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En el decurs d’una vida hi ha 
moments per a tot, per a les 
alegries, per a les tristeses, 
per a néixer, i fins i tot —i és 
llei de vida— per al traspàs. És 
evident que la nostra existèn-
cia està condicionada per tots 
aquests moments i, com és 
natural i humà, pretenem que 
determinats tràngols siguin el 
més curts i menys dolorosos 
possible. Però, hi ha moments 
que sembla que no s’acabin 
mai, com aquesta malaurada 
crisi i les conseqüències que 
ens estan envaint. Els nostres 
pares i avis varen sofrir les ca-
lamitats i penúries dels conflic-
tes bèl·lics i llurs conseqüènci-
es, que en la primera part del 
segle passat van devastar tant 
el nostre país com aquesta Eu-
ropa que fins fa poc prometia 
ser la vall de Shangri-La. Des 
del 2007, estem immersos en 
una davallada que no sembla 
trobar aturada i està clar que 
no té la magnitud, ni molt 
menys, de la situació que es-
mentava abans. Aquesta és 
una situació incruenta i en la 
qual no hi ha destrucció, però 
el mal i les conseqüències mo-
rals i materials per a molts ciu-
tadans poden ser irreversibles. 

Així no es pot ni viure ni 
treballar! La tristor llangueix 
als que van a treballar, la ciu-

tadania pateix pels seus estal-
vis, els jubilats per les seves 
pensions, hi ha famílies que 
estan en la por de perdre la 
seva llar i, mentrestant, ens 
adonem que uns quants “es-
pavilats” han omplert els seus 
sarrons sense cap mena de 
pudor ni de vergonya, i per a 
més despropòsit, a molts ciu-
tadans se’ls exigeix que com-
pleixin responsablement amb 
els deutes que van adquirir; 
en canvi, als espavilats sem-
bla que no hi ha forma d’exi-
gir-los responsabilitats.

Aquest no és el món que 
desitgem per als nostres fills 
i néts, on no hi hagi valors 
com l’honestedat, la generosi-
tat i la solidaritat, valors que 
sembla que alguns han deixat 
de tenir en el seu vocabulari 
mental. Cal fer tornar la il-
lusió a tothom per tirar enda-
vant i que tots sense excepció 
ens posem a bregar per aixe-
car la nostra indústria; crear 
i defensar dignes llocs de tre-

ball, tornar a crear riquesa 
que arribi a tothom, per tal 
que el nostre jovent no hagi de 
marxar lluny per guanyar-se 
les garrofes; els jubilats no 
visquin en el temor de perdre 
el que han guanyat en tota 
una vida de treball, i que les 
llars siguin per a les famílies 
el castell de la seva intimitat 
i independència, tot plegat en 
un entorn democràtic i de lli-
bertats. 

Tot exclamant un fort i 
potent no a la desesperança, 
confiem que la seriositat i la 
responsabilitat de tots ple-
gats, governants i ciutadans, 
provoqui una reflexió gene-
ralitzada, que tot aprenent 
dels propis errors faci que, a 
poc a poc però amb fermesa, 
desapareguin les angoixes 
que ens tenallen, millorin les 
expectatives de les noves ge-
neracions i aconseguim, en 
la mesura del que sigui pos-
sible, una societat molt més 
justa i solidària. n

Una reflexió per a l’esperança

Cal que tots ens posem  
a bregar per aixecar  
la nostra indústria i  
recuperar la il·lusió 
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20 Més d’un segle de 
cursa robòtica

Els robots amb forma humana han deixat la ciència-
ficció per començar a obrir-se pas en aplicacions 
especialitzades. Les màquines humanoides tenen ara 
sensors de gran resolució, extremitats de tacte delicat 
i sistemes d’intel·ligència artificial que els permeten 
guanyar terreny fins i tot com a guies. Catalunya no es 
vol quedar a la cua en aquest camp.

ENTREVISTA

16 Verònica Fumanal, 
experta en  
comunicació política

En temps en què la crisi, la corrupció i l’espionatge són 
en boca de tothom conversar amb l’autora de destacades 
anàlisis de la darrera campanya al Parlament és un exer-
cici que, sense perdre el rigor i el màxim respecte, convida 
a pensar la política d’una forma planera i directa. Verònica 
Fumanal ha creat Politikom, una consultoria especialitzada 
en comunicació política, pública i institucional.
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La pregunta del mes

Quin d’aquests models creieu que és el més apropiat per a 
les titulacions de grau?

El 3 + 2 té més defensors, però més de la meitat 
dels enquestats demana reflexió abans de tornar-
ho a canviar.

24 %

20 %

56 %

el 3 + 2. rectificar com abans millor els errors és un encert.

el 4 + 1 actual s’ajusta més a la durada efectiva dels 
estudis. 

abans de tornar a reformar el sistema cal fer una reflexió 
en profunditat.

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

opineu a www.enginyersbcn.cat

l’ENqUESTA DEl WEB

TOTAL VOTS: 54

56 %

20 %

24 %

Seguiu-nos al Twitter
@RevistaTheknos

maig

abril

27 abril

4a. Cursa Intercol·legial
Organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, juntament amb dotze col·legis més, aquesta cursa 
té un recorregut de 10 quilòmetres. El tret de sortida es donarà 
al passeig Olímpic del Port Marítim de Barcelona.

7 de maig

Un món en infraroig.  
Jornada tècnica de termografia
En aquesta conferència es parlarà de la tècnica de la 
termografia infraroja i s’aprofundirà en la termografia aplicada 
al manteniment industrial i a l’eficiència elèctrica. També es 
repassarà la normativa i es coneixeran la tecnologia emprada 
en càmeres termogràfiques. La jornada es farà al Tecnoespai 
de 16.30 a 20.30 hores.

Del 7 al 23 de maig

Lider i Calener. Certificador energètic d’edificis: 
el complement constructiu per a l’enginyer
El curs pretén complementar els coneixements tècnics en 
instal·lacions d’enginyers amb la formalització de l’envolupant 
de l’edifici per projectar i rehabilitar habitatges d’alta eficiència 
energètica dins del marc 20 20 20. Les classes constaran de 
36 hores lectives repartides en 9 jornades, en les quals es 
coneixeran les dinàmiques actuals d’estalvi, les certificacions 
energètiques legals i les subvencions administratives.

15 de maig

Taller de plantes aromàtiques i medicinals
La finalitat d’aquest taller és apropar el cultiu ecològic a 
persones sense coneixement previ perquè cadascú pugui crear 
la seva farmaciola de plantes aromàtiques i medicinals amb 
un hort urbà. A més, el taller també introduirà els fonaments 
de la fitoteràpia. L’activitat la impartiran especialistes de La 
Despensa Verde, de 17.30 a 20.30 hores al Tecnoespai.

