobem un doble vessant en 
una indústria: totes les instal·lacions 
han de ser segures, però també els 
processos específics de cadascuna. 
Per exemple, en un centre comerci-
al, la perillositat ve derivada pel fet 
que hi ha molta gent, de manera que 
les instal·lacions per si mateixes han 
de ser segures. Però en una indústria 
química són les instal·lacions, els 

COL·LABORA:

productes i els processos els que han 
de ser segurs”. 

Per això, afegeix Carreras, a la in-
dústria hi ha d’haver “la cultura d’in-
tegrar la seguretat en el sistema de 
treball, que tothom hi estigui involu-
crat. Les empreses tenen l’ISO 9000 
que justifica la qualitat però hi ha 
altres sistemes que garanteixen la se-
guretat industrial i la laboral, com la 
ISO 45.000. Fins i tot, hi ha indústri-
es molt més grans que tenen sistemes 
propis de gestió de la seguretat”. “El 
risc és la multiplicació del perill per 
la probabilitat”, aclareix Carreras, “i 
les instal·lacions i les mesures de pre-
venció fan que la probabilitat baixi”. 

SEGURETAT PER A LES PERSONES, 
ELS BÉNS I EL MEDI AMBIENT
La seguretat industrial és un àmbit 
“molt diversificat i que implica molts 
sectors”, reconeix Cañas. Per això és 
important que el Col·legi hi dediqui 
un any sencer. “És un assumpte de 
conscienciació, de fer entendre que 
és un camp que no significa exclusi-
vament el compliment de la norma-
tiva sinó que és un element de vital 
importància perquè parlem de la 
seguretat de les persones, els béns i 
el medi ambient. Si ho fem ben fet, 
minimitzem els riscos de tenir acci-
dents importants.”

I com pot una empresa garantir 
la seguretat? “Amb un bon disseny, 
una bona execució i un bon mante-
niment”, assegura Cañas. “I estar 
assabentat de les novetats normati-
ves i preparar-se”, afegeix Carreras. 
“En aquest cas, però, tenim els dos 
extrems. El de la indústria, per a la 
qual l’aplicació d’un canvi normatiu 
pot representar inversions impor-
tants que en alguns casos poden fer 
inviable l’empresa. I les petites instal-
lacions que, per desconeixement, no 
compleixen la normativa. D’aquí la 
importància de l’Any de la Seguretat 

Industrial, per fer entendre als tèc-
nics, dissenyadors i projectistes que 
és un tema a tenir molt en compte; als 
instal·ladors que no es pot especular 
en aquest aspecte, i a tothom que si 
després de tot no fas un bon manteni-
ment, la feina no haurà servit de res.”

“El risc zero no existeix; d’acci-
dents, sempre n’hi haurà. La nostra 
feina és intentar que siguin molt pocs 
i que les conseqüències siguin les mí-
nimes acceptables”, conclou Cañas.  l

Coordinadors de 
l’Any de la Seguretat 

Industrial

Jordi Cañas
Enginyer técnic industrial,

especialitat mecànica.
Col·legiat núm. 9.520.

Soci director del Grupo de 
Ingeniería y Arquitectura Cañas y 

Asociados, SLP (ICA-GRUPO).

Sergi Carreras
Enginyer tècnic industrial 

especialitat química industrial.
Col·legiat 11.056. 

Director General de TANDEM 
HSE, SL.

AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:

31



Theknos    Març-abril 202032

NOTÍCIES DEL SECTOR

sobretot pel que fa als tancaments 
exteriors de l’edifici, aquesta actua-
lització del CTE també modifica el 
document bàsic SI per limitar el risc 
de propagació de l’incendi per l’exte-
rior de l’edifici.

NOVA EXIGÈNCIA EN SALUBRITAT
En matèria de salubritat, s’intro-
dueix una nova exigència, ja que es 
transposa parcialment la Directi-
va 2013/59/EURATOM, per la qual 
s’estableixen normes de seguretat 
bàsiques per a la protecció contra els 
perills derivats de l’exposició a radi-
acions ionitzants. El motiu és que la 

directiva obliga els estats membres a 
establir nivells nacionals de referèn-
cia per a les concentracions de radó 
en recintes tancats i a adoptar me-
sures adients per limitar-ne la pene-
tració als edificis. Així doncs, s’inclou 

Respecte a l’eficiència energètica dels 
edificis, i seguint el que s’estipula a la 
Directiva 2010/31/UE amb relació a 
l’obligatorietat de revisar i actualit-
zar els requisits mínims d’eficiència 
energètica periòdicament (en inter-
vals no superiors als 5 anys) per tal 
d’adaptar-los als avenços tècnics del 
sector de la construcció, es modifi-
ca el document bàsic HE d’estalvi 
d’energia, introduint modificacions 

en l’estructura de les exigències bà-
siques per adaptar-les a la normativa 
europea; es revisen els valors mínims 
d’eficiència energètica que han de 
complir els edificis, i s’actualitza la 
definició d’edifici de consum d’ener-
gia quasi nul (NZEB). Val a dir, però, 
que aquesta actualització del CTE 
no transposa cap part de la Directiva 
(UE) 2018/844, que alhora va modifi-
car determinats aspectes de la Direc-
tiva 2010/31/UE.

Així mateix, tenint present l’incre-
ment de les exigències d’eficiència 
energètica indicades prèviament, 

A finals d’any va entrar en vigor la modificació del Codi tècnic de l’edificació. Tal com es recull a l’exposició 
de motius del Reial decret 732/2019, l’objectiu principal d’aquest canvi és donar compliment a les diferents 
directives europees que han anat sortint en matèria d’edificació. En aquest article n’expliquem els detalls. Si 
voleu llegir el text reglamentari sencer entreu a: http://bit.ly/ctetheknos.

Es modifica el Codi tècnic de l’edificació

una nova secció al document bàsic 
HS, anomenada ‘HS 6 Protecció da-
vant de l’exposició al radó’, on s’obli-
ga que, als edificis situats als termes 
municipals als quals s’hagi apreciat 
un nivell de risc no menyspreable, 
es disposin els mitjans adequats per 
limitar el risc previsible d’exposició 
inadequada al seu interior, a radó 
procedent del terreny.

ACTUALITZACIÓ NORMATIVA
Per acabar, i no per això menys im-
portant, s’aprofita aquesta modifica-
ció del CTE per actualitzar les nor-
mes UNE recollides en alguns dels 
seus documents bàsics.

L’entrada en vigor d’aquest nou 
reglament es va fer efectiva el 28 de 
desembre. Per tant, s’ha de tenir molt 
present el que s’ha establert a les 
corresponents disposicions transi-
tòries, en què s’indica que no serà 
d’aplicació en aquelles obres de nova 
construcció o intervenció en edificis 
existents si, en ambdós casos, tenen 
sol·licitada una llicència municipal 
d’obres a l’entrada en vigor del regla-
ment. S’estableix, per això, l’obliga-
torietat que les obres comencin en 
el termini màxim d’eficàcia d’aquesta 
llicència o, en defecte, als sis mesos, 
que cal comptar des de la data d’ator-
gament de la llicència. Pel que fa a les 
obres de construcció o intervenció 
en edificis existents, les modificaci-
ons aprovades per aquest RD seran 
d’aplicació voluntària per a les que 
sol·licitin la llicència d’obres en un 
termini màxim de sis mesos des de la 
seva entrada en vigor, aplicant el ma-
teix requeriment pel que fa al termini 
màxim d’inici de les obres. El nou CTE 
serà d’aplicació obligatòria a qualsevol 
obra que sol·liciti llicència municipal a 
partir del 28 de juny de 2020.   l

Text: David Jiménez, 
enginyer tècnic industrial. 
Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN.

