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“L’investigador pot aportar solucions
innovadores a l’empresa”  
Bonaventura Guamis, director del Parc de Recerca UAB

Laboratorios Calier
Indústria i salut animal

ITER, l’energia
   de les estrelles

Bonaventura Guamis, director del Parc de Recerca UAB
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El passat 24 d’abril vàrem 
celebrar la Junta General 
Ordinària d’aprovació dels 
resultats de l’exercici 2012, 
i ha estat la darrera vegada 
que ho fa l’actual Junta de 
Govern, que he tingut l’honor 
de presidir durant els últims 
8 anys, i que, llevat d’una sola 
excepció, ha estat la mateixa 
al llarg d’aquest període.

En dita Junta General Or·
dinària, a més de fer un repàs 
de les diferents accions rea·
litzades durant l’any 2012 i 
de totes les partides econòmi·
ques, vam fer una petita pin·
zellada dels fets més rellevants 
esdevinguts durant tot el perí·
ode esmentat. Cal dir que, per 
a aquest equip que ha estat la 
Junta de Govern, va ser una 
gran satisfacció que els com·
panys i companyes presents 
aprovessin els comptes i la 
nostra gestió al 100 % sense 
cap vot en contra ni tampoc 
cap abstenció. Podeu estar se·
gurs que aquest implícit reco·
neixement a la gestió realitza·
da va ser una gran alegria per 
als companys i companyes de 
la Junta de Govern, i s’ha de 
dir que, malgrat les circums·
tàncies adverses que hem pa·
tit i encara estem travessant, 
tant pel que fa a la crisi com 
també als importants canvis 

Participar és votar
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legals que hem sofert com a 
col·legi, el mèrit ha estat de 
tothom sense excepció. El su·
port del col·lectiu, les ànsies 
de superació i l’orgull de per·
tinença ens han dut a l’actual 
situació on, malgrat l’indicat, 
la nostra institució actual·
ment pot oferir un important 
reguitzell de serveis als col·
legiats i col·legiades per així 
poder desenvolupar millor 
la professió, com també la 
tranquil·litat de disposar d’un 
col·legi consolidat i econòmi·
cament sanejat. 

Cal recordar que els nos·
tres Estatuts estableixen que 
cada quatre anys s’han d’ele·
gir democràticament els càr·
recs de la Junta de Govern, i 
enguany correspon complir 
amb aquest mandat estatu·
tari. Així mateix, especifica 
que els seus membres no po·
dran acumular més de dos 
mandats consecutius en el 
mateix càrrec. Quan rebeu 
aquest Theknos, tot el sistema 
electoral estarà en marxa, ja 
que les eleccions estan con·

vocades per als dies 5 i 6 de 
juny. Així doncs, deixeu·me 
encoratjar·vos a participar·hi. 
La solidesa i bona salut d’una 
institució passen també pel 
suport dels seus components 
a l’hora de donar la seva opi·
nió i nomenar, gràcies a una 
majoria, els companys i com·
panyes que no sols ens han de 
representar, sinó que també 
han d’assumir la responsabi·
litat, i, per què no, també els 
maldecaps, inquietuds i satis·
faccions que, podeu estar se·
gurs,  tot això comporta.

També voldria dir·vos que 
la nostra institució, que alho·
ra representa també la nostra 
estimada professió, es manté i 
se supera dia a dia. I això pas·
sa perquè, com en una colla 
castellera, tots sense excepció 
breguem plegats per acon·
seguir no sols aixecar, sinó 
mantenir dret el castell. Les 
eleccions són la forma més 
palpable de col·laborar per 
mantenir viu aquest esperit 
participatiu. Us encoratjo a 
votar! n

Participar és votar

Que s’hagin aprovat els últims 
comptes per unanimitat és motiu 
de satisfacció i mèrit de tots 

3

��������������
��������������������������

Continuem innovant
������������������������������������
	����
������
���	��������������������
�������������������������������
����������������

�����	����	�����������
���
����	�
�������������
�	 �����
��������	������������������������	���
���
	���������������	������������
����
������
�����
����������������	���������������
�	�����	����������������	��
�	�����	���

������������������������	�����������������	������������
���
�����������

��������������������

������������������
�	������������������	��������

173.indd   3 10/05/13   13:20



 

OPINIÓ
Un any de contradiccions

EN SEGONS
Il·lusions nuclears  

RETRAT  
PROfESSIONAl 
Itxebe Portabella

ARTIclE TècNIc 
L’energia més versàtil

INfORMAcIÓ 
cOl·lEGIAl
Notícies d’Enginyers BCN

cONSTRUMAT
Enginyers BCN, al Saló Internacional 
de la Construcció

ElEccIONS Al cOl·lEGI
Els dies 5 i 6 de juny es vota la 
renovació de la Junta de Govern

SOSTENIBIlITAT
El bon ús de l’aigua 
a Catalunya

cOMISSIÓ DEl MES
Deontologia 
i Ètica Professional

EMPRESA 
Laboratorios Calier, S. A. 
Indústria i salut animal

INNOVAcIÓ
Resposta intel·ligent
a emergències

ENGINyERS 2.0  
Tenen sentit els blogs, avui?

06 07

13

27

1009

08

24

12 40

26 44

consell editorial: Jèssica Casulà, Jordi Català, Miquel Darnés, Montse Grau, Marta Martí, David Jiménez, Joan Ribó. coordinació i realització editorial: 
Sàpiens, s.c.c.l., www.sapiens.cat col·laboracions en aquest número: José Luis Borrego, Jèssica Casulà, Joaquim Elcacho, Jordi Garriga, Ramon Gasch, 
Jordi Goula, Elizabeth Martínez, Ricard Nogués, Oriol Lladó, Albert Punsola, David Roman, Josep Maria Sarri, Mútua General de Catalunya, Servei d’Assessorament 
Jurídic d’Enginyers BCN. Imatges: Xavier Corbella, Marc Javierre, Noemi Mañes, Oriol Nin, Arxiu del Col·legi, ATLL, 22@Barcelona, EDFA, F4E, Fireproject, IBM, ITER, 
Sàpiens.  Publicitat: Àrea comercial (Ricard Piqué), Bailèn, 68 - 08009 Barcelona. Tel.: 932 725 430, rpique@ebcn.cat. Impressió i enquadernació: Sprint Copy, SL. 
Edita: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona. Tel.: 934 961 420, fax: 932 152 081, comunicacio@ebcn.cat 
Dl: B-35390-67 ISBN: 1137-0017 © Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Els criteris exposats en els articles signats són d’exclusiva responsabilitat dels autors i no representen necessàriament l’opinió del Col·legi. Així mateix, els anunciants són els únics responsables del

compliment i de la qualitat dels serveis que presten i de la veracitat de la informació facilitada. El Col·legi no té cap responsabilitat davant els lectors de la publicació. Queda expressament prohibida 

la reproducció dels continguts de la revista a través de recopilacions d’articles periodístics, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 23/2006, text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En cas que 

estiguéssiu interessat en una autorització per reproduir, distribuir, comunicar, emmagatzemar o utilitzar en qualsevol forma, adreceu la vostra petició a ebcn@ebcn.cat. Aquesta publicació utilitza paper 

estucat ecològic (PEFC) de 100 grams i de 171 grams per a la coberta.

Quin creieu que és el repte futur més important per al 
Col·legi?

Enginyers BCN inicia nova època, amb la Llei dels col·legis 
professionals i les titulacions de grau com a grans fites.

41 %

34 %

25 %

Val la pena dedicar tants diners i esforços a 
projectes de recerca en fusió nuclear com l’ITER?

Opineu a www.enginyersbcn.cat.

l’ENQUESTA DEl WEB

EN PORTADA

18 ITER, l’energia de 
les estrelles

Científics i enginyers d’arreu del món intenten reproduir el 
procés de generació d’energia del Sol. La paraula clau és 
fusió. Es tracta d’una forma d’energia nuclear més neta que 
la tradicional, i pot ser la solució als problemes energètics 
del futur. La primera gran planta pilot per provar-la —el 
projecte ITER— s’està construint a uns 100 quilòmetres al 
nord de Marsella i té la seu central a Barcelona. 

ENTREVISTA

14 Bonaventura Guamis, 
director del Parc de 
Recerca UAB

La crisi ha posat de manifest la manca de vinculació 
del nostre model econòmic amb la innovació. El Parc de 
Recerca UAB, situat al campus de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (Cerdanyola), es proposa transferir el conei-
xement a les empreses i a la societat. Per fer-ho, disposa 
d’un entorn industrial i d’infraestructures de primera línia i 
d’un model d’investigació altament professionalitzat. 
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La pregunta del mes

Quin creieu que és el repte futur més important per al 
Col·legi?

Enginyers BCN inicia nova època, amb la Llei dels col·legis 
professionals i les titulacions de grau com a grans fi tes.

41 %

34 %

25 %

La Llei òmnibus i el canvi de les noves titulacions suposen 
un repte per a la institució. I els reptes ens fan millorar. 

Ampliar els serveis als col·legiats i a la societat. 

Seguir sent una eina per a l’excel·lència i la qualitat de la 
professió.

Val la pena dedicar tants diners i esforços a
projectes de recerca en fusió nuclear com l’ITER?

Opineu a www.enginyersbcn.cat.

l’ENQUESTA DEl WEBITER, l’energia de
les estrelles

Científi cs i enginyers d’arreu del món intenten reproduir el 
procés de generació d’energia del Sol. La paraula clau és 
fusió. Es tracta d’una forma d’energia nuclear més neta que 
la tradicional, i pot ser la solució als problemes energètics 
del futur. La primera gran planta pilot per provar-la —el 
projecte ITER— s’està construint a uns 100 quilòmetres al 
nord de Marsella i té la seu central a Barcelona. 

TOTAL VOTS: 32

41 %

34 %

25 %

Seguiu-nos al Twitter
@RevistaTheknos

JUNY

MAIG

29 de maig

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per 
competències
Curs impartit per Irene Durany, tècnica d’orientació professional 
i inserció laboral del Col·legi, que té l’objectiu principal 
de potenciar el currículum per tal d’afavorir l’accés a les 
entrevistes de treball. Dirigit a col·legiats i precol·legiats, tindrà 
lloc el 29 de maig, de 10 a 13 h, al Tecnoespai (Bailèn, 68).

30 de maig

La responsabilitat de tècnics, directius i 
administració en el supòsit de delicte ecològic
Jornada tècnica que permetrà clarifi car la responsabilitat 
dels agents implicats en el supòsit de delicte ecològic en una 
instal·lació industrial. Tindrà lloc el dijous 30 de maig a la sala 
d’actes del Col·legi i la conduiran diferents representants dels 
diversos àmbits afectats, així com de la branca jurídica.

3 de juny

Nou Reglament d’infraestructures de 
telecomunicacions en edifi cis (curs en línia)
L’obligatorietat defi nida en el Reial decret llei 1/98 d’un 
projecte tècnic per tal d’aconseguir la llicència d’obres 
constitueix un impuls laboral important per a enginyers i 
enginyers tècnics, arquitectes i instal·ladors. Aquest curs, 
en línia, té l’objectiu de donar una visió general d’aquesta 
normativa. S’impartirà del 3 de juny al 5 de juliol i tindrà una 
durada de 25 hores lectives.

17 de juny

Comptadors intel·ligents per a ciutats 
intel·ligents

Conferència al voltant de les innovacions 
tecnològiques i de la racionalització dels 
recursos energètics disponibles en una 
societat amb un accelerat procés de 
desenvolupament de les TIC. Impartida per 
membres de l’empresa Circutor, tindrà lloc 
a la sala d’actes del Col·legi a les 18.30 h. 

18 de juny 

Tertúlies de la construcció. Problemàtica
de les instal·lacions
La conferència té com a objectiu posar en evidència, des 
d’un punt de vista eminentment pràctic, la complexitat de 
les instal·lacions d’avui, tant pel que fa al muntatge com als 
aspectes tècnics. Tindrà lloc el 18 de juny, a les 19 hores, a la 
sala d’actes del Col·legi.

Consulteu l’agenda d’activitats completa a
www.enginyersbcn.cat/agenda.
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
jgoula@lavanguardia.es

Un any de contradiccions 

les dades 
estadístiques 
milloraran 
durant el 
2013, però la 
percepció de 
les famílies no  

O
R

IO
l

 N
IN

Vista en perspectiva, la for·
ma en què vam entrar a l’any 
2013 fa por. La velocitat de 
la caiguda de l’activitat (les 
taxes trimestrals augmenta·
des a anuals) era per prendre 
mal. El consum privat recula·
va al 8 %; la inversió en béns 
d’equip, al 21 %; les activitats 
professionals, al 6,5 %; el PIB, 
al 3,2 %... Sembla que al pri·
mer trimestre això s’ha apai·
vagat una mica i, segons diu 
Rajoy, la velocitat de caiguda 
del PIB s’alenteix al 2,4 %. 
Segurament no va errat. El 
consens de 19 serveis d’estu·
dis privats espanyols, recollits 
per Funcas, és que l’any —que 
acabarà amb una baixada glo·
bal al voltant de l’1,5 %— vagi 
redreçant·se trimestre a tri·
mestre, fins a arribar al final 
amb una corba gairebé plana, 
per encarar un suau pendent 
positiu de cara al 2014. Això 

vol dir, entre altres coses, que 
durant els propers mesos hi 
haurà moltes notícies contra·
dictòries. De fet, ja en tenim 
alguns exemples. El president 
de Telefònica, en nom de les 
15 empreses més grans d’Es·
panya, deia fa unes setmanes 
que “ja hem tocat fons”. Pot·
ser ells, que tenen gran part 
del negoci fora, sí, però els 
altres… I, amb pocs dies de 
diferència, aquesta afirmació 
contrastava amb la que feia el 
gurú Walter Munchau des del 
Financial Times, on venia a 
dir que Espanya se n’anava a 
fer punyetes perquè hi ha un 
sector financer que ha fet falli·
da. Val a dir que aquest gurú 
és el mateix que al novembre 
del 2011 va preveure que a 
l’euro li quedaven tres setma·
nes de vida…

Bé, el que vull dir és que 
ens haurem d’acostumar al 

qui es troben al final de la ca·
dena, el comerç, per exemple, 
ho seguiran passant mala·
ment, després de la caiguda de 
l’11 % registrada en les vendes 
al 2012 a Catalunya. I és que 
el consum no es refà, perquè 
hi ha massa gent amb un em·
pobriment progressiu patri·
monial i un poder adquisitiu 
a la baixa i als qui no els min·
va, senzillament tenen por. 
Perquè el que està clar és que 
mentre cau el consum, també 
ho fa l’estalvi, fins a situar·se 
a mínims de molts anys, en 
termes de la renda disponible. 
Això vol dir que desestalviem 
per anar tirant, fet que té un 
límit evident. 

Potser, el més preocupant 
de tot és el malestar que se·
guiran tenint moltes famíli·
es, que no notaran aquesta 
mínima davallada estadística 
de l’economia. A elles, la per·
cepció del bo i el dolent els 
ve per dues bandes: per les 
expectatives de caure a l’atur 
o de no trobar feina si ja són 
fora del mercat i pels ingres·
sos mensuals. I ni una cosa ni 
l’altra es presenten gaire bé. 
L’ocupació encara baixarà un 
3 % al 2013 i els salaris no pu·
jaran, si fem cas dels primers 
convenis signats enguany. El 
més positiu, però, és que en·
trarem al 2014 a l’inrevés de 
com ho hem fet aquest any, 
pujant. Ben entès, si els savis 
d’Europa no tornen a fer·ne 
alguna com la de Xipre… n

fet que en vinguin de fredes i 
de calentes, la qual cosa ja és 
un pas endavant, perquè fins 
ara totes anaven a la mateixa 
galta. De totes maneres, en 
l’àmbit familiar no ens n’ado·
narem gaire. Serà un any on 
l’estadística anirà per una 
banda i la percepció personal 
per una altra. De fet, aquest 
és un fenomen que també sen·
tirem —i probablement enca·
ra amb més força— l’any vi·
nent. No hem d’oblidar un fet 
cabdal. Si no fos pel negoci ex·
terior, la caiguda del PIB seria 
del 4 %. Això vol dir que les 
empreses que s’internaciona·
litzin aniran millor. Una dada 
esperançadora és la que facili·
ta l’AMEC. Els seus socis han 
incrementat les exportacions 
un 10,6 % al 2012 i d’aquest 
creixement, el 60 % prové 
d’empreses que exporten per 
primera vegada! En canvi, els 

6
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EN SEGONS

En la recerca de l’ener·
gia del futur, econòmica 
i il·limitada, i després del 
fracàs dels sistemes de 
producció d’energia amb 
la fi ssió nuclear, totes les 
il·lusions es dirigeixen, 
sembla, cap al procés con·
trari: la fusió nuclear. Fa 
uns cinquanta anys, però, 
es preveia que avui la fusió 
nuclear seria una realitat 
per produir energia útil. 
El problema és que a hores 
d’ara sembla que cal espe·
rar uns cinquanta anys 
més... i molt em temo que 
quan arribi aquest segon 
termini, en necessitarem 
uns altres cinquanta.

Sense entrar en tec·
nicismes, podem dir que 
la fusió nuclear és el pro·
cés que pretén la unió de 
dues partícules diferents, 
a nivell de l’àtom, per for·
mar·ne una altra de més 
pesada. En aquesta fusió 
atòmica s’aprofi ta la trans·
formació en energia en què 
es converteix la pèrdua de 
massa entre les partícules 
separades inicials i l’única 
resultant posteriorment.

El problema sorgeix 
quan els nuclis dels àtoms a 
fusionar, de càrrega positi·
va, es rebutgen entre si. Per 
contrarestar aquest efecte 
són necessàries tempera·

Il·lusions nuclears

tures al voltant d’un milió 
i mig de graus i uns camps 
magnètics de gran potèn·
cia que ajudin a compensar 
els efectes de repulsió de 
les càrregues dels nuclis. 
L’extraordinària energia ne·
cessària per iniciar aquest 
procés és convencional i tan 
sols ha servit per obtenir 
una energia resultant insig·
nifi cant.  La manca de ren·
dibilitat i els astronòmics 
costos d’investigació que 
comporta, com és el cas del 
projecte ITER, fan inviable a 
la pràctica el procés de fusió 
tot i que utilitza elements 
(deuteri i triti) fàcils d’obte·
nir i no implica risc aparent.

Seria millor dedicar part 
d’aquests ingents recursos 
a promocionar una aplica·
ció innovadora i contínua 
de criteris d’estalvi ener·
gètic tant als elements de 
consum com als usuaris, 
utilitzar energies netes, 
inesgotables i presents de 
manera contínua en el nos·
tre entorn, apropar més la 
producció al consum, acu·
mular energia i racionalit·
zar·ne l’ús en funció de les 
necessitats. Tampoc estaria 
malament deixar de pensar 
en l’energia com un actiu 
de borsa i començar a creu·
re que, en realitat, es tracta 
d’un bé comú. n
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Un any de contradiccions 

les dades 
estadístiques 
milloraran 
durant el 
2013, però la 
percepció de 
les famílies no  
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qui es troben al fi nal de la ca·
dena, el comerç, per exemple, 
ho seguiran passant mala·
ment, després de la caiguda de 
l’11 % registrada en les vendes 
al 2012 a Catalunya. I és que 
el consum no es refà, perquè 
hi ha massa gent amb un em·
pobriment progressiu patri·
monial i un poder adquisitiu 
a la baixa i als qui no els min·
va, senzillament tenen por. 
Perquè el que està clar és que 
mentre cau el consum, també 
ho fa l’estalvi, fi ns a situar·se 
a mínims de molts anys, en 
termes de la renda disponible. 
Això vol dir que desestalviem 
per anar tirant, fet que té un 
límit evident. 

Potser, el més preocupant 
de tot és el malestar que se·
guiran tenint moltes famíli·
es, que no notaran aquesta 
mínima davallada estadística 
de l’economia. A elles, la per·
cepció del bo i el dolent els 
ve per dues bandes: per les 
expectatives de caure a l’atur 
o de no trobar feina si ja són 
fora del mercat i pels ingres·
sos mensuals. I ni una cosa ni 
l’altra es presenten gaire bé. 
L’ocupació encara baixarà un 
3 % al 2013 i els salaris no pu·
jaran, si fem cas dels primers 
convenis signats enguany. El 
més positiu, però, és que en·
trarem al 2014 a l’inrevés de 
com ho hem fet aquest any, 
pujant. Ben entès, si els savis 
d’Europa no tornen a fer·ne 
alguna com la de Xipre… n

fet que en vinguin de fredes i 
de calentes, la qual cosa ja és 
un pas endavant, perquè fi ns 
ara totes anaven a la mateixa 
galta. De totes maneres, en 
l’àmbit familiar no ens n’ado·
narem gaire. Serà un any on 
l’estadística anirà per una 
banda i la percepció personal 
per una altra. De fet, aquest 
és un fenomen que també sen·
tirem —i probablement enca·
ra amb més força— l’any vi·
nent. No hem d’oblidar un fet 
cabdal. Si no fos pel negoci ex·
terior, la caiguda del PIB seria 
del 4 %. Això vol dir que les 
empreses que s’internaciona·
litzin aniran millor. Una dada 
esperançadora és la que facili·
ta l’AMEC. Els seus socis han 
incrementat les exportacions 
un 10,6 % al 2012 i d’aquest 
creixement, el 60 % prové 
d’empreses que exporten per 
primera vegada! En canvi, els 

173.indd   7 10/05/13   13:20



INfORMAcIÓ cOl·lEGIAl

8

THEKNOS 173 MAIG DE 2013

Eleccions 2013: arrenca el procés per 
escollir la nova Junta de Govern

14 

   maig

15 

   maig

ENGINyERS BcN, al Saló construmat
El Col·legi ocuparà l’estand 467 del pavelló 3 del recinte de Gran Via

El Saló Internacional de la 
Construcció, Construmat 
2013, que organitza cada 
any Fira de Barcelona, se 
celebrarà del 21 al 24 de 
maig amb la participació 
del Col·legi com a expo·
sitor. Entre les novetats 
d’aquesta edició, destaca 
el congrés Building So·
lutions World Congress. 
Sota el lema “Solucions 
per afrontar amb èxit els 
desafiaments actuals de 
l’arquitectura”, es refle·
xionarà sobre els reptes 
d’innovació, sostenibilitat 
i rehabilitació de l’arqui·
tectura a escala internaci·
onal. L’espai s’estructura 
en tres grans àrees de de·
bat (projectes, polítiques i 
investigació). El Saló per·
metrà conèixer l’oferta del 

El 23 d’abril s’anuncia-
va la convocatòria de les 
properes eleccions. Així, 
els dies 5 i 6 de juny tin-
drà lloc la jornada electo-
ral per renovar els càrrecs 
de la Junta de Govern. El 
procés electoral durarà 45 
dies i acabarà amb l’escru-
tini dels vots el 6 de juny 
a les 20 hores. El procés de 
vot, igual que en les ante-
riors eleccions, serà com-
pletament electrònic, tal 
com indiquen els Estatuts 
col·legials.