Del 15 al 29 de maig 

Curs de disseny, càlcul i pràctica d’instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió
Aquest curs se centrarà en els cicles de vida de projectes, 
en l’estructura del sistema elèctric i en els centres de 
transformació i instal·lació d’enllaç. També es faran pràctiques 
al taller, com l’engegada i parada d’un motor trifàsic de gàbia. 
El curs té una durada de 24 hores repartides en 6 sessions de 
4 hores, a la seu del Col·legi.

Consulteu l’agenda d’activitats completa a
www.enginyersbcn.cat/agenda.

Fe d’errors: Antonio Carrillo va renovar el càrrec de degà l’any 2001 i no al 2011 com va 
publicar-se en el THEKNOS núm. 171.
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El camí de la desigualtat
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A mitjan  de març, Eurostat, 
la fàbrica d’estadístiques de 
l’eurozona, ens feia saber que 
Espanya és el país on més 
han caigut els salaris per tre-
ballador el quart trimestre 
del 2012 —més del 3 %— i 
ja plou sobre mullat. Això té 
dos efectes immediats. Un, de 
molt negatiu, que és el menor 
poder adquisitiu de les famí-
lies (les que tenen gent que 
treballa, és clar) i que té un 
reflex immediat en el seu con-
sum. Aquest consum, segons 
la Contabilidad Nacional, ja 
fa uns 17 trimestres que està 
en descens, dins els comptes 
de l’economia espanyola. 
I com no ha de caure, si els 
salaris ja hem vist com bai-
xen, l’atur puja i els preus al 
consum creixen (a Catalunya, 
al febrer) al 3,3 % interanual? 
No cal ser gaire llest per infe-
rir que el sector més afectat 
—el comerç— fa molts trimes-
tres que té la facturació a la 
baixa i redueix costos com pot 
(amb menys acomiadaments, 
per cert, dels que caldria es-
perar) i deixa —en molts ca-
sos— els marges a un nivell 
de subsistència o per sota. 

AbArATir PEr EXPOrTAr
És l’anomenada desinflació 
competitiva, diuen els savis 
de l’economia. Si el mercat 
domèstic no funciona, hem 
d’exportar el que produïm 
i, per exportar, hem de ser 
competitius i, per ser-ho, els 

nostres preus a l’exterior 
han de ser més baixos que 
els de la competència. Fins a 
l’entrada de l’euro, ho soluci-
onàvem devaluant la mone-
da. La posàvem un 30 % per 
sota i abaratíem immediata-
ment els nostres productes 
i serveis per als estrangers. 
Ara no podem fer-ho i per 
arribar a efectes semblants 
hem de rebaixar preus, ajus-
tant plantilles i retallant 
salaris. I aquest representa 
que és l’aspecte positiu de la 
baixada de salaris esmenta-
da abans. Això, llegit en un 
manual d’economia resulta 
impecable. Però la realitat és 
tossuda i no sempre és com 
els llibres voldrien que fos. 

CAdA COP MéS PObrES
Per mi, hi ha dos fets cabdals 
perquè no sigui ben bé com 
diuen els llibres. La realitat 
és d’ordre psicològic. De fet, 
la caiguda de consum —i de 
l’activitat econòmica— que 
genera la por és superior a 
l’estimada pels models eco-
nomètrics. El mateix Olivier 
Blanchard, economista en 
cap de l’FMI, ho va reconèi-
xer fa uns mesos. “Això se’ns 
escapa de les mans”, va ve-
nir a dir. Però no només és 
la por. Deixant a banda la 
ràbia per la corrupció que 
viu el país, hi ha un grau de 
desmoralització difícilment 
mesurable dins la població, 
a causa d’un efecte paral·lel. 
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EN SEGONS

Després de la revolució in-
dustrial, el gran salt pen-
dent dels humans és la 
revolució robòtica. Països 
com EUA i Corea invertei-
xen grans quantitats de di-
ners en formació i recerca, 
perquè el desenvolupament 
de la robòtica i, en especial, 
la integració dels robots a 
la vida quotidiana, és vist 
com un pas estratègic per 
a la humanitat; un salt de 
grans dimensions, equipa-
rable a una revolució. 

La recerca s’ha ocupat 
durant molts anys de crear 
robots més intel·ligents, de 
proposar diferents arqui-
tectures... però l’interès ja 
no se centra tant en el ro-
bot industrial clàssic —on 
els escenaris i tasques són 
molt rígids— sinó en el ro-
bot domèstic. Ara, el gran 
tema de la recerca és com 
els robots poden col·laborar 
amb els humans, i això 
passa per fer-los molt més 
segurs. Perquè el robots 
puguin relacionar-se, i so-
bretot garantir la seguretat 
quan hi ha contacte, han de 
percebre tots els elements 
que els rodegen i han d’ac-
tuar de manera més intel-

Els reptes de la robòtica

ligent. Arran de l’accident 
de Fukushima, ha agafat vo-
lada el desenvolupament de 
robots capaços d’ajudar-nos 
en un entorn de desastres. 
Tanmateix, la nova onada 
continua sent el robot do-
mèstic. Són dos models de 
negoci diferent, el primer, 
amb poques unitats molt 
cares a la venta, es basa en 
el manteniment; el segon, a 
produir moltes unitats i que 
siguin accessibles. 

A Catalunya invertim 
poc en innovació i recerca, 
també des de la indústria, 
malgrat que moltes apli-
cacions de la robòtica avui 
són comercials. Tenim un 
bon planter entre els estu-
diants de secundària. Enti-
tats i instituts convoquen 
concursos sobre robots i ge-
neren així, vocacions cien-
tífiques. Ens falta encara, 
que la universitat és cregui 
que la robòtica és estratègi-
ca i programi estudis espe-
cífics. El gran repte, però, 
rau a superar l’abisme en-
tre recerca i indústria. Els 
centres de recerca com l’IRI 
hem de ser partners tecno-
lògics. Només així, el plan-
ter tindrà oportunitats. n
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Guillem Alenyà ribas
Investigador del laboratori de
percepció i manipulació.
Institut de Robòtica
i Informàtica Industrial,
CSIC – UPC.
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Els que 
cobren un 
salari mínim 
suposen ja el 
10 % d’ocupats

Fixem-nos amb el detall: fa 
uns anys, els qui cobraven el 
salari mínim eren una ínfima 
part dels treballadors, men-
tre que avui ja són el 10 %. 
Poca broma! Això comporta 
un fort empobriment de la so-
cietat i, sobretot, de les capes 
mitjanes, que van baixant de 
nivell. Però, a més, s’hi afe-
geix l’efecte comparatiu. En 
el mateix temps que patim 
l’empobriment progressiu, 
ens adonem que les cúpules 
de les empreses de l’Íbex 35 
han augmentat al 2012 els 
seus guanys un 23    %. Creix 
brutalment la desigualtat, 
un dels càncers que ens dei-
xa aquesta crisi.