S’INCREMENTEN 
LES EXIGÈNCIES EN 
MATÈRIA D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I 
SALUBRITAT 



Hem començat l’any amb la publicació de canvis legislatius importants en matèria d’incendis per part 
de diferents administracions. Aquestes són les més importants:

Novetats en matèria d’incendis

1. Nota informativa del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Des del COGITI ens han fet 
arribar una nota informativa amb 
relació al control en l’aplicació 
del Reglament de productes de la 
construcció (RPC) que han d’exercir 
els tècnics projectistes i els que 
fan direccions d’obra o direccions 
d’execució d’obra. En aquest document 
hi ha, entre d’altres, informació 
rellevant aplicada a les portes 
motoritzades industrials, comercials 
i d’aparcament.
Llegiu la nota aquí:    
http://bit.ly/nota1theknos

2. Actualització de la ITC SP-
132:2019. Des de la Subdirecció 
General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament ens han 
informat de l’actualització d’aquesta 
SP, en la qual s’ha tingut en 
consideració l’apartat 5.3 de la Norma 
12845:2016, Sistemes fixos de lluita 
contra incendis. Sistemes de ruixadors 
automàtics. Disseny, instal·lació i 
manteniment, que permet aplicar una 
de les dues alternatives recollides a 
l’SP per als aparcaments que disposin 
de més de dues plantes sota rasant. 
Llegiu la ITC SP-132:2019 aquí: 
http://bit.ly/itcsptheknos 

3. Nota aclaridora sobre les 
inspeccions periòdiques de 
les instal·lacions de PCI en 
establiments industrials. Des 
de la Subdirecció General de 
Seguretat Industrial ens han fet 
arribar una nota que té per objectiu 
harmonitzar la normativa aplicable 
per a aquests tipus d’edificis en 
matèria d’inspeccions periòdiques 
tant pel que fa a les instal·lacions 
de protecció activa contra incendis, 
segons el RIPCI, com pels mateixos 
edificis, segons el RSCIEI. A la nota 
es posa de manifest la concurrència 
normativa que hi ha segons la 
competència de cada administració, 
entre altres punts de gran 
importància.
Llegiu la nota aquí: 
http://bit.ly/nota2theknos 

ENGINYERS BCN DIGITAL 
La tecnologia ens apropa a tu

BLOG.ENGINYERSBCN.CAT
L’ESPAI DE REFERÈNCIA DE L’ENGINYERIA DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL

L’APP DE NOTÍCIES DEL COL·LEGI

L’APP DE LA BORSA DE TREBALL DEL COL·LEGI
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sentar a l’Ajuntament el certificat 
tècnic, amb la qual cosa s’evitarà la 
picaresca de presentar la legalització 
sense tenir-lo.

Aportar les dades de l’activitat un 
sol cop (com a dades i no com a for-
mularis en format PDF); poder tenir 
una visió completa de totes les dades 
que afecten les activitats mitjançant 
una plataforma 360º en àrea priva-
da i compartida amb totes les ad-
ministracions; la possibilitat de fer 
tramitacions exprés per a projectes 
estratègics de país i d’oferir serveis 
proactius a les empreses; la potenci-
ació del control exposat en detriment 
del control previ; una implicació més 
profunda amb l’administració electrò-
nica; efectuar el pagament de les taxes 
en línia, etc., són algunes de les nove-
tats remarcables.

Un altre aspecte molt important, 
i que reclamava el Col·legi, és que 

Al gener s’ha presentat l’avantpro-
jecte de la nova llei que recollirà els 
preceptes bàsics de la Llei de simpli-
ficació i l’ampliarà en molts aspectes.

El Col·legi fa temps que col·labora 
en la redacció d’aquesta llei. Ja en la 
Llei 16/2015 hi va intervenir activa-
ment i, un cop aprovada, es va impli-
car en la seva implantació participant 
fins i tot en proves pilot. I ara, a més, 
presidim el Consell Assessor per a la 
Facilitació de l’Activitat Econòmica 
de la Generalitat, on presentem pro-
postes de millora.

ENGINYERS BCN ha estat sem-
pre al costat dels que volen simpli-
ficar els tràmits per a la legalització 
de les activitats, per a la tramitació 
electrònica i per a una homogeneït-
zació de tràmits i documents a tot el 
país. Després de cinc anys de funcio-
nament, tocava modificar-ne alguns 
aspectes, millorar-ne d’altres i intro-
duir temes nous.

L’únic problema podria ser el mo-
ment en què ha sortit a la llum. La 
convocatòria d’eleccions en fa perillar 
la tramitació parlamentària i, per tant, 
l’aprovació aquest any. I és una pena, 
perquè hi ha novetats que són necessà-
ries. Des de la L16/15 que hem detectat 
un frau generalitzat en la tinença del 
certificat de les declaracions respon-
sables (DR). La nova llei vol conver-
tir les DR en comunicacions prèvies 
sense projecte i, per tant, caldrà pre-

Avantprojecte de la Llei de facilitació de l’activitat 
econòmica: la nova Llei de simplificació

LA CONVOCATÒRIA 
D’ELECCIONS EN FA 
PERILLAR LA TRAMITACIÓ 
PARLAMENTÀRIA I LA 
POSSIBLE APROVACIÓ

l’enginyer tindria la figura de pre-
sentador sense responsabilitat de re-
presentant, tan sols per efectuar les 
gestions de presentació de la docu-
mentació davant de l’Administració 
en nom del titular, sense responsabi-
litats afegides.

UNA LLEI MILLORABLE
Tot i això, la llei seria millorable. 
Continuarem presentant propostes 
i al·legacions en temes importants 
relacionats amb la col·legiació, l’asse-
gurança de responsabilitat civil, la ne-
cessitat d’homogeneïtzar els procedi-
ments a tot Catalunya (incloent-hi 
Barcelona) tan aviat com sigui possi-
ble, la figura del tècnic competent, la 
definició del certificat tècnic, etc.

Ara tot dependrà de les eleccions, 
del procés parlamentari i, potser, del  
nou govern sortint.

Una llàstima. l

Jordi Artiga,
secretari de la Junta de Govern
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Quants cops hem sentit a dir “No 
sé per què hem de fer un lavabo 
per a discapacitats si no en ve mai 
cap”, “Per què em fan posar una 
rampa, que es menja part del meu 
local si per un esglaó els podrien 
ajudar igual”, “Ara he de canviar la 
web per fer-la accessible”. I jo em 
pregunto: per què quan parlem de 
discapacitats, o millor encara, de 
persones amb diversitat funcional 
(terme molt més correcte), només 
pensem en persones amb cadira de 
rodes? Per què no pensem en cecs, 
persones amb problemes importants 
de visió que només veuen ombres, 
sords, muts, persones amb dèficit 
intel·lectual, etc.? Hem de pensar 
que totes aquestes persones 
tenen problemes de comunicació, 
d’orientació i d’accessibilitat sovint 
molt més greus encara. I la premissa 
màxima és: què no tenen el mateix 
dret a fer una vida normal?

Qualsevol de nosaltres no se 
n’arriba a fer la idea fins que es troba 
amb un fill, un germà, la parella o 
un mateix patint una discapacitat 
així. La societat hauria de  prendre 
les mesures necessàries perquè tots 
els ciutadans, qualsevol de nosaltres 
o els nostres familiars en un 
moment determinat, no ens sentim 
discriminats.

