
 

Treball del Grup Territorial de l’Anoia del Col·legi d’Enginyers Tècnics 

Industrials de Barcelona per fabricar un respirador de campanya a 

Igualada durant el confinament de la pandèmia pel Coronavirus 

Des del Grup Territorial de l’Anoia del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, 

aquests dies de confinament, veient les necessitats sanitàries, ha sorgit la inquietud al grup per 

fabricar un respirador automatitzat de campanya; en concret vèiem la possibilitat de fabricar a 

Igualada el respirador de la iniciativa d’OxyGEN (https://twitter.com/OxyGEN_Project_), que 

han fet un prototip que creiem viable:  

https://youtu.be/0386hOgcQTA  

En el període de temps que ens ho mirem i remirem veiem que d’aquest prototip en una 

setmana ja han fet 5 versions més, aquí podeu veure dos passos més del procés més avançat:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=HOVDoSwaTuc&feature=emb_logo   

https://twitter.com/OxyGEN_Project_/status/1242050833547776001 

Una vegada iniciats alguns contactes ens hem assabentat que s’estaven fent treballs paral·lels, 

per necessitats sanitàries, a Igualada=Disseny i TIC-Anoia, creant el grup de treball MALLA, on 

hi ha molts industrials d’Igualada i comarca, i el que no volíem era treballar paral·lelament, 

sinó unir esforços i pujar-nos al carro. Per això ens varem unir a aquest grup del projecte 

MALLA. Aquest projecte està fent viseres amb impressores 3D, obreportes (amb l’avantbraç 

enlloc de amb la mà) també amb impressores 3D, també estudien de fer ulleres i, el nostre 

grup, un respirador de campanya. 

Sabíem que a l’Hospital d’Igualada (ni cap altre) no voldrien equips que no estiguessin 

homologats, però això no va suposar que no ens poséssim a estudiar com fer-los per anar 

guanyant temps, perquè necessitat d’equips n’hi ha. 

Vam contactar amb OxyGEN, que estan al Telegram i Slack del grup MALLA, els quals ja havien 

parlat amb el Clínic i Can Ruti per les homologacions. Amb el Clínic ja havien fet proves i tenien 

feedbacks de coses a canviar, fins aconseguir homologar-lo, sembla que van per bon camí. De 

fet un dels models sembla que ja està aprovat, i ara  l’espera de l’homologació. 

Des del Grup Territorial de l’Anoia del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

estem a disposició del grup del projecte MALLA i d'OxyGEN per col·laborar en el que 

modestament puguem.  

En data 23 de març ja hem rebut material de metacrilat (subministrat per un proveïdor de 

Manresa, que ja ha portat les peces tallades segons els dissenys d’OxyGEN) per construir el 

respirador i l’hem avaluat, estudiat el muntatge, i hem vist el que mancava per al muntatge. 

https://twitter.com/OxyGEN_Project_
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0386hOgcQTA
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D26%26v%3DHOVDoSwaTuc%26feature%3Demb_logo
https://twitter.com/OxyGEN_Project_/status/1242050833547776001


 

 

 

El dia 24 de març hem continuat amb el muntatge. 

Des del grup MALLA s’ha publicitat el material que ens faltava:  

 

 



 

Hem comprat barra roscada i a treballar. Des de companys de MALLA ens han fet arribar un 

motor de neteja parabrises i un ambú. 

A última hora de la tarda, fora d’horari ens han obert un magatzem de material elèctric a 

través d’un instal·lador amic que ens ha ajudat, i hem aconseguit el dimmer led 12V regulable. 

                  

 

El dia 24 s’ha muntat el primer, però ja s’ha començat el segon. 

 

 

 



 

Fotos del muntatge: 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

El dia 25 hem aconseguit posar-lo en marxa, i l’hem deixat tota la nit en funcionament.  

Tenim gairebé 3 equips muntats. 

 

 

 

El dia 26 hem vist que la prova d’estrès a sigut favorable, continua treballant sense incidències.  

Els dies posteriors continua el muntatge de més equips, es van fent millores, diferents opcions, 

proves,... 

El dia 30 de març arribem a tenir 30 unitats muntades. 

El dia 31 de març es difon una nota de premsa, la qual genera molta difusió a premsa escrita, 

webs i ràdio. 

El dia 1 d’abril ens truca el Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. Quim Torra, per 

felicitar-nos i agrair la nostra tasca. 

 

 



 

 

Continuem treballant, però topem amb l’homologació: 

Finalment l’Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios no ha homologat el 

nostre respirador. Ha homologat l’equip que ha dissenyat el mateix equip d’OxyGEN, amb un 

funcionament inicial igual que la versió que hem fabricat nosaltres, però que una vegada s’ha 

treballat a la planta de Seat i amb altres empreses pel mig, s’han fet les coses d’una manera 

més industrialitzada, incloent una certificació de compatibilitat electromagnètica, que ha sigut 

imprescindible per la seva validació. Les altres versions que ha creat OxyGEN i que és la que 

hem fet el grup d’EnginyersBCN a l’Anoia no tenen validació, ni la tindran en breu, atenent que 

s’haurien de fer moltes tramitacions, començant de molt enrere i que ara no tenen la 

necessitat imperiosa amb la producció a Seat ja en breu en marxa. 

El dia 2 d’abril  hem visitat OxyGEN i ens han ensenyat el desenvolupament dels equips que es 

produiran i ens han confirmat que el procés de les validacions ha arribat fins aquí, no te més 

recorregut.  