Aquestes eleccions seran les 
segones en què el sistema de 
vot serà realitzat exclusiva·
ment de manera electròni·
ca. Per votar, els col·legiats 

Calendari electoral Dia d’inici Dia de fi

Acord de la Junta de Govern
de convocar eleccions

Dilluns 22 d’abril Dilluns 22 d’abril

Designació de la mesa electoral Dimarts 23 d’abril Dijous 25 d’abril

Constitució de la mesa electoral Divendres 26 d’abril Dimarts 30 d’abril

Exposició del cens electoral i reclamacions Dimecres 1 de maig Dimarts 7 de maig

Resolució de les reclamacions
per la Junta de Govern

Dimecres 8 de maig Dijous 9 maig

Presentació de candidatures Divendres 10 maig Dijous 16 de maig

Proclamació de candidatures Divendres 17 de maig Dissabte 18 de maig

Campanya electoral Diumenge 19 de maig Dimarts 4 de juny

Jornada electoral electrònica remota Dimecres 5 de juny Dijous 6 de juny

Jornada electoral presencial Dijous 6 de juny Dijous 6 de juny

inscrits al cens rebran en els 
propers dies la credencial de 
vot i el document que els per·
metrà fer vàlid el seu vot.

La data i horaris de la vo·
tació electrònica remota se·
ran des de les 10 h del dia 5 
de juny fins les 20 h del dia 
6 de juny. En el cas de la vo·
tació electrònica presencial, 
el Col·legi habilitarà la sala 
d’actes per tal que els col·
legiats que vulguin emetre 
el seu vot des dels ordina·
dors del Col·legi, ho puguin 
fer. L’horari de la votació 
electrònica presencial serà 
de les 10 h a les 20 h del dia 
6 de juny.

El desenvolupament de 
la jornada serà similar a les 
últimes eleccions de l’any 

Tota la informació del procés electoral als càrrecs de Junta de Govern està disponible a la pàgina web del Col·legi: www.enginyersbcn.cat/eleccions2013. 

didatures, tot i que el siste·
ma permetrà la possibilitat 
d’escollir els candidats, ja 
que les llistes són obertes.

En cas de pèrdua de la 
credencial de vot, el 6 de 
juny, i durant la jorna·
da electrònica presencial, 
s’haurà d’anar al Col·legi i 
dirigir·se a la mesa electo·
ral per tal de sol·licitar una 
nova credencial. n

Els col·legiats 
inscrits al cens 
rebran en els 
propers dies la 
credencial que els 
permetrà fer vàlid 
el seu vot

2009. El col·legiat, que hau·
rà de votar a través del web 
del Col·legi, haurà d’accedir 
a la sala de votació virtual 
per identificar·se, posant el 
seu número de col·legiat (no·
més números, no s’ha d’in·
troduir cap punt) i la con·
trasenya que trobaran a la 
credencial de vot. Només es 
podrà escollir una de les can·
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2013, que organitza cada 
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celebrarà del 21 al 24 de 
maig amb la participació 
del Col·legi com a expo·
sitor. Entre les novetats 
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el congrés Building So·
lutions World Congress. 
Sota el lema “Solucions 
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l’arquitectura”, es refle·
xionarà sobre els reptes 
d’innovació, sostenibilitat 
i rehabilitació de l’arqui·
tectura a escala internaci·
onal. L’espai s’estructura 
en tres grans àrees de de·
bat (projectes, polítiques i 
investigació). El Saló per·
metrà conèixer l’oferta del 

sector i els visitants —els  
col·legiats tenen la pos·
sibilitat de sol·licitar en·
trades gratuïtes— podran 
participar en les activitats 
programades, com jorna·
des o concursos. A més, la 
fira servirà per impulsar 
el networking entre les 
460 empreses que hi seran 
presents, facilitant així 
contactes comercials amb 
fabricants i proveïdors na·
cionals i internacionals. n

Durant la fira tindrà lloc la pre-
sentació del manual tècnic Apli-
cación del tiempo de montaje 
de instalaciones: compendio de 
tablas orientativas, conceptos 
prácticos y recopilación de imáge-
nes, a càrrec de l’autor i vocal de 
la Junta de Govern del Col·legi, 
Ramon Gasch. n

El Col·legi torna a utilitzar els serveis de Scytl com a proveïdor d’un sistema elec-
trònic de votació que permet la privacitat dels votants respecte al vot emès. Scytl, 
multinacional catalana líder mundial en el desenvolupament de solucions de vot 
electrònic segur i de solucions de modernització electoral, treballa amb l’objectiu de 
prevenir possibles incidències tècniques a través d’una urna electrònica instal·lada 
en unes condicions de màxima seguretat semblant a la dels grans centres de càlcul, 
i de serveis bancaris i financers. Amb aquest sistema, el Col·legi vol garantir unes 
eleccions segures i auditables. n

Tots els col·legiats que vulguin assistir 
al saló de manera gratuïta hauran de 
registrar-se al web www.construmat.com 
i accedir amb el codi GN2U6SVB a 
l’acreditació en línia. Els qui vulguin 

visitar el Building Solutions World 
Congress també hauran de regis-
trar-se, amb el codi GN2UFS7B, per 
poder obtenir un descompte del 30 % 
en la seva entrada. n

Manuals pràctics

SCYTL

Entrada gratuïta i descomptes

21-24 

   maig
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Tota la informació del procés electoral als càrrecs de Junta de Govern està disponible a la pàgina web del Col·legi: www.enginyersbcn.cat/eleccions2013. 
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Balanç positiu dels serveis

la Junta del col·legi aprova amb el 100 % de vots 
a favor els comptes de l’exercici 2012

La Junta General ordinà-
ria va aprovar el 24 d’abril 
per unanimitat el comp-
te de resultats de l’últim 
exercici i el balanç econò-
mic. Durant la Junta, Joan 
Ribó, degà del Col·legi els 
últims vuit anys, va rela-
tar els fets més significa-
tius i les fites assolides 
per la institució durant el 
seu mandat. 

El degà Joan Ribó va obrir 
la reunió amb una anàlisi 
dels serveis als col·legiats 
que van consolidar·se l’any 
2012, com la formació en 
línia, i les prestacions que 

té una mitjana de 2.000 visi·
tes mensuals. Finalment, va 
cloure el resum anual fent 
esment al canvi de marca 
corporativa del Col·legi (En·
ginyers BCN), procés iniciat 
a partir de desembre de l’any 
passat, amb l’objectiu de mo·
dernitzar la imatge, adap·
tar·la a les noves titulacions 
del Pla Bolonya i als valors 
de l’enginyeria.

Per aprofundir en els 
comptes de l’any passat, 
l’interventor, Andreu Martí·
nez, i el tresorer del Col·legi, 
Lluis Latorre, van explicar 
les principals partides del 
balanç i el compte de resul·
tats del Col·legi comparati·
vament amb els resultats i 
xifres de l’exercici 2011. Fi·
nalment, tots els assistents 
van aprovar per unanimi·
tat els estats financers de 
l’exercici.

ha incorporat el Col·legi du·
rant l’últim exercici. Entre 
aquests destaquen, la posa·
da en marxa del Tecnowor·
king —el centre de cowor·
king, que va tancar l’any 
amb una ocupació del 80 % 
dels despatxos, 50 % de la 
sala coworking i quatre 
empreses domiciliades—; 
el videostreaming, per tal 
d’aproximar la formació i 
les activitats als col·legiats 
de comarques; la platafor·
ma de la borsa de treball, 
que es va crear al març per 
gestionar d’una manera 
més eficient els currículums 
i candidatures per part dels 

col·legiats i les empreses; el 
Borsí, per posar·hi anuncis,  
i la Tecnobotiga, virtual i ex·
clusiva per als col·legiats.

La intervenció va recollir 
les activitats formatives més 
rellevants, com les jornades 
EXPOelèctric Formula·e i la 
Jornada Tècnica sobre En·
llumenat Exterior, la celebra·
ció de la primera promoció 
de postgrau EPSI·Enginyers 
BCN i la Setmana de la Qua·
litat. Pel que fa a l’àrea tèc·
nica, va ressaltar el Servei 
d’Orientació Tècnica, que ha 
rebut gairebé 1.000 consul·
tes al llarg de l’any, així com 
la Guia de Professionals, que 

El degà Joan 
Ribó, segon 
per la dreta, 
amb Andreu 
Martínez, 
interventor, 
Lluis Latorre, 
tresorer, i 
Jordi Català, 
secretari.  
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El Col·legi presenta la nova marca corporativa i inicia 
una campanya de difusió per Internet i en mitjans con-
vencionals. Els nous canals de comunicació volen agluti-
nar l’enginyeria tècnica.

Enginyers BCN s’acaba d’estrenar aquest mes de març a les 
xarxes socials per donar més visibilitat a la nova marca cor·
porativa en el conjunt de la societat. Amb aquesta incorpo·
ració a la Xarxa, Enginyers BCN pretén dinamitzar la seva  
presència per tal de mantenir informats en tot moment els 
col·legiats, així com tots aquells professionals interessats a 
conèixer les novetats del sector de l’enginyeria industrial. 
L’objectiu és que hi hagi un diàleg intern i extern permanent 
entre el nostre col·lectiu i la resta de la societat. Per això, el 
Col·legi us anima i us convida a formar part d’aquesta comu·
nitat interconnectada.
La nova marca té l’objectiu que els membres que hi vulguin 
formar part se sentin plenament integrats en el grup profes·
sional que engloba l’enginyeria tècnica a través de les comu·
nitats virtuals on s’ha incorporat —Facebook i Linkedin. A 
Linkedin, Enginyers BCN disposa d’una pàgina corporativa 
així com d’un grup amb el mateix nom. Es completa així la 
presència del Col·legi a YouTube, on des de fa temps utilitza 
un canal d’aquesta plataforma digital per donar a conèixer els 
seus vídeos.
El Col·legi pretén crear espais de diàleg i comunicació activa, 
o simplement agregar la comunitat dels nostres professionals 
tècnics a les últimes oportunitats que ofereixen els social media.

CAMpANyA DE DIfuSIó 
Enginyers BCN també s’ha fet present a altres mitjans més 
tradicionals amb una campanya de difusió al diari El Punt·
Avui, i al seu suplement L’Econòmic, així com en altres mitjans 
digitals com ara Vilaweb, un dels principals diaris electrònics 
en català. n
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nalment, tots els assistents 
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Joan Ribó, que fa vuit 
anys que és al capdavant 
com a degà del Col·legi, va 
voler aprofitar l’ocasió per 
fer un repàs cronològic 
dels fets més significatius 
que s’han desenvolupat al 
llarg del seu mandat i han 
marcat l’evolució del Col·
legi. En aquest sentit, cal 
destacar projectes de comu·
nicació, com ara la posada 
en marxa del nou web; eco·
nòmics, com la venda del 
Tecnocrèdit, o bé d’altres 
de caràcter més festiu, com 
la celebració del cinquantè 
aniversari del Col·legi, en·
tre d’altres. El discurs va 
aportar dades sobre l’evo·
lució de la institució en els 
darrers anys (nombre de 
col·legiats, treballadors, in·
gressos, despeses, etc.) i les 
principals magnituds eco·
nòmiques del 2012. n
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i la Tecnobotiga, virtual i ex·
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rellevants, com les jornades 
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Jornada Tècnica sobre En·
llumenat Exterior, la celebra·
ció de la primera promoció 
de postgrau EPSI·Enginyers 
BCN i la Setmana de la Qua·
litat. Pel que fa a l’àrea tèc·
nica, va ressaltar el Servei 
d’Orientació Tècnica, que ha 
rebut gairebé 1.000 consul·
tes al llarg de l’any, així com 
la Guia de Professionals, que 

El Servei 
d’Orientació 
Tècnica va atendre 
1.000 consultes al 
2012 i la Guia de 
professionals va 
arribar a les 2.000 
visites mensuals 
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“Les smart són una realitat, ara 
només falta poder aplicar-les”
Ixtebe portabella, 
coordinador de l’Any de les Smart Cities

ALbERT puNSOLA l Text       NOEMI MAñES l Fotografia

12

cOMISSIONS

15 anys de la comissió de Deontologia

Des de ben jove, Ixtebe Por·
tabella sentia fascinació per 
les màquines i en especial 
pels cotxes. En els estudis 
es decantaria finalment per 
l’electrònica industrial (UAB) 
i per l’enginyeria electrònica 
(UPC) “perquè en aquests 
camps hi havia més recor·
regut dins l’automoció”. 
També va fer el Màster en 
Enginyeria i Gestió de la In·
dústria de l’Automoció i va 
començar la seva trajectòria 
professional a la Seat, a Mar·
torell, participant en el des·
envolupament d’una nova 
tecnologia d’altaveus plans 
per als cotxes. Després, va 
treballar a Aigües de Bar·
celona, al departament de 
xarxa distribució i al depar·
tament de legalització i nor·
malització. Tot seguit, passa·
ria a Johnson Controls, on 
principalment va dissenyar 
el control d’instal·lacions de 
fred industrial per al sector 
alimentari. “Aquestes dues 
feines les vaig aconseguir 
gràcies al servei professio·
nal del Col·legi”, destaca.

Enginyers BCN ha definit el 2013 com l’Any de les Smart Cities. El seu coordina·
dor va néixer a Barcelona al 1978 i té com a objectiu professional construir una 
societat millor a través del desenvolupament de projectes que contribueixin a la 
sostenibilitat. “Els recursos energètics i econòmics són limitats; per tant, hem de 
procedir de manera més intel·ligent”, assenyala. Aquest és justament el repte que 
planteja l’aplicació de noves tecnologies a les smart cities.

Tecnologia per superar recursos limitats

AcTIVITATS

FORMACIó
Gestor energètic d’edificis 
(3a edició) 

Tercera edició del curs pro·
posat per la Comissió de 
Medi Ambient, Energia i 
Seguretat. Amb una for·
mació eminentment especi·
alitzada i pràctica, i de la 
mà d’agents representatius 
del sector energètic, els 
participants van conèixer 
les dinàmiques i aspectes 
clau en estalvi i eficiència 
energètica. El programa 
tenia l’objectiu de formar 
professionals qualificats 
per assumir la figura del 
gestor energètic. 

CONFERÈNCIA
Les relacions laborals en 
un entorn de crisi

Proposada per la Comissió 
de Vinculats a Empresa, la 
ponència, de Manuel Álva·
rez, va tractar temes com 
la legislació laboral, la in·
seguretat en el treball, i els 
ERO, com a realitat quotidi·
ana per un entorn de crisi. 
A banda d’analitzar els sec·
tors afectats i les conductes 
laborals, es va plantejar al 
públic la qüestió de si retor·
nen determinades conductes 
que es creien superades. Va 
tenir lloc el dia 9 d’abril, a la 
sala d’actes del Col·legi.

LLIBRES 
presentació d’un mundo 
bajo mis pies

Coincidint amb els volts de 
Sant Jordi, la Comissió de Jo·
ves Enginyers i l’autora Marta 
Enríquez van presentar el 
llibre de viatges Un mundo 
bajo mis pies, el 18 d’abril, 
al Tecnoespai del Col·legi. 
L’obra relata la història 
d’aquesta jove de 28 anys, 
ambientòloga i filla d’engi·
nyers, que es troba sense 
rumb a la vida després de 
finalitzar el seu últim con·
tracte laboral, i decideix 
complir un dels seus som·
nis: fer la volta al món. 

La Comissió de Deontologia 
i Ètica Professional d’Engi·
nyers BCN, que el mes d’abril 
va complir el quinzè aniver·
sari, assisteix i assessora la 
Junta de Govern en totes les 
qüestions relacionades amb 
el comportament ètic i deon·
tològic del col·lectiu dels en·
ginyers tècnics industrials i 

vetlla perquè l’exercici de la 
seva activitat s’adeqüi a les 
normes ètiques i jurídiques 
que regulen la professió.

És la responsable d’instru·
ir els expedients disciplinaris 
—oberts a conseqüència de 
les denúncies que es formu·
lin davant el Col·legi i que 
afectin els col·legiats en les 

matèries pròpies de l’exerci·
ci professional o de l’activitat 
col·legial— per tal que la Jun·
ta de Govern pugui adoptar 
una resolució definitiva. Els 
integrants de la Comissió i els 
membres de la Junta de Go·
vern van celebrar els 15 anys 
de servei, el passat 22 d’abril, 
amb un petit refrigeri. n

Celebració 
a la seu del 
Col·legi, amb 
els membres de 
la Comissió de 
Deontologia i 
de la Junta de 
Govern. 
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“Les smart són una realitat, ara 
només falta poder aplicar-les”
Ixtebe portabella, 
coordinador de l’Any de les Smart Cities

ALbERT puNSOLA l Text       NOEMI MAñES l Fotografia

RETRAT PROfESSIONAl

15 anys de la comissió de Deontologia

Des de ben jove, Ixtebe Por·
tabella sentia fascinació per 
les màquines i en especial 
pels cotxes. En els estudis 
es decantaria finalment per 
l’electrònica industrial (UAB) 
i per l’enginyeria electrònica 
(UPC) “perquè en aquests 
camps hi havia més recor·
regut dins l’automoció”. 
També va fer el Màster en 
Enginyeria i Gestió de la In·
dústria de l’Automoció i va 
començar la seva trajectòria 
professional a la Seat, a Mar·
torell, participant en el des·
envolupament d’una nova 
tecnologia d’altaveus plans 
per als cotxes. Després, va 
treballar a Aigües de Bar·
celona, al departament de 
xarxa distribució i al depar·
tament de legalització i nor·
malització. Tot seguit, passa·
ria a Johnson Controls, on 
principalment va dissenyar 
el control d’instal·lacions de 
fred industrial per al sector 
alimentari. “Aquestes dues 
feines les vaig aconseguir 
gràcies al servei professio·
nal del Col·legi”, destaca.

Un punt d’inflexió professio·
nal va ser el descobriment de 
les energies renovables, con·
cretament la fotovoltaica. A 
Sunergy va assumir la res·
ponsabilitat de nombroses 
instal·lacions i va ser testi·
moni directe de la punxada 
de la bombolla fotovoltaica, 
un fenomen que atribueix 
a la mala legislació: “el sis·
tema de primes va convertir 
aquesta font  en un atractiu 
producte financer”. Passada 
aquesta fase, creu que vin·
drà un futur millor amb una 
dinàmica més sostenible: 
“sense les ajudes la fotovol·
taica torna a tenir sentit din·
tre de l’autoconsum”. 

Enginyers BCN ha definit el 2013 com l’Any de les Smart Cities. El seu coordina·
dor va néixer a Barcelona al 1978 i té com a objectiu professional construir una 
societat millor a través del desenvolupament de projectes que contribueixin a la 
sostenibilitat. “Els recursos energètics i econòmics són limitats; per tant, hem de 
procedir de manera més intel·ligent”, assenyala. Aquest és justament el repte que 
planteja l’aplicació de noves tecnologies a les smart cities.

Tecnologia per superar recursos limitats

LLIBRES 
presentació d’un mundo 
bajo mis pies

Coincidint amb els volts de 
Sant Jordi, la Comissió de Jo·
ves Enginyers i l’autora Marta 
Enríquez van presentar el 
llibre de viatges Un mundo 
bajo mis pies, el 18 d’abril, 
al Tecnoespai del Col·legi. 
L’obra relata la història 
d’aquesta jove de 28 anys, 
ambientòloga i filla d’engi·
nyers, que es troba sense 
rumb a la vida després de 
finalitzar el seu últim con·
tracte laboral, i decideix 
complir un dels seus som·
nis: fer la volta al món. 

matèries pròpies de l’exerci·
ci professional o de l’activitat 
col·legial— per tal que la Jun·
ta de Govern pugui adoptar 
una resolució definitiva. Els 
integrants de la Comissió i els 
membres de la Junta de Go·
vern van celebrar els 15 anys 
de servei, el passat 22 d’abril, 
amb un petit refrigeri. n

Ixtebe Portabella creu que 
l’energia és un aspecte fo·
namental. “La competitivi·
tat de la nostra indústria en 
depèn”, subratlla. Un màster 
en eficiència i el seu pas pel 
centre de recerca i innovació 
i2CAT l’han convertit en un 
gran coneixedor del tema. Fa 
més d’un any que col·labora 
amb la Comissió d’Energia 
del Col·legi, i aquí és on va re·
bre la proposta de coordinar 
l’Any de les Smart Cities. Des 
d’aquesta posició afirma que 
l’Any “hauria de servir per·
què els enginyers ampliessin 
el seu coneixement de les úl·
times tecnologies que perme·
ten donar solució a diferents 
problemes, des de la gestió 
ambiental a la mobilitat din·
tre les ciutats”. Ixtebe se sent 
optimista i ho fonamenta en 
les noves possibilitats de feina 
que crearan aquests sectors 
emergents, això sí, insisteix, 
“sempre que l’administració 
aposti per aquestes noves tec·
nologies. Les smart són una 
realitat, ara només falta po·
der aplicar·les”. n

“l’Any de les 
Smart cities 
promou el 
coneixement 
de noves 
tecnologies 
per gestionar 
les ciutats”
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EÉs el director del parc de 
Recerca uAb des de setem-
bre del 2012. Quins objec-
tius s’ha fixat?
En primer lloc, li diré que el 
meu càrrec actual parteix de 
l’experiència prèvia. Vinc, per 
un costat, d’estar en el món 
empresarial, i també he estat 
dirigint un centre molt enfo·
cat a l’empresa. Per tant, el 
meu objectiu és poder aportar 
l’experiència per aconseguir 
que la UAB —una de les uni·
versitats amb millor nivell 
de l’Estat en generació de co·
neixement— pugui complir 
la missió quant a innovació 
i transferència de coneixe·
ment. En aquest sentit, cal 
dir que els investigadors són 
molt innovadors, però tot so·
vint ho ignoren.

I les empreses, coneixen 
prou aquest potencial d’in-

La crisi ha posat de manifest la manca de vinculació del nostre model econòmic 
amb la innovació. una de les qüestions que explica aquest fet és la dificultat en els 
processos de transferència entre el coneixement que generen les universitats i el 
món empresarial. Gràcies a un model professionalitzat i amb un entorn industrial i 
d’infraestructures de primera línia, el parc de Recerca de la universitat Autònoma 
de barcelona (uAb) es proposa millorar el vincle. bonaventura Guamis, el director, 
ens ho explica.

bonaventura Guamis, director del parc de Recerca uAb

JORDI GARRIGA l Text 

 L’empresa vol solucions 
innovadores i l’investigador  
 és un dels millors agents
   per aportar-les

173.indd   14 10/05/13   13:20



EÉs el director del parc de 
Recerca uAb des de setem-
bre del 2012. Quins objec-
tius s’ha fixat?
En primer lloc, li diré que el 
meu càrrec actual parteix de 
l’experiència prèvia. Vinc, per 
un costat, d’estar en el món 
empresarial, i també he estat 
dirigint un centre molt enfo·
cat a l’empresa. Per tant, el 
meu objectiu és poder aportar 
l’experiència per aconseguir 
que la UAB —una de les uni·
versitats amb millor nivell 
de l’Estat en generació de co·
neixement— pugui complir 
la missió quant a innovació 
i transferència de coneixe·
ment. En aquest sentit, cal 
dir que els investigadors són 
molt innovadors, però tot so·
vint ho ignoren.