El nou Codi d’accessibilitat 
s’ha redactat per normalitzar, per 
posar unes condicions mínimes 
i uns paràmetres per complir a 
situacions com les següents: trobar 

un habitatge amb les condicions 
mínimes d’accessibilitat; poder 
arribar a les administracions 
públiques o a les empreses de 
serveis, entrar, que t’atenguin i 
et puguin ajudar sent sord o amb 
mancances intel·lectuals; poder 
anar a un restaurant amb els amics 
i demanar sent mut; accedir a les 
botigues amb esglaons; tramitar 
una compra per internet o visitar 
webs sense veure-hi; anar a l’escola 
o trobar feina, aparcar i poder sortir 
del cotxe amb cadira de rodes; anar 
al teatre i poder escoltar el que diuen 
sent sord; poder ajudar a canviar el 
teu fill a l’extraescolar del ballet o del 
karate entrant al vestidor amb cadira 

de rodes; poder adonar-te que sona 
l’alarma d’incendis sent sord, o poder 
moure’t per un edifici desconegut 
sent cec, etc. I dit tot això encara n’hi 
ha que pensen que per què cal posar 
un lavabo adaptat, una rampa o un 
sistema W3C a la web?

El mes de febrer el codi ha estat 
en exposició pública. Més de 300 
pàgines de text molt dens en què es 
determinen les característiques que 
cal aplicar a habitatges, urbanisme, 
activitats; en obra nova o existent; 
mitjans de transport, productes, 
serveis, etc. Un recull exhaustiu i 
ampli, però una mica complicat de 
seguir i d’aplicar. El Col·legi ha fet 
algunes al·legacions respecte a punts 
concrets de la norma. 

Ara bé, cal destacar-ne un seguit 
de punts importants: tots els edificis 
o activitats, en un termini d’1, 3 o 6 
anys, hauran d’anar aplicant mesures 
per millorar l’accessibilitat de les 
diferents diversitats funcionals. 
Les actuacions no només es 
restringeixen a mobilitat, sinó també 
en aplicació de paviments tàctils 
per a cecs, anelles magnètiques per 
a sords, etc. Esperarem a veure com 
acaba sent publicada.  l

Codi d’accessibilitat. La normativa de la igualtat
Jordi Artiga,
secretari de la Junta de Govern
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(PSM), són obligatoris en empreses 
subjectes a la normativa d’accidents 
greus, però es poden definir volun-
tàriament per a tota la indústria, i no 
només per a les grans empreses quí-
miques, petroquímiques o farmacèuti-
ques. Es tracta d’uns sistemes de gestió 
que es poden implantar en petites em-
preses industrials per tal de millorar i 
tenir-ho tot ben clar i controlat.

FASES D’UN PSM
Les fases per tenir un bon PSM són 
les següents: 
FASE I. Definició dels continguts del 
sistema, la política, els objectius i els 
procediments que cal seguir, especial-
ment els relatius a seguretat industrial 
i anàlisi de riscos. Posar molt d’èmfasi 
en el compliment legal. Són d’interès 
especial la definició de l’organització i 
el repartiment de tasques.
FASE II. Implantació, formació, sen-
sibilització, comunicació i sobretot 
posada en marxa de tots els proce-
diments per veure si l’organització 

És bàsic seguir una metodologia per 
tal d’organitzar totes les gestions 
derivades d’implantar a l’empre-
sa sistemes de seguretat industrial. 
Actualment, gairebé totes les activi-
tats disposen de sistemes de gestió 
de qualitat basats en les normes ISO 
9001, sistemes de gestió mediam-
bientals (ISO 14001) i sistemes de 
gestió de la prevenció de riscos labo-
rals (ISO 45001), que fan que entre 
aquests tres sistemes, i més si estan 
integrats, es pugui dir que hi ha una 
part important de la gestió de la se-
guretat industrial controlada. Però 
no n’hi ha prou amb això, ja que la se-
guretat industrial és alguna cosa més 
que prevenció de riscos laborals.

Els sistemes de gestió de la segu-
retat industrial, també anomenada 
gestió de la seguretat de processos, o 
en anglès Process Safety Management 

incorpora la gestió de la seguretat in-
dustrial a les diferents àrees de l’em-
presa industrial.
FASE III. Seguiment, revisions i audi-
tories del sistema. El sistema ha de 
seguir els objectius fixats i els compli-
ments legals establerts, i no ens po-
dem relaxar. La revisió final per part 
de la direcció és molt important per 
tal que es puguin prendre decisions 
importants en cas de detectar desvia-
cions destacades.

Com es pot veure, no deixen de ser 
unes fases típiques dels sistemes de 
gestió de millora contínua, però amb 
alguns aspectes més específics.   

Totes les activitats de prevenció i protecció de les persones, el medi ambient i els béns davant dels riscos 
derivats de les activitats industrials, es resumeixen en la terminologia seguretat industrial, i és molt important 
poder gestionar aquestes activitats o la seguretat industrial dins d’una organització industrial.

Sistemes de gestió de la seguretat industrial

AQUESTS SISTEMES 
ES PODEN IMPLANTAR 
EN PETITES EMPRESES 
INDUSTRIALS PER TENIR-
HO TOT BEN CONTROLAT

Sergi Carreras, enginyer tècnic industrial 
químic. Director general de Tandem HSE. 
Col·legiat 11.056

MÓN EMPRESARIAL
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CONTINGUTS DEL PSM
És molt important saber quin risc cor-
rem derivat del procés industrial i de 
les instal·lacions que tenim. 
Per a això cal fer una molt 
bona anàlisi de riscos o un 
bon diagnòstic de la situació 
actual quant als perills de les 
activitats que duem a terme. Per 
tot això s’ha de fer una identificació i 
avaluació de riscos que poden afectar 
les persones (treballadors o veïns), el 
medi ambient i els béns. No es tracta 
només de fer una avaluació de riscos 
laborals, sinó de conèixer els processos, 
els perills, les proteccions i les mesures 
d’actuació que calen. 

Amb l’anàlisi de riscos fet es pot en-
trar en la primera fase del PSM, que és 
on es defineix tot el sistema. I una de 
les coses més importants que cal fer és 
definir una política de prevenció de se-
guretat industrial, que ha de ser signa-
da per la direcció de l’empresa, que es 
compromet a aportar tots els recursos 
necessaris per implantar el PSM.

Si ho seguim pas a pas, el segon 
punt que cal definir és el capítol d’or-
ganització i de personal vers la segu-
retat industrial.
Organització. Quina estructura tindrà 
la gestió de la seguretat industrial? 
De qui dependrà? Quines responsabi-
litats tindrà? Hi estan tots implicats?  
Personal. Una tasca molt important 
és la identificació dels recursos que 
necessitarem. Afrontar aquest projec-
te sense tenir recursos és estèril. Cal 
saber de què es disposa i què ha de fer 
cada persona. També és important de-
finir recursos econòmics que caldran.
Formació i entrenament. Com forma-
rem el personal encarregat de la ges-
tió de la seguretat industrial i quins 
tallers seran necessaris. És un dels 
aspectes més importants, ja que amb 
una bona formació i sensibilització 
de tot el personal de l’empresa, la in-
tegració de la seguretat industrial en 
el dia a dia és molt més fàcil.
Comunicació i participació del per-
sonal. Com ens comunicarem entre 
els membres de l’organització i amb 
l’exterior? S’han de definir els proto-
cols, les circulars, els canvis de torns, 
els torns de poc nombre de personal, 
etc. Aquest tema, encara que sembli 
el típic procediment de comunicació, 
s’ha de tractar molt bé, atès que és im-
portant que tot el personal pugui dir 

molt important per seguir gaudint 
de les condicions de protecció i pre-
venció de riscos necessàries. És molt 

