
27

Cal transmetre una cer-
ta consciència d’aquesta 
aportació innegable que fa 
el manteniment. El neguit 
del Col·legi envers els seus 
col·legiats comporta que en 
tot moment aprofiti els as-
pectes que poden aportar 
més coneixement en l’àm-
bit de la professió. Per això 
el programa que s’ha pre-
parat per celebrar aquest 
any inclou la participació 
d’experts en els diferents 
camps que tenen a veure 
amb el manteniment, els 
quals aportaran el coneixe-
ment que es vol oferir. Hi 
col·laborarà l’Asociación 
Española de Mantenimien-
to (AEM), una entitat sense 
ànim de lucre fundada l’any 
1977 a Barcelona, on té la 
seu social. L’experiència 
de l’AEM i la dels ponents 
qualificats que participa-
ran en aquest especial Any, 
tots ells vinculats a l’AEM,  
han de despertar el màxim 
interès i participació en les 
activitats que s’aniran fent.

Entrant de ple en el món 
empresarial, en el qual hi 
ha un bon nombre de col-
legiats involucrats en les 
tasques de manteniment, 
cal assenyalar que un bon 
manteniment i el fet de ges-
tionar-lo bé fan que el camí 

INfORMACIó I 
fORMACIó
Un dels factors a conside-
rar per assolir aquest nivell 
és el manteniment, al qual, 
com s’ha dit, el Col·legi es 
dedicarà plenament aquest 
any confiant en l’accepta-
ció i la participació de tots 
els col·legiats. Convé fer ús 
dels coneixements en man-
teniment que els entesos 
ens oferiran perquè les em-
preses sortiran beneficiades 

ARTIClE TèCNIC

invertir en un bon manteniment i gestionar-lo de forma eficient aporta qualitat i compe-
titivitat a les empreses, factors indispensables per situar-se en la primera línia de sortida 
quan la crisi remeti. són molts els beneficis que genera el manteniment empresarial i 
molts els col·legiats involucrats en aquestes tasques. Per això, cal apostar-hi.
PERE RODRÍGUEz  l Coordinador de l’any del Manteniment 

L’aposta pel manteniment 

per situar-se en els primers 
llocs de la cursa de la com-
petitivitat s’assoleixi sense 
dificultats. És cert que vi-
vim uns moments difícils 
per aquesta crisi greu i 
dura que sembla que no re-
met, que va deixant bastant 
tocades moltes empreses, de 
totes les dimensions, i que 
provoca conseqüències més 
greus potser a les petites i 
mitjanes. Però s’ha d’estar 
preparat per a la recupera-
ció i s’ha de fer el que cal-
gui per ser dels primers en 
la línia de sortida d’aquesta 
cursa quan sigui l’hora.



THEKNOS 181 MARÇ DE 2014

ARTIClE TèCNIC

la reducció 
del consum 
energètic i 
dels processos 
contaminants 
són alguns 
dels beneficis 
d’un bon 
manteniment
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de la informació adquirida. 
Encara més si entenen que 
la formació no és solament 
un cost, sinó també un valor 
imprescindible i irrenun-
ciable que s’ha de tenir en 
compte en els pressupostos. 
En cas que en dubtin, se’ls 
pot recordar aquella frase 
que ha corregut arreu del 
món per la seva simplicitat, 
però també per la seva certe-
sa: “Si la formació et sembla 
cara, prova-ho amb la ig-
norància”. Continuar avan-
çant només amb ignorància 
és una tasca difícil per a les 
empreses. 

Estem immersos en un 
món tan competitiu que 
hom no es pot permetre 
perdre cap oportunitat de 
millora. En el terreny del 
manteniment passa el ma-
teix, perquè el manteniment 
del passat no té res a veure 
amb el del present i encara 
menys amb el que es tindrà 
en el futur. No em refereixo 
pas a la tasca feta amb les 

mans, la dels oficis, sinó a la 
determinada pel nivell tec-
nològic i també al que com-
porta la seva gestió. Les mà-
quines i instal·lacions són 
més sofisticades tecnològi-
cament, però evidentment 
molt més fiables, tenen una 
vida més llarga, són molt 
més eficients, tenen uns ni-
vells alts de productivitat 
amb produccions més eleva-
des i d’una qualitat millor; 
en definitiva, més guanys 
per la reducció de costos que 
implica. Però també com-
porta un nivell molt més alt 
de coneixements tècnics. 