I les empreses, coneixen 
prou aquest potencial d’in-

novació? per què és tan 
difícil la transferència de 
coneixement que genera la 
universitat?
Hi ha un gran desconeixe·
ment mutu, i això és perquè 
l’empresa desconfia de la uni·
versitat. No es parla el mateix 
llenguatge. Algunes empre·
ses poden haver tingut males 
experiències per falta de con·
nexió. I, precisament, el Parc 
de Recerca UAB ha de fer el 
paper d’enllaç. Cal parlar el 
mateix llenguatge i oferir 
l’atenció que es reclama. En 
tot cas, el que sí que és cert 
és que potser a la UAB teníem 
un Parc molt ben estructurat 
i organitzat, amb un equip 
professional molt qualificat, 
però poc arriscat. La qüestió 
era sintonitzar i fer·lo evolu·
cionar per fer·lo més conegut 
i treballar més en la creació 
d’empreses, tant pel que fa a 

investigadors com alumnes. 
La Universitat Autònoma de 
Barcelona té més de 40.000 
alumnes!

pot ser que també hi hagi 
una certa desconnexió entre 
la investigació bàsica, més 
pròpia de la universitat, i 
la investigació aplicada que 
necessita l’empresa?
Jo no parlaria d’investigació 
bàsica o investigació aplica·
da. És només una qüestió de 
temps. Tota investigació ha 
d’acabar aplicant·se. L’empre·
sa vol solucions innovadores, 
i l’investigador és un dels mi·
llors agents per aportar·les.

El parc de Recerca uAb està 
orientat a algun àmbit cien-
tífic en concret?
El nostre nom enganya una 
mica. Nosaltres som un parc 
de transferència i innovació. 
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La crisi ha posat de manifest la manca de vinculació del nostre model econòmic 
amb la innovació. una de les qüestions que explica aquest fet és la dificultat en els 
processos de transferència entre el coneixement que generen les universitats i el 
món empresarial. Gràcies a un model professionalitzat i amb un entorn industrial i 
d’infraestructures de primera línia, el parc de Recerca de la universitat Autònoma 
de barcelona (uAb) es proposa millorar el vincle. bonaventura Guamis, el director, 
ens ho explica.

bonaventura Guamis, director del parc de Recerca uAb

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

 L’empresa vol solucions 
innovadores i l’investigador  
 és un dels millors agents
   per aportar-les
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La recerca la tenim a l’en·
torn. El nostre objectiu és 
transferir el coneixement a 
les empreses i a la societat. 
Volem ser catalitzadors de 
tot el que passa al nostre 
entorn. Som un agent im·
portant en el projecte B·30, 
que vol crear un gran espai 
econòmic basat en la innova·

ENTREVISTA

16

La crisi està posant en escac 
mat la investigació i la re-
cerca a casa nostra?
Sens dubte, ni l’Estat ni la 
Generalitat poden abandonar 
la universitat en matèria d’in·
vestigació, però les universi·
tats han d’aconseguir els seus 
propis recursos mitjançant 
projectes amb empreses.

Cal anar cap a un model uni-
versitari més anglosaxó?
Jo el que li puc dir és que la 
crisi, a la UAB, ha generat 
un sistema de salvació que li 
ha permès tirar endavant, i 
aquest no és altre que la recer·
ca de recursos propis. La UAB 
no és de les universitats que, 
econòmicament, està pitjor, i 
això és gràcies a aquesta recer·
ca de recursos propis. L’entorn 
ens ajuda, però encara s’ha 
d’aprofitar molt més. Una de 
les qüestions pendents és que 
l’entorn ens conegui a fons.

La creació de l’empresa deri-
vada, spin-off, és una de les 
solucions per als investiga-
dors per a poder continuar 
la seva tasca, però el retorn 
no sempre és evident. Re-
centment sentia el secreta-
ri d’universitats i Recerca, 
Antoni Castellà, explicant 
que les subvencions a l’em-

THEKNOS 173 MAIG DE 2013

LA pREGuNTA DEL DEGÀ

Com s’han d’enfortir els vincles entre investigació i món professional?
El que cal ho tenim molt clar: confiança. Cal generar confiança. Moltes empreses han con·

tractat serveis a França, Alemanya..., i tot perquè no coneixen o desconfien del que s’investi·

ga aquí. Però també li diré que la situació no és tan dolenta. Nosaltres fem uns 600 projectes 

de col·laboració amb empreses a l’any, i això reporta al voltant d’uns 20 milions d’euros cada 

exercici a la Universitat. Per tant, vincles n’hi ha.

ció i l’economia productiva 
de les dues comarques del 
Vallès mitjançant la interac·
ció entre empreses, univer·
sitats i Administració local, 
per sortir de la crisi. El nos·
tre parc no només col·labora 
amb empreses, sinó també 
amb centres de recerca com 
l’Orbital de Terrassa i el Parc 

Tecnològic del Vallès. Així, 
un dels nostres punts forts 
no és l’especialització, sinó 
tot el contrari. A la UAB hi 
ha facultats de tota mena de 
disciplines del saber i això és 
el que volem aprofitar. 

En tot cas, a casa nostra hi 
ha força parcs que poden 
semblar similars. Què els 
diferencia? Què ofereixen i 
quins punts forts tenen?
La complexitat és el gran 
avantatge de l’Autònoma. La 
transversalitat és el nostre 
punt fort, a part de la profes·
sionalització. Podem aportar 
solucions des de molts punts 
de vista. I moltes empreses el 
que busquen és això. Tenim 
150 grups d’investigadors 
i uns 17.000 alumnes en els 
últims cursos potencialment 
doctorands. És a dir que te·
nim un potencial investiga·
dor de primer ordre.

Suposo que tenir una infraes-
tructura com és el sincrotró, 
és un gran avantatge. Quin 
efecte té per a vostès?
Sí, sens dubte és important, 
tant com l’entorn industrial i 
les infraestructures en comu·
nicacions que tenim ben prope·
res. Tot plegat ens ha de perme·
tre evolucionar com la principal 
concentració d’empreses i de 
coneixement del sud d’Europa.

“Hem creat 
més de 60 
empreses 
de base 
tecnològica 
i més de 300 
llocs de treball 
en deu anys 
d’activitat”
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La crisi està posant en escac 
mat la investigació i la re-
cerca a casa nostra?
Sens dubte, ni l’Estat ni la 
Generalitat poden abandonar 
la universitat en matèria d’in·
vestigació, però les universi·
tats han d’aconseguir els seus 
propis recursos mitjançant 
projectes amb empreses.

Cal anar cap a un model uni-
versitari més anglosaxó?
Jo el que li puc dir és que la 
crisi, a la UAB, ha generat 
un sistema de salvació que li 
ha permès tirar endavant, i 
aquest no és altre que la recer·
ca de recursos propis. La UAB 
no és de les universitats que, 
econòmicament, està pitjor, i 
això és gràcies a aquesta recer·
ca de recursos propis. L’entorn 
ens ajuda, però encara s’ha 
d’aprofitar molt més. Una de 
les qüestions pendents és que 
l’entorn ens conegui a fons.

La creació de l’empresa deri-
vada, spin-off, és una de les 
solucions per als investiga-
dors per a poder continuar 
la seva tasca, però el retorn 
no sempre és evident. Re-
centment sentia el secreta-
ri d’universitats i Recerca, 
Antoni Castellà, explicant 
que les subvencions a l’em-

presa derivada s’haurien de 
reconduir d’acord amb el seu 
retorn. Ho veu bé?
Jo el que li diria és que coses 
que ara s’estan plantejant, 
nosaltres ja fa temps que ho 
fem. Ja fa temps que la UAB 
està apostant fort en la crea·
ció d’empreses amb partici·
pació de la Universitat, d’una 
forma o altra. Encara no hem 
fet el pas d’invertir directa·
ment en les empreses, però 
potser caldrà fer·ho. En tot 
cas, hem creat més de 60 em·
preses de base tecnològica i 
més de 300 llocs de treball en 
deu anys d’activitat.

M’ha sorprès saber que vostès 
exporten el seu model de parc 
de recerca. Expliqui-m’ho...
Això és nou, i quan acabi 
aquest any podrem fer·ne una 
valoració. El cas és que, efec·
tivament, nosaltres exportem 
el nostre model. Impulsem 
la creació de parcs similars 
al nostre. Estem treballant a 
l’Uruguai, a Xile i la Repúbli·
ca d’Angola, sobretot en temes 
alimentaris. També estem en 

fase de treballar a la Repúbli·
ca Dominicana, l’Argentina i 
el Brasil. En general, aquests 
projectes es desenvolupen 
d’acord amb investigadors que 
han estat aquí. A la UAB tenim 
gent de tot el món. Els estudi·
ants són la millor llavor a l’ho·
ra d’internacionalitzar·se.

El conseller Mas-Colell co-
mentava que Catalunya 
serà el que la seva suma de 
talents arribi a ser... En un 
moment de fugida de talent 
com l’actual, no sé si és gai-
re reconfortant...
Hi ha fuga de talents fins 
a cert punt. Hi ha gent que 
marxa, però també hi ha 
molts investigadors estabilit·
zats aquí. Jo sóc optimista. 
Tot i les retallades, estem al 
peu del canó. Continuem ge·
nerant coneixement. No sé 
com, però ho fem. El que no 
aconseguim amb mitjans, ho 
fem amb imaginació. Segura·
ment, com, per exemple, va 
haver de fer al seu moment 
Ramon y Cajal. El nostre ni·
vell científic és altíssim. n
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QüESTIONARI

El gran repte en la recerca científica i tecnològica del 
segle xxi?
Aconseguir transferir allò que faci que la societat pugui 
conviure millor amb el planeta i amb una millor justícia 
social. La ciència té solucions.

El personatge de la ciència i la tècnica més inspirador?
Tindríem una llista interminable. De Bill Gates a tants i 
tants premis Nobel… Et diria que qualsevol investigador 
que hi dedica la vida i obté resultats.

El gran avenç tècnic de la humanitat?
Totes les tecnologies de la comunicació, però també els 
grans avenços que estan influenciant en la medicina,  
els nous materials, la biotecnologia... Totes les àrees del saber 
estan influint de forma important en les últimes dècades.

Tecnològic del Vallès. Així, 
un dels nostres punts forts 
no és l’especialització, sinó 
tot el contrari. A la UAB hi 
ha facultats de tota mena de 
disciplines del saber i això és 
el que volem aprofitar. 

En tot cas, a casa nostra hi 
ha força parcs que poden 
semblar similars. Què els 
diferencia? Què ofereixen i 
quins punts forts tenen?
La complexitat és el gran 
avantatge de l’Autònoma. La 
transversalitat és el nostre 
punt fort, a part de la profes·
sionalització. Podem aportar 
solucions des de molts punts 
de vista. I moltes empreses el 
que busquen és això. Tenim 
150 grups d’investigadors 
i uns 17.000 alumnes en els 
últims cursos potencialment 
doctorands. És a dir que te·
nim un potencial investiga·
dor de primer ordre.

Suposo que tenir una infraes-
tructura com és el sincrotró, 
és un gran avantatge. Quin 
efecte té per a vostès?
Sí, sens dubte és important, 
tant com l’entorn industrial i 
les infraestructures en comu·
nicacions que tenim ben prope·
res. Tot plegat ens ha de perme·
tre evolucionar com la principal 
concentració d’empreses i de 
coneixement del sud d’Europa.

“Hem creat 
més de 60 
empreses 
de base 
tecnològica 
i més de 300 
llocs de treball 
en deu anys 
d’activitat”
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La producció d’energia és un dels grans reptes de la societat actual i, per 
descomptat, del futur. A banda dels avenços en les tecnologies que es coneixen 
com energies renovables, una de les fonts que més expectatives ha obert durant 
les últimes dècades és la fusió nuclear. La primera gran planta pilot d’aquest 
tipus d’energia —el projecte ITER— s’està construint a uns 100 quilòmetres al 
nord de Marsella i té una participació important des de barcelona.

JOAQuIM ELCACHO l Text 

En aquesta cambra en forma  
de dònut s’escalfen els àtoms.  
un imant manté el plasma 
(en rosa) lluny de les parets 
de la màquina de fusió tokamak.

ITER, l’energia
   de les estrelles

L’Empire State és un edifici 
impressionant: 443,2 me·
tres d’alçada, 102 plantes, 
73 ascensors... Es calcula 
que en la construcció de 
l’estructura es van fer ser·
vir unes 360.000 tones de 
materials (formigó i acer, 
principalment). Han passat 
82 anys des de la inaugura·
ció i l’Empire State ja no és 
l’edifici més alt del món, tot 
i que encara continua sent 
el símbol de tota una era.

A 6.400 quilòmetres de 
Nova York, al municipi fran·
cès de Saint·Paul·lez·Duran·
ce, el passat mes de març 
es va començar a instal·lar 
la segona llosa que servi·
rà de base d’un altre edifici 
que pot fer història. No és 
cap gratacels gegantí, però 
en la construcció de la seva 
estructura es faran servir 
també unes 360.000 tones 
de formigó i acer. Aquest 
nou repte tecnològic es co·
neix com a projecte ITER, 
sigles en anglès del reactor 
termonuclear experimental 
internacional, i el seu ob·
jectiu és fer una prova pilot 
per a l’aprofitament d’una 
font d’energia revolucionà·
ria: la fusió nuclear.

La planta del projec·
te ITER s’està construint a 
l’emplaçament de Cadarache, 
però l’agència gestora de la 
part europea d’aquest pro·
jecte —Fusion for Energy, 
F4E— està establerta a Bar·
celona des del 2007. Des de 
la capital catalana es gesti·
onen els contractes i l’engi·
nyeria del 45 % d’aquest ex·
periment gegantí, que és la 
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En aquesta cambra en forma  
de dònut s’escalfen els àtoms.  
un imant manté el plasma 
(en rosa) lluny de les parets 
de la màquina de fusió tokamak.

ITER, l’energia
   de les estrelles

L’Empire State és un edifici 
impressionant: 443,2 me·
tres d’alçada, 102 plantes, 
73 ascensors... Es calcula 
que en la construcció de 
l’estructura es van fer ser·
vir unes 360.000 tones de 
materials (formigó i acer, 
principalment). Han passat 
82 anys des de la inaugura·
ció i l’Empire State ja no és 
l’edifici més alt del món, tot 
i que encara continua sent 
el símbol de tota una era.

A 6.400 quilòmetres de 
Nova York, al municipi fran·
cès de Saint·Paul·lez·Duran·
ce, el passat mes de març 
es va començar a instal·lar 
la segona llosa que servi·
rà de base d’un altre edifici 
que pot fer història. No és 
cap gratacels gegantí, però 
en la construcció de la seva 
estructura es faran servir 
també unes 360.000 tones 
de formigó i acer. Aquest 
nou repte tecnològic es co·
neix com a projecte ITER, 
sigles en anglès del reactor 
termonuclear experimental 
internacional, i el seu ob·
jectiu és fer una prova pilot 
per a l’aprofitament d’una 
font d’energia revolucionà·
ria: la fusió nuclear.

La planta del projec·
te ITER s’està construint a 
l’emplaçament de Cadarache, 
però l’agència gestora de la 
part europea d’aquest pro·
jecte —Fusion for Energy, 
F4E— està establerta a Bar·
celona des del 2007. Des de 
la capital catalana es gesti·
onen els contractes i l’engi·
nyeria del 45 % d’aquest ex·
periment gegantí, que és la 

part proporcional de l’ITER 
que correspon a la Unió Eu·
ropea. La resta del projecte 
es reparteix a parts iguals 
entre els altres socis inter·
nacionals: els Estats Units, 
Rússia, el Japó, l’Índia, la 
Xina i Corea del Sud. De fet, 
la Xina es va sumar formal·
ment al projecte al setembre 
del 2007, un any més tard 
que la resta de països.

DE LA fISSIó A LA fuSIó 
NuCLEAR
L’aprofitament de l’ener·
gia nuclear en la gene·
ració d’electricitat s’ha 
aconseguit fins ara amb 
instal·lacions on es produ·
eixen reaccions de fissió, 
com és el cas de les nucle·
ars d’Ascó i Vandellòs. En 
aquests reactors es trac·
ta de trencar els nuclis 
d’àtoms com els d’urani per 
tal de provocar una reacció 

en cadena que —de forma 
controlada— produeixi ener·
gia aprofitable per moure 
unes turbines i generar elec·
tricitat. 

Una alternativa molt di·
ferent d’aprofitar les forces 
atòmiques és la fusió nu·
clear. L’objectiu és el mateix  
—aconseguir energia— però, 
com el nom indica, no es 
tracta de trencar sinó d’unir 
àtoms.

La fusió nuclear és una 
reacció que es produeix de 
forma natural al Sol en con·
dicions de grans pressions i 
temperatures de milions de 
graus. Durant les últimes 
dècades, experts d’una vin·
tena de països d’arreu del 
món han intentat fabricar 
reactors que permetin fusio·
nar àtoms per aprofitar les 
grans quantitats d’energia 
que se’n despren. El tipus 
de màquines que més bons 

Seu de les 
oficines 
tècniques de 
l’ITER al 22@ 
de barcelona, 
on es gestiona 
els contractes 
i l’enginyeria 
europea.
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resultats ha donat fins ara, 
tot i que a escala molt petita, 
han estat els denominats to·
kamak, acrònim en rus (idi·
oma original dels primers 
projectes) que significa cà·
mera toroïdal amb bobines 
magnètiques.

Un tokamak està format 
per un gran imant que en·
volta un espai interior buit 
—en forma de dònut— on 
s’escalfen els àtoms que es 
volen fusionar. L’imant ser·
veix per mantenir els àtoms 
que es volen fusionar —en 

forma de plasma i tempera·
tures de milions de graus— 
lluny de les parets de la mà·
quina. 

Les proves a escala molt 
petita indiquen que els to·
kamak poden servir per fer 
reaccions de fusió, però fins 
ara no s’ha pogut demos·
trar que l’experiment es pot 
reproduir i mantenir en el 
temps, de forma que es pu·
gui aprofitar comercialment 
l’energia resultant.

I d’això tracta precisa·
ment el projecte ITER, de 

construir una planta pilot 
on es demostri la viabilitat 
tècnica i comercial de futurs 
reactors nuclears de fusió.

Les possibilitats teòri·
ques de la reacció de fusió 
com a font d’energia es co·
neixen des de fa més de mig 
segle, però no va ser fins al 
1985 que els Estats Units, la 
Unió Soviètica, la Unió Eu·
ropea i el Japó van adoptar 
el primer acord d’intencions 
per posar a prova aquesta 
tecnologia amb finalitats co·
mercials. Després d’un pro·
cés molt complex de negoci·
acions, el projecte ITER va 
incorporar com a socis Co·
rea del Sud, l’Índia i la Xina.

La negociació política so·
bre l’ITER va concloure amb 
l’adjudicació de la part prin·
cipal del projecte a la Unió 
Europea, que va guanyar la 
partida al Japó. A canvi, és 
clar, els països europeus ha·
vien d’assumir la major part 
del cost del projecte. L’acord 
internacional indicava tam·
bé que el director general 
del projecte seria un tècnic 
japonès, un càrrec que exer·
ceix actualment Osamu Mo·
tojima.

Dins la Unió Europea, les 
negociacions sobre la ubica·
ció de la planta pilot del pro·
jecte ITER es van completar 
l’estiu del 2005 amb la deci·
sió de construir el reactor a 
l’emplaçament de Cadarache, 
on el govern francès ja dis·
posa d’un important centre 
d’investigació nuclear. L’op·
ció francesa va ser disputa·
da durant molts mesos per 
la candidatura de Vandellòs, 
que defensava el govern 
espanyol amb el suport de 
la Generalitat. Com a con·

Estat de les 
obres de 
l’emplaçament 
de l’ITER a 
Cadarache 
(frança) al 
març del 2013. 

trapartida per l’elecció de 
Cadarache, Barcelona va ser 
escollida com a seu de l’en·
titat que gestiona la partici·
pació europea en el projecte. 
L’agència F4E disposa ac·
tualment d’una plantilla de 
332 persones, la major part 
dels quals són científics, en·
ginyers i administratius. 
Aproximadament el 25  % 
del personal de l’F4E és de 
naciona litat espanyola.

La definició tècnica del 
projecte indica que es vol 
construir a Cadarache un re·
actor capaç de generar 500 
megawatts. Això suposa, a 
la pràctica, només la meitat 
de la potència instal·lada en 
un reactor nuclear com el de 
Vandellòs, però cal recordar 
que en aquest cas es tracta 
d’una planta pilot. A més, 
per escalfar el material que 
es vol fusionar al tokamak 
s’hauran de consumir uns 
50 megawatts.

pROJECTE AMbICIóS
A banda de la dificultat tèc·
nica de l’experiment, el pro·
jecte ITER és una de les ini·
ciatives tecnològiques més 
ambicioses i cares del món; 
i la coincidència de la cri·
si econòmica no ha facilitat 
gens les coses. L’any 2006, 
quan es va firmar l’acord 
internacional de sortida, 
l’ITER tenia un pressupost 
estimat de 4.600 milions 
d’euros, però actualment es 
calcula que el projecte aca·
barà requerint una inver·
sió d’entre 13.000 i 16.000 
milions d’euros. Els càlculs 
finals són molt difícils, so·
bretot perquè els terminis 
d’execució són molt llargs. 
En el millor dels casos, la 
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construir una planta pilot 
on es demostri la viabilitat 
tècnica i comercial de futurs 
reactors nuclears de fusió.

Les possibilitats teòri·
ques de la reacció de fusió 
com a font d’energia es co·
neixen des de fa més de mig 
segle, però no va ser fi ns al 
1985 que els Estats Units, la 
Unió Soviètica, la Unió Eu·
ropea i el Japó van adoptar 
el primer acord d’intencions 
per posar a prova aquesta 
tecnologia amb fi nalitats co·
mercials. Després d’un pro·
cés molt complex de negoci·
acions, el projecte ITER va 
incorporar com a socis Co·
rea del Sud, l’Índia i la Xina.

La negociació política so·
bre l’ITER va concloure amb 
l’adjudicació de la part prin·
cipal del projecte a la Unió 
Europea, que va guanyar la 
partida al Japó. A canvi, és 
clar, els països europeus ha·
vien d’assumir la major part 
del cost del projecte. L’acord 
internacional indicava tam·
bé que el director general 
del projecte seria un tècnic 
japonès, un càrrec que exer·
ceix actualment Osamu Mo·
tojima.

Dins la Unió Europea, les 
negociacions sobre la ubica·
ció de la planta pilot del pro·
jecte ITER es van completar 
l’estiu del 2005 amb la deci·
sió de construir el reactor a 
l’emplaçament de Cadarache, 
on el govern francès ja dis·
posa d’un important centre 
d’investigació nuclear. L’op·
ció francesa va ser disputa·
da durant molts mesos per 
la candidatura de Vandellòs, 
que defensava el govern 
espanyol amb el suport de 
la Generalitat. Com a con·

trapartida per l’elecció de
Cadarache, Barcelona va ser 
escollida com a seu de l’en·
titat que gestiona la partici·
pació europea en el projecte. 
L’agència F4E disposa ac·
tualment d’una plantilla de 
332 persones, la major part 
dels quals són científi cs, en·
ginyers i administratius. 
Aproximadament el 25  % 
del personal de l’F4E és de 
naciona litat espanyola.