important tenir clar i diferenciar els 
elements més crítics dels que no són 
tan crítics, ja que els primers són els 
que tenen prioritat màxima en qual-
sevol actuació. En seguretat industrial 
no podem posar al mateix nivell totes 
les activitats, els equips o les instal-
lacions, ja que així estaríem banalit-
zant el risc.
Gestió de compres i contractacions. 
Tot i que és un punt que pot associ-
ar-se més a la qualitat dels productes 
o serveis, o directament al cost que 
tenen, en un PSM fa clara referència 
a l’avaluació dels proveïdors des del 
punt de vista de la seguretat industri-
al; és a dir, cal fer un exercici previ a 
la contractació de certs serveis i/o a 
la compra d’alguns productes que po-
den tenir un impacte al vostre PSM, 
que consisteix, entre altres punts, a 
avaluar si compleixen la normativa 
de seguretat industrial, si els treba-
lladors dels proveïdors que accedi-
ran a les vostres instal·lacions estan 
degudament formats o si els treballs 
que s’hauran de fer comporten nous 
riscos que no es tenien prèviament 
identificats.
Gestió del canvi o “MOC”. És una ter-
minologia que està molt de moda actu-
alment, i que en el cas de la seguretat 
industrial té molta importància, ja que 
cada cop que fem modificacions a la 
nostra planta industrial s’han de vali-
dar, no només per temes de producció 
o d’economia, sinó que també s’han de 
revisar i avaluar les implicacions que 
pot tenir el canvi en la seguretat indus-
trial de la planta. No podem deixar no-
més en mans del departament de pro-
ducció o de compres l’aprovació dels 
canvis de processos per tal de reduir el 
cost final. Els responsables d’implan-
tar el PSM han de validar quines con-
seqüències pot tenir el canvi i donar el 
vistiplau a l’operació.  

Un altre aspecte del PSM és tenir 
molt ben definida la planificació da-
vant de situacions d’emergència amb 
el desenvolupament del pla d’auto-
protecció específic per a l’establiment 
industrial, basant-se en l’anàlisi de 
risc feta al principi i amb els recursos 
dels quals es disposa a l’establiment.  
És imprescindible saber què cal 

el que pensa en temes de seguretat in-
dustrial pel fet que les conseqüències 
de fer una mala gestió de la seguretat 
industrial ens perjudiquen a tots. Per 
tant, cada informació o coneixement 
que es pugui tenir dels processos sem-
pre és benvinguda. No es tracta d’un 
tema exclusiu de la direcció o dels co-
mandaments intermedis.  

El pas següent és el control de l’ex-
plotació dels processos industrials, 
tant els principals com els secundaris 
o auxiliars. Per tant, s’han de definir 
els punts següents:
Compliment legal. Cal tenir clars tots 
els requeriments legals en matèria de 
seguretat industrial que s’apliquen i 
tenir actualitzats les legalitzacions, 
les revisions, les inspeccions, els man-
teniments, etc.  
Seguretat en les operacions. Tots els 
processos industrials han de tenir 
ben definides, dins dels protocols de 
treball o a les instruccions tècniques, 
les instruccions de seguretat que cal 
tenir en compte per tal d’evitar con-
seqüències que afectin tots els impli-
cats, no només els treballadors propis, 
sinó també els treballadors d’altres 
activitats, el medi ambient i els béns 
propis o de tercers. És molt important 
tenir-ho tot molt ben documentat i 
escrit, per tal que no hi hagi possibi-
litat de confusions i malentesos. I so-
bretot fer-los servir.
Pràctiques del treball segur. S’han de 
tenir molt ben definides les condicions 
segures de treball en operacions peri-
òdiques i esporàdiques que comportin 
un risc important, com ara treballs en 
calent, treballs en zones classificades 
ATEX, treballs en espais confinats, etc. 
Qualitat i integritat dels equips i les 
instal·lacions. El manteniment i les 
revisions dels equips de seguretat 
industrial dels processos és un tema 
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fer i de quins recursos es dispo-
sa. Com a pas final de la fase I, s’han de 
definir els objectius anuals fixats i com 
se’n farà el seguiment. S’haurà de defi-
nir també com s’han de presentar els 
resultats a la direcció perquè els revisin.

IMPLANTACIÓ DEL PSM
Com qualsevol sistema de gestió, no no-
més és important tenir-ho tot molt ben 
definit, sinó que ho és encara més te-
nir-lo implantat, és a dir, desenvolupat, 
comunicat, informat i posat en marxa 
a tota l’organització de la societat, atès 
que, com hem dit anteriorment, el 
compromís en la seguretat industrial 
de l’empresa no ha de ser només res-
ponsabilitat de l’equip de seguretat in-
dustrial de la planta, sinó de tothom, des 
del CEO fins a la persona que s’ocupa del 
control d’accessos. Ha d’estar incorpo-
rat a l’ADN o la filosofia de l’empresa, i 
per això són molt importants la partici-
pació, la difusió, l’explicació, la formació 
i els tallers pràctics que s puguin fer per 
saber si està ben definit, si hi falta algu-
na cosa, si es pot millorar, etc. Entre els 
punts més importants que cal revisar si 
estan ben implantats hi ha els següents:
• Actualització de l’anàlisi de risc.
• Organització i personal.
• Control operacional.
•  Implantació i manteniment de 

l’operativitat del PAU.
• Seguiment i mesurament del SGS.
• Recerca d’accidents.
• Auditories internes. No conformitats.
• Revisió per part de la direcció.

ANÀLISI DE RISCOS INDUSTRIALS
Les fases o etapes de qualsevol anàlisi 
de riscos són:
1. Identificació del perill.
2.  Determinació de conseqüències: 

gravetat.
3. Cerca de la freqüència-probabilitat.
4. Avaluació del risc.

Com hem indicat, és molt important 
fer una anàlisi del risc dels processos 
industrials, que cal concretar amb una 
de les diverses metodologies que hi ha, 
en funció de la complexitat del procés 
productiu i de les dades que es necessi-
ten. Hi ha mètodes quantitatius i qua-
litatius, més precisos o menys precisos. 
Entre els mètodes més utilitzats hi ha:
• HAZOP.
• What if?
•  AMFE o anàlisi de les maneres de fallada 

i efectes (failure modes and effects 
analysis).
• Anàlisi preliminar.
• Check list.
•  FTA o anàlisi de l’arbre de fallades (fault 

tree analysis).
•  NTP330 o sistema simplificat 

d’avaluació de riscos d’accident.
• Mètode Mosler.
• Índex DOW d’incendi i explosió.

Tots aquests mètodes analítics tenen el 
mateix esquema d’estudi:
• Definició d’objectius i abast de l’anàlisi.
• Selecció d’un grup de treball.
• Preparació prèvia de l’estudi.
• Execució de l’anàlisi.
• Registre de resultats.

En tots es busca la identificació del pe-
rill, però la identificació pot ser més o 
menys complexa en funció del tipus de 
procés que es faci servir.

La identificació dels perills d’una 
instal·lació consisteix a fer una llista 
dels perills que es preveuen. Els primers 
que cal tenir en compte són tots aquells 
que són obvis, per exemple el risc d’in-
cendi en un emmagatzematge de pro-
ductes inflamables. Si ens cal detectar 
més situacions perilloses, ens hem de 
preguntar, visualitzar, imaginar, etc., 
situacions anòmales de la instal·lació, 
situacions de fora del que és habitual, 
situacions d’aturada i represa, etc.

Les tècniques d’identificació de ris-
cos ens obliguen a analitzar la instal-
lació de manera sistemàtica responent 
a una sèrie de preguntes establertes. Les 
respostes ens conduiran a la identifica-
ció del risc.

Amb aquests mètodes, doncs, s’iden-
tifiquen els perills de les instal·lacions o 
els processos que hi tenen lloc. Posteri-
orment, si en l’estudi o anàlisi també se 
n’analitzen les conseqüències i les pro-
babilitats, aconseguirem definir el risc 
de la instal·lació o el procés.

Un cop definit el perill, hem de 

decidir fins on volem arribar a mini-
mitzar-lo per protegir les persones, el 
medi ambient i les instal·lacions. De 
vegades els perills es poden eliminar 
de manera econòmica i fàcil, seguint 
la nostra experiència o les normes es-
tablertes, però per contra hi ha situa-
cions de difícil resolució.