També hem subministrat dos respiradors a la clínica Delfos de Barcelona, per tal que puguin 

fer proves i veure el funcionament o el que considerin. D’entrada els ha agradat molt. 

Des del nostre grup es continuarà treballant per acabar els equips disponibles, arribarem a 100 

unitats. El sistema és una mecanització automàtica d’un resucitador, per la qual cosa és un 

equip que pot salvar vides; considerem que en cas d’emergència extrema, com és el cas, i en 

qualsevol hospital o centre mèdic, en cas de necessitat urgent per algun pacient, sense altre 

alternativa disponible, el nostre equip és un recurs més disponible, encara que sigui un últim 

recurs. 

Els nostres respiradors de campanya es continuaran produint, estaran disponibles per a 

qualsevol hospital, clínica o centre mèdic que els pugui utilitzar o tenir disponible. Els 

acabarem, els desinfectarem amb tractament amb llum ultraviolada, els protegirem i els 

tindrem a disposició. Que és el mateix que passarà amb altres iniciatives i equips d’altres 

makers que s’han fet per Catalunya i per la resta d’Espanya. 

En data 7 d’abril també hem entregat 2 equips a l'hospital de Granollers, 3 per una residència 

de Cardedeu, algun més a una residència de Mataró, i ja han sortit també fora de Catalunya 

(Aranda de Duero i Saragossa). 

A les residències oferim l’equip com l'equip un aparell que no és un respirador per estar 

intubat, ho estem oferint com un equip per ajudar a l’automatització de la maniobra 

d’assistència a la respiració, és a dir, substituir a la persona que acciona manualment l’equip 

per a donar aire a un pacient quan no es disposa de mes recursos, d’aquesta manera es 

permet als professionals mantenir en respiració al pacient fins que arribi l’assistència. 

En data 8 d’abril ja disposem de 50 equips muntats. Arribarem a muntar-ne 100 unitats. 

 

 



 

 

La web del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ha fet una apartat amb tot el 

recull d’informació: https://www.enginyersbcn.cat/colegi/covid19_gt_anoia.html 

 

 

      

      

 

L’equip també està treballant estudiant per certificar unes mascaretes protectores fetes amb 

teixit i amb filtres de material paper fungible, amb molta col·laboració empresarial i molta 

disponibilitat de fabricació. 

  

https://www.enginyersbcn.cat/colegi/covid19_gt_anoia.html


 

Equip EnginyersBCN Jordi Gassó - Mecanitzats Gassó 

Toni Cuevas - Waterologies Josep Antoni Torilo - Diutex 

Toni Izquierdo - Leicester Trade Center Josep Payola - MB Papeles Especiales 

Josep Maria Garí Josep Soteras - Tallers Soteras 

Prudenci Sardà Josep Maria Almacellas 

Miquel Pintó - Urban Solutions Josep Maria Pujol - Idneo 

Roger Farrés Lluis Cano - Tefisa 

Sònia Bautista - Barcelona Technical Consultancy Lorena Grados - Kunectors 

Joan Casanovas - Leancat Lorena Guilera - Tefisa 

Marc Pujol Luís Joma - Saltoki 

Sergi Albet - EnginyersBCN Manel Ortíz 

Miquel Darnés - EnginyersBCN Marc Bernáldez  

 
Marc Paré - Ments Creatives 

OxyGEN: Marta Crusat - Dra. de SEM 

Ignasi Plaza, Lluís Rovira, Pol, Marta Martí - EnginyersBCN 

Lucas, Joan Guasch i Andrei Microstep 

 
Miquel Ribalta - Acerinox 

Col·laboradors: Miquel Vives - Ajuntament d'Igualada 

Albert Palomas - MALLA Miriam Tello - DOGA 

Alex Trepat - Fotoclick Montse Peidró - Infermera de SEM 

Anna Marsal - UEA Montse Pinyot - Framun 

Antonio Egea - Tex51 Montse Soler - Cambra de Comerç 

Arnau Costa - Amida4 Pablo Osorno - J. Vilaseca 

Borja Artigas - Tefisa Patricia Illa - Ajuntament d'Igualada 

Carles Bas - Sanitari Pep Bayà - Sanitari 

Carles Margets - ELM Pep Méndez - CardioSOS 

Cels Llorenç - J. Vilaseca Pere Barrios Cambra de Comerç 

César Ariño - Amortidors Ollé Pere Masagué - Robena Logística y Desarrollo 

Cheng Ping - Idneo Pere Ollé - Amortidors Ollé 

David Fernandez - MB Papeles Especiales Roger Canosa - Asonac 

Denis Boglio - Fitaller Santi Plans - Sucesores J. Pons 

Digitall Sergi Delgado - DGPC 

Esperanza Grado - Kunectors Sílvia Cordomí - Institut Català de la Salut 

Eva Valldaura TIC Anoia 

Fitaller Toni - Petroinstal 

Francisco Perez - Tefisa Toni García - DOGA 

Gerard Pujol - Waterologies Toni Gualda 

Igualada=Disseny Toni Riba - Alfil.BE 

Impressions.cat Transport Sanitari de Catalunya 

Jesús Félez - Subministraments Félez Txell Pineda - Outllier Consulting 

Joan García Waam 

Juan Gracia - EnginyersBCN Xavi Bustos - Comercial Godó 

Joaquim Torras - Amida4 Xavier Cabello  

Jordi Bernadet - Transport Bernadet Xavier Font - Col. Eng. Obres Públiques 

Jordi Fornells - BAXI Xavier Torredemer - J. Vilaseca 

Jordi García - SAI Computers Xavier Riba - Impressions.cat 