La defi nició tècnica del 
projecte indica que es vol 
construir a Cadarache un re·
actor capaç de generar 500 
megawatts. Això suposa, a 
la pràctica, només la meitat 
de la potència instal·lada en 
un reactor nuclear com el de 
Vandellòs, però cal recordar 
que en aquest cas es tracta 
d’una planta pilot. A més, 
per escalfar el material que 
es vol fusionar al tokamak 
s’hauran de consumir uns 
50 megawatts.

pROJECTE AMbICIóS
A banda de la difi cultat tèc·
nica de l’experiment, el pro·
jecte ITER és una de les ini·
ciatives tecnològiques més 
ambicioses i cares del món; 
i la coincidència de la cri·
si econòmica no ha facilitat 
gens les coses. L’any 2006, 
quan es va fi rmar l’acord 
internacional de sortida, 
l’ITER tenia un pressupost 
estimat de 4.600 milions 
d’euros, però actualment es 
calcula que el projecte aca·
barà requerint una inver·
sió d’entre 13.000 i 16.000 
milions d’euros. Els càlculs 
fi nals són molt difícils, so·
bretot perquè els terminis 
d’execució són molt llargs. 
En el millor dels casos, la 

A escala temporal hu·
mana, el Sol és una font 
d’energia inacabable. La 
nostra estrella és com un 
forn gegantí on es fusio·
nen el nuclis de diferents 
àtoms i es desprenen 
grans quantitats d’ener·
gia, una part de la qual 
arriba a la Terra. Però, 
podríem imitar a la Terra 
—de forma controlada— 
el procés de generació 
d’energia que es produeix 
al Sol? La teoria diu que 
sí, però, a la pràctica, un 
experiment d’aquest tipus 
és extremadament compli·
cat perquè les reaccions 
nuclears del Sol es produ·
eixen a pressions i tempe·
ratures molt elevades.

Els experts han calcu·
lat que per replicar una 
reacció nuclear de fusió 
a la Terra s’han d’arribar 
als 150 milions de graus 

centígrads. Difícil, però 
no impossible...

Els àtoms més fàcils 
de fusionar a la Terra 
són els de deuteri i triti. 
Si fóssim capaços d’unir 
àtoms d’aquests dos isò·
tops (variants) de l’hidro·
gen tindríem com a resul·
tat àtoms d’heli, neutrons 
lliures i una gran quan·
titat d’energia. El secret 
és fabricar un forn que 
suporti aquestes tempe·
ratures i produeix més 
energia de la que es con·
sumeix en el procés d’es·
calfament.

A escala molt petita, 
les primeres reaccions de 
fusions d’àtoms a la Ter·
ra ja s’han aconseguit. 
Ara, cal fer una prova 
pilot una mica més gran. 
D’aquí a 15 anys sabrem 
si l’experiment de Cada·
rache ha estat un èxit. n
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planta pilot estarà acabada 
l’any 2019, però les proves 
de fusió no començaran a 
ser realitat fins al 2027 i la 
planta podria no estar ope·
rativa fins al 2038.

La part europea també 
ha sofert durant els últims 
anys nombroses batusses 
per raons econòmiques. Se·
gons un acord adoptat al 
2010, la participació dels 
socis europeus havia de ser 
en total de 6.600 milions 
d’euros, però el calendari 
d’aportacions es troba enca·
ra en fase de discussió.

Les obres de construcció 
de la planta pilot de l’ITER a 
Cadarache es van iniciar al 
2007 amb els treballs d’es·

planació d’una superfície 
equivalent a 100 camps de 
futbol. L’emplaçament aco·
llirà un total de 39 edificis i 
requereix uns equipaments 
tècnics sense precedents. 
L’estructura central, on 
s’instal·larà el tokamak tin·
drà 80 metres d’alt, 120 me·
tres de llargada i 80 metres 
d’amplada. Aquest edifici 
principal es construirà so·
bre 493 sòcols —acabats de 
construir aquesta primave·
ra— equipats amb amorti·
dors antisísmics, capaços 
de sostenir el pes total de 
la màquina, que serà apro·
ximadament d’unes 23.000 
tones, gairebé tres vegades 
el pes de la Torre Eiffel.

Actualment, participen 
directament en les obres de 
Cadarache unes 300 per·
sones, però es calcula que 
a partir de l’estiu de 2014 
n’hi treballaran unes 3.000. 
Trobar la mà d’obra no ha 
de ser un problema pel que 
fa als treballs en les edifi·
cacions i obra civil, però és 
tot un repte en l’apartat del 
personal altament especi·
alitzat. A banda, tot i trac·
tar·se d’un emplaçament 
de grans proporcions, el 
treball simultani de milers 
de persones procedents de 
centenars d’empreses i con·
sorcis de diferents països 
requereix també una orga·
nització molt acurada.

El passat mes de gener, 
Fusion for Energy va anun·
ciar la firma d’un dels seus 
contractes més importants 
en les obres d’enginyeria de 
l’ITER, destinat bàsicament 
a la construcció de l’edifici 
Tokamak, que allotjarà la 
màquina on es portarà a ter·
me la fusió nuclear. El con·
tracte té un pressupost de 
300 milions d’euros i preveu 
la finalització d’aquesta part 
de les obres en cinc anys i 
mig. Des de l’oficina d’F4E 
a Barcelona es destacava 
que l’obra serà realitzada 
per una col·laboració d’em·
preses espanyoles i france·
ses que formen el consorci 
VFR. En aquest consorci 
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El projecte ITER requereix 
unes inversions econòmi·
ques amb pocs precedents. A 
més, és una de les primeres 
vegades en què una iniciativa 
internacional d’aquest tipus 
es contracta íntegrament a 
través de licitacions obertes 
(sense quotes tancades per 
països). Aquestes circums·
tàncies fan que l’ITER sigui 
una oportunitat de negoci 
per a les grans empreses es·
pecialitzades en la construc·
ció, les infraestructures i 
l’enginyeria. A banda que la 
seu de l’entitat europea de 
l’ITER estigui a Barcelona 
(que ja és tot un mèrit), la in·
dústria espanyola està acon·
seguint bons resultats en els 

primers grans contractes 
adjudicats. L’any 2012, per 
exemple, les empreses de 
l’Estat van captar 14 contrac·
tes amb un valor total de més 
de 200 milions d’euros. En·
tre aquestes iniciatives, cal 
destacar el contracte firmat 
per Ferrovial, que executarà 
el 30 % de l’obra civil més im·
portant licitada fins ara per 
l’ITER, valorada en 300 mili·
ons d’euros. Aquesta empre·
sa espanyola, consorciada al 
grup VINCI i en col·laboració 
amb Raxel·Be, construirà, en 
concret, 9 edificis de la part 
central de l’emplaçament de 
Cadarache, un dels quals és 
la nau que acollirà la màqui·
na tokamak.

D’altra banda, destaca 
també el contracte firmat 
amb ITER per l’empresa 
ENSA per al muntatge de 
nou dels sectors de la càme·
ra de buit i dels 54 ports de 
l’ITER, amb un import to·
tal de 74,5 milions d’euros. 
El grup COMSA·EMTE ha 
captat contractes per obres 
civils i instal·lacions elèctri·
ques a Cadarache per valor 
de 39 milions d’euros.

Segons la informació re·
collida per la representació 
espanyola, l’empresa EADS 
CASA Espacio portarà a ter·
me la fabricació dels anells 
precompressors que se situ·
aran a la part superior i in·
ferior de les bobines de toka·

Retorn econòmic: 350 milions  
des de l’inici del projecte 

mak, un treball valorat en 
12 milions d’euros.

Una altra de les com·
panyies adjudicatàries 
ha estat Iberdrola, que 
ha signat tres contractes: 
un, en l’àmbit de l’engi·
nyeria elèctrica; un altre, 
en el sector de l’enginye·
ria mecànica —realitzat 
en consorci amb l’empresa 
NATEC— i un tercer per a 
la fabricació dels elements 
que recobriran la primera 
paret de la cambra de buit 
del tokamak. Aquest últim 
projecte es durà a terme en 
col·laboració amb l’empre·
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sa anglesa AMEC i l’espa·
nyola Mecànica Industrial 
Buelna. La quantia total 
d’aquests contractes és de 
10,4 milions d’euros. Per la 
seva banda, IDOM ha signat 
un contracte per 4,5 milions 
d’euros per realitzar l’engi·
nyeria del disseny de les pe·
ces Test Blanket Modules.

Des de l’inici del projec·
te ITER, les empreses es·
panyoles han obtingut més 
de 50 contractes per un im·
port superior a 350 milions 
d’euros, segons el balanç de 
la delegació espanyola en 
aquest projecte. n
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Actualment, participen 
directament en les obres de 
Cadarache unes 300 per·
sones, però es calcula que 
a partir de l’estiu de 2014 
n’hi treballaran unes 3.000. 
Trobar la mà d’obra no ha 
de ser un problema pel que 
fa als treballs en les edifi·
cacions i obra civil, però és 
tot un repte en l’apartat del 
personal altament especi·
alitzat. A banda, tot i trac·
tar·se d’un emplaçament 
de grans proporcions, el 
treball simultani de milers 
de persones procedents de 
centenars d’empreses i con·
sorcis de diferents països 
requereix també una orga·
nització molt acurada.

El passat mes de gener, 
Fusion for Energy va anun·
ciar la firma d’un dels seus 
contractes més importants 
en les obres d’enginyeria de 
l’ITER, destinat bàsicament 
a la construcció de l’edifici 
Tokamak, que allotjarà la 
màquina on es portarà a ter·
me la fusió nuclear. El con·
tracte té un pressupost de 
300 milions d’euros i preveu 
la finalització d’aquesta part 
de les obres en cinc anys i 
mig. Des de l’oficina d’F4E 
a Barcelona es destacava 
que l’obra serà realitzada 
per una col·laboració d’em·
preses espanyoles i france·
ses que formen el consorci 
VFR. En aquest consorci 

D’altra banda, destaca 
també el contracte firmat 
amb ITER per l’empresa 
ENSA per al muntatge de 
nou dels sectors de la càme·
ra de buit i dels 54 ports de 
l’ITER, amb un import to·
tal de 74,5 milions d’euros. 
El grup COMSA·EMTE ha 
captat contractes per obres 
civils i instal·lacions elèctri·
ques a Cadarache per valor 
de 39 milions d’euros.

Segons la informació re·
collida per la representació 
espanyola, l’empresa EADS 
CASA Espacio portarà a ter·
me la fabricació dels anells 
precompressors que se situ·
aran a la part superior i in·
ferior de les bobines de toka·

Retorn econòmic: 350 milions  
des de l’inici del projecte 
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participen les companyies 
VINCI Construction Grands 
Projets, Ferrovial Agroman, 
Razel·Bec, Dodin Campenon 
Bernard, Campenon Ber·
nard Sud·Est, GTM Sud i 
Chantiers Modernes Sud.

pROTECCIó TOTAL
El risc de contaminació en un 
reactor de fusió és, en princi·
pi, inferior al que es pot pro·
duir en els actuals reactors 
nuclears (de fissió), però, tot 
i amb això, l’edifici Tokamak 
de Cadarache tindrà un total 
de 100 portes de confinament 
i protecció contra la conta·
minació nuclear. Les portes 
principals tindran 4 metres 
d’alçada, per 4 de llarg i 35 

mak, un treball valorat en 
12 milions d’euros.

Una altra de les com·
panyies adjudicatàries 
ha estat Iberdrola, que 
ha signat tres contractes: 
un, en l’àmbit de l’engi·
nyeria elèctrica; un altre, 
en el sector de l’enginye·
ria mecànica —realitzat 
en consorci amb l’empresa 
NATEC— i un tercer per a 
la fabricació dels elements 
que recobriran la primera 
paret de la cambra de buit 
del tokamak. Aquest últim 
projecte es durà a terme en 
col·laboració amb l’empre·

I vosaltres, què n’opineu? 
Podeu votar en l’enquesta: Val la pena dedicar tants diners i esforç a projectes de recerca en fusió 
nuclear com l’ITER? www.enginyersbcn.cat

Estructura antisísmica de la plataforma 
de l’edifici Tokamak que construirà un 
consorci amb participació de l’empresa 
espanyola ferrovial.

centímetres de gruix. Ca·
dascuna pesarà gairebé 
40 tones i s’accionaran a 
distància. Les obres in·
closes al contracte adju·
dicat al gener requeriran 
7.500 tones d’acer per a 
les diferents estructures i 
16.000 tones més per a les 
barres de reforç. Es calcu·
la que el nombre total de 
peces integrades sobre les 
quals s’assentarà l’equipa·
ment de l’ITER assolirà les 
60.000 unitats. 

L’aposta és atrevida, 
tecnològica, però els pro·
motors estan convençuts 
que, a llarg termini, la fu·
sió nuclear serà una alter·
nativa viable i rendible. n
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SOSTENIBIlITAT

Claus per al bon ús de 
l’aigua a Catalunya
De l’estalvi a la reutilització dels recursos hídrics

Estalvi, reutilització i lluita contra la contaminació s’han convertit en conceptes clau en la 
gestió de l’aigua a Catalunya. La sequera de 2007-2008 va tenir molts aspectes negatius, 
però també va servir per conscienciar la població de la importància d’un recurs tan neces-
sari i limitat com l’aigua. El nou repte és l’impacte de la crisi en la gestió hidràulica. 

JOAQuIM ELCACHO l Text

   

Com reduir a la meitat 
el consum de l’aixeta

Més de 50 municipis de tot 
Catalunya participen des 
de fa gairebé dos anys en la 
campanya La Xarxa estal·
via aigua, impulsada per la 
Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat, la 
Diputació de Barcelona i 
l’Agència Catalana de l’Ai·
gua. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és promoure ac·
tuacions de sensibilització 
ciutadana per a l’estalvi 
domèstic d’aigua, des de la 
celebració de xerrades a les 
escoles fins a la distribució 
d’airejadors per a les aixe·
tes. Les institucions públi·
ques, des de la Generalitat 
fins als ajuntaments, con·
tinuen repartint cada any 
de forma gratuïta milers 
d’aquests petits elements, 
que s’adapten a les aixe·
tes i permeten reduir fins 
al 50 % d’aigua en cada 
utilització. Aquest és un 

clar exemple de que, tot i 
que pugui semblar repe·
titiva, la informació sobre 
els hàbits i elements que 
faciliten l’estalvi d’aigua 
continua sent clau per 
aconseguir una millor uti·
lització dels recursos exis·
tents. En aquest sentit, un 
dels èxits de comunicació 
ambiental més recents és 
el programa Lletra petita, 
de TV3, que va dedicar el 
seu quart capítol a l’aigua 
(emès inicialment el 27 de 
febrer d’aquest any, dispo·
nible a http://www.tv3.cat/
videos/4477131/Capitol·
4·Aigua).

Una aixeta que degota 
gasta fins a 30 litres al dia, 
la dutxa és més eficient 
que la banyera, cal tancar 
l’aixeta mentre ens rentem 
les dents... Consells com 
aquests s’han d’anar repe·
tint constantment. n

tural) i va impulsar una ges·
tió més acurada dels recur·
sos. Tot i que les dades estan 
influenciades per factors 
molt diversos, en els últims 
cinc anys s’hauria registrat 
a Catalunya un descens del 
consum per capita d’aigua 
de gairebé el 10 %.

L’estalvi en el consum 
domèstic podria ser encara 
una mica més gran, però el 
marge de maniobra és re·
lativament petit si es volen 
mantenir els nivells de con·
fort. En canvi, les possibi·
litats d’estalvi són més im·
portants si es posa atenció a 
les millores en el reg agrí·
cola (un sector que suposa 
el 70 % del consum d’aigua 
a Catalunya) i en la reutilit·
zació d’aigües regenerades, 
per exemple, en el sector 
industrial, una alternativa 
que fins ara ha estat poc uti·
litzada a casa nostra. 

DEpuRACIó DE pRIMERA
Un segon indicador de la 
consciència social i política 
en la gestió de l’aigua és la 
construcció de sistemes de 
recollida de les aigües re·
siduals i el seu tractament 
correcte. En aquest apar·
tat, Catalunya va liderar a 
partir dels anys 80 la cons·
trucció d’una xarxa de plan·
tes depuradores que abasta 
pràcticament tot el territori; 
molt per davant de la resta 
de l’Estat i en la primera 
línia dels països europeus 
més avançats.

Caldria millorar enca·
ra  la contaminació de les 
aigües subterrànies provo·
cada per la deficient gestió 
dels residus de la ramaderia 
porcina intensiva. De fet, 
l’excés de purins és la causa 
que els aqüífers d’àmplies 

El consum domèstic d’aigua 
a Catalunya se situa actual·
ment al voltant de 130 litres 
per persona i dia, una xifra 
que baixa fins als 120 litres 
en les zones més densament 
poblades, però es dispara 
per sobre dels 150 litres en 
alguns municipis turístics 
i de segones residències. 
En el conjunt de l’Estat, el 
consum d’aigua és lleugera·
ment més alt, amb 148 litres 
per persona i dia de mitjana 
i 141 litres a les zones me·
tropolitanes. El consum en 
altres zones d’Europa mos·
tra una variabilitat encara 
més notable, des dels 126 
litres per persona i dia d’Ho·
landa fins als 250 litres en 
algunes regions d’Itàlia.

CONSuMIM uN 10 % MENyS 
QuE AL 2008
L’evolució en el consum d’ai·
gua per capita és un indica·
dor de la sensibilització so·
cial i l’eficiència en la gestió 
d’aquest important recurs. 
En el cas de Catalunya en 
concret, l’episodi de seque·
ra de 2007·2008 va afavorir 
les mesures d’estalvi (tant a 
escala particular com estruc·
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Tècnica i cooperació poden 
garantir una distribució 
equitativa dels recursos hídrics

Claus per al bon ús de 
l’aigua a Catalunya
De l’estalvi a la reutilització dels recursos hídrics

Estalvi, reutilització i lluita contra la contaminació s’han convertit en conceptes clau en la 
gestió de l’aigua a Catalunya. La sequera de 2007-2008 va tenir molts aspectes negatius, 
però també va servir per conscienciar la població de la importància d’un recurs tan neces-
sari i limitat com l’aigua. El nou repte és l’impacte de la crisi en la gestió hidràulica. 

JOAQuIM ELCACHO l Text

Més de 2.500 tècnics, científics i polítics participaran el 
pròxim mes de setembre a Estocolm (Suècia) en la Setma·
na Mundial de l’Aigua, organitzada sota el paraigua de la 
declaració del 2013 com a Any Internacional de la Coope·
ració en l’Esfera d’Aigua per part de l’ONU.

Els països en desenvolupament comparteixen amb els 
rics alguns problemes com la contaminació de l’aigua, però 
també tenen altres preocupacions bàsiques específiques, 
com l’escassetat de recursos o la manca de xarxes d’abasta·
ment d’aigua potable i de recollida de les aigües residuals.

La cimera d’Estocolm i moltes altres activitats de l’Any 
Internacional pretenen garantir una distribució equitati·
va dels recursos hídrics evitant els enfrontaments entre 
països i poblacions a causa de l’aigua. Els experts promo·
uen també la cooperació humanitària i tècnica per posar 
a l’abast de tothom els coneixements i la tecnologia que 
permet un ús eficient de l’aigua. n
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Com reduir a la meitat 
el consum de l’aixeta

clar exemple de que, tot i 
que pugui semblar repe·
titiva, la informació sobre 
els hàbits i elements que 
faciliten l’estalvi d’aigua 
continua sent clau per 
aconseguir una millor uti·
lització dels recursos exis·
tents. En aquest sentit, un 
dels èxits de comunicació 
ambiental més recents és 
el programa Lletra petita, 
de TV3, que va dedicar el 
seu quart capítol a l’aigua 
(emès inicialment el 27 de 
febrer d’aquest any, dispo·
nible a http://www.tv3.cat/
videos/4477131/Capitol·
4·Aigua).

Una aixeta que degota 
gasta fins a 30 litres al dia, 
la dutxa és més eficient 
que la banyera, cal tancar 
l’aixeta mentre ens rentem 
les dents... Consells com 
aquests s’han d’anar repe·
tint constantment. n
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tural) i va impulsar una ges·
tió més acurada dels recur·
sos. Tot i que les dades estan 
influenciades per factors 
molt diversos, en els últims 
cinc anys s’hauria registrat 
a Catalunya un descens del 
consum per capita d’aigua 
de gairebé el 10 %.

L’estalvi en el consum 
domèstic podria ser encara 
una mica més gran, però el 
marge de maniobra és re·
lativament petit si es volen 
mantenir els nivells de con·
fort. En canvi, les possibi·
litats d’estalvi són més im·
portants si es posa atenció a 
les millores en el reg agrí·
cola (un sector que suposa 
el 70 % del consum d’aigua 
a Catalunya) i en la reutilit·
zació d’aigües regenerades, 
per exemple, en el sector 
industrial, una alternativa 
que fins ara ha estat poc uti·
litzada a casa nostra. 

DEpuRACIó DE pRIMERA
Un segon indicador de la 
consciència social i política 
en la gestió de l’aigua és la 
construcció de sistemes de 
recollida de les aigües re·
siduals i el seu tractament 
correcte. En aquest apar·
tat, Catalunya va liderar a 
partir dels anys 80 la cons·
trucció d’una xarxa de plan·
tes depuradores que abasta 
pràcticament tot el territori; 
molt per davant de la resta 
de l’Estat i en la primera 
línia dels països europeus 
més avançats.

Caldria millorar enca·
ra  la contaminació de les 
aigües subterrànies provo·
cada per la deficient gestió 
dels residus de la ramaderia 
porcina intensiva. De fet, 
l’excés de purins és la causa 
que els aqüífers d’àmplies 

===

zones de Catalunya tinguin 
nivells de nitrats superiors 
als establerts per la norma·
tiva europea.

L’estalvi d’aigua, la re·
utilització i la lluita contra 
la contaminació tenen un 
especial significat a Catalu·
nya pel fet que els recursos 
disponibles a les conques 
que abasteixen les àrees més 

densament poblades (com 
la de Barcelona) no són su·
ficients per fer front a la 
demanda potencial. La situ·
ació s’ha complicat encara 
més durant els últims anys 
a causa de l’impacte de la 
crisi econòmica en el finan·
çament de les entitats públi·
ques que gestionen el cicle 
de l’aigua a Catalunya. n
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filtre de 
carboni de la 
potabilitzadora 
d’Abrera. Amb 
processos com 
la filtració i 
la decantació, 
l’aigua natural 
esdevé apta per 
al consum.A

T
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Resposta intel·ligent a emergències
Tecnologia per a una ciutat segura i eficient
Les situacions d’emergència posen a prova els serveis i la capacitat d’organització de les 
ciutats. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) faciliten que els 
grans nuclis urbans simulin els organismes vius, amb sensors que detecten els problemes 
i mecanismes que permeten donar resposta i solucions ràpides.

JOAQuIM ELCACHO l text

A principi d’any va entrar en 
servei el nou Centre de Control 
d’Operacions de Rio de Janei·
ro (Brasil), un dels exemples 
més avançats del món en les 
aplicacions del concepte smart 
cities a la gestió i resposta de 
les situacions d’emergència. 
Milers de càmeres i sensors 
distribuïts en els 30 departa·
ments de la ciutat ofereixen 
informació a l’equip d’aquest 
centre de control per tal de 
facilitar l’actuació ràpida en 
accidents, problemes en el 
subministrament d’energia, 
accions violentes o riscos na·
turals. 