I el segon fet és de caire 
pràctic. La marxa de l’eco-
nomia no és igual per a tots. 
Un funcionari ha perdut un 
11 % de salari (diu Euros-
tat)… o bastant més. Un tre-
ballador d’una empresa no 
exportadora ho passa molt 
pitjor que el d’una que sí que 
exporta. Les desigualtats , 
doncs, van creixent per totes 
bandes: per edat, per sexe, 
per tipus d’empresa on es 
treballa, per salaris, per ca-
pacitat de consum… sense 
parlar de les tradicionals, en 
funció dels patrimonis here-
tats. En definitiva, si no hi ha 
aviat un cop de timó, estem 
fent una societat on la convi-
vència serà cada vegada més 
complicada i on l’esclat social 
deixarà de ser una utopia… n



AhIR, AVUI I DEmà
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“No penso mai en el futur. 
Arriba de seguida”, va dir 
Albert Einstein. Doncs sí, el 
futur ja el tenim aquí. Els 
col·legis professionals es 
trobaran, segurament, a fi-
nal d’estiu amb l’anomenada 
Llei de serveis professionals, 
que canviarà les regles del 
joc. Pel que sembla, la llei 
no tindrà en compte que els 
col·legis han de defensar 
els col·legiats, però també 
els  usuaris dels serveis dels 
professionals, és a dir, la so-
cietat. Per tant, amb aquesta 
llei sembla que el govern de 
l’Estat obviarà, en part, la 
col·legiació obligatòria i vol 
modificar substancialment la 
reserva d’activitat, dos pilars 
dels actuals col·legis i de les 
professions regulades. Cal 
dir que la legislació catalana 
és molt més favorable als col-
legis, però —almenys de mo-
ment— Catalunya en lleis bà-
siques, com segurament serà 
aquesta, hi té poc a dir.

Així doncs, el govern cen-
tral s’oblidarà que la compe-
titivitat no només es basa en 
els preus, sinó en la qualitat, 
la seguretat i la responsabili-
tat, entre altres aspectes. I ja 
hem vist on ens ha portat la 
desregulació financera. Per 
tant, el Col·legi s’ha de seguir 
reinventant, com està fent 

Theknos proposa fer un recorregut per les fites més importants del Col·legi en tres capítols: l’ahir, l’avui i el demà d’una institució 
que avança en paral·lel amb la professió. El tercer i últim lliurament analitza els canvis legislatius que afectaran els col·legis 
professionals i apunta els principals reptes de la institució. 

Instal·lats en el futur
MiquEL dArNéS l Enginyer tècnic industrial i periodista 

constantment, si vol continu-
ar existint com a tal.

SOLuCiONS PEr  
FrENAr L’ATur
D’altra banda, la crisi econò-
mica sembla que ha vingut 
per quedar-se. Per tant, el 
Col·legi ha d’afrontar una re-
alitat fins fa poc gairebé des-
coneguda: hi ha companys a 
l’atur. Per tant, caldrà apos-
tar fort per donar suport a 
aquest col·lectiu. Caldrà ei-
xamplar els horitzons de la 
nostra borsa de treball i ser 
conseqüents amb el Pla Bo-
lonya, que va ser creat, en-
tre altres coses, per facilitar 
la mobilitat europea. Caldrà, 
també, incentivar l’esperit 
emprenedor per crear la prò-
pia ocupació. 

A més, farà falta motivar 
més els nous titulats en engi-
nyeria perquè es col·legiïn. 
Així com també captar les 
noves especialitats com ara 
l’energètica o mecatrònica, 
entre d’altres, i no oblidar 
la de disseny industrial. No 
serà fàcil. El Col·legi haurà 
de conviure amb la compe-
tència d’Internet i dels mò-
bils, que ofereixen informa-
ció i serveis gratuïts, però 
també haurà d’usar-los per 
atraure aquestes noves ge-
neracions.

LES OPOrTuNiTATS
Ara bé, si fins ara hem par-
lat d’amenaces, també hem 
de parlar d’oportunitats. Cal 
tenir clar que els titulats 
en enginyeria de l’àmbit in-
dustrial han de col·legiar-se 
obligatòriament als col-
legis d’enginyers tècnics 
industrials, perquè el grau 
d’enginyeria s’equipara a la 
nostra professió, com així es 
preveu en els nostres Esta-
tuts. Tan senzill com això. 
Per tant, hem de seguir 
fent les accions necessàries 
per cuidar aquest viver de 
futurs col·legiats. Els es-
tudiants han de saber des 
del primer moment que hi 
ha un col·legi que els està 
esperant per fer-los créi-
xer professionalment i per-
sonalment. La col·legiació 
s’hauria de convertir en un 
pas natural, en un acte qua-
si reflex, semblant a treure’s 
el carnet de conduir als 18 
anys. Per aconseguir-ho, cal 
que els titulats ho conside-
rin necessari i imprescindi-
ble per a la seva vida profes-
sional. Tot un repte.

Un altre punt bàsic del 
futur dels col·legis passa per 
obrir-nos cada cop més a la 
societat. El nostre Col·legi ho 
ha fet força, però n’hi ha que 
ni tan sols s’ho han plante-
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jat. I per desgràcia a vegades 
se’ns posa a tots en el mateix 
sac. Hem d’aconseguir que el 
ciutadà tingui una percepció 
dels col·legis diferent de la 
que té ara. Hem de ser vistos 
com un aliat útil i necessari, 
i no com un ens tancat en si 
mateix. Ara bé, això és una 
feina de comunicació enorme 
que necessitaria el suport de 
les administracions, perquè 
no hi ha res més difícil que 
fer canviar la percepció que 
la gent té de les coses. Si algú 
creu, per exemple, que les 
escoles privades són millors 
que les públiques, per molt 
que els estudiants de les pú-
bliques treguin millor notes 
en la selectivitat, ell o ella 
continuaran pensant el ma-
teix. Segurament el nom de 
Col·legi, amb reminiscències 
del passat, tampoc ajuda gai-
re. Aquest ha estat un dels 

motius pel qual s’ha apos-
tat per la marca Enginyers 
BCN. Com potser tampoc 
ajuda la disgregació territo-
rial. Caldrà fer una reflexió 
seriosa sobre una possible re-
organització territorial, que 
podria ser beneficiosa per a 
tothom.