Joan Mitjavila, un bon 
company de l’AEM, escri-
via que el desenvolupament 
de les denominades noves 
tecnologies ha incidit de 
forma decisiva en la millo-
ra de l’eficàcia del manteni-
ment, considerada de forma 
general. En els aspectes 
que es refereixen a la ges-
tió i, particularment, a la 
incorporació de mitjans i 

sistemes de predicció i mo-
nitorització, i telegestió, els 
avenços en manteniment  
i operació d’instal·lacions i 
sistemes són i continuaran 
sent espectaculars. La intel-
ligència artificial ha assolit 
la maduresa funcional, s’ha 
incorporat als sistemes i a 
les instal·lacions, i ha apor-
tat avantatges innegables 
de tota mena en la segure-
tat, la productivitat, la qua-
litat dels productes o el ser-
vei que presten. 

GESTIó EfICAÇ 
Això fa, evidentment, que 
el paper del manteniment 
tingui un altre nivell i que 
la seva participació com-
porti un coneixement apro-
fundit del que es manipula, 
especialment en el servei 
del sistema, i de la mane-
ra com es pot gestionar 
de forma eficaç a fi que no 
afecti ni la productivitat ni 
la qualitat de producte. El 
professional del manteni-
ment té uns coneixements 
pràctics i tècnics bàsics que 
s’han de completar amb els 
de les aplicacions tecnolò-
giques pròpies del sector o 
especialitat de cada cas en 
particular. Tot aquest con-
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l’experiència  
del manteniment
ha de servir 
per dissenyar 
equips i 
productes més 
fàcils de reparar

junt comporta que aquest 
professional del manteni-
ment adquireixi un sentit 
comú tècnic i pràctic que 
s’incrementa i perfecciona 
tan sols amb l’evolució de 
l’experiència que facilita 
aquesta ampliació contínua 
del coneixement.

DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
D’altra banda, d’acord 
amb el que diu Juan Pe-
dro Maza, expresident de 
l’AEM i expert en manteni-
ment, el manteniment pot 
col·laborar de forma efec-
tiva en el desenvolupament 
sostenible quan s’aconse-
gueixen períodes llargs de 
funcionament de les instal-
lacions sense avaries i amb 
un ús eficient, perquè mi-
nimitzar el nombre de pa-
rades implica un consum 
energètic més baix, de ma-
nera que es redueix el re-
buig de la producció i el 
consum de peces de recan-
vi no és excessiu. 

Igualment, un manteni-
ment de qualitat pot acon-
seguir un allargament pro-
fitós del cicle de vida útil de 
les instal·lacions, cosa que 
implica endarrerir l’adqui-
sició d’equips i materials 

nous i, sens dubte, aconse-
guir un estalvi en el cost, 
així com un estalvi d’ener-
gia. També cal considerar 
que l’experiència del man-
teniment s’ha d’utilitzar en 
la fase de disseny d’instal-
lacions noves amb l’objec-
tiu de fer-les més fiables i 
mantenibles, així com per 
obtenir equips i productes 
més fàcils de reparar i de 
vida més llarga. Per tant, 
el manteniment pot contri-
buir d’una forma efectiva a 
reduir el consum de matè-
ries primeres i d’energia, 
i a reduir els processos 
contaminants, és a dir, ha 
de ser un agent bàsic en 
el procés del “desenvolu-
pament sostenible”. Això 
s’assoleix en les organitza-
cions de manteniment que 
obtenen nivells elevats de 
qualitat en la seva gestió.

EL fACTOR HUMÀ
En tot el context del man-
teniment és molt important 
de tenir en compte la per-
sona, des del punt de vista 
del coneixement i també per 
ella mateixa. La persona és 
el valor més important que 
té qualsevol organització, 
i, per tant, se l’ha de tenir 
en compte si es vol avan-
çar en la millora contínua. 
Totes les direccions empre-
sarials ho han de tenir ben 
present amb relació als seus 
comandaments. Pel que fa 
al manteniment, això tam-
bé es dóna, per la qual cosa 
els caps de manteniment  
han de saber formar un 
grup de treball amb les per-
sones de l’equip, siguin tèc-
nics o especialistes, un grup 
en el qual la participació i 
col·laboració siguin plenes. 
Això s’assoleix formant la 
gent en el treball en equip. 
L’opinió i l’experiència dels 
membres d’un equip són es-
sencials i s’han d’integrar en 
les tasques si es volen aconse-
guir resultats positius. És un 
benefici per a l’empresa i per 
a l’equip humà. A la persona 
li agrada ampliar coneixe-
ment, però vol que la tinguin 
en compte, i ha de participar 
per sentir-se motivada. n
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