La principal diferència de les diver-
ses tècniques que hi ha és la selecció 
del grup de treball i sobretot l’execu-
ció de l’anàlisi. És molt important la 
selecció del grup de treball, que ha 
d’incorporar especialistes dels pro-
cessos interns de l’empresa, operaris 
dels processos ( ja que són els que 
cada dia treballen amb ells) i l’equip 
de manteniment de les instal·lacions, 
entre d’altres. En la majoria dels casos 
és molt important que hi hagi la figura 
del coordinador o mediador per tal de 
portar a terme la metodologia de tre-
ball. El coordinador és una persona 
que coneix perfectament la metodo-
logia de treball però no està obligat a 
conèixer a la perfecció el procés: per 
a això, dins del grup de treball, hi ha 
els especialistes i experts del dia a dia. 
El coordinador farà les preguntes ne-
cessàries per fer reflexionar, pensar 
i definir episodis accidentals que es 
poden produir i farà fluir els coneixe-
ments que tenen els assistents.

Finalment, amb els resultats obtin-
guts, s’obtindrà una llista d’accions 
que es poden fer per tal d’eliminar o 
reduir el risc, disminuint la proba-
bilitat que tingui lloc o rebaixant les 
conseqüències en cas que hi hagi un 
accident.  l

Més informació a: 
www.tandemsl.com
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Reedició d’una icona

EL LLUM TATU, D’ANDRÉ RICARD

DISSENY INDUSTRIAL

André Ricard (Barcelona, 1929) és 
un referent indiscutible del disseny 
industrial a l’Estat. La seva prolífica 
trajectòria inclou, a més de l’extensa 
obra com a dissenyador, nombrosos 
llibres i articles, la participació en 
diversos estaments vinculats al dis-
seny i la docència. Per celebrar el 90è 
aniversari d’aquest artista impres-
cindible, Santa & Cole ha reeditat 
el llum Tatu, un dels seus dissenys 
icònics. L’origen d’aquest objecte el 
trobem en la quotidianitat del ma-
teix autor: necessitava un llum que 
li permetés llegir al llit sense moles-
tar la seva dona. Inspirat pels petits 
focus que s’utilitzaven als avions, 

Ricard dissenyà un objecte d’aspec-
te despreocupat i juvenil format per 
tres cossos de plàstic injectat que, 
articulats, permetien orientar el feix 
de llum en totes direccions. La nova 
creació va batejar-se com a Tatu, per-
què la geometria que té fa possible 
que es replegui sobre si mateix, com 
fa un armadillo o tatú.

Metalarte va ser l’encarregada de 
produir el disseny de Ricard el 1971. 
Per a la reedició del 2019, el Tatu in-
corpora tecnologia LED d’intensitat 
lumínica regulable i un sistema òp-
tic que permet variar-ne l’obertura 
focal. I una versió en format aplic de 
paret, el Petit Tatu.  l
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PER SABER-NE MÉS

•  N’hi ha moltíssimes més, però aquestes dues entrevistes ens ajuda-
ran a apropar-nos a la figura d’André Ricard des de dues òptiques ben 
diferents. D’una banda, Santa & Cole l’entrevista amb motiu del 90è 
aniversari (www.santacole.com/es/90-cumpleanos-andre-ricard).  
En un format més extens, la revista Experimenta publica al seu web un 
extracte del llibre Diseño Español, más que palabras, de Rodrigo Martí-
nez (https://bit.ly/3cK8g1K).

•  El llum Tatu disposa d’una fitxa al catàleg en línia del Museu del Disseny: 
https://bit.ly/335cfS7.

•  Per fer un repàs de l’obra del dissenyador barceloní recomanem visitar 
el seu lloc web: www.andrericard.com.

El llum Tatu va 
néixer com un 
company perfecte 
per a la lectura 
nocturna.

L’estructura 
articulada permet 
replegar el llum 
sobre si mateix, 
talment com un 
armadillo o tatú.La reedició 

realitzada per 
Santa & Cole 
inclou una òptica 
d’obertura focal 
regulable.
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Maquinària per a l’etiquetatge  
i etiquetes que controlen mercaderies

Germark, SA
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Les etiquetes no només identifiquen els productes: han esdevingut un 
component importantíssim en les estratègies comercials i de vendes. 
Fundada el 1958, Germark ha seguit aquesta evolució i avui ofereix serveis 
integrals en un sector en què la innovació és constant.

Una visita a Germark certifica l’alt 
component tecnològic que envolta un 
món en què és imprescindible com-
binar experiència i avantguarda per 
mantenir la competitivitat: un extens 
ventall de materials, acabats i aplica-
cions, sistemes d’impressió digitals i 
analògics en constant evolució, i nous 
sistemes electrònics i informàtics as-
sociats als sistemes de marcatge seri-
ats, que recentment han obert un nou 
món d’aplicacions.

A Germark hi conviuen tres divisi-
ons adscrites a sectors molt diferen-
ciats que treballen amb l’etiquetatge 
com a denominador comú: una d’arts 
gràfiques, dedicada a la impressió 

d’etiquetes de gran consum; una de 
clar perfil metal·lúrgic, dedicada al 
desenvolupament, el disseny i la fa-
bricació de maquinària per a l’etique-
tatge, i una de nova creació de caire 
molt més tecnològic centrada en el 
desenvolupament de productes que 
inclouen tecnologia RFID (radiofre-
qüència d’identificació).

SERVEI INTEGRAL
Diu la dita que qui molt abraça, poc 
estreny, però a Germark treballen per 
ser l’excepció que confirma aques-
ta regla, i fan de l’amplitud de mires  
fabril el seu avantatge competitiu, 
oferint un servei integral als clients. 
Respecte a aquesta filosofia produc-
tiva, Iban Cid, director general de la 
companyia, cita el seu pare, German 
Cid, fundador de l’empresa el 1958: 
“Aquí fem el cotxe i també la benzina”.

La divisió d’arts gràfiques serveix 
a fabricants de tots els sectors, amb 

Procés d’ajustament dels elements mecànics d’una unitat 
Multibox, un dels èxits tècnics i comercials de Germark. 
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Empresa dedicada a la fabricació 
d’etiquetes autoadhesives i al 
desenvolupament i la fabricació de 
maquinària per a l’etiquetatge i 
sistemes d’etiquetatge amb 
tecnologia RFDI.

Any de fundació: 1958
Treballadors: 115
Enginyers graduats o enginyers 
tècnics industrials en plantilla: 11

Avinguda de la Fama, 50 
08940 Cornellà de Llobregat
(Baix Llobregat)
Tel.: 934 751 400
infogk@germark.com
www.germark.com

GERMARK, SA
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predomini de la cosmètica, la perfu-
meria i l’alimentació. Cid destaca la 
complexitat del producte que elabo-
ren: “L’etiqueta és un producte molt 
tècnic en què intervenen molts fac-
tors. Darrere de cada comanda satis-
feta hi ha molta experiència, perquè 
ja fa 60 anys que ens dediquem a fer 
aquesta feina”.

Germark té un departament d’im-
pressió digital (va ser pionera a adop-
tar aquesta tecnologia ara fa vint 
anys) que en el seu dia va obrir la 
porta a treballar en feines de curta ti-
rada a preus competitius. Disposa de 
dues impressores de darrera genera-
ció, màquines d’acabats diversos, una 
encunyadora làser “i una tercera im-
pressora que està en camí, encara més 
ràpida que les que ja tenim”. 