ELS COL·LEGiATS,   
AL CENTrE
Actualment, les empreses 
d’èxit són les que centren 
els seus esforços en els cli-
ents i no en el producte. Així 
doncs, els col·legis s’han de 

centrar en els col·legiats, no 
en els serveis. Cal, doncs, 
adaptar els serveis a les ne-
cessitats concretes i diverses 
dels col·legiats i apropar-los 
a tots els racons, ja sigui de 
forma presencial, ja sigui de 
forma virtual. És important 
que el Col·legi estigui arrelat 
al territori i, sobretot, que no 
perdi mai de vista en quin 
país està. No hem d’oblidar 
que el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Bar-
celona forma part indestria-
ble de Catalunya. El seu fu-
tur és el nostre. n

i vosaltres, què n’opineu? 
Podeu votar en l’enquesta: quin creieu 
que és el repte futur més important per al 
Col·legi?  
www.enginyersbcn.cat

Formació a distància, 
xarxes socials, tecnologia 
o comunicació representen 
conceptes clau per a un futur 
en què els col·legis hauran de 
reinventar-se. Caldrà fer una 
reflexió sobre una possible 
reorganització territorial.
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ENGINyERS BCN amb els emprenedors

Enginyers bCN organit-
za la primera edició de la 
Setmana de l’Emprenedo-
ria, que pretén resoldre 
els dubtes més rellevants 
en el moment de posar en 
marxa un negoci. Les con-
ferències i xerrades tin-
dran lloc del 13 al 16 de 
maig en els espais del Col-
legi i l’Escola università-
ria d’Enginyeria Tècnica 
industrial de barcelona 
(EuETib).

Durant la segona setmana de 
maig i durant quatre dies, el 
Col·legi promou una sèrie de 
xerrades, tallers i conferènci-
es al voltant dels temes clau 
als quals s‘enfronta l’empre-
nedor quan funda una em-
presa. Els actes s‘adrecen a 
col·legiats, a emprenedors i 
estudiants dels darrers cur-
sos del Grau en Enginyeria 
així com també a petites em-
preses de qualsevol sector, 
interessades a conèixer els 
conceptes més interessants 
aplicables a la promoció de 
l’emprenedoria.

Des de la detecció d’una 
oportunitat de negoci a la 
recerca de finançament i 
dels aspectes legals per cre-
ar una empresa, passant per 
l’exposició de diversos casos 
d’èxit fins al pla de comu-
nicació, són algunes de les 
temàtiques que es tractaran 
en la primera edició de la 
setmana de l’emprenedoria i 
de la innovació que organit-
za Enginyers BCN. n

Dilluns 13 de maig
De 17 a 21 h - Tecnoespai 
–  ser emprenedor: concepte d’empre-

nedoria, actitud, principis, riscos
–  aspectes legals: formes jurídi-

ques per a l’exercici professional 
i la creació d’empreses 

–  Fonts de finançament i recursos 
a l’abast de l’emprenedor

a càrrec de: integral, gestoria 
laboral, servei per a emprenedors 
del tecnocampus Mataró i serveis 
jurídics d’enginyers bCn.

Dimarts 14 de maig
De 17 a 21 h - Tecnoespai
–  emprenedors, xarxes socials i 

empresa 
–  Marca personal per a enginyers 

i emprenedors. Com podem 
destacar per ser escollit 

–  Màrqueting i emprenedoria
a càrrec de: iass comunicació, 
activa Consulting i soymiMarca.

Dimecres 15 de maig
De 17 a 21 h - EUETib
–  les habilitats de l’emprenedor
–  Joves emprenedors
a càrrec de: Mònica Mendoza, ex-
perta en comunicació i màrqueting.

Dijous 16 de maig
10 h - Tecnoespai   
–  taller pràctic: “de la idea al pla 

de negoci”
a càrrec de: servei per a emprene-
dors del tecnocampus Mataró.

17 h - Sala d’actes Enginyers bCN
–  Casos d’èxit de creació  

d’empreses
–  espai de networking dinamitzat 
–  Cloenda de la setmana  

de l‘emprenedoria

des del setembre de l’any passat, 
el Col·legi va posar en marxa el 
tecnoworking amb l’objectiu de 
potenciar l’emprenedoria. aquest 
espai es basa en la filosofia del 
coworking, un nou model de treball 
que des de fa poc s’està integrant en 
la nostra societat i que consisteix 
a compartir oficina. aquests espais 
estan destinats a professionals 
col·legiats amb iniciatives laborals, 
però també a autònoms, per tal que 
tinguin un espai per desenvolu-
par-les, alhora que es rendibilitzen 
les despeses. i és que amb aquest 
sistema de treball també es fomenta 

el networking, una nova manera 
d’ampliar la xarxa de contactes i 
d’establir connexions professionals, 
comercials i personals.

Per a més informació:
www.tecnoworking.cat
info@tecnoworking.cat
tel. 93 272 54 30

PrOGraMa SETMaNa DE l’EMPrENEDOria

Tecnoworking, un espai al servei dels emprenedors

Programa provisional subjecte a canvis. inscripcions i programa actualitzat a www.enginyersbcn.cat.

13-16 

   maig



ENGINyERS BCN s’estrena a través de la Xarxa

El Col·legi pretén crear es-
pais de diàleg i comunicació 
activa, o simplement agre-
gar la comunitat dels nos-
tres 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 di-
ari El Punt-Avui, i al seu 
suplement L’Econòmic, així 
com en altres mitjans di-
gitals com ara Vilaweb, un 
dels principals diaris elec-
trònics en català. n

El Col·legi presenta la 
nova marca corporativa 
i inicia una campanya de 
difusió per internet i en 
mitjans convencionals. 
Els nous canals de comu-
nicació volen aglutinar 
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 corporativa 
en el conjunt de la societat. 
Amb aquesta incorporació 
a la Xarxa, Enginyers BCN 
pretén dinamitzar la seva  
presència per tal de mante-
nir informats en tot moment 
els col·legiats, així com tots 
aquells professionals inte-
ressats a conèixer les nove-
tats del sector de l’enginye-
ria 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 co-
munitat interconnectada.

La nova marca té l’objectiu 
que els membres que hi vul-
guin formar part se sentin 
plenament integrats en el 
grup professional que en-
globa l’enginyeria tècnica 
a través de les comunitats 
virtuals on s’ha incorporat 
—Facebook i Linkedin. A 
Linkedin, Enginyers BCN 
disposa d’una pàgina cor-
porativa així com d’un grup 
amb el mateix nom. Es com-
pleta així la presència del 
Col·legi a YouTube, on des 
de fa temps utilitza un ca-
nal d’aquesta plataforma 
digital per donar a conèixer 
els seus vídeos.