L’exemple de la futu·
ra seu dels Jocs Olímpics 

INNOVAcIÓ
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(2016) és una demostració 
que les TIC s’han convertit 
en un dels elements bàsics 
en la gestió de les ciutats i 
la seva capacitat de respos·
ta davant qualsevol situació 
d’emergència. Així es facili·
ta la coordinació dels recur·
sos i equips humans (policia, 
serveis sanitaris, bombers, 
protecció civil, responsables 
polítics), i s’aconsegueixen 
reaccions més oportunes i 
ràpides. El congrés Smart 
City Expo World, dut a ter·
me del 13 al 15 de novembre 
del 2012 a Barcelona, va in·
cloure la coordinació i res·
posta a emergències entre 
un dels temes destacats. De 

fet, a Catalunya hi ha exem·
ples d’aplicació de les TIC a 
la seva gestió, com és el Cen·
tre de Coordinació Operati·
va de Catalunya (CECAT).

Una ciutat intel·ligent 
és com un organisme viu, 
en el sentit que pot recollir 
una gran quantitat de dades 
a través dels sentits (càme·
res, sensors...), processa la 
informació i pren les deci·
sions més adequades per 
donar resposta a les deman·
des o problemes detectats. 
La jornada Smart Cities i 
Connectivitat, celebrada a 
final de març a Santiago de 
Compostel·la, va servir per 
recordar la importància de 
les tecnologies de la comuni·
cació en el desenvolupament 
dels serveis als ciutadans, i 
en especial en situacions 
d’emergència. En aquesta 
conferència col·loqui, el di·
rector general de Red.es, 
Borja Adsuara, va conside·
rar però que “no hi ha ciu·
tats intel·ligents sinó gestió 
intel·ligent de les ciutats” i 
que en els moments actuals 
això es tradueix en una ges·
tió urbana eficient. n
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Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

Tot i que els aerogeneradors s’utilitzen des de fa segles, fa relativament poc que formen part 
de la solució de generació d’energia al nostre planeta. Els avenços en els últims anys han fet 
que es puguin desenvolupar tecnologies eòliques més sofisticades, com la minieòlica, que 
esdevé una alternativa per a la generació d’energia en el mateix punt de consum. 

ELISAbETH MARTíNEz GONzALVO l elisabeth@virtusnova.com

L’energia més versàtil 
Instal·lació d’un miniaerogenerador a la coberta del 
CCIb - Centre de Convencions Internacional de barcelona

La minieòlica obre possi·
bilitats per a la realització 
d’instal·lacions d’aprofita·
ment de l’energia eòlica en 
entorns urbans, on la gran 
eòlica no té cabuda. La seva 
versatilitat fa que es pu·
guin instal·lar en múltiples 
entorns, des d’un parc fins 
a una coberta d’un edifici.

En paraules de l’APPA 
(Asociación de Productores 
de Energías Renovables) 
l’energia minieòlica es de·
fineix com “l’aprofitament 
dels recursos eòlics mit·
jançant la utilització d’ae·
rogeneradors de potencia 
inferior als 100 kW”. Això 
no obstant, la gran majoria 
d’aquestes instal·lacions no 
superen els 10 kW.

Recentment, l’empresa 
GL Events ha cregut en els 
avantatges de la minieòlica i 
ha apostat per la instal·lació 
d’un miniaerogenerador a la 
coberta de l’edifici del Centre 
de Convencions Internacio·
nal de Barcelona (CCIB), de 
la mà de l’enginyeria Virtus 
Nova Enginyers. El projecte IB

M

El centre de  
Control  
de Rio de 
Janeiro no 
només permet 
controlar en 
temps real 
qualsevol 
emergència 
sinó preveure 
situacions de 
risc.
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Resposta intel·ligent a emergències
Tecnologia per a una ciutat segura i eficient
Les situacions d’emergència posen a prova els serveis i la capacitat d’organització de les 
ciutats. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) faciliten que els 
grans nuclis urbans simulin els organismes vius, amb sensors que detecten els problemes 
i mecanismes que permeten donar resposta i solucions ràpides.

JOAQuIM ELCACHO l text

fet, a Catalunya hi ha exem·
ples d’aplicació de les TIC a 
la seva gestió, com és el Cen·
tre de Coordinació Operati·
va de Catalunya (CECAT).

Una ciutat intel·ligent 
és com un organisme viu, 
en el sentit que pot recollir 
una gran quantitat de dades 
a través dels sentits (càme·
res, sensors...), processa la 
informació i pren les deci·
sions més adequades per 
donar resposta a les deman·
des o problemes detectats. 
La jornada Smart Cities i 
Connectivitat, celebrada a 
final de març a Santiago de 
Compostel·la, va servir per 
recordar la importància de 
les tecnologies de la comuni·
cació en el desenvolupament 
dels serveis als ciutadans, i 
en especial en situacions 
d’emergència. En aquesta 
conferència col·loqui, el di·
rector general de Red.es, 
Borja Adsuara, va conside·
rar però que “no hi ha ciu·
tats intel·ligents sinó gestió 
intel·ligent de les ciutats” i 
que en els moments actuals 
això es tradueix en una ges·
tió urbana eficient. n

Tot i que els aerogeneradors s’utilitzen des de fa segles, fa relativament poc que formen part 
de la solució de generació d’energia al nostre planeta. Els avenços en els últims anys han fet 
que es puguin desenvolupar tecnologies eòliques més sofisticades, com la minieòlica, que 
esdevé una alternativa per a la generació d’energia en el mateix punt de consum. 

ELISAbETH MARTíNEz GONzALVO l elisabeth@virtusnova.com

ARTIclE TècNIc

L’energia més versàtil 
Instal·lació d’un miniaerogenerador a la coberta del 
CCIb - Centre de Convencions Internacional de barcelona

La minieòlica obre possi·
bilitats per a la realització 
d’instal·lacions d’aprofita·
ment de l’energia eòlica en 
entorns urbans, on la gran 
eòlica no té cabuda. La seva 
versatilitat fa que es pu·
guin instal·lar en múltiples 
entorns, des d’un parc fins 
a una coberta d’un edifici.

En paraules de l’APPA 
(Asociación de Productores 
de Energías Renovables) 
l’energia minieòlica es de·
fineix com “l’aprofitament 
dels recursos eòlics mit·
jançant la utilització d’ae·
rogeneradors de potencia 
inferior als 100 kW”. Això 
no obstant, la gran majoria 
d’aquestes instal·lacions no 
superen els 10 kW.

Recentment, l’empresa 
GL Events ha cregut en els 
avantatges de la minieòlica i 
ha apostat per la instal·lació 
d’un miniaerogenerador a la 
coberta de l’edifici del Centre 
de Convencions Internacio·
nal de Barcelona (CCIB), de 
la mà de l’enginyeria Virtus 
Nova Enginyers. El projecte 

s’ha desenvolupat en les fa·
ses següents:
1.  Estudi de viabilitat, amb 

la selecció de tres models 
de miniaerogenerador di·
ferents.  

2.   Selecció del miniaeroge·
nerador que s’instal·larà 
i dimensionament de les 
instal·lacions.

3.  Execució de la instal·
lació. 

1. ESTuDI DE VIAbILITAT

Dades de partida
—   La instal·lació es pretén 

col·locar a la coberta des·
tinada a instal·lacions del 
CCIB, a una alçada apro·
ximada de 30 m des de 
la cota de carrer fins al 
rotor del miniaerogene·
rador.

—   L’edifici està situat de 
cara al mar, sense cap al·
tre edifici al davant que 
dificulti l’entrada dels 
vents que provenen del 
mar.

—   No es disposa d’un estudi 
de vents específic per a la 

possible ubicació del mi·
niaerogenerador.

—  Atesa la tendència actual 
del mercat de l’energia, 
es considera un augment 
del preu d’energia en una 
mitjana d’un 10 % anual.

Avaluació del recurs eòlic
Per avaluar l’energia que es 
pot generar en l’emplaça·
ment seleccionat per instal·
lar el miniaerogenerador, 
caldria disposar dels valors 
de velocitat mitjana anual de 
vent, a l’alçada del miniae·
rogenerador. Atesa la invia·
bilitat de realitzar un estudi 
de vents, pel cost elevat i el 
llarg termini de realització, 
s’han utilitzat les dades sub·
ministrades per l’IDAE, mit·
jançant els seus mapes eòlics 
i de les estacions meteorolò·
giques pròximes que es po·
drien assimilar, per la seva 
situació. 

A partir d’aquí, es deter·
mina que la velocitat mitja·
na del vent a 10 m d’alçada 
en aquesta localització l’any 
2011 va ser de 5 m/s. No 
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generadors d’eix horitzon·
tal convencionals, atesa la 
seva dificultat per suportar 
les freqüents orientacions 
i sacsejades (es preveu que 
ens poden donar problemes 
en la instal·lació en coberta) 
i el nivell de soroll que ge·
neren. 

Sí que escollim un aero·
generador amb eix de gir 
horitzontal, però amb sen·
sors electrònics de control 
de direcció, que eliminen els 
moviments bruscos i, per 
tant, les possibles transmis·
sions de vibracions. Per als 
altres dos casos, l’elecció es 
decanta per miniaerogenera·
dors amb eix de gir vertical i 
valorem que:
—  Sempre estan orientats al 

vent, motiu pel qual no 
necessiten reguladors de 
posició.

—  Aprofiten els vents direc·
cionals, turbulents, as·
cendents i les ràfegues.

—  Tenen una baixa velocitat 
d’arrencada.

—  Autolimiten la seva veloci·
tat màxima de gir, la qual 
cosa elimina riscos d’obli·
gació de parada per sobre 
revolució o autodestrucció.

—  Necessiten escàs mante·
niment.

—   Emeten un soroll inapre·
ciable, que possibilita la 
seva convivència en en·
torns urbans.

—   Tenen un baix impacte 
visual gràcies al seu dis·
seny.

Càlcul de l’energia produïda
Partint de la velocitat mitja·
na anual del vent i aplicant 
la distribució de Weibul i 
de les corbes de rendiment 
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Mapa eòlic, 
descarregat 
de la pàgina 
oficial de 
l’IDAE. La 
velocitat 
mitjana del 
vent és 
d’entre 4,5 m/s 
i 6,5 m/s.

Gràfic. Corba de rendiment

Els avantatges de la tecnologia minieòlica
—  Permet el subministrament d’electricitat en llocs aïllats i allunyats de la 

xarxa elèctrica.
—  Genera energia de manera distribuïda; d’aquesta manera es redueixen les 

pèrdues de transport i distribució. 
—  Produeix electricitat als punts de consum, s’adapta als recursos renova-

bles i a les necessitats energètiques de cada lloc.
—  Pot combinar-se amb fotovoltaica en instal·lacions híbrides.

La minieòlica presenta altres avantatges menys tangibles que ja consideren 
algunes empreses i particulars, com són:
—  Reducció de la factura elèctrica com a conseqüència d’un estalvi per au-

togeneració i independència dels futurs augments en el cost de l’energia.
—  Reducció de l’emissió de CO2 a l’atmosfera com a conseqüència de la 

utilització de fonts netes i renovables d’energia.
—  Repercussió positiva de la imatge corporativa (RSC) de l’empresa, pel fet 

de vincular-se a les energies renovables, de manera pionera i diferencial 
davant el seu sector i de la societat.

—  Suport publicitari per a marques pròpies o venda d’espai a tercers.

obstant això, les caracterís·
tiques de l’edifici on es vol 
instal·lar el miniaerogene·
rador permeten situar·lo 
més alt, fins a 30 m d’alça·
da, fet que augmenta el re·
curs eòlic aprofitable, per la 
qual cosa s’haurà de corre·
gir la velocitat mitjana del 
vent mitjançant la Llei de 
Hellman.

La velocitat del vent va·
ria amb l’alçada, seguint 
aproximadament una equa·
ció de tipus estadístic, cone·

guda com a llei exponencial 
de Hellman, de la forma:

en la qual vh és la veloci·
tat del vent a una alçada h, 
v10 és la velocitat del vent a 
10 m d’alçada i és l’exponent 
de Hellmann que varia amb 
la rugositat del terreny. 

Selecció dels aerogeneradors
Per a aquesta instal·lació 
es descarten els miniaero·

de cada miniaerogenerador, 
calculem l’energia produï·
da per cadascun dels apa·
rells seleccionats, compa·
rem prestacions i terminis 
d’amortització.

2. SELECCIó 
I DIMENSIONAMENT
Finalment l’elecció es de·
canta cap a l’aerogenerador 
silenciós d’eix vertical Torna·
do d’1 kw de Techowind, fa·
bricat per Ficosa i distribuït 
per Uptive Renova, tenint en 
compte:

—   El preu en comparació 
amb els altres miniaero·
generadors.

—   La producció d’energia mit·
jana produïda per les ma·
teixes velocitats de vents.

—  El disseny, que els fa ex·
tremament silenciosos i 
que no presenta contami·
nació visual, atès que es 
mimetitza perfectament 
amb l’ambient urbà de les 
cobertes dels edificis.

—   La instal·lació, senzilla i 
ràpida, que no requereix 
la realització de forats a 
la coberta per al seu an·
coratge.

—   La fabricació a la provín·
cia de Barcelona (Rubí) i, 
per tant, considerat com 
a producte de proximitat.

El meu agraïment, per tot el suport que m’han donat en aquest camí, a:
Álvaro Ibáñez, d’Uptive Renovables; Fernando Pérez, de Navitas Paradigma; Josep Maria 
Pujol, de Ficosa, i a totes les persones de CCIB que han apostat per aquest projecte.
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vent, motiu pel qual no 
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Gràfi c. Corba de rendiment

de cada miniaerogenerador, 
calculem l’energia produï·
da per cadascun dels apa·
rells seleccionats, compa·
rem prestacions i terminis 
d’amortització.

2. SELECCIó
I DIMENSIONAMENT
Finalment l’elecció es de·
canta cap a l’aerogenerador 
silenciós d’eix vertical Torna·
do d’1 kw de Techowind, fa·
bricat per Ficosa i distribuït 
per Uptive Renova, tenint en 
compte:

—   El preu en comparació 
amb els altres miniaero·
generadors.

—   La producció d’energia mit·
jana produïda per les ma·
teixes velocitats de vents.

—  El disseny, que els fa ex·
tremament silenciosos i 
que no presenta contami·
nació visual, atès que es 
mimetitza perfectament 
amb l’ambient urbà de les 
cobertes dels edifi cis.

—   La instal·lació, senzilla i 
ràpida, que no requereix 
la realització de forats a 
la coberta per al seu an·
coratge.

—   La fabricació a la provín·
cia de Barcelona (Rubí) i, 
per tant, considerat com 
a producte de proximitat.

Selecció dels altres
components del sistema
Un cop escollit el miniaeroge·
nerador i calculada l’energia 
que generarà, cal escollir un 
rectifi cador de corrent altern 
trifàsic a corrent continu 
monofàsic, l’inversor que fa 
que l’electricitat generada se 
sincronitzi amb la xarxa elèc·
trica existent i  transformi el 
corrent continu en altern de 
230 V i 50 Hz i una resistèn·
cia de dissipació d’energia. El 
dimensionament del cablejat 
i les proteccions es calculen 
seguint el REBT. Finalment, 
cal dimensionar l’estructura 
que suportarà el miniaeroge·
nerador. 

3. ExECuCIó DE
LA INS TAL·LACIó
La instal·lació s’executa en 
un sol dia. Les fases d’exe·
cució són: muntatge del 
miniaerogenerador al punt 
del carrer des d’on l’hau·
rem d’elevar una vegada 
muntat, col·locació a cober·
ta de la base on s’ha d’ubi·
car; elevació del miniaero·
generador fi ns a la cober ta 
d’instal·lació, subjecció a la 
base instal·lada i, fi nalment, 
col·locació de l’inversor, el 
rectifi cador i la resistència, 
i execució de la instal·lació 
elèctrica. n

El meu agraïment, per tot el suport que m’han donat en aquest camí, a:
Álvaro Ibáñez, d’Uptive Renovables; Fernando Pérez, de Navitas Paradigma; Josep Maria 
Pujol, de Ficosa, i a totes les persones de CCIB que han apostat per aquest projecte.

El CCIb està integrat a la 
façana marítima del litoral 
barceloní, Diagonal Mar, 
i forma part del districte 
tecnològic 22@.
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Quins avantatges té la ma-
lla Hapuflam de protecció 
d’incendis en cables elèc-
trics?
Si comparem la malla pro·
tectora amb un canal realit·
zat amb panells de magnesi/
silicat de protecció d’incendi 
passiu, veurem que l’incen·
di dins dels canals no és 
visible. Per norma, el canal 
no incorpora detectors de 
fum i quan es reacciona és 
massa tard. El foc es propa·
ga ràpidament i produeix 
fums tòxics que poden crear 
un efecte túnel (flash over·

explosió). Els incendis en 
els canals de cables tenen 
un impacte molt més gran. 
A més danys, més costos, ja 
que els canals queden com·
pletament contaminats i 
han de ser eliminats.

La malla Hapuflam can·
via de color en cas de sobre·
escalfament o foc, cosa que 
suposa un gran avantatge. 
D’aquesta manera, es pot 
actuar directament sobre el 
focus de l’incendi al mateix 
instant en què s’origina, per 
sufocar·lo. La perforació de 
la malla ventila perfecta·

ment la instal·lació, i manté 
el servei elèctric fins a 120 
minuts, segons els  assajos. 
Després de l’incendi, només 
caldria canviar la zona afec·
tada de cables, gràcies al fet 
d’haver·lo detectat des de 
l’inici. Els costos són consi·
derablement reduïts i no té 
manteniment.

Hapuflam és un produc·
te que encaixa especialment 
en llocs amb temperatures 
de fins a 20 ºC sota zero i en 
aquelles obres sense pols ni 
bastides on, per espai o per 
evitar aturades de produc·
ció durant l’horari laboral, 
no es poden col·locar caixes 
amb panells de silicat. Ge·
neralment, aquestes instal·
lacions són més cares, ja que 
necessiten una varietat de 
components perquè complei·
xin les normes. 

On i com s’instal·la actual-
ment la malla Hapuflam?
Hapuflam s’instal·la de for·
ma ràpida i neta. La malla 
s’utilitza en un 70·80 % 
dels casos en obres de re·
habilitació tèrmiques, d’ae·

Malla protectora Hapuflam. protecció al foc  
(EI-120 minuts) de safates i cables elèctrics

“Sovint pensem que s’han pres totes 
les mesures contra incendis, però no 
sempre és així” 

roports, col·legis, centres 
d’oci, palaus de congressos, 
camps de futbol, estacions 
de tren i telecomunicacions 
i edificis d’oficina i indus·
trials. S’aplica sobre cables 
convencionals i en cables 
de seguretat AS d’instal·
lacions que no complien les 
noves normes, conegudes 
a Espanya com els regla·
ments REBT, REMT i REAT 
/2002. La malla compleix 
la norma EOTA EI·120 mi·
nuts. El restant 20·30 % 
s’utilitza en obra nova i no·
més un 2 % es destina a ús 
particular.

S’ha de tenir en compte 
que les asseguradores cada 
vegada posen més èmfasi a 
rehabilitar, ja que, en ca·
sos d’incendis, s’arrisquen 
a un increment de costos 
per responsabilitat civil i, 
sobretot, per aturades de 
producció en fàbriques. 
Aquí el CTE és la llei que 
impera.

Normalment, la malla 
s’instal·la en passadissos 
d’emergència i evacuació, 
sectoritzacions, comeses i 
galeries de cables. L’acció 
retardant, gràcies a l’escu·
ma intumescent de Hapu·
flam, protegeix les safates 
dels incendis i no suma el 
càlcul a la càrrega de foc 
en un sector. La sobrecàr·
rega dels cables es demora 
com a mínim 120 minuts, 
cosa que suposa un balanç 
molt positiu.

La malla és fàcil d’instal·
lar, s’embolica sobre safa·
tes metàl·liques, baixants, 
feixos de cables, es fixa i se 
sobreposa 4 centímetres i es 
subjecta amb filferro galva·
nitzat o grapes galvanitza·
des Hapuflam. En cas de des·
viaments d’instal·lacions, és 

La malla protectora lleugera i fina, Hapuflam, garanteix una protecció permanent contra 
el foc i el sobreescalfament de cables elèctrics. En cas d’incendi i a partir de 200 ºC, la 
malla crea una escuma d’efecte intumescent, d’uns 8 cm de gruix, que sufoca la flama en 
estat de desenvolupament, obstrueix l’arribada d’oxigen i fa d’aïllant. 

JOSÉ LuIS bORREGO, fIREpROJECT l text  

Es manté la 
seguretat 
del circuit 
durant  
120 minuts 
amb 800 ºC, 
segons la 
Norma IEC 
60331-21. 
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Malla protectora Hapuflam. protecció al foc  
(EI-120 minuts) de safates i cables elèctrics

“Sovint pensem que s’han pres totes 
les mesures contra incendis, però no 
sempre és així” 

roports, col·legis, centres 
d’oci, palaus de congressos, 
camps de futbol, estacions 
de tren i telecomunicacions 
i edificis d’oficina i indus·
trials. S’aplica sobre cables 
convencionals i en cables 
de seguretat AS d’instal·
lacions que no complien les 
noves normes, conegudes 
a Espanya com els regla·
ments REBT, REMT i REAT 
/2002. La malla compleix 
la norma EOTA EI·120 mi·
nuts. El restant 20·30 % 
s’utilitza en obra nova i no·
més un 2 % es destina a ús 
particular.

S’ha de tenir en compte 
que les asseguradores cada 
vegada posen més èmfasi a 
rehabilitar, ja que, en ca·
sos d’incendis, s’arrisquen 
a un increment de costos 
per responsabilitat civil i, 
sobretot, per aturades de 
producció en fàbriques. 
Aquí el CTE és la llei que 
impera.

Normalment, la malla 
s’instal·la en passadissos 
d’emergència i evacuació, 
sectoritzacions, comeses i 
galeries de cables. L’acció 
retardant, gràcies a l’escu·
ma intumescent de Hapu·
flam, protegeix les safates 
dels incendis i no suma el 
càlcul a la càrrega de foc 
en un sector. La sobrecàr·
rega dels cables es demora 
com a mínim 120 minuts, 
cosa que suposa un balanç 
molt positiu.

La malla és fàcil d’instal·
lar, s’embolica sobre safa·
tes metàl·liques, baixants, 
feixos de cables, es fixa i se 
sobreposa 4 centímetres i es 
subjecta amb filferro galva·
nitzat o grapes galvanitza·
des Hapuflam. En cas de des·
viaments d’instal·lacions, és 

reutilitzable. I, pel que fa a 
les eines, només fa falta un 
cúter, unes tisores i unes 
tenalles. Sorprenent!