A la divisió dedicada a la fabricació 
d’equips per a l’etiquetatge se la deno-
mina internament “Sistemes”, i ocupa 
30 treballadors repartits entre l’ofici-
na tècnica i la fàbrica. El fruit del seu 
treball queda reflectit en un extens 
catàleg, que inclou des de màquines de 
petites dimensions fins a equips d’eti-
quetatge automàtic per a envasos de 
qualsevol format i material, incloses 
les mànigues retràctils. Aquesta divi-
sió ha crescut de manera continuada 
els darrers tres anys, en part com a 
conseqüència de l’èxit comercial de la 
Multibox, una màquina de marcatge i 
seriació que permet etiquetar segons 
la Directiva Europea sobre Falsifica-
ció de Medicaments, afegint a les lí-
nies de producció de les fàbriques un 

mòdul compacte de tan sols un metre 
de longitud. “Fa poc més de tres anys, 
Sistemes funcionava com un taller, 
però la Multibox ens ha fet canviar la 
manera de treballar, i ara ho fem com 
una petita fàbrica —explica Cid—. Ens 
concentrem en el disseny i el muntat-
ge; la majoria dels components ens 
arriben de proveïdors locals i produïm 
en petites sèries. Gràcies al fet d’ha-
ver estandarditzat la producció, hem 
reduït notablement els terminis de 
lliurament de les comandes”. L’evolu-
ció tècnica no s’atura, i cada generació 
supera l’anterior en velocitat: “Hem 
llençat al mercat una etiquetadora que 
ja treballa a 140 metres/minut, unes 
18.000 etiquetes per hora”.

NEDAR ENTRE DUES AIGÜES
Passats uns anys difícils per la crisi, 
Germark ha recuperat el pols produc-
tiu i gestiona més de 10.000 comandes 
anuals, que el 2019 van significar una 
facturació de catorze milions d’euros. 
“Hi ha qui ens identifica com els cars del 
gremi, però en general se’ns considera 
també els bons, perquè oferim qualitat 
i servei.” Cid veu en les dimensions ac-
tuals de Germark un avantatge i alhora 
un hàndicap: “Som una empresa rela-
tivament petita, i aquest fet comporta 
un avantatge quant a flexibilitat. Però, 
mentre que per al mercat domèstic 
de vegades som excessivament grans, 
el mercat global ens veu massa petits. 
I això dificulta treballar per a grans 
multinacionals, que són les que a poc a 
poc van ocupant la majoria de mercats. 
En el sector del packaging el procés de 
concentració empresarial està plena-
ment consolidat i actualment dos grups 
controlen el mercat mundial. En el 

món de l’etiqueta penso que tard o d’ho-
ra passarà el mateix, i llavors Germark 
possiblement acabarà integrada en un 
grup gran. Mentre aquest moment no 
arriba, nosaltres seguim apostant per la 
qualitat i la feina ben feta”. 

RFID, UNA TECNOLOGIA 
EN EXPANSIÓ
Les aplicacions de la radiofreqüència 
d’identificació (RFID) cada cop són 
més nombroses, i actualment en tro-
bem aplicacions en múltiples camps: 
l’RFID ja és habitual en el control de 
mercaderies i en sectors en què l’em-
presa és responsable de tota la cadena 
de valor, com ara l’automoció o el retail. 

El departament de RFID de Ger-
mark (des del 2018 amb entitat pròpia 
dins l’empresa) ha participat en el des-
envolupament d’un etiquetatge RFID 
per als vehicles de la marca Seat, que 
té com a objectiu millorar la traçabili-
tat de cadascuna de les unitats produ-
ïdes a la fàbrica de Martorell. Aquesta 
etiqueta, única per a cada cotxe, du a 
l’interior el circuit integrat que de-
tecten els lectors RFID que hi ha a 
tots els centres de distribució relaci-
onats amb el transport dels vehicles. 
D’aquesta manera és possible saber 
en qualsevol moment quins vehicles 
arriben a cadascun dels distribuïdors 
o en quin moment viatgen d’un punt a 
l’altre, de manera que es té un control 
precís i fiable de la mercaderia. l

Una mostra dels productes 
fabricats per Germark, amb 
aplicacions en un ampli ventall 
de sectors.
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Millorar les depuradores per evitar 
la contaminació per fàrmacs 

Els medicaments milloren la nostra salut i augmenten l’esperança de vida, 
però, de vegades, les restes d’alguns d’aquests productes es converteixen 
en una amenaça per al medi natural i contaminen els recursos d’aigua 
potable. Millorar les capacitats de les depuradores d’aigües residuals és un 
repte que cal abordar de seguida.  

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

El Besòs n’és un bon exemple. Fins 
fa dues dècades era un dels rius més 
contaminats d’Europa i ara, tret 
d’incidents puntals, dona vida fins i 
tot a anguiles. La construcció de de-
puradores ha incidit directament 
en aquest ressorgiment de la vida al  
Besòs i a tants altres dels nostres rius, 
però les seves aigües continuen con-
tenint petites quantitats de contami-
nants que fins ara no es tenien prou 
en compte.

Entre els elements que no es rete-
nen a hores d’ara a les estacions de-
puradores d’aigües residuals (EDAR)  
—per falta de mecanismes de trac-
tament o filtres específics— hi ha les 
restes o metabòlits dels medicaments 
que consumeix la població.

Als hospitals, per posar un cas ex-
trem, tots els materials potencialment 
contaminats es tracten de manera 
acurada, però bona part dels excre-
ments i l’orina dels pacients —que so-
vint contenen quantitats importants 
de restes de medicaments— van a pa-
rar a les clavegueres i a les EDAR.

En aquest context, la millora de les 
depuradores esdevé una necessitat ur-
gent a l’hora de reduir la presència de 
fàrmacs i altres contaminants emer-
gents als rius i les aigües subterrànies.
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La qualitat dels rius ha millorat els últims anys, però cal seguir 
avançant en el control dels contaminants emergents

Delta del riu Besòs, a Barcelona. 
Tot i la tasca de les depuradores, 
el riu encara conté restes de 
medicaments que el contaminen 
i que fins ara no es tenien en 
compte.

http://comunicaciencia.cat/
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L’Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua (ICRA), amb seu a Girona, amb el 
seu fundador i director, Damià Barce-
ló, al capdavant, treballa des de fa més 
de dues dècades en la millora dels 
sistemes de depuració d’aigües, i s’ha 
convertit en un referent internacio-
nal en aquest camp.

Una iniciativa innovadora de l’ICRA 
ha estat la creació, el 2019, a través del 
projecte europeu Nowelties, d’un “la-
boratori” d’investigadors doctorands 
especialitzats en la recerca de nous 
materials i tecnologies innovadores en 
el tractament d’aigües residuals. 

L’objectiu principal és controlar 
la contaminació per microcontami-
nants orgànics, com ara pesticides, 
fàrmacs, hormones, compostos per-
fluorats o disruptors endocrins, que 
actualment no són eliminats per les 
depuradores. 

CIENTÍFICS I ENGINYERS 
TREBALLEN PER 
TROBAR SOLUCIONS 
A LA CONTAMINACIÓ 
PER FÀRMACS DE LES 
AIGÜES RESIDUALS 

De manera paral·lela, també amb 
participació d’investigadors i centres 
de Catalunya, el projecte europeu In-
novec’EAU treballa en el desenvolu-
pament de mètodes i dispositius per 
reduir la concentració de fàrmacs en 
aigües residuals in situ (als hospitals 
i residències de gent gran, per exem-
ple), és a dir, abans que arribin a les 
depuradores i siguin abocats als rius. 

Gràcies a l’Innovec’EAU s’ha co-
mençat a posar a prova un prototip de 
sistema de tractament a les arquetes 
de les residències o centres sociosa-
nitaris que aplica mètodes de fotode-
gradació i biodegradació per eliminar 
les restes de medicaments a les aigües 
residuals.

En una recerca científica similar, 
el grup d’enginyeria química i ambi-
ental de la Universitat Rey 

Un estudi liderat per experts de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua 
(ICRA) publicat el 2015 a la revista Water Research calculava que el 30% 
dels antibiòtics que són evacuats des dels hospitals s’incorporen com a 
contaminants als rius per falta de sistemes efectius de depuració a les 
plantes de tractament.