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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El Col·legi acull amb èxit la jornada tècnica sobre 
mercats energètics i solucions d’estalvi i eficiència

Tecnovisat 3.1: noves funcions, més àgil

El Conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig, va in-
augurar el dijous 7 de març, 

la jornada ‘Els mercats ener-
gètics’. Organitzada pel 
Grup de Gestors Energètics, 

l’Institut Català d’Energia 
(ICAEN) i Enginyers BCN, 
en la jornada tècnica van col-
laborar actors clau del sector 
energètic. Durant l’acte es 
van tractar temes diversos, 
com ara l’evolució dels preus 
de l’energia en els mercats 
elèctric, del gas i d’hidrocar-
burs, i del seu efecte en l’àm-
bit empresarial. Finalment, 
es va portar a terme un debat 
entre el públic, amb 160 as-
sistents, sobre quines podri-
en ser les solucions d’estalvi 
d’eficiència energètica de les 
empreses per optimitzar la 
gestió de l’energia. n

El servei que permet la tra-
mitació de visats per Inter-
net les 24 hores del dia està 
en constant actualització. 
Dos anys després de posar 
en marxa el Tecnovisat 3.0, 
el Col·legi ha implementat 
una versió millorada i actu-
alitzada de la plataforma de 
visat per Internet. El Tecno-
visat 3.1 facilita al col·legiat 
la tasca de visat.

Les millores més destaca-
des són les següents:
—  Pantalla inicial: el fet de 

desar inicialment la fitxa 
atorga robustesa al siste-
ma i evita fallides en fases 
posteriors del procés i en la 
introducció de dades.

—  Visat o RVD urgent: s’obre 
la possibilitat de sol·licitar 

Visat o RVD urgent per 
via telemàtica, amb els 
mateixos criteris que en el 
procés per via presencial. 
Aquest servei s’utilitza per 
resoldre situacions excepci-
onals d’urgència. 

—  Ompliment de dades: el pro-
cés d’omplir les dades s’ha 
millorat, de manera que es 
destaquen aquells camps  

 

que no s’hagin omplert i 
siguin obligatoris per fina-
litzar el tràmit de sol·licitud 
de visat. 

—  Facturació: s’ha implemen-
tat un nou botó, Factures, 
que permetrà fer cerques 
de factures per data, per cli-
ent, per NIF i per tipus (fac-
tura, albarà, abonament o 
abonament albarà). n

El Conseller 
Felip Puig 
(al centre) 
va inaugurar 
l’acte.

El nou siste-
ma permet 
tramitar 
telemàtica-
ment el Visat 
urgent.
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Convocats els Premis ENGINyERS BCN

Un any més, el Col·legi vol 
reconèixer l’excel·lència dels 
projectes que fomentin va-
lors tan indispensables com 
la qualitat, la sostenibilitat 
i la innovació a través de la 
vuitena edició dels Premis 
Enginyers BCN- Enginyeria 
i Societat.

Aquests guardons com-
prenen tres categories. La 

primera, està dedicada al mi-
llor projecte de fi de carrera 
i té l’objectiu de destacar els 
millors projectes de l’engi-
nyeria tècnica industrial i de 
l’enginyeria tècnica de dis-
seny industrial. La segona 
categoria està pensada per 
premiar el col·legiat que més 
hagi destacat durant l’any per 
la seva carrera professional. 

I, finalment, trobem la cate-
goria d’innovació, que es va 
incorporar l’any passat al 
certamen, i que pretén reco-
nèixer l’empresa més inno-
vadora en l’àmbit de Barcelo-
na i rodalies.

Com cada any, l’entrega 
de guardons se celebrarà du-
rant la tradicional Diada de 
la Professió del Col·legi. n

ENGINyERS BCN col·laborarà amb 
el Clúster d’Eficiència Energètica de 
Catalunya (CEEC)

El Col·legi 
i el Gremi 
d’Instal·ladors fan 
un front comú
El compromís entre En-
ginyers BCN i el Gremi 
d’Instal·ladors de Barce-
lona aspira a facilitar la 
relació entre enginyers i 
instal·ladors per afavorir 
el desenvolupament pro-
fessional a partir de la 
divulgació de les norma-
tives tècniques.

L’objectiu general de 
l’acord és sensibilitzar el 
col·lectiu de la rellevància 
de realitzar les inspecci-
ons de revisió obligatòri-
es per llei. Aquesta res-
ponsabilitat, que recau 
sobre el titular, sovint pot 
originar problemes si el 
responsable no n’és prou 
conscient. Per això es fa-
ran activitats de formació 
sobre els temes que més 
puguin interessar tant al 
Gremi com al Col·legi. n

L’objectiu de l’acord és po-
tenciar l’eficiència energè-
tica a partir d’iniciatives 
d’interès comú entre les 
dues entitats. Aquesta col-
laboració es manifestarà 
en la participació en jor-
nades i activitats organit-
zades per l’altra institu-
ció, i en la cessió d’espais, 
si fos necessari. També 
s’integrarà el CEEC en el 
servei de borsa de treball 
del Col·legi.

El Clúster d’Eficiència Ener-
gètica s’estableix com un 
grup empresarial, però sen-
se ànim de lucre, i integra 
empreses que promocionin 
productes o serveis que tin-
guin relació amb l’eficiència 
elèctrica. De fet, ja col·labora 
amb altres empreses, a les 
quals ofereix productes i 
serveis de l’àmbit industrial, 
regulador, de recerca, tec-
nològic, institucional, infor-
matiu i de negoci. n

CONVENIS

13
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COmISSIONS

Comissió d’Enginyers en Actuacions Pericials

ACTIVITATS

CURS
CE3 i CE3X, 
les eines per a la 
certificació d’edificis 
existents 

El curs, plantejat per la 
Comissió de Medi Ambient, 
Energia i Seguretat (CMA-
ES), s’ha convertit en tot 
un èxit, ja que un total de 
150 alumnes han passat 
per les vuit edicions. L’ob-
jectiu del curs era conèixer 
la normativa d’aplicació 
relacionada amb la certifi-
cació energètica d’edificis 
existents, ja que la Directi-
va 2002/91/CE exigeix als 
estats membres l’establi-
ment d’un procediment de 
certificació. 

CONFERÈNCIA
Lideratge, secret 
d’eficàcia

El passat 14 de març va 
tenir lloc al Tecnoespai la 
conferència impulsada per 
la Comissió de Vinculats a 
l’Empresa per tractar l’art 
del lideratge. La ponència 
va tractar el desenvolupa-
ment del lideratge en la 
seva vessant teòrica. Va fer 
èmfasi en la figura del líder 
i quin és el procés per arri-
bar a ser-ne un. En la part 
pràctica, es va parlar so-
bre quin podria ser aquest 
camí personal i les caracte-
rístiques que ha de tenir un 
bon líder per encaminar-se 
cap a una bona direcció.