De quin volum d’instal-
lacions de protecció passi-
va podem parlar i en quins  
països s’aplica?
En total podem parlar d’uns 
35.000·40.000 m2 a l’any. 
S’utilitza a Alemanya, An·
glaterra, Rússia, Suècia, 
Àustria i els Emirats Àrabs, 
entre altres països. Dues de 
les referències més impor·
tants han estat Allianz·Are·
na de Munic (al 2008, amb 
8.000 m2) i la Fira Torhaus 
de Frankfurt (uns 5.000 m2). 
A Espanya, la més significa·
tiva ha estat al Palau de Jus·
tícia de Gijón (uns 400 m2).

Quines normes compleix a 
Espanya?
ETA 12/199: conductes de 
cables elèctrics (EI·120 mi·
nuts), ETA 12/0566 pene·
tracions·segellats (90 mi·
nuts), EN 50268 densitat 
de fums (60 minuts), IEC 
60331 assaig de cables sot·
mès al foc, mantenint ser·
vei elèctric (120 minuts).

Hauflam té previst fer al-
gun assaig?
Sí, el producte és molt versà·
til, acaba de rebre des d’Àus·
tria l’homologació i aprova·
ció ETA amb resistència al 
foc de EI·120 minuts, per 
utilitzar·lo en paret, sos·
tre, terra, juntes estructu·
rals, etc. S’està preparant 
l’assaig ETA 12/0566 pe·
netracions·segellats (120 
minuts) i UNE EN 1366·1 
protecció de conductes de 
ventilació amb 120 minuts 
amb la nova Hapuflam ma·
lla rígida!. n

La malla protectora lleugera i fina, Hapuflam, garanteix una protecció permanent contra 
el foc i el sobreescalfament de cables elèctrics. En cas d’incendi i a partir de 200 ºC, la 
malla crea una escuma d’efecte intumescent, d’uns 8 cm de gruix, que sufoca la flama en 
estat de desenvolupament, obstrueix l’arribada d’oxigen i fa d’aïllant. 

JOSÉ LuIS bORREGO, fIREpROJECT l text  

Aplicació de la malla, pas a pas

173.indd   31 10/05/13   13:20



THEKNOS 173 MAIG DE 2013

INfORMAcIÓ PROfESSIONAl

32

l’especialitat de medicina del 
treball per a l’àmbit territo·
rial pel qual està acreditat 
en les disciplines tècniques 
i vulgui mantenir l’acredita·
ció, cal que segueixi el pro·
cediment que s’estableix a 
l’article 25.1 del Reglament 
dels serveis de prevenció. 
D’acord amb aquesta nor·
mativa i les normes d’aplica·
ció (Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administraci·
ons públiques i del procedi·
ment administratiu comú): 

—  L’empresa especialitza·
da que vulgui prestar 
serveis de prevenció 
ha d’haver presentat la 
sol·licitud d’acreditació 
o d’ampliació de l’acre·
ditació en l’especialitat 
de medicina del treball 
abans del 5 d’octubre de 
2012, en el cas que actuï 
a Catalunya, o abans del 
5 de gener de 2013, en el 
cas que l’àmbit territorial 
d’actuació de l’entitat si·
gui més ampli.

—  El 5 de juliol de 2013, els 
SPA que no disposin de 
l’acreditació en les quatre 
especialitats en un deter·
minat àmbit territorial 
no reuniran els requisits 
exigits en la normativa 
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Prevenció de riscos laborals
la reforma dels serveis mèdics de l’empresa

SERVEI D’ASSESSORAMENT JuRíDIC l text 

La Instrucció 2/2011 de la 
Direcció General de Rela-
cions Laborals i Qualitat 
en el Treball implica can-
vis en l’acreditació de la 
disciplina de medicina del 
treball. La modifi cació del 
marc normatiu afecta les 
entitats que presten serveis 
de prevenció a empreses i 
els serveis mancomunats.

L’empresari està obligat per 
llei a protegir el treballador 
dels riscos sobre la salut 
associats al lloc de treball 
i a adoptar mesures pre·
ventives. Per desenvolupar 
aquestes activitats preven·
tives, es preveu la possibi·
litat que l’empresari pugui 
assumir·les personalment, 
designar un o diversos tre·
balladors per dur·les a ter·
me, disposar d’un servei de 
prevenció propi o contractar 
un servei de prevenció aliè. 
Les empreses, amb activi·
tats incloses a l’annex 1 del 
Reial decret 39/1997 que no 
superin els 250 treballadors 
i la resta de companyies que 
no arribin als 500 empleats 
poden recórrer a un servei 
de prevenció aliè. En cas de 
superar aquestes xifres, es·
tan obligades a constituir un 
servei de prevenció propi.

Els serveis de prevenció 
aliens (en endavant SPA) 
són entitats acreditades per 
l’autoritat laboral per actuar 
com a serveis de prevenció 
de les empreses. Assessoren 

l’empresa en matèria de pre·
venció de riscos laborals i hi 
realitzen activitats de preven·
ció de riscos laborals, d’acord 
amb els termes que fi gurin al 
contracte subscrit entre les 
dues parts. Els SPA han d’as·
sumir directament el desen·
volupament de les funcions 
assenyalades a l’apartat 3 de 
l’article 31 de la Llei de pre·
venció de riscos laborals, que 
hagin concertat. 

Les entitats especialit·
zades que vulguin actuar 
com a SPA han de sol·licitar 
l’acreditació corresponent a 
l’autoritat laboral del lloc on 
tinguin la seva seu i han de 
documentar que disposen 
dels mitjans humans i mate·
rials exigibles, d’acord amb 
el procediment establert al 
capítol IV del Reial decret 
39/1997. Els requisits tèc·
nics i les condicions míni·
mes exigides per desenvolu·
par l’activitat sanitària dels 
serveis de prevenció està 
establerta al Reial decret 
843/2011, de 17 de juny.

MODIfICACIONS DEL 
MARC NORMATIu DELS 
SERVEIS DE pREVENCIó
Amb el Reial decret 337/2010, 
de 19 de març, que va modifi ·
car el Reial decret 39/1997, de 
17 de gener, pel qual s’aprova 
el Reglament dels serveis de 
prevenció, es confi rma el ca·
ràcter d’interdisciplinarietat 
dels serveis de prevenció ali·
ens (SPA). Han d’estar acredi·

tats en les especialitats de se·
guretat, higiene, ergonomia 
i psicosociologia i vigilància 
de la salut en el territori on 
vulguin actuar, per poder 
assumir directament l’exer·
cici de totes les funcions as·
senyalades a l’article 31.1 de 
la Llei de prevenció de riscos 
laborals.

D’acord amb el que s’esta·
bleix a la disposició transitò·
ria primera del Reial decret 
337/2010, de 19 de març, 
l’Autoritat Laboral de Catalu·
nya va decidir que poguessin 
actuar com a SPA entitats es·
pecialitzades no acreditades 
en la disciplina de medicina 
del treball durant un període 
de dos anys. Aquest termi·
ni de pròrroga començava a 
comptar el 5 de juliol de 2011, 
data en què va entrar en vigor 
el Reial decret 843/2011, pel 
qual s’estableixen els criteris 
bàsics sobre l’organització de 
recursos per desenvolupar 
l’activitat sanitària dels ser·
veis de prevenció. 

El 5 de juliol de 2013, dia 
en què fi nalitza la pròrroga, 
tots els serveis de prevenció 
aliens acreditats o que es vul·
guin acreditar han de tenir 
obligatòriament l’acreditació 
de les quatre especialitats, 
en tots els àmbits territorials 
on vulguin actuar.

fORMES pER RENOVAR 
L’ACREDITACIó
Un SPA que no disposi de 
l’acreditació corresponent en 
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l’especialitat de medicina del 
treball per a l’àmbit territo·
rial pel qual està acreditat 
en les disciplines tècniques 
i vulgui mantenir l’acredita·
ció, cal que segueixi el pro·
cediment que s’estableix a 
l’article 25.1 del Reglament 
dels serveis de prevenció. 
D’acord amb aquesta nor·
mativa i les normes d’aplica·
ció (Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administraci·
ons públiques i del procedi·
ment administratiu comú): 

—  L’empresa especialitza·
da que vulgui prestar 
serveis de prevenció 
ha d’haver presentat la 
sol·licitud d’acreditació 
o d’ampliació de l’acre·
ditació en l’especialitat 
de medicina del treball 
abans del 5 d’octubre de 
2012, en el cas que actuï 
a Catalunya, o abans del 
5 de gener de 2013, en el 
cas que l’àmbit territorial 
d’actuació de l’entitat si·
gui més ampli.

—  El 5 de juliol de 2013, els 
SPA que no disposin de 
l’acreditació en les quatre 
especialitats en un deter·
minat àmbit territorial 
no reuniran els requisits 
exigits en la normativa 
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Prevenció de riscos laborals
la reforma dels serveis mèdics de l’empresa

SERVEI D’ASSESSORAMENT JuRíDIC l text 

tats en les especialitats de se·
guretat, higiene, ergonomia 
i psicosociologia i vigilància 
de la salut en el territori on 
vulguin actuar, per poder 
assumir directament l’exer·
cici de totes les funcions as·
senyalades a l’article 31.1 de 
la Llei de prevenció de riscos 
laborals.

D’acord amb el que s’esta·
bleix a la disposició transitò·
ria primera del Reial decret 
337/2010, de 19 de març, 
l’Autoritat Laboral de Catalu·
nya va decidir que poguessin 
actuar com a SPA entitats es·
pecialitzades no acreditades 
en la disciplina de medicina 
del treball durant un període 
de dos anys. Aquest termi·
ni de pròrroga començava a 
comptar el 5 de juliol de 2011, 
data en què va entrar en vigor 
el Reial decret 843/2011, pel 
qual s’estableixen els criteris 
bàsics sobre l’organització de 
recursos per desenvolupar 
l’activitat sanitària dels ser·
veis de prevenció. 

El 5 de juliol de 2013, dia 
en què fi nalitza la pròrroga, 
tots els serveis de prevenció 
aliens acreditats o que es vul·
guin acreditar han de tenir 
obligatòriament l’acreditació 
de les quatre especialitats, 
en tots els àmbits territorials 
on vulguin actuar.

fORMES pER RENOVAR 
L’ACREDITACIó
Un SPA que no disposi de 
l’acreditació corresponent en 

per poder actuar com a 
entitats acreditades i, per 
tant, les seves actuaci·
ons, d’acord amb l’article 
13.11 de la Llei d’infrac·
cions i sancions en l’or·
dre social (LISOS), són 
susceptibles de ser sanci·
onades, en estar tipifi ca·
des com a infracció molt 
greu.

—  Els SPA que decideixin 
no ampliar la seva acre·
ditació en l’especialitat 
de medicina del treball 
en un determinat àmbit 
territorial pel qual estan 
acreditats en les discipli·

L’activitat se centra en la prevenció 
i assessorament sobre els requisits 
necessaris per establir i conservar un 
ambient de treball segur i saludable 
que afavoreixi una salut física i mental 
òptima en relació amb el treball i l’adap-
tació d’aquest últim a les capacitats dels 
treballadors, tenint en compte el seu es-
tat de salut física i mental. El contingut 
bàsic de l’examen de salut és analítica 
de sang/orina, control de visió, audio-
metria i exploració mèdica. n

L’especialitat 
de medicina 
en el treball
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Mupiti Professional, l’alternativa al RETA  
per als joves emprenedors i/o discapacitats

Per afavorir l’emprenedoria 
dels enginyers tècnics in·
dustrials i graduats en engi·
nyeria que es col·legiïn, s’ha 
implementat la normativa 
4/2013 a l’assegurança Mupi·
ti Professional, i s’han acordat 
un seguit de bonificacions/
reduccions de quotes per als 
enginyers amb discapacitat i 
els joves.

REDuCCIONS I 
bONIfICACIONS
Els col·legiats que en el mo·
ment d’optar per Mupiti com 
a alternativa al RETA (Rè·
gim Especial de Treballadors 
Autònoms) tinguin una edat 
inferior als 30 anys o tin·
guin una discapacitat igual 
o superior al 33 % es podran 
beneficiar de les reduccions 
si compleixen els requisits 
exigits amb aquesta finalitat. 

La reducció de quota l’ha 
de demanar expressament el 
col·legiat i comporta la re·
ducció de les prestacions en 
el mateix percentatge. 

Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | 
Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00 - www.mgc.es | e-mail: mgc@mgc.es

assistència sanitària | indemnització salut | vida i accidents

la nostra
raó de ser ets tu

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat. 
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nes tècniques, hauran 
de presentar, dins de 
termini, la corresponent 
renúncia a la seva acredi·
tació per a aquest àmbit 
territorial, davant l’au·
toritat laboral que els va 
acreditar.

—  En el cas que l’SPA no 
actuï per iniciativa prò·
pia, és a dir, no demani 
la seva ampliació en l’es·
pecialitat de medicina en 
el treball o no presenti la 
corresponent renúncia, 
l’autoritat laboral deixa·
rà sense efecte la Resolu·
ció d’acreditació de l’SPA 
que no disposi de l’acre·
ditació de medicina en el 
treball.

En qualsevol dels últims 
dos supòsits, l’autoritat la·
boral dictarà la resolució 
corresponent, d’acord amb 

la Llei 30/92, de 26 de no·
vembre, de règim jurídic 
de les administracions pú·
bliques i del procediment 
administratiu comú. Con·
vé recordar de nou que el 
termini d’acreditació acaba 
el 5 de juliol, però cal tenir 
present que el procediment 
administratiu per obte·
nir·la dura uns 9 mesos.

EN CONCLuSIó
L’entitat especialitzada que 
vulgui actuar com a ser·
vei de prevenció ha d’ha·
ver presentat la sol·licitud 
d’acreditació o d’ampliació 
de l’acreditació en l’especi·
alitat de medicina del tre·
ball abans del 5 d’octubre 
de 2012 o abans del 5 de 
gener de 2013 segons quin 
sigui el cas (àmbit territo·
rial d’actuació només de la 
comunitat autònoma de Ca·

El sector dubta que el 5 de juliol d’enguany tots els SPA hagin pogut acreditar les 
quatres disciplines. Un especialista metge, per exemple, ha de realitzar l’especialitat 
de vigilància de la salut, però hi ha menys especialistes en medicina laboral que 
SPA. El MIR de medicina del treball és l’únic que no té remuneració en el sistema 
nacional d’especialitats, i per això es formen pocs professionals. A Catalunya, hi ha 
1.001 metges col·legiats especialistes en medicina del treball per a una població 
ocupada de 3 milions.

Per aquestes raó, els SPA hauran d’adoptar acords de col·laboració entre si 
per a la prestació d’activitats sanitàries per raons de dispersió o llunyania dels 
centres de treball respecte del lloc de radicació de les instal·lacions principals 
del servei de prevenció. Això pot conduir a fomentar fusions i absorcions entre 
SPA, amb la conseqüència que potser al final només hi haurà 2-3 grans serveis de 
prevenció. Segurament seguiran amb el sistema intern actual: un metge del treball 
signarà i supervisarà més reconeixements dels marcats pel responsable del Servei 
de Prevenció i altres reconeixements estaran realitzats per metges de família o de 
medicina general, supervisats per un especialista en medicina del treball. n

La falta d’especialistes en 
medicina del treball propiciarà 
acords entre SpA

talunya o àmbit territorial 
d’actuació més ampli).

En canvi, els SPA ja 
constituïts —però sense 
acreditació en la disciplina 
de medicina en el treball— 
disposen d’una moratòria 
fins al dia 5 de juliol per 
tal d’obtenir l’acreditació 
d’aquesta especialitat. n  

—  Reial decret 337/2010, de 19 de 
març, pel qual es modifiquen el 
Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s’aprova el Re-
glament dels serveis de preven-
ció; el Reial decret 1109/2007, 
de 24 d’agost, pel qual es 
desplega la Llei 32/2006 re-
guladora de la subcontractació 
del sector de la construcció, i 
el Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, de disposicions 
mínimes de seguretat i salut en 
les obres.

—  Reial decret 39/1997, de 17 
de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis de pre-
venció.

—  Ordre TIN/2504/2010, de 20 de 
setembre, per la qual es desen-
volupa el Reial decret 39/1997 
de 17 de gener.

—  Reial decret 843/2011, de 17 
de juny, pel qual s’estableixen 
els criteris bàsics sobre l’orga-
nització de recursos per desen-
volupar l’activitat sanitària dels 
serveis de prevenció.

—  Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals.

—  Instrucció 2/2011 de la Direcció 
General de Relacions Laborals 
i Qualitat en el treball sobre 
l’acreditació de la disciplina de 
medicina del treball. n

Normativa aplicable
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L’Escola s’ubica al cor de 
barcelona, la Rambla, i és una 
plataforma d’intercanvi de 
coneixements i experiències.

Mupiti Professional, l’alternativa al RETA  
per als joves emprenedors i/o discapacitats

Per afavorir l’emprenedoria 
dels enginyers tècnics in·
dustrials i graduats en engi·
nyeria que es col·legiïn, s’ha 
implementat la normativa 
4/2013 a l’assegurança Mupi·
ti Professional, i s’han acordat 
un seguit de bonificacions/
reduccions de quotes per als 
enginyers amb discapacitat i 
els joves.

REDuCCIONS I 
bONIfICACIONS
Els col·legiats que en el mo·
ment d’optar per Mupiti com 
a alternativa al RETA (Rè·
gim Especial de Treballadors 
Autònoms) tinguin una edat 
inferior als 30 anys o tin·
guin una discapacitat igual 
o superior al 33 % es podran 
beneficiar de les reduccions 
si compleixen els requisits 
exigits amb aquesta finalitat. 

La reducció de quota l’ha 
de demanar expressament el 
col·legiat i comporta la re·
ducció de les prestacions en 
el mateix percentatge. 

Menors de 30 anys:
1) Amb caràcter general:
—  Reducció del 30 % de la 

quota mínima durant els 
30 mesos immediatament 
següents a la data d’efecte 
de l’opció per Mupiti.

2) Per als qui optin per Mu·
piti i no ocupin treballadors 
per compte d’altri: 
—  Reducció del 80 % de la 

quota mínima durant els 
sis primers mesos imme·
diatament següents a la 
data d’efecte de l’opció per 
Mupiti.

—  Reducció del 50 % de la 
quota mínima durant els 
sis mesos següents.

—  Reducció del 30 % de la 
quota mínima durant els 
divuit mesos següents.

Discapacitat igual
o superior al 33 %:
1) Amb caràcter general:
—  Reducció del 50 % de la 

quota mínima durant els 
60 mesos immediatament 
següents a la data d’efecte 
de l’opció per Mupiti.

2) Per als qui optin per Mu·
piti, no ocupin treballadors 
per compte d’altri i siguin 
menors de 35 anys:
—  Reducció del 80 % de la 

quota mínima durant els 
dotze primers mesos im·
mediatament següents a 
la data d’efecte de l’opció 
per Mupiti. 

—  Reducció del 50 % de la 
quota mínima durant els 
quaranta·vuit mesos se·
güents. n 
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El Reial decret llei 4/2013, publicat al 
Butlletí Oficial de l’Estat el 23 de febrer, 
recull mesures per fomentar l’empre-
nedoria i el treball per compte propi 

entre els joves de 30 anys. Destaca la 
implantació d’una quota inicial reduïda 
per als joves i els professionals amb 
discapacitat. n

Mesures per al creixement i la creació d’ocupació

Us animem a 
aprofitar els 
avantatges de col·
legiar·se i optar 
per Mupiti com 
a alternativa al 
RETA

talunya o àmbit territorial 
d’actuació més ampli).

En canvi, els SPA ja 
constituïts —però sense 
acreditació en la disciplina 
de medicina en el treball— 
disposen d’una moratòria 
fins al dia 5 de juliol per 
tal d’obtenir l’acreditació 
d’aquesta especialitat. n  

—  Reial decret 337/2010, de 19 de 
març, pel qual es modifiquen el 
Reial decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel qual s’aprova el Re-
glament dels serveis de preven-
ció; el Reial decret 1109/2007, 
de 24 d’agost, pel qual es 
desplega la Llei 32/2006 re-
guladora de la subcontractació 
del sector de la construcció, i 
el Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, de disposicions 
mínimes de seguretat i salut en 
les obres.

—  Reial decret 39/1997, de 17 
de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis de pre-
venció.

—  Ordre TIN/2504/2010, de 20 de 
setembre, per la qual es desen-
volupa el Reial decret 39/1997 
de 17 de gener.

—  Reial decret 843/2011, de 17 
de juny, pel qual s’estableixen 
els criteris bàsics sobre l’orga-
nització de recursos per desen-
volupar l’activitat sanitària dels 
serveis de prevenció.

—  Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals.

—  Instrucció 2/2011 de la Direcció 
General de Relacions Laborals 
i Qualitat en el treball sobre 
l’acreditació de la disciplina de 
medicina del treball. n
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Escola d’Enginyeria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona

Què ha comportat per a la 
vostra universitat l’adap-
tació del nou pla d’estudis 
europeu?
L’adaptació del nou Pla d’es·
tudis europeu ha estat pla·
nificada durant molts anys 
i implementada en època de 
crisi. S’adapta a una sèrie 
de restriccions econòmiques 
que afecten la grandària dels 
grups i la càrrega docent 
del professorat. Aquest pro·
fessorat és de qualitat i està 
preparat gràcies, entre altres 
coses, als cursos de formació 
continuada o a la prepara·
ció de materials. No obstant 
això, a l’Escola hem tingut 
una experiència prèvia amb 
el Pla pilot d’informàtica. 

Quines diferències obser-
veu entre els plans d’estu-
dis de l’Enginyeria Tècni-
ca Industrial especialitat 
en Química Industrial i 
els del Grau en Enginyeria 
Química?
A primer cop d’ull, la princi·
pal diferència són els anys de 
formació: 3 anys en l’Engi·

L’Escola d’Enginyeria de la universitat Autònoma de bar-
celona (uAb) ofereix un seguit d’estudis d’avantguarda 
orientats cap al futur. Amb seu a bellaterra (Cerdanyola) i 
a Sabadell, les enginyeries de la uAb obren un ampli ven-
tall de possibilitats en el camp estratègic de la indústria 
del nostre país. La seu de bellaterra es troba en un entorn 
tecnològic privilegiat: un dels centres tecnològics i indus-
trials més importants del país, amb la concentració més 
gran d’empreses i centres de recerca en desenvolupament 
de tecnologia punta. 

nyeria Tècnica i 4 en el Grau. 
Nosaltres podem donar més 
formació bàsica, tot i que 
la formació aplicada no si·
gui gaire diferent. En el cas 
de la UAB, l’enginyer quí·
mic pot sortir amb 4 menci·
ons o especialitzacions dife·
rents, que corresponen amb 
les àrees d’expertesa dels 
docents i investigadors que 
imparteixen la docència, 
principalment del Departa·
ment d’Enginyeria Química. 
Les mencions són Enginye·
ria Ambiental, Enginyeria 
Bioquímica, Enginyeria de 
Processos Químics i Engi·
nyeria de Materials.

Actualment, en la majoria 
de les universitats, s’està 
cursant ja el 4t de Grau en 
Enginyeria. S’estan obte-
nint bons resultats? Co-
neixeu la valoració dels 
professors o de l’alumnat?
Aquí a la UAB encara no 
s’imparteix el 4t curs, es 
farà el curs proper, 2013·
2014. De moment, la sen·
sació és que la valoració és 

satisfactòria, tant dels estu·
diants com del professorat. 
Alguns estudiants ja tenen 
planificades les pràctiques 
en empreses o la mobilitat 
a universitats estrangeres. 
A més, hi ha inquietud per 
saber què passarà amb els 
màsters.