Un estudi paral·lel presentat l’hivern passat per experts en ciències 
ambientals de la Universitat de Radboud (Països Baixos) recordava que, 
en els últims vint anys, les concentracions de productes farmacèutics han 
augmentat a les fonts d’aigua dolça a pràcticament tot el món.

Entre les substàncies detectades més comunes hi ha l’antibiòtic 
ciprofloxacina, que ha arribat a nivells que poden causar “efectes ecològics 
nocius”, segons els resultats publicats el mes de febrer passat a la revista 
Environmental Research Letters.

Un tercer treball científic publicat el juny del 2018 detallava que les 
restes de productes químics com ara fungicides o antidepressius, que 
arriben als rius per abocaments contaminants i efluents de les depuradores, 
alteren la manera com neden i s’alimenten alguns organismes aquàtics. 
Aquest treball va ser liderat per experts de la Universitat de Barcelona (UB) 
en col·laboració amb la Universitat de Portsmouth (el Regne Unit) i es va 
publicar a la revista Environmental Pollution.

L’estudi més recent sobre aquest problema global, presentat el maig 
del 2019 en una conferència especialitzada a Hèlsinki, advertia que les 
aigües de molts dels rius de les grans ciutats de tot el món contenen restes 
d’antibiòtics que superen fins a 300 vegades els nivells considerats com a 
segurs. En aquest cas es recordava que la presència d’antibiòtics a l’aigua 
és un factor de risc per a l’aparició de microorganismes resistents, un perill 
molt greu per a la salut humana.

QUATRE ESTUDIS CLAU
EN UN PROBLEMA GLOBAL

Juan Carlos està posant a prova un 
nou procés basat en l’activitat del Tra-
metes versicolor, un fong de la fusta de 
podridura blanca, com a catalitzador 
per a la millora de les depuradores. 
Aquesta tecnologia de biooxidació 
avançada contribueix a la degradació 
de molècules orgàniques complexes, 
com ara les presents als metabòlits 
de fàrmacs que es troben a les aigües 
residuals urbanes. l
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

Descarbonizing the planet

1-ENVIRONMENTAL ENGINEERING

New batteries 
for wearables
Wearables is the term we use 
to refer to electronic devices 
that we wear on our bodies, 
like watches. This means that 
these devices, and especially 
the batteries, have to adapt 
to our bodies so that they are 
not uncomfortable. A team 
at Stanford University have 
come up with batteries that 
can be stretched and bent to 
adapt more easily to our bodies, 
making them more comfortable 
to wear. The focus and success of 
this research was the use of solid 
polymers that can be pulled out 
of shape.

Source: Stanford University
https://stanford.io/2NW2xeD

2-ELECTRICAL 
ENGINEERING

Nestor Sepulveda, an engi-
neer at the Massachusetts 
Instutute of Technology is 
studting potential approac-
hes to decarbonization to 
avoid the most destructive 
consequences of climate 
change. According to Nes-
tor, the world’s electricity 
generating systems have to 
stop emitting carbon by 
2050. In several of his publi-
cations, the least expensive 
and most practcial solution 
lies in the use of nuclear and 
renewable sources of elec-
tricity. To arrive at these 

conclusions, the engineer 
created computer models to 
work out the advantages 
and disadvantages of nucle-
ar, solar and wind energy. 

Source: MIT
http://bit.ly/2RziLLl

1-ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL
Nestor Sepulveda, enginyer de l’Institut 
Tecnològic de Massachusetts, lidera un 
seguit d’investigacions amb l’objectiu 
d’estudiar fonts d’energia elèctrica 
descarbonitzades, de menys cost i més 
sostenibles. Analitza els avantatges i 
inconvenients d’aquestes dues fonts 
d’energia, la renovable i la nuclear.

2-ENGINYERIA ELECTRÒNICA 
L’electrònica ha evolucionat molt 
els últims deu anys, en concret 
en les bateries. Investigadors de 
la Universitat de Stanford han 
aconseguit crear-ne una que s’adapta 
perfectament al nostre cos, ja que està 
formada per polímers rígids però amb 
capacitat de poder-se estirar.

3-ENGINYERIA DIGITAL
La start-up Kristalic, creada per 
enginyers de la Universitat de 
Cambridge, fabrica un assistent 
professional pensat per als treballadors. 
Amb una base d’intel·ligència artificial 
grava les converses que té l’usuari al 
llarg del dia, les processa i memoritza 
aquelles que considera importants. 

   .CAT 

Engineers at Cambridge University 
have created a start-up called 
Kristalic. The goal of Kristalic is to 
create a smart assistant designed to 
record work-related conversations 
during the day as reminders. The 
assistant, relying on artificial 
intelligence, will store and 
process the information 
recorded and extract the 
part which it considers most 
important. This will help the 
worker not to forget any 
important information from 
the previous day. The use of 

smart technology means that it will 
learn, improve and optimise the 
data the more it is used. 

Source: University of Cambridge
http://bit.ly/36bIZJg 

3-DIGITAL ENGINEERING

The technology of artificial intelligence 
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http://twitter.com/sergialbet
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

NEREIDA CARRILLO
Periodista especialitzada 
en tecnologia social 
@nereidacarrillo

Creix el consum audiovisual digital, un 
format que aconsegueix més atenció i 
engagement en un entorn saturat

El vídeo allarga  
els seus tentacles

Stories, Netflix, TikTok, youtubers… 
Totes les paraules de moda tenen 
un denominador comú: el vídeo. 
És el format de comunicació per 
excel·lència del segle XXI, sobretot 
dels més joves. El seu consum s’ha 
incrementat força i les previsions 
indiquen que continuarà pujant en 
tots els àmbits. Tant la informació 
com l’oci i la publicitat s’han apun-
tat al format audiovisual digital. Per 
això, saber crear un vídeo curt i di-
fondre’l a internet esdevé una habi-
litat bàsica. 

Segons el Butlletí d’informació de 
l’audiovisual de Catalunya del ge-
ner del 2020, cada dia consumim de 
mitjana 134 minuts de continguts 
audiovisuals digitals. Els dispositius 
preferits per fer-ho són la smart TV 
i el mòbil. El vídeo ha impregnat la 
informació. Ho reflecteix el Digital 
News Report 2019, que assenyala 
que el 67% de l’audiència espanyola 
visiona vídeos de notícies a inter-
net cada setmana; el 79% en el cas 
de menors de 35 anys. Però aquest 
format també ha seduït l’oci, l’edu-

cació, la publicitat i les xarxes socials. 
YouTube suma més de 2.000 milions 
d’usuaris i, segons un estudi d’Hubs-
pot, el 85% dels negocis empra el ví-
deo com a eina de màrqueting. 

QUÈ TÉ EL VÍDEO?
L’estudi Top tendències digitals 2020, 
de l’associació de publicitat IAB 
Spain, assenyala alguns motius de 
la bonança d’aquest format: “Capta 
l’atenció dels usuaris en un entorn 
saturat, comunica els missatges de 
manera eficaç i té un engagement i un 
registre superiors”. El vídeo permet 
explicar històries de manera atractiva 
i ràpida, amb un llenguatge que con-
necta molt bé amb els joves i, per so-
bre de tot, té un gran públic potencial. 