EXPERIÈNCIES 
Tast sobre l’evolució 
i aplicació dels  
conceptes de qualitat

La Comissió de Qualitat i 
Innovació va ser la respon-
sable de proposar aquesta 
activitat, en la qual el pro-
fessional que impartia la 
conferència va compartir 
la seva experiència pro-
fessional sobre l’evolució i 
aplicació dels conceptes de 
qualitat a les empreses on 
ha treballat des de fa més 
de 40 anys. En l’acte, que 
es va fer al Tecnoespai el dia 
21 de març, es va parlar del 
control de la qualitat, la ins-
pecció, la mesura, l’assaig i 
el control de productes.

La Comissió d’Enginyers en 
Actuacions Pericials ofereix 
tutela, formació i orientació 
als col·legiats i vetlla pels in-
teressos dels col·legiats dins 
l’àrea pericial. 

L’actuació de la comissió se 
centra actualment en la for-
mació, amb l’objectiu de com-
plementar els coneixements 
tècnics dels pèrits i donar-los 
un suport que els faciliti 
adaptar-se a l’entorn social i 
legislatiu de l’enginyeria tèc-
nica. Treballem amb l’objectiu 
d’incrementar la professiona-

litat dels col·legiats perquè 
puguin prestar un servei de 
qualitat, que els atorgui re-
coneixement i els posicioni 
paral·lelament al Col·legi, 
com un òrgan imprescindible 
dins del món jurídic a les nos-
tres atribucions. 

Estem buscant nous ca-
mins per desenvolupar les 
nostres activitats, com la 
de la mediació en conflic-
tes civils i mercantils, amb 
la titulació homologada pel 
Departament de Justícia de 
Catalunya. n

Enric Cayuela, 
president; 
Jaume Crous, 
vicepresident; 
i Jordi Aguilà, 
secretari.
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“Només amb retallades i pressió 
fiscal no solucionarem l’atur”
Xavier Cardona Torrandell, 
president de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, baix Penedès i el 
Garraf (AdEG). Expresident i exdirector general de Pirelli Cables y Sistemas 

JOAquiM ELCACHO l Text

RETRAT PROfESSIONAl

“Quan vaig entrar a treba-
llar a Pirelli vaig pensar, ‘em 
quedaré un parell d’anys i 
després ja veurem’; no podia 
imaginar-me que em passaria 
tota la vida a la mateixa em-
presa”. Xavier Cardona Tor-
randell (Vilanova i la Geltrú, 
1936) és un cas emblemàtic 
de constància, no només en 
l’empresa, on ha exercit du-
rant més de mig segle, sinó 
també pel seu permanent 
interès per millorar la seva 
formació i per col·laborar 
amb el sector empresarial i 
el conjunt de la societat. A 
més de pèrit industrial elèc-
tric per l’Escola de Vilanova, 
Cardona és llicenciat en Cièn-
cies Econòmiques per la Uni-
versitat de Barcelona i titulat 
del programa d’alta direcció 
d’empreses de l’IESE.

“Tenia diverses opcions, 
però em vaig decidir per la 
fàbrica de cables de Pirelli, 
perquè tocaven l’àrea que jo 
havia estudiat i coneixia”. 
Després d’anar pujant de 
mica en mica, l’any 1992 
Cardona va ser nomenat 
president i director general 
de Pirelli Cables y Sistemas 
i, deu anys més tard, va ser 
nomenat vicepresident per 
gestionar una àrea de negoci 
dels cables de Pirelli d’àmbit 
mundial.

“El meu cas va ser atípic 
perquè, quan ja tenia més de 

60 anys, l’any 2004, em van 
nomenar director general i 
conseller delegat de Pirelli 
Cavi e Sistemi a la seu del 
grup a Milà, Itàlia”, recorda 
Cardona. A finals del 2005, 
va tornar a Barcelona per 
incorporar-se a l’entitat del 
grup a Espanya (Prysmian 
Cables and Systems) com a 
president no executiu fins a 
finals de 2012.

Va iniciar la seva carre-
ra l’any 1959 com a pè-
rit elèctric a Productos 
Pirelli, a la fàbrica de 
Vilanova i la Geltrú, i du-
rant més de mig segle ha 
viscut l’evolució d’aquest 
gran grup industrial 
des de diversos càrrecs 
de responsabilitat a l’Es-
tat espanyol i a Itàlia. 
Xavier Cardona, a més, 
està compromès des de fa 
anys amb el sector empre-
sarial a través de Foment 
del Treball i l’ADEG. 

Experiències

“Quan era jove, sortir a 
l’estranger era difícil; ara, 
un jove amb bona formació 
que vulgui sortir fora té mol-
tes més facilitats. El proble-
ma greu és que hagi de mar-
xar per obligació, perquè al 
nostre país no té possibilitat 
de treballar”, explica Cardo-
na comparant els anys 50 i 
l’època actual.

Xavier Cardona és mem-
bre de la Junta Directiva de 
Foment del Treball i, des del 
2006, presideix l’Associació 
d’Empresaris de l’Alt Pene-
dès, Baix Penedès i el Garraf 
(ADEG). “Per la meva car-
rera professional, no havia 
tingut massa contacte amb 
la petita i mitjana empresa 
i, en aquest sentit, vaig arri-
bar a l’ADEG amb molta mo-
dèstia i m’he adonat que he 
après moltes coses; ha estat 
una etapa molt enriquidora 
per a mi”, destaca Xavier 
Cardona.

En l’apartat menys posi-
tiu, el president d’aquesta 
entitat empresarial reconeix 
que la situació econòmica 
“és francament difícil i les 
perspectives per a un futur 
immediat no són optimistes. 
Vivim una situació límit; no-
més amb retallades i pressió 
fiscal no solucionarem el 
problema de l’atur”, explica 
Cardona recordant els seus 
estudis d’economia. n





qquè és més important per 
a un polític, saber comuni-
car o saber fer política?
Sense comunicació no hi ha 
política, i sense política no 
hi ha comunicació. Ara es 
diu que rere la política hi ha 
molt màrqueting i poques 
idees. Però no sempre és 
així. El problema, precisa-
ment, és fer arribar als ciu-
tadans el missatge de fons, i 
per això la comunicació po-
lítica és tant important.

Els polítics han de ser avui 
dia més actors que gestors?
El que és clar és que un po-
lític ha d’entendre com fun-
cionen els mitjans de comu-
nicació. Cal saber explicar 
coses complexes de forma 
senzilla. Avui en dia, no hi 
ha política sense la televisió, 
i la televisió és comunicació 
i actuació pura.

quines són les mancances 
comunicatives més impor-
tants que veu en la política 
de casa nostra? 
En  general encara no s’ha 
pres consciència de la im-
portància de comunicar bé, 
de tenir ideologia i una co-
herència del missatge i de 
l’acció. Cal una estratègia 
comunicativa, però cal, so-
bretot, una acció política co-
herent amb allò que es diu.