El nou pla d’estudis ha 
comportat major nombre 
de titulacions dins l’en-
ginyeria industrial: ener-
gia, biomèdica, mecatròni-
ca, materials, tecnologies 
industrials... Ho conside-
reu positiu o creieu que hi 
ha un excés d’especialit-
zació en els graus de l’en-
ginyeria de l’àmbit indus-
trial?
Dins la branca industrial, 
la UAB només ofereix l’En·
ginyeria Química. Aquesta 
és una titulació amb una 
llarga tradició a la nostra 
Universitat, ja que fou una 
de les primeres universitats 
espanyoles a impartir·la.

Hem mantingut l’engi·
nyeria química aprofitant 
les àrees d’expertesa dels 
departaments d’Enginye·
ria Química, d’Enginyeria 
Bioquímica i d’Enginyeria 
Ambiental, que oferim com 
a mencions dins el Grau en 
Enginyeria Química. També 
tindrà aquestes intensifica·
cions el màster que s’està 
preparant per començar el 
curs 2014·2015.

Com valoreu la modalitat 
de l’actual pla 4 (grau) + 1 
(màster) davant del 3 + 2?
Actualment, oferim el grau 
en quatre cursos i planifi·
quem el màster en un curs i 
mig. D’altra banda, els nos·
tres graduats també poden 
cursar els altres màsters 
que actualment s’ofereixen. 
Així, el Màster oficial en 
Biotecnologia Avançada és 
d’un any, el Màster oficial en 
Estudis Interdisciplinaris 
en Sostenibilitat Ambiental, 
Econòmica i Social és també 
d’un any, i el Màster oficial 
Erasmus Mundus Environ·
mental Studies: Cities and 
Sustainability, que organit·
zem amb tres universitats 
europees més, de dos anys.

D’altra banda, a la vostra 
escola el nombre d’alum-
nes ha baixat, s’ha man-
tingut o s’ha incrementat en 
els últims anys? Quines  
en poden ser les raons?
A l’Escola s’ha incrementat 
el nombre de places d’in·
grés, fins a arribar a les 80 
(eren 40 a l’Enginyeria Tèc·
nica Industrial). Aquest és el 
nombre màxim d’estudiants 

Theknos continua amb aquesta entrevista el recorregut en profunditat per diferents escoles 
universitàries d’enginyeria del país.

Dr. Dani Franco, 
Director de l’Escola  
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satisfactòria, tant dels estu·
diants com del professorat. 
Alguns estudiants ja tenen 
planificades les pràctiques 
en empreses o la mobilitat 
a universitats estrangeres. 
A més, hi ha inquietud per 
saber què passarà amb els 
màsters.

El nou pla d’estudis ha 
comportat major nombre 
de titulacions dins l’en-
ginyeria industrial: ener-
gia, biomèdica, mecatròni-
ca, materials, tecnologies 
industrials... Ho conside-
reu positiu o creieu que hi 
ha un excés d’especialit-
zació en els graus de l’en-
ginyeria de l’àmbit indus-
trial?
Dins la branca industrial, 
la UAB només ofereix l’En·
ginyeria Química. Aquesta 
és una titulació amb una 
llarga tradició a la nostra 
Universitat, ja que fou una 
de les primeres universitats 
espanyoles a impartir·la.

Hem mantingut l’engi·
nyeria química aprofitant 
les àrees d’expertesa dels 
departaments d’Enginye·
ria Química, d’Enginyeria 
Bioquímica i d’Enginyeria 
Ambiental, que oferim com 
a mencions dins el Grau en 
Enginyeria Química. També 
tindrà aquestes intensifica·
cions el màster que s’està 
preparant per començar el 
curs 2014·2015.

Com valoreu la modalitat 
de l’actual pla 4 (grau) + 1 
(màster) davant del 3 + 2?
Actualment, oferim el grau 
en quatre cursos i planifi·
quem el màster en un curs i 
mig. D’altra banda, els nos·
tres graduats també poden 
cursar els altres màsters 
que actualment s’ofereixen. 
Així, el Màster oficial en 
Biotecnologia Avançada és 
d’un any, el Màster oficial en 
Estudis Interdisciplinaris 
en Sostenibilitat Ambiental, 
Econòmica i Social és també 
d’un any, i el Màster oficial 
Erasmus Mundus Environ·
mental Studies: Cities and 
Sustainability, que organit·
zem amb tres universitats 
europees més, de dos anys.

D’altra banda, a la vostra 
escola el nombre d’alum-
nes ha baixat, s’ha man-
tingut o s’ha incrementat en 
els últims anys? Quines  
en poden ser les raons?
A l’Escola s’ha incrementat 
el nombre de places d’in·
grés, fins a arribar a les 80 
(eren 40 a l’Enginyeria Tèc·
nica Industrial). Aquest és el 
nombre màxim d’estudiants 

de nou ingrés a admetre. Les 
raons són les actuals restric·
cions econòmiques. Cal des·
tacar que a cada curs, aques·
tes places queden cobertes a 
la 1a convocatòria de juny.

Aquesta escola ha progra-
mat o té intenció de pro-
gramar el curs d’adaptació 
d’ETI a Graduat en Engi-
nyeria?
De moment no, ja que no te·
nim demanda.

En l’actual context econò-
mic, molts dels nostres en-
ginyers aniran a treballar 
a l’estranger en els prò-
xims anys. Quina reflexió 
en podem fer i què hi po-
dem fer?
Alguns dels estudiants de 
l’Escola actualment ja mar·
xen a l’estranger, ja sigui 
per fer pràctiques en empre·
ses o a fer el projecte de fi 
de carrera. Per tant, la glo·
balització és una realitat en 
l’àmbit acadèmic des de fa 
anys. La UAB manté inten·
ses relacions amb la Xina i 
el nord d’Europa: Dinamar·
ca, Alemanya, Suècia i Fin·
làndia, entre d’altres. 

Quines relacions té l’Esco-
la amb el seu entorn socio-
econòmic?
Cada any enviem molts es·
tudiants a fer pràctiques 
en empreses. Els grups de 
recerca dels departaments 
involucrats en la docència 
tenen nombrosos convenis, 
generalment amb la indús·
tria química, però també 
amb la indústria farmacèu·
tica, ambiental, biotecnolò·
gica, etc.

La UAB està ubicada a 
l’Eix B·30, la qual cosa li 
confereix uns lligams forts 
amb els sectors productius 
del nostre país. Això fa que 
es produeixin sinergies, en 
part a causa que la UAB va 
ser la primera universitat 
catalana a obtenir la distin·
ció de Campus Internacio·
nal d’Excel·lència.

per acabar, com es poden 
aprofitar les sinergies en-
tre el Col·legi i l’Escola?
Els professionals d’avui i els 
del futur necessiten i neces·
sitaran una formació conti·
nuada, que s’ha d’oferir als 
col·legis, a la universitat i al 
món laboral. n

Dr. Dani Franco, 
Director de l’Escola  

façana de 
l’Escola 
d’Enginyeria 
de la uAb, 
al campus 
de bellaterra 
(Cerdanyola). 

GRAN FORMAT
Pòsters, cartells i lones. Roll-ups, displays plegables 
i expositors. Vinils adhesius impressos i de tall. 
Fotoquadres. Retolació comerços, empreses i es-
tands...
REPROGRAFIA
Fotocòpies, impressions i enquadernacions
Impressió de plànols, Escaneig...
CÒPIA I IMPRESSIÓ DE CD, DVD I USB

Mès informació a www.sprintcopy.com

PETIT FORMAT
Fulletons i flyers
Revistes, catàlegs i llibres
Targetes de visita
Paper de carta i sobres
Targetons i invitacions
Carpetes, llibretes i blocs de notes
Etiquetes
Segells de goma...Còrsega, 546 - 08025 Barcelona

Tel. 93 446 39 00

*T
ra

ns
po

rt
 g

ra
tu

ït 
pe

r a
 

co
m

an
de

s 
su

pe
rio

rs
 a

 2
00

 e

173.indd   37 10/05/13   13:21



THEKNOS 173 MAIG DE 2013

38

tregar el certifi cat al client 
i cobrar la factura? Si 67 
minuts ens permeten dur 
a terme tot això, no cal fer 
cursos de gestió del temps... 

I EL bENEfICI? 
Recordem també que una 
estructura d’un compte de 
resultats és igual a: venda 
– costos directes – costos in·
directes – costos fi nancers 
= benefi ci. A continuació, 
calculem el benefi ci. Partint 
de la venda considerada de 
72.000 €, li restem els costos 
directes (el nostre sou i la 
despesa associada al sou). El 
cost directe el calculem a par·
tir d’un sou brut de 2.500 € 
x 14 = 35.000 €, que afegi·
da a la quota d’autònoms de 
285 € x 12 = 3.420 €, supo·
sen 38.420 €. Els costos indi·

La meva vida professional 
es mou entre la consultoria 
empresarial, la formació i 
l’enginyeria. Per tant, veig 
d’una forma directa moltes 
qüestions de l’empresa vin·
culades tant a la gestió com 
a la tècnica. Fa uns dies, 
un client potencial ens va 
demanar un certifi cat tèc·
nic. El preu d’això fa vuit 
anys segurament hagués 
estat de 500 €. Llavors, vaig 
considerar per allò “que el 
mercat posa el pressupost” 
un preu de 300 €. Tres dies 
després, el client ho va ad·
judicar a la competència per 
45 €, visat a part... 

EL pREu ADEQuAT, AMb 
RELACIó ALS COSTOS
Els enginyers que tenim 
negoci propi i, en general, 
les companyies, som conei·
xedors de quina és l’estruc·
tura de costos de la nostra 
empresa, per tal de fer una 
venda al preu adequat? Ve·
iem·ho. 

En primer lloc, conside·
rem que cadascú de nosal·
tres treballa a l’any 1.800 
hores (segurament seran 
2.000 hores, però ja està 

bé per calcular). També cal 
recordar que, siguem autò·
noms o siguem SL, Hisenda 
es queda un 20 % d’IRPF 
o d’Impost de societats, 
respectivament. A partir 
d’aquí, què volem facturar 
a l’any? Si pensem en una 
xifra de 72.000 € (recor·
dem que les vendes no por·
ten IVA) i dividim entre les 
1.800 hores indicades, això 
suposa 40 €/h. És molt o és 
poc? 

TREbALLAR MÉS
pER MENyS
Analitzem·ho per una altra 
via: el temps de dedicació. Si 
els 300 € que vàrem oferir 
els divideixo entre aquests 
40 €/h ens dóna una dedica·
ció de 7,5 hores. Si els 45 € 
de la competència, els divi·
deixo entre 40 €/h suposa 
dedicar·hi 1,125 hores, és 
a dir: 1 hora, 7 minuts i 30 
segons. És l’estona d’anar 
de Badalona a Girona en 
cotxe. Amb aquest temps, 
realment, podrem visitar 
el client, veure l’element a 
certifi car, anar al despatx, 
crear el certifi cat, signar·lo, 
visar·lo, fer la factura, en·

OPINIÓ

El mercat posa el preu 

RICARD NOGuÉS pARRA l Enginyer tècnic Industrial. MBA.
Soci director d’ORGANIZE Enginyers Consultors

rectes (el lloguer del despatx, 
el cotxe que el tenim amb un 
leasing, els desplaçaments, 
l’electricitat, l’ADSL amb el 
telèfon fi x, el telèfon mòbil, 
el material de papereria, 
l’assegurança col·legial, la 
quota del col·legi, les altres 
assegurances, les relacions 
públiques amb algun cli·
ent, la formació, els serveis 
de delineació, els serveis del 
gestor, etc.) sortiran de su·
mar tots aquests conceptes i 
els considerem en 24.500 €. 
Els costos fi nancers (clients 
que paguen tard, pòlissa 
de crèdit, confi rmings, etc.) 
els podem estimar, d’acord 
amb l’experiència, en un 4 % 
sobre la venda, i suposen 
2.880 €. 

Si fem l’operació del comp·
te de resultats, per obtenir el 
benefi ci, ens dóna 6.200 €, 
que restant·li el 20 % d’Im·
post de societats o si som au·
tònoms l’IRPF dóna 4.960 €. 
Molt o poc? En qualsevol cas 
benefi ci. 

L’ANALíTICA DE COSTOS, 
EN pROfuNDITAT
Ara bé, si amb aquest mateix 
model de costos indirectes i 
fi nancers analitzem en quin 
punt el benefi ci abans d’im·
postos és igual a zero (el que 
coneixem com a punt d’equi·
libri i en anglès conegut 
com a break·even point), els 
40 €/h els haurem de multi·
plicar per 1.638 h. Per sota 
d’aquestes hores, el benefi ·
ci ja és negatiu. Siguem·ne 
conscients. 

Vendre a qualsevol 
preu per no perdre 
ingressos és caure 
per endavant

Un client potencial 
va adjudicar a la 
competència un 
certifi cat tècnic
per 45 €. fa vuit 
anys n’hagués 
cobrat 500 €

INfORMAcIÓ PROfESSIONAl

Maleït sia el dia que l’enginyer José Ignacio López 
de Arriortúa (conegut als noranta com a Super-
lópez) va dir allò “que el mercat posa el preu”.
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tregar el certifi cat al client 
i cobrar la factura? Si 67 
minuts ens permeten dur 
a terme tot això, no cal fer 
cursos de gestió del temps... 

I EL bENEfICI? 
Recordem també que una 
estructura d’un compte de 
resultats és igual a: venda 
– costos directes – costos in·
directes – costos fi nancers 
= benefi ci. A continuació, 
calculem el benefi ci. Partint 
de la venda considerada de 
72.000 €, li restem els costos 
directes (el nostre sou i la 
despesa associada al sou). El 
cost directe el calculem a par·
tir d’un sou brut de 2.500 € 
x 14 = 35.000 €, que afegi·
da a la quota d’autònoms de 
285 € x 12 = 3.420 €, supo·
sen 38.420 €. Els costos indi·
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Soci director d’ORGANIZE Enginyers Consultors

rectes (el lloguer del despatx, 
el cotxe que el tenim amb un 
leasing, els desplaçaments, 
l’electricitat, l’ADSL amb el 
telèfon fi x, el telèfon mòbil, 
el material de papereria, 
l’assegurança col·legial, la 
quota del col·legi, les altres 
assegurances, les relacions 
públiques amb algun cli·
ent, la formació, els serveis 
de delineació, els serveis del 
gestor, etc.) sortiran de su·
mar tots aquests conceptes i 
els considerem en 24.500 €. 
Els costos fi nancers (clients 
que paguen tard, pòlissa 
de crèdit, confi rmings, etc.) 
els podem estimar, d’acord 
amb l’experiència, en un 4 % 
sobre la venda, i suposen 
2.880 €. 

Si fem l’operació del comp·
te de resultats, per obtenir el 
benefi ci, ens dóna 6.200 €, 
que restant·li el 20 % d’Im·
post de societats o si som au·
tònoms l’IRPF dóna 4.960 €. 
Molt o poc? En qualsevol cas 
benefi ci. 

L’ANALíTICA DE COSTOS, 
EN pROfuNDITAT
Ara bé, si amb aquest mateix 
model de costos indirectes i 
fi nancers analitzem en quin 
punt el benefi ci abans d’im·
postos és igual a zero (el que 
coneixem com a punt d’equi·
libri i en anglès conegut 
com a break·even point), els 
40 €/h els haurem de multi·
plicar per 1.638 h. Per sota 
d’aquestes hores, el benefi ·
ci ja és negatiu. Siguem·ne 
conscients. 

Vendre a qualsevol 
preu per no perdre 
ingressos és caure 
per endavant

Un client potencial 
va adjudicar a la 
competència un 
certifi cat tècnic
per 45 €. fa vuit 
anys n’hagués 
cobrat 500 €
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Maleït sia el dia que l’enginyer José Ignacio López 
de Arriortúa (conegut als noranta com a Super-
lópez) va dir allò “que el mercat posa el preu”.

RICARD NOGUÉS PARRA és el col·legiat 
d’Enginyers BCN número 11.540.

Hi ha algú que dirà: on vas 
amb 24.500 € de costos indi·
rectes si estic jo sol...! Estudi·
em·ho. Si treballo des de casa, 
el cotxe el tinc pagat i sóc jo 
mateix el delineant, ja només 
surten 10.300 € d’indirectes. 
Llavors, si facturem 72.000 €, 
el benefi ci (abans d’impostos) 
és de 20.400 €. Bona quantitat! 
Així doncs, amb aquest model 
de despesa, i amb una venda de
40 €/hora, perquè el benefi ci 
doni zero s’han de facturar 
com a mínim 1.269 hores. 
Totes les hores de més ja són 
benefi ci. No està malament, 
podrem pensar... 

Llavors, si algú, una fei·
na de 6 hores la factura a 
45 €, és a dir, a 7,5 €/h, po·
sem 10 €/h per arrodonir·ho; 
per assolir en aquest segon 
model de costos indirectes 
(10.300 €) un benefi ci igual 
a zero hauria de multipli·
car els 10 €/h de venda per 
5.075 hores. Amb això po·
dria facturar 50.750 € a 
l’any. Però, com que un any 
de 365 dies té 8.760 hores, 
li quedarien 3.685 hores per 
dormir, estar amb la família, 
anar a comprar i menjar, o 
el que és el mateix, facturar 
pràcticament 14 hores al 
dia durant els 365 dies amb 
dissabtes i diumenges in·
closos. Si fem servir aquest 
model, haurem de contrac·
tar un nefròleg per a les 
hematúries i un psiquiatre 
per a l’imsomni. Però, amb 
les circumstàncies actuals, 
podem facturar realment to·
tes les 5.075 hores? De ben 
segur que no... 

pREVISIó D’ObJECTIuS 
La meva dona, en llegir 
aquest text, va dir·me: “quin 
enrenou de xifres”. Sí, és 

clar, però com diu un prover·
bi xinès “si no saps on vas, 
qualsevol camí és dolent”. 
Per tant, l’anàlisi quantita·
tiva és el camí per dirigir la 
previsió i l’objectiu del nostre 
projecte empresarial. I això 
implica bellugar molts nú·
meros per saber quin ha de 
ser el nostre preu de venda. 
Cadascú de nosaltres, com a 
enginyers o com a empresa, 
hem de fer el possible, a tra·
vés de l’analítica de costos, 
per trobar el nostre propi 
model de negoci i saber fi ns 
a on podem arribar. 

És evident que la crisi 
està fent malbé qualsevol 
tipus d’enteniment. Ja ens 
l’hem begut. Ara bé, hem de 
ser conscients i refl exionar, 
ja que, malgrat que el mer·
cat posi el preu, no podem 
oferir les sol·licituds dels cli·
ents sense una anàlisi prè·
via. Vendre a qualsevol xi·
fra, de manera permanent, 
per no perdre els ingressos, 
és caure per endavant. És 
tirar per terra els nostres 
anys d’esforços que han per·
mès fer de la nostra profes·
sió, com a enginyers, un en·
torn respectat i de prestigi.

 M’agradaria acabar de la 
mateixa manera que comen·
ço el meu curs de gestió de la 
productivitat, amb una frase 
de Peter Drucker (pare del 
management): “La planifi ca·
ció a llarg termini no és pen·
sar en decisions futures, sinó 
en el futur de les decisions 
presents.” Apliquem·nos·ho, 
fem estratègia i, malgrat tot, 
no ens deixem endur per la 
gran llevantada del moment. 
Mireu com queden les plat·
ges després. n
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Indústria i salut animal
Laboratorios Calier, SA

Els productes d’ús veterinari formen part de la nostra quotidianitat, ja que tenen cura dels 
animals de companyia i vetllen per la salut del bestiar. Laboratorios Calier és una de les em-
preses capdavanteres del sector tant per al tractament d’animals domèstics com de granja.

Laboratorios Calier forma 
part d’Indukern, un potent 
grup d’empreses de capital 
familiar amb seu al Prat de 
Llobregat. Està format per 
Indukern, Kern Pharma i 
Laboratorios Calier, dóna 
feina a més de mil perso·
nes, i presenta una factura·
ció que supera els 750 mi·
lions d’euros anuals. Dins 
d’aquest trident d’empreses, 
Laboratorios Calier es de·
dica al desenvolupament, 
producció i comercialització 
de productes per a la salut 
i benestar animal, i opera 
a l’Estat espanyol des de la 
seu central de les Franque·
ses del Vallès.

DuES LíNIES DE 
pRODuCTE
L’origen de Laboratorios 
Calier es remunta al 1968, 
quan Indukern (dedicada 
a la distribució i venda de 
productes per a la indústria 
farmacèutica, l’alimentació 
i la química bàsica) decidí 
iniciar la producció de pro·
ducte propi en el sector de 
la salut animal. El ràpid in·
crement de l’activitat va ser 
causa de dues mudances en 
poc més de cinc anys, fins 
a establir·se a la seu actual, 
al Polígon Ramassar de les 
Franqueses del Vallès. Des 
d’allí les dependències han 
crescut fins a ocupar dife·

rents edificis dins el mateix 
polígon, on s’ubiquen les 
oficines, les plantes de pro·
ducció de líquids, sòlids i 
hormonals, i un magatzem.

En aquest centre pro·
ductiu descentralitzat, Ca·
lier fabrica dues línies de 
producte: una, dedicada a 
animals de producció (és 
a dir, granges), i una al·
tra, dedicada a animals de 
companyia, amb una línia 
específica per als èquids. 
El catàleg de Calier in·
clou productes de disseny 
propi i genèrics, amb pre·
sentacions que van des de 
l’ampolleta de 2 mil·lilitres 
per al tractament d’aus do·

mèstiques al contenidor 
de 1.000 litres destinat a 
granges i a grans explota·
cions ramaderes.

ExpORTAR, LA CLAu
Laboratorios Calier man·
té un creixement constant, 
fins i tot en moments tan 
difícils com els actuals. La 
mentalitat exportadora de 
la direcció té un paper clau 
en aquest aspecte: des dels 
inicis, l’activitat comercial 
de Calier ha mirat a l’exte·
rior, amb especial atenció 
a Sud·amèrica i l’Amèrica 
Central. Actualment, Cali·
er exporta 2/3 parts de la 
producció, amb l’ajuda de 
les 11 filials que l’empresa 
té repartides pel món, i és 
present en mercats tan exi·
gents com el Japó o els Es·
tats Units, entre altres.

En la indústria farmacològica i veteri·
nària la inversió en R+D és de vital im·
portància, tot i que comporta un risc 
elevat, ja que desenvolupar un producte 
és costós tant en temps com en recursos 
humans i econòmics. Des de la formu·
lació d’un nou producte fins a la sorti·
da al mercat poden passar de dos a cinc 
anys, amb un cost mínim de tres mili·
ons d’euros. El món de la salut animal, 
a més, es troba immers en un canvi de 
tendència en el qual sembla imposar·se 
una aposta per la disminució dels trac·
taments en favor de la prevenció. És a 
dir, que es tendeix a incrementar l’ad·
ministració de biològics o vacunes per 
reduir la quantitat de productes farma·
cològics administrats al bestiar (antibi·
òtics o altres tractaments pal·liatius). 
Aquesta nova orientació del sector re·
marca la importància de la inversió en 
R+D i, en aquest marc de canvis, Calier 

DAVID ROMAN I xAVI CORbELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Línia 
d’envasatge  
automàtic en 
la fàbrica de 
líquids.
Les mesures 
de seguretat 
i higiene són 
extremament 
estrictes.