COM PODEM FER VÍDEO PER A LES 
XARXES SOCIALS?
Instagram, YouTube, TikTok, Face-
book… Són moltes les xarxes socials 
que hi aposten. Vet aquí algunes re-
comanacions per explicar històries 
audiovisuals a les xarxes socials:

• Primer de tot, pensa. La idea és 
l’embrió. Cal saber molt bé quina 
història volem explicar. Ha de ser 
senzilla, punyent i original.
• I després… planifica. Hem de 
buscar un enquadrament atrac-
tiu, una llum adequada, garantir 
una bona qualitat de so, assegu-
rar-nos que tenim bateria al mò-
bil i, si cal, altres estris.  
• Edició senzilla. Els vídeos a les 
xarxes socials tenen una edició 
senzilla. Una de les qüestions que 
cal valorar, però, és si hi posem 
lletres explicatives o subtítols i 
apostem per un so ambiental. Cal 
tenir en compte que molts vídeos 
de xarxes es visionen al transport 
públic, al carrer o en llocs on hi ha 
soroll. 
• Comparteix i viralitza. S’aconse-
lla difondre les històries amb eti-
quetes i en horaris en què la comu-
nitat estigui més activa. Es premien 
els vídeos curts; IAB Spain col·loca 
com a tendència els snack-ads, de 
menys de deu segons.  l

TIKTOK, THE NEW VIDEO 
NETWORK 
“Our mission is to inspire 
creativity and bring joy”. This is 
TikTok’s mission statement, a 
social network which is booming 
irresistibly; in June 2018 it had 500 
million active users per month. It 
lets users make short, 15-second 
videos and add filters, stickers 
and effects to them. Tiktokers 
generally lip-sync to music videos, 
dub films and use music to tell 
stories. It appeals mainly to 
teenagers, maybe because grown-
ups have not started to use it yet.

https://twitter.com/nereidacarrillo/
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COCORO | Roba interior
TÈXTIL

Plàstics 
reutilitzats |  
Del mar al mòbil
Davant de l’emergència climàtica, 
els projectes per combatre-la 
proliferen. Una parella de joves 
emprenedors socials s’ha proposat 
buidar de plàstics el mar Mediterrani 
amb el projecte The Gravity Wave 
(thegravitywave.com). 

The Gravity Wave produeix 
fundes sostenibles per a mòbils 
i filaments per a impressió 3D a 
partir dels plàstics pescats al fons 
del mar. Els residus els compren a 
pes als pescadors col·laboradors i 
s’envien a Alacant, on una empresa 
de reciclatge en fa la neteja i la tria 
i, després, una altra en fabrica els 
nous productes. 

El cicle d’economia circular es 
tanca amb la recollida d’aquestes 
mateixes fundes quan ja no 
serveixen i se’n fan de noves 
adaptades als nous models de 
mòbil. Amb la compra d’una funda 
Gravity Wave es contribueix a 
treure 3 kg de plàstic del mar 
Mediterrani i es dona una nova 
vida al plàstic lluny de les espècies 
d’animals marins.

L’start-up catalana Indianes (www.
indianesfootwear.com) ha dissenyat 
unes sabates biodegradables. Quan 
arriben al final de la seva vida útil, es 
poden enterrar i nodreixen la terra 
de nou.

Tenint en compte que els materi-
als més habituals que es fan servir 
per al calçat acostumen a tardar al 
voltant de 200 anys a degradar-se i la 
sola uns 1.000 a convertir-se en mi-
croplàstics, aquesta idea ens recorda 
que hi ha altres maneres de fer les 
coses.

INDIANES | Calçat biodegradable
SOSTENIBILITAT

Les Indianes es dissenyen a Barce-
lona i es confeccionen de manera tra-
dicional a Elx. Estan fabricades amb 
materials que al final de la seva vida útil 
poden compostar-se. La sola està feta 
amb cautxú i el teixit de la sabata està 
fet de fibra de plàtan, que s’extreu de 
les tiges de les plantes. S’aprofita el que 
seria un residu agrícola de la indústria 
platanera de Colòmbia per donar-li una 
segona vida i fer-ne sabates aquí.

El resultat és un calçat senzill i 
atemporal que barreja tècnica, artesa-
nia i tecnologia.

La roba interior de Cocoro (www.cocoro-
intim.com) està dissenyada per un equip de 
dones a Barcelona (Femmefleur SCCL) amb 
l’objectiu de millorar el dia a dia de la dona. 

La tecnologia aplicada a les calces,  fabri-
cades íntegrament a Barcelona, fa que si-
guin absorbents per a la menstruació, el flux 
vaginal i les lleus pèrdues d’orina. Es tracta 

d’una solució sostenible, ja que evita utilitzar 
altres productes d’un sol ús, com ara la com-
presa. A més, tenen una vida útil de dos anys 
i, després de les 60 rentades, quan el teixit 
comença a perdre progressivament propie-
tats, simplement es poden seguir fent servir 
com a roba interior normal.  

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

La premiada arquitecta 
jordanocanadenca Abeer Seikaly 
(abeerseikaly.com) ha creat el 
projecte “Weaving a Home”, unes 
cases pensades per a les comunitats 
que s’han vist obligades a desplaçar-
se a causa del conflicte polític i el 
canvi climàtic. 

El disseny del refugi utilitza un 
teixit estructural format per tubs de 

plàstic de gran resistència modelats 
en corbes que es poden expandir 
i contreure, i permet controlar 
l’obertura i la ventilació i adaptar-
se així a les diferents condicions 
meteorològiques. L’estructura 
és lleugera i es pot desmuntar i 
transportar amb facilitat. 

El prototip, en desenvolupament 
des del 2013, integra un sistema 
de recollida d’aigua de pluja per 
proporcionar el sanejament bàsic 
i un altre que absorbeix l’energia 
solar a través de la tenda mateix i 
l’emmagatzema en forma d’energia 
elèctrica en bateries. Conforts bàsics 
per a una vida digna.
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Per la Igualtat— 

ARQUITECTURA

CASES DE PAS | Projecte social
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels
professionals. Una altra és fer-ho:

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

10% 0 Gratis Gratuïtes+ + +
de la seva quota, comissions d’administració Retirades d’efectiu en una targetes de dèbit i
de col·legiat i de manteniment del seu àmplia xarxa de caixers.2 crèdit Or.3
màxim 50 euros* el compte.1
primer any.

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

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Condicions de contractació totalment flexibles. El Compte Expansió Premium PRO s’adapta a vostè i a la seva situació personal. Per això,
contractar-lo és molt senzill. Només necessita tenir-hi domiciliada una nòmina, pensió o ingrés regular mensual d’un import mínim de 700
euros, més un d’aquests productes:
• Una assegurança contractada a Banc Sabadell, que li oferirà un plus de protecció per a vostè i els seus.
• Un contracte d’AutoRenting, els serveis del seu automòbil en una única solució integral.
• Un pla de pensions, fons d’inversió o compte de valors amb accions de qualsevol companyia per un import superior a 10.000 euros.
Altres alternatives per beneficiar-se dels avantatges del Compte Expansió Premium PRO són:
•Mantenir un patrimoni global a Banc Sabadell superior a 75.000 euros calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa
a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons.
• O ser titular de 10.000 accions de Banco de Sabadell, S.A.

Oferta vàlida des del 24/11/2019 fins al 31/03/2020.

* 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. Rendibilitat: 0% TAE
2. Per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros en els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, Kutxabank,
Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) i en els caixers de Bankia. En els caixers de Banc Sabadell, les retirades d’efectiu a dèbit
són gratis per a qualsevol import.
3. Targetes de dèbit i crèdit Or gratuïtes sense comissió d’emissió ni de manteniment.
Dèbit Or: amb assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 120.000 euros i assegurança d’accidents quotidians fins a 6.000 euros.
Crèdit Or: amb possibilitat d’ajornament de pagaments, assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 600.000 euros, assegurança d’accidents quotidians fins a
6.000 euros, assegurança d’assistència en viatges per a vostè i per al vehicle.
En la pòlissa de l’assegurança es detallen totes les condicions i les cobertures de cadascuna de les assegurances associades a la targeta de dèbit Or i de crèdit Or.
Targeta Repsol Máxima: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.
 
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

euros per dipositant.
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