Com ara?
No pots dir que vols fer 
bandera de la netedat i la 
transparència i tenir un 
membre del partit impu-
tat. Per això, la gent té una 
percepció de la política que 
no es correspon amb la rea-
litat. La majoria de polítics 
—la immensa majoria!— 
exerceixen per compromís 
amb la societat. No podem 

pensar que la política és un 
exercici de corruptes i espi-
es en general.

Li ha sorprès l’entramat 
d’espionatge polític que 
s’ha destapat a Catalunya?
Si  digués que no menti-
ria... Sigui com sigui, amb 
tot el que ara està passant, 
els polítics estan excavant 
la seva tomba. La política 
és necessària i hi ha molta 
gent honesta. El problema 
és que l’espia i el corrupte 
és el que surt a les notícies. 
InsisteixoNo podem fer la 
metonímia: política igual a 
corrupció.

Com haurien de reaccionar 
els partits per recuperar la 
confiança de la societat en 
cas d’imputació?
Fa un parell d’anys t’hauria 
dit que no ha de dimitir, que 
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Llicenciada en Ciències Polítiques per la uAb, Màster en Màrqueting Polític 
i Postgrau en Pràctica de la Comunicació Política, Verònica Fumanal traspua 
energia i convicció. Junt amb Montse Sanahuja ha creat Politikom, una 
consultoria especialitzada en comunicació política i institucional. En temps en 
què la crisi, la corrupció i l’espionatge són en boca de tothom convida a conversar 
de política amb l’analista més destacada de la darrera campanya al Parlament.

Verònica Fumanal, experta en comunicació política, directora de Politikom

JOrdi GArriGA l Text MArC JAViErrE l Fotografia 

Els polítics
 estan excavant  
        la seva tomba



cal esperar que sigui acusat. 
Però, ara, això ja no val. En 
el cas de corrupció política, 
ara, un imputat, malgrat no 
ser acusat, hauria de dimitir. 
L’opinió pública no pot supor-
tar més la sensació d’impuni-
tat per part dels polítics. I els 
partits polítics, si no volen 
perdre definitivament la cre-
dibilitat, no es poden perme-
tre tenir imputats a casa seva.

Però dels seus clients fos 
imputat, que li aconsellaria 
de fer la seva consultoria?
Als polítics el primer que els 
demano és que diguin la veri-
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persona que digui que no 
paga els impostos. Si ho fés-
sim tots, alguna cosa passa-
ria... Com els bombers, que 
s’han negat a participar en 
els desnonaments. I també 
hem de tenir en compte el 
paper dels mitjans de co-
municació. No m’agrada la 
superioritat moral dels mit-
jans de comunicació quan, 
tots ells, sense les subvenci-
ons no farien res.

i què pensa quan sent un 
polític com david Fernàn-
dez, de la CuP, proclamar 
que seran el Cavall de 
Troia del Parlament?
Això del Cavall de Troia 
és un titular, i en aquest 
sentit està molt ben trobat, 
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LA PrEGuNTA 
dEL dEGÀ

quin paper ha de tenir la 
societat en la cosa públi-
ca en uns moments com 
els actuals?
Ens hem de preguntar si 
tenim ciutadans crítics 
i fonamentats. Veiem el 
PSOE que guanya a An-
dalusia, CiU a Catalunya, 
el PP al País Valencià... 
Tots tenen roba bruta per 
rentar, però és allò que 
més val boig conegut  
que savi per conèixer. 
Hem de ser ciutadans ac-
tius, com l’Ada Colau, per 
exemple, amb tot el tema 
de les subprimes. Però 
som una societat en què si 
un tema no ens afecta, no 
ens preocupa. I la classe 
política és un reflex de la 
societat. Aquí, qui pot co-
brar en negre ho fa.

tat. Un imputat no és un cul-
pable, de manera que, si és 
així, intentaré comunicar de 
la millor manera que és in-
nocent. Amb transparència. 
Però si és culpable, si està 
tacat, no treballaré per a ell. 
És que no ens podem perme-
tre aquest luxe! La democrà-
cia està en joc... Si no, poden 
aflorar fenòmens populistes 
o extremistes perillosos.

i, al punt on estem, com fer 
un reset per posar ordre?
Aquesta situació no és su-
portable gaire més temps. 
Estic esperant la primera 



però ara ells també són 
part de Troia. En tot cas, 
l’estratègia comunicativa 
de la CUP,  tant pel seu dis-
curs com per la imatge que 
porten és molt bona. És 
evident que s’haurien equi-
vocat si s’haguessin posat 
corbata en campanya. El 
seu electorat no ho hauria 
entès.

Si tots els partits i polí-
tics fossin naturals i co-
herents, faria falta el màr-
queting polític?
Oh i tant! En realitat tot té un 
perquè. Les coses que sem-
blen més naturals, és perquè 
estan molt ben pensades. 

què és el que més li va cri-
dar l’atenció de la campa-
nya electoral catalana al 
Parlament de Catalunya?
El plantejament de la cam-
panya de CiU. Quan vas 
al davant, la màxima del 
màrqueting és no arriscar, 
però ells van arriscar. La 
campanya no els va anar 
bé, tant per l’eslògan com 
per la imatge. També em va 
sorprendre el poc esforç del 
PSC. Un partit gran ha d’in-
tentar controlar l’agenda. 
Haurien hagut de fer una 
campanya posant l’accent 
en la qüestió econòmica, 
però es van deixar arrosse-
gar. Una altra sorpresa va 
ser la campanya de perfil 
baix de Solidaritat. Estàvem 
acostumats a un grup his-
triònic, exagerat, però van 
fer tot el contrari. Per a mi, 
les tres campanyes millors 
van ser la d’Esquerra Repu-
blicana, Iniciativa i Ciuta-
dans, i van ser els que van 
tenir millors resultats per 
les seves expectatives.

Tornem al present. Com 
cal superar el descrèdit ac-
tual de la política?
Home..., sense partits po-
lítics no hi ha democràcia, 
així que caldrà trobar-li el 
crèdit. Ja fa anys Alfonso 
Guerra va dir ‘Montesquieu 
ha muerto...’. Doncs jo penso 
que en el moment en què no 
hi ha una divisió clara i con-
creta dels poders, malament. 
La feina dels polítics ara és 
tornar a Montesquieu. 