L’R+D, un departament estratègic
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Indústria i salut animal
Laboratorios Calier, SA

Els productes d’ús veterinari formen part de la nostra quotidianitat, ja que tenen cura dels 
animals de companyia i vetllen per la salut del bestiar. Laboratorios Calier és una de les em-
preses capdavanteres del sector tant per al tractament d’animals domèstics com de granja.

rents edificis dins el mateix 
polígon, on s’ubiquen les 
oficines, les plantes de pro·
ducció de líquids, sòlids i 
hormonals, i un magatzem.

En aquest centre pro·
ductiu descentralitzat, Ca·
lier fabrica dues línies de 
producte: una, dedicada a 
animals de producció (és 
a dir, granges), i una al·
tra, dedicada a animals de 
companyia, amb una línia 
específica per als èquids. 
El catàleg de Calier in·
clou productes de disseny 
propi i genèrics, amb pre·
sentacions que van des de 
l’ampolleta de 2 mil·lilitres 
per al tractament d’aus do·

mèstiques al contenidor 
de 1.000 litres destinat a 
granges i a grans explota·
cions ramaderes.

ExpORTAR, LA CLAu
Laboratorios Calier man·
té un creixement constant, 
fins i tot en moments tan 
difícils com els actuals. La 
mentalitat exportadora de 
la direcció té un paper clau 
en aquest aspecte: des dels 
inicis, l’activitat comercial 
de Calier ha mirat a l’exte·
rior, amb especial atenció 
a Sud·amèrica i l’Amèrica 
Central. Actualment, Cali·
er exporta 2/3 parts de la 
producció, amb l’ajuda de 
les 11 filials que l’empresa 
té repartides pel món, i és 
present en mercats tan exi·
gents com el Japó o els Es·
tats Units, entre altres.

Com passa en el sector 
farmacèutic, l’exportació no 
és una tasca fàcil. Per poder 
vendre un producte a l’es·
tranger és imprescindible 
obtenir el registre, un per·
mís de comercialització que 
requereix tràmits comple·
xos i gran quantitat de docu·
mentació, l’obtenció del qual 
converteix en vital el concurs 
actiu dels distribuïdors del 
país i els experts locals. L’ex·
pansió de Calier s’ha dirigit 
indistintament a les anome·
nades economies emergents, 
on es pot fabricar segons els 
estàndards europeus sense 
acusar el fort sobrecost re·
gulatori; i als països desen·
volupats, més acostumats a 
pagar per la tecnologia i els 
productes d’alt valor afegit. 
Com a resultat de l’expansió 
internacional, Laboratorios 

Calier té centres productius 
a Juatuba (el Brasil), i Mon·
tevideo (l’Uruguai).

pROCÉS ELEMENTAL, 
pRODuCCIó COMpLExA
La fabricació dels produc·
tes d’ús veterinari, més en·
llà de la dificultat que su·
posa desenvolupar i definir 
una nova fórmula, es basa 
essencialment a reprodu·
ir·la exactament i de forma 
absolutament controlada. 
Precisament aquí rau la 
dificultat del procés, ja que 
les mesures de seguretat i 
higiene són altíssimes i se·
gueixen les GMP (Good Ma·
nufacturing Practice), una 
normativa que assegura la 
qualitat del procés produc·
tiu i del producte final. Per 
això el producte es mani·
pula de forma aïllada, per 

En la indústria farmacològica i veteri·
nària la inversió en R+D és de vital im·
portància, tot i que comporta un risc 
elevat, ja que desenvolupar un producte 
és costós tant en temps com en recursos 
humans i econòmics. Des de la formu·
lació d’un nou producte fins a la sorti·
da al mercat poden passar de dos a cinc 
anys, amb un cost mínim de tres mili·
ons d’euros. El món de la salut animal, 
a més, es troba immers en un canvi de 
tendència en el qual sembla imposar·se 
una aposta per la disminució dels trac·
taments en favor de la prevenció. És a 
dir, que es tendeix a incrementar l’ad·
ministració de biològics o vacunes per 
reduir la quantitat de productes farma·
cològics administrats al bestiar (antibi·
òtics o altres tractaments pal·liatius). 
Aquesta nova orientació del sector re·
marca la importància de la inversió en 
R+D i, en aquest marc de canvis, Calier 

Instrumental 
del laboratori 
d’R+D, molt 
important en 
l’estratègia a 
mitjà termini 
de l’empresa.

parteix ben posicionada gràcies a la recent 
ampliació de la planta de biològics de Lleó, i 
a una estratègia que planeja l’increment de 
producte propi en el catàleg, fet que compor·
ta un increment del risc però que en reforça 
la presència en un sector en el qual els bene·
ficis són més elevats. n

L’R+D, un departament estratègic
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prevenir la contaminació 
per agents externs. Uns es·
trictes protocols de neteja, 
el treball en atmosfera con·
trolada i en cambres amb 
lleugera sobrepressió o els 
fi ltres de partícules i mi·
croorganismes garantei·
xen que tots els processos 
es duen a terme de forma 
segura. Això afecta direc·
tament l’estructura física 
de la planta, dissenyada 
per pod er realitzar el man·
teniment sense intervenir 
en les àrees de manipula·
ció, així com el tractament 
dels residus, que disposa 
d’un sistema de clavegue·

ram intern per a les aigües 
que entren en contacte 
amb els diferents compo·
nents. Les GMP estipulen 
un nivell de protecció per 
a cada fase i tipus de pro·
ducte, unes normes que se 
segueixen amb el suport 
d’eines de control infor·
màtiques que permeten se·
guir la traçabilitat dels lots 
i components del producte. 
La seguretat i el control 
de qualitat no acaben amb 
l’envasatge en la línia de 
producció: ja embalats, els 
productes passen un perío·
de de quarantena al magat·
zem, durant el qual els de·
partaments de qualitat i la 
direcció tècnica certifi quen 
que tot el procés ha seguit 
la normativa. n

Arran de la signatura del Pacte en defensa de la indústria a Catalunya, des de fi nal de l’any 
2012, Theknos publica una secció mensual sobre la indústria catalana, les grans empreses 
del passat, les innovacions en sectors tradicionals i les fi tes del disseny industrial.

El cendrer Copenhaguen d’André Ricard
Disseny amb seny

“Tan sols podem parlar d’autèntic disseny quan 
la forma que s’ha donat a un objecte útil és la més 
simple i la més sensata perquè pugui complir 
perfectament la funció per a la qual es destina.” 
Així resumeix André Ricard en l’article “Diseño 
sin equívocos” (La Vanguardia, 1986) la fi loso·
fi a que, segons ell, caldria aplicar al disseny. I 
és una combinació de lògica, seny i elegància la 
que impregna l’obra d’aquest dissenyador nascut 
a Barcelona al 1929, una carrera prolífi ca i di·
latada, curulla d’objectes d’ús quotidià que han 
embellit l’entorn i han fet més còmoda la vida 
dels seus usuaris. Funcional i de formes simples 
i elegants, fet de plàstic emmotllat, el cendrer Co·
penhaguen és una de les creacions més populars 
d’André Ricard. Rebé un premi Delta al 1966, i 
un Delta 25 anys al 1986. n 

fitxa de l’empresa

Laboratorios Calier, SA 

Activitat: empresa de 

salut i benestar animal 

del Grup Indukern 

dedicada a la investigació, 

desenvolupament i 

comercialització de 

productes d’ús veterinari, 

biològics i farmacològics.

Any de fundació: 1968

Empleats: 

730 (140 a Espanya)

facturació (2012): 

116 M€

+c. Barcelonès, 26
Polígon Industrial el Ramassar
08520 les franqueses 
del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 849 51 33
www.calier.es 
marketing@calier.es

Marc Llovera, 
marketing 
manager de 
Laboratorios 
Calier.

Els enormes 
reactors de 
la planta 
de líquids 
funcionen 
de forma 
semiauto-
màtica i 
disposen 
de control 
informàtic de 
totes les fases 
del procés.

producte: Promotor L 
fabricant: Laboratorios Calier, SA
Data d’inici de producció: 1981
producció anual: 400.000 litres 

Amb la col·laboració de Mobles 114
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Per saber-ne més:
n  www.andrericard.com. A la pàgina web d’André Ricard es pot recórrer la 

trajectòria professional del dissenyador barceloní. Escriptor i articulista prolífi c, 
la web inclou una llista de la seva interessant i recomanable producció literària.

n  http://ca.wikipedia.org/wiki/Cendrer_Copenhagen. Entrada a la Viquipèdia 
referida al cendrer Copenhaguen.

n  André Ricard, el disseny del quotidià. Fundació Joan Miró, 1999. Catàleg de 
l’exposició.

n  André Ricard, en resum. Barcelona: Angle Editorial, 2003.

INDÚSTRIA.cAT

Arran de la signatura del Pacte en defensa de la indústria a Catalunya, des de fi nal de l’any 
2012, Theknos publica una secció mensual sobre la indústria catalana, les grans empreses 
del passat, les innovacions en sectors tradicionals i les fi tes del disseny industrial.

El cendrer Copenhaguen d’André Ricard
Disseny amb seny

“Tan sols podem parlar d’autèntic disseny quan 
la forma que s’ha donat a un objecte útil és la més 
simple i la més sensata perquè pugui complir 
perfectament la funció per a la qual es destina.” 
Així resumeix André Ricard en l’article “Diseño 
sin equívocos” (La Vanguardia, 1986) la fi loso·
fi a que, segons ell, caldria aplicar al disseny. I 
és una combinació de lògica, seny i elegància la 
que impregna l’obra d’aquest dissenyador nascut 
a Barcelona al 1929, una carrera prolífi ca i di·
latada, curulla d’objectes d’ús quotidià que han 
embellit l’entorn i han fet més còmoda la vida 
dels seus usuaris. Funcional i de formes simples 
i elegants, fet de plàstic emmotllat, el cendrer Co·
penhaguen és una de les creacions més populars 
d’André Ricard. Rebé un premi Delta al 1966, i 
un Delta 25 anys al 1986. n 
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+c. Barcelonès, 26
Polígon Industrial el Ramassar
08520 les franqueses 
del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 849 51 33
www.calier.es 
marketing@calier.es

Apilable i de formes senzilles, l’osca per 
subjectar la cigarreta va ser una de les 
innovacions del cendrer que, 40 anys 
després de crear-se, s’ha convertit en 
un clàssic del disseny.

Originalment produït per flaminaire, 
Mobles 114 és l’empresa responsable que 
el popular cendrer segueixi produint-se 
des de l’any 2002. 

Amb la col·laboració de Mobles 114
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Tenen sentit els blogs, avui? 
ORIOL LLADó l www.oriolllado.cat

El món 2.0 està avesat als enterraments precipitats. Ja fa 
temps que alguns gurus, fascinats per la nova joguina del 
moment (fos Twitter, Facebook o Tumblr), van córrer a can-
tar les absoltes a les bitàcores. Els blogs no van morir ales-
hores, ni estan morint ara: s’ajusten i es posen al dia, com 
toca fer a tots els instruments útils. Quatre bloguers experts 
reivindiquen la vigència d’un format útil per al professional. 
Té sentit que m’obri un blog 
quan tothom parla de Twit·
ter? En puc treure un bon 
rendiment professional? Em 
costarà diners? Com trec 
partit de la meva presència 
a les xarxes socials? Són 
preguntes pertinents, que 
intentarem respondre en 
aquest article. Abans, però, 
repassarem alguns concep·
tes gens obvis sobre un for·
mat que ha sabut mantenir 
el seu lloc malgrat que se li 

connectat d’avui. El blog 
és una eina important, 
però no l’única, com apun·
ta Gemma Urgell (@gem·
maurgell), periodista i con·
sultora en comunicació i 
estratègia amb viniesfera.
com: “Cada vegada prenen 
més consciència les xar·
xes socials i és important 
tenir una especial cura en 
com ens hi mostrem i de la 
manera que ens relacionem 
amb la resta”. Amb lúcida 
ironia, Trina Milán (@tri·
namilan), antropòloga a la 
Xarxa, afegeix que un blog 
és per a aquells que no en 
tenen prou amb 140 caràc·
ters. El blog, fi nalment, és 
una peça més de la nostra 
identitat digital, amb cla·
res repercussions sobre qui 
som i com ens venem pro·
fessionalment.

AbANS D’ObRIR uN bLOG
“És molt important co·
mençar llegint altres blogs 

—assenyala Francesc 
Balagué— fi xar·se en 
detalls dels altres au·
tors, com interactuen a 
través dels comentaris, 
com organitzen la in·
formació, si utilitzen les 
categories i etiquetes, si 
hi ha pàgines estàtiques, 
etc.” I un cop ens hàgim 
decidit, la Trina Milán ho 
té clar: “Decidir el nom 
amb molta cura, decidir la 
plantilla amb possibilitats 
d’esmenes fàcils… i saber 
que s’ha de ser constant”. 

Wordpress (amb opció 
d’instal·lar en el servidor, 
més robusta quant a ges·

ENGINyERS 2.0

han cantat les absoltes en 
més d’una ocasió. 

“El blog és el portafolis 
públic de tot professional, 
que va construint mica en 
mica, tot recollint allò re·
lacionat amb el seu entorn 
d’interès”, resumeix Fran·
cesc Balagué (@fbalague), 
cofundador de la platafor·
ma Wonference.com i de ru·
tabaobab.com. Un portafo·
lis viu, afegim nosaltres, ja 
que “tota aquesta informa·

ció es va interconnectant 
i enllaçant amb la d’altres 
persones amb interessos 
afi ns, que a través dels cer·
cadors arriben a descobrir 
el blog i el professional, 
i obren noves vies de col·
laboració i networking”. El 
blog és, en aquest sentit, 
una inversió.

Marc Roca (@marcroca), 
consultor especialitzat en 
comunicació digital, agafa 
el fi l en aquest punt: “Allò 
que sabem fer ja no és una 
cosa estàtica que es pugui 
plasmar en un CV clàssic. 
No ens podem mostrar com 
un text pla; cal mostrar·se 
professionalment en temps 
real”. 

La nostra identitat di·
gital com a professionals 
és clau en el món hiper·
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Tenen sentit els blogs, avui? 
ORIOL LLADó l www.oriolllado.cat

tió de la informació i a po·
sicionament en cercadors) 
o Blogger (més intuïtiva i 
marca Google) són dues de 
les opcions més utilitzades 
per la facilitat i opcions de 
customització. Arribats a 
aquest estadi, Marc Roca 
aconsella: “Escull l’editora 
de blogs més adequada per 
als continguts que faràs i 
per al públic a qui et dirigei·
xes, cuida el disseny, inver·
teix en un domini propi”.

Fer un blog té un cost, 
però és sobretot un cost de 
temps, de dedicació. L’im·
pacte econòmic és relativa·
ment petit. De fet, es pot co·
mençar sense domini propi 
i utilitzant alguna de les 
plantilles predefi nides d’al·
gun dels grans serveis més 
utilitzats. Aquesta és una 
opció interessant, en la pri·
mera fase; més endavant, 
es pot sofi sticar l’aposta 
comprant un domini (reco·
manable si es vol prioritzar 
l’eina en l’estratègia comu·
nicativa) o encarregant un 
disseny ad hoc o l’adaptació 
d’alguna plantilla prèvia. 

EL bLOG EN MARxA,
I ARA QuÈ?
“Actualitza’l com a mínim 
un cop per setmana amb 
continguts de qualitat, res·
pon quan et parlin, agraeix 
quan t’ajudin, comparteix 
el millor dels altres i tin·
gues una forma d’escriure 
propera i desinhibida”, as·
senyala Roca. Francesc Ba·
lagué insisteix que és im·
portant anar organitzant 
la informació que entres 

aprofi tant les opcions de 
categoritzar i etiquetar tot 
allò que anem publicant. 
Aquest “ordre” ajudarà 
tant el lector com el nostre 
posicionament a la Xarxa.

És important comple·
mentar el blog amb una 
o diverses xarxes socials. 
Seria pertinent un enllaç al 
nostre perfi l de Linkedin o 
al de Twitter, però només si 
en fem un ús que no inter·
fereixi amb la imatge que 
volem mostrar a la xarxa 
de qui som professional·
ment. n

connectat d’avui. El blog 
és una eina important, 
però no l’única, com apun·
ta Gemma Urgell (@gem·
maurgell), periodista i con·
sultora en comunicació i 
estratègia amb viniesfera.
com: “Cada vegada prenen 
més consciència les xar·
xes socials i és important 
tenir una especial cura en 
com ens hi mostrem i de la 
manera que ens relacionem 
amb la resta”. Amb lúcida 
ironia, Trina Milán (@tri·
namilan), antropòloga a la 
Xarxa, afegeix que un blog 
és per a aquells que no en 
tenen prou amb 140 caràc·
ters. El blog, fi nalment, és 
una peça més de la nostra 
identitat digital, amb cla·
res repercussions sobre qui 
som i com ens venem pro·
fessionalment.

AbANS D’ObRIR uN bLOG
“És molt important co·
mençar llegint altres blogs 

—assenyala Francesc 
Balagué— fi xar·se en 
detalls dels altres au·
tors, com interactuen a 
través dels comentaris, 
com organitzen la in·
formació, si utilitzen les 
categories i etiquetes, si 
hi ha pàgines estàtiques, 
etc.” I un cop ens hàgim 
decidit, la Trina Milán ho 
té clar: “Decidir el nom 
amb molta cura, decidir la 
plantilla amb possibilitats 
d’esmenes fàcils… i saber 
que s’ha de ser constant”. 

Wordpress (amb opció 
d’instal·lar en el servidor, 
més robusta quant a ges·
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ENGINyERS 2.0

En l’enllaç següent trobareu 
diferents adreces que us permetran 
ampliar la informació continguda 
en l’article. https://delicious.com/
oriolllado/theknos0313

Consells per al nou bloguer

Tenir un blog signifi ca dedi-
car-hi temps i ser constant.

1. Cal plantejar-se per què el 
volem i especialitzar-se.
2. Llegir altres blogs i estar al 
dia sobre la informació/opinió 
que volem plasmar. 
3. Val més poc però ben treba-
llat i fer continguts de qualitat.
4. A més d’escriure, és impor-
tant tenir cura de la imatge.
5. Utilitzar les xarxes socials 
per difondre els continguts del 
blog, però sense abusar-ne.

Segons Gemma Urgell, periodista i con-
sultora en comunicació i estratègia.

ció es va interconnectant 
i enllaçant amb la d’altres 
persones amb interessos 
afi ns, que a través dels cer·
cadors arriben a descobrir 
el blog i el professional, 
i obren noves vies de col·
laboració i networking”. El 
blog és, en aquest sentit, 
una inversió.

Marc Roca (@marcroca), 
consultor especialitzat en 
comunicació digital, agafa 
el fi l en aquest punt: “Allò 
que sabem fer ja no és una 
cosa estàtica que es pugui 
plasmar en un CV clàssic. 
No ens podem mostrar com 
un text pla; cal mostrar·se 
professionalment en temps 
real”. 

La nostra identitat di·
gital com a professionals 
és clau en el món hiper·
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ESTIGUES Al DIA

Teatre
bARCELONA
TNC

El dramaturg català Pere Riera és l’autor 
i director d’aquest muntatge, que es pot 
veure al Teatre Nacional de Catalunya fi ns 
al 22 de juny i que protagonitzen Emma Vi-
larasau i Míriam Iscla. Es tracta de la cròni-
ca de la vida d’una família durant els bom-
bardejos de 1938 a la capital catalana. El 
creador de peces com ara Desclassifi cats 
i Lluny de Nuuk diu que és una mena de 
Sonrisas y lágrimas, però amb la ciutat i la 
nostra Guerra Civil com a teló de fons. Sobre 
l’escenari, hi trobareu un duel professional 
d’altura amb dues de les millors actrius de 
casa nostra i un elenc de primera magni-
tud al seu voltant que inclou noms com ara 
Joan Carreras i Jordi Banacolocha. 

Llibres
EL SILENCI DELS TELERS
Assumpta Montellà

Treballadores, criades, sagristanes o dones 
dels amos omplen les pàgines del llibre El 
silenci dels telers, escrit per la historiadora 
Assumpta Montellà (Mataró, 1958) a partir 
dels testimonis de dones que van viure i 
treballar a les colònies tèxtils catalanes de 
principi del segle XX. Les seves experiènci-
es expressen una manera de viure marca-
da per un ofi ci ple de condicions precàries. 
El llibre és un rigorós i emocionat home-
natge a totes aquestes dones. Filles, espo-
ses, mares, àvies, dones de colònies que 
han passat el seu testimoni a altres dones 
de noves generacions que encara viuen 
a les colònies i que vetllen perquè aquell 
passat no sigui oblidat.

Arreu
MuSEu DEL fERROCARRIL
Vilanova i la Geltrú 

Des de 1848, any en què a Catalunya 
es va posar en marxa el primer ferro-
carril de tota la península Ibèrica, el 
tren ha transformat el món, ha par-
ticipat activament de l’economia, ha 
creat un paisatge propi i ha estat un 
dels principals mitjans de transport. 
Al Museu del Ferrocarril de Catalu-
nya us proposen una visita perquè 
us endinseu en el món del tren: un 
món de tècnica i precisió, però també 
d’emocions i records. Aquest espai 
de Vilanova i la Geltrú és el centre 
de referència cultural del ferrocarril a 
Catalunya i organitzen tot tipus d’ac-
tivitats i propostes educatives.

SAlUT I MéS

Mastegar bé aprima 

Ara que arriba el bon temps i agafen força els 
bons propòsits de recuperar la fi gura, és el mi·
llor moment per habituar·nos a menjar bé. Entre 
els hàbits correctes mereix una consideració es·
pecial el fet de mastegar. Els macrobiòtics diuen 
que cada mos s’hauria de mastegar un mínim de 
50 vegades, els metges parlen de la necessitat 
de reduir la mida dels aliments. La masticació 
permet compactar el bol alimentari, estimula la 
secreció de saliva i envia informació al cervell, 
que anticipa la sensació de sacietat. Si mengem 
massa de presa, els senyals arriben quan ja ens 
hem atipat més del compte. Com s’acostuma a dir, 
“la primera digestió es fa a la boca”.  n
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una masticació prolongada anticipa la sensació de sacietat. Això fa que 
mengem menys i que la ingesta de calories innecessàries sigui menor.
El resultat: ens aprimem.
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7.000 enginyers tècnics industrials
llegeixen aquest anunci

Com tu,

Enginyers BCN disposa de canals de comunicació directa als 
col·legiats, a l’abast de les empreses i institucions que vulguin 

difondre els seus productes, serveis, solucions tècniques, 
activitats i coneixements.

Contacte: Ricard Piqué – rpique@cetib.org – Tel. 93 2478722

Consell de Cent, 365-08009 Barcelona
Tel: 934 96 14 20 - ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat
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