Cal repensar si les es-
tructures creades al segle 
xix serveixen per al segle 
xxi. Ho veiem amb l’horit-
zontalitat de les xarxes soci-
als. Els partits polítics són 
tot el contrari. Jo ara recor-
do quan la gent deia que Za-
patero era Bambi. No! Amb 
les estructures actuals dels 
partits, per arribar a dalt de 
tot havia hagut de deixar 
molts cadàvers al voral. Cal 
repensar la democràcia in-
terna dels partits.

quines mesures conside-
raria més efectives per re-
generar la democràcia?
La responsabilitat. No po-
dem sortir d’aquesta situ-
ació si els polítics no co-

mencen a pensar que no 
es pot fer política sense un 
comportament exemplar. 
Com volen que el ciutadà, 
amb tots els seus proble-
mes, estigui content amb 
la política?. En aquest país 
no passa res!  Tothom té 
responsabilitats a la feina 
i si s’incompleixen es re-
ben les conseqüències. Per 
què els polítics han de tenir 
un tracte diferent?. Això 
a Anglaterra i Alemanya, 
que són luterans, no pas-
sa. Max Weber ja va escriu-
re sobre l’ètica del poder... 
Aquí, amb el perdó cristià 
n’hi ha prou, però calen 
mesures de responsabilitat. 
I n’hi ha moltes: les llistes 
obertes, transparència…, 
però jo penso que el més 
important, i que és l’inici 
de tot plegat, seria l’establi-
ment d’uns reglaments in-
terns dels partits estrictes i 
per fer-se complir. Ara, no 
tenen vergonya.

Alguna proposta concreta...
Democràcia interna i trans-
parència en el si dels partits, 
meritocràcia i una ciutada-
nia que no fos merament  
espectadora. n

“L’opinió pública no pot suportar 
més la sensació d’impunitat per 
part dels polítics”
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qüESTIONARI

El gran repte en la recerca del segle xxi?
Tot el relacionat amb sanitat.

El personatge de la ciència i la tècnica més inspirador?
Maquiavel.

El gran avenç tècnic de la humanitat?
La Xarxa.
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Els robots amb forma humana han deixat la ciència-ficció per començar a obrir-se 
pas en aplicacions especialitzades. Les màquines humanoides tenen ara sensors 
de gran resolució, extremitats de tacte delicat i sistemes d’intel·ligència artificial 
que els permeten guanyar terreny fins i tot a l’espai. Catalunya no es vol quedar 
a la cua en aquest camp. L’institut de robòtica i informàtica industrial, un centre 
pluridisciplinar mixt entre la uPC i el CSiC, i l’empresa barcelonina Pal robotics 
en són dos exemples.

EN PORTADA
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Tibi i dabo (sense carcassa i amb 
braços articulats), els dos robots 
creats a l’institut de robòtica i 
informàtica industrial (irii) de 
barcelona, poden interactuar amb 
els humans. 

Més d’un segle
de cursa 
    robòtica

El robot cobert amb arma-
dura de guerrer que va dis-
senyar l’any 1495 Leonar-
do da Vinci està considerat 
un dels primers intents de 
simular mecànicament les 
funcions i l’aparença dels 
éssers humans. Amb tot, les 
notes i dibuixos del famós 
inventor italià no van ser 
descoberts fins a la dècada 
de 1950, quan en realitat ja 
s’havien començat a fabri-
car els primers robots hu-
manoides moderns. 

La carrera de la robòti-
ca acumula més d’un segle 
d’experiència, però les aplica-
cions pràctiques es concen-
tren fins ara en la indústria, 
amb màquines que des de fa 
anys ajuden a executar tre-
balls i processos repetitius. 
Els robots que imiten física-
ment els humans, en canvi, 
han estat considerats sim-
ples curiositats de la tècnica, 
amb capacitats i aplicacions 

molt limitades. Però la rea-
litat està canviant també en 
aquest camp. Els androides 
més moderns tenen cara i 
ulls, braços i cames però, 
sobretot, comencen a tenir 
incorporats sistemes d’intel-
ligència artificial que faci-
liten la seva adaptació als 
ambients oberts i variables 
on viuen habitualment els 
humans. Els nous robots no 
només saben ballar o jugar 
al ping-pong sinó que apre-
nen a viure en societat, inte-
ractuant amb les persones i 
l’entorn.

EL rObOT MéS MEdiÀTiC
L’any 2000, quan la compa-
nyia Honda va començar la 
gira mundial del seu nou ro-
bot humanoide —Asimo—, 
desenes de centres educa-
tius, museus i institucions 
feien cua per aconseguir la 
visita d’aquesta estrella in-
ternacional de la robòtica. 

Asimo va atraure l’atenció 
popular internacional per-
què era un dels primers ro-
bots humanoides que sem-
blava una mica intel·ligent, 
tenia certa autonomia i, fins 
i tot, podia pujar escales (tot 
i que Honda ja havia cons-
truït abans altres 10 proto-
tipus de robots que camina-
ven).

L’evolució del model va 
ser constant i el tercer proto-
tipus d’Asimo va dirigir amb 
èxit l’Orquestra Sinfònica de 
Detroit l’any 2008, mentre 
que la quarta versió d’aquest 
androide amb aparença d’as-
tronauta va participar en el 
programa de preguntes i res-
postes QI de la BBC al desem-
bre del 2011. Els creadors 
d’aquest simpàtic androide 
(amb nom curiosament sem-
blant al d’Isaac Asimov, un 
dels pares de la ciència-ficció 
robòtica) han tractat de des-
tacar-ne el valor educatiu i 
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divulgatiu, sense dissimular 
el valor publicitari en favor 
del seu fabricant. En tot cas, 
Asimo representa tota una 
generació de robots humanoi-
des i, a més, es tracta d’un en-
giny fabricat al Japó, el sím-
bol de la robòtica. 

Asimo ha hagut de com-
partir l’escenari durant els 
últims anys amb molts al-
tres androides, alguns dels 
quals superen amb escreix 
les seves habilitats físiques 
i intel·lectuals. En l’apar-
tat estètic, el robot estrella 
d’Honda també ha quedat 
eclipsat per androides ultra-
realistes como els de la sèrie 
Geminoid, desenvolupats per 
la firma japonesa Kokoro, en-
cara que en aquest cas, l’apa-
rença totalment humana no 
és sinònim de cap capacitat 
intel·lectual especial. A ban-
da de les funcions didàcti-

ques i d’exhibició, els robots 
humanoides han començat a 
guanyar importància també 
en serveis d’atenció al públic 
(recepcionistes i guies turís-
tiques, per exemple), com 
a models per posar a prova 
investigacions científiques 
(noves pròtesis) i treballs en 
condicions extremes (àrees 
contaminades o desactivació 
d’explosius).

APLiCACiONS 
rObòTiquES
Els robots amb forma hu-
mana s’estan posant a pro-
va també en aplicacions de 
realitat augmentada o tele-
transportació simulada. En 
aquest cas, es tracta —per 
exemple— de transmetre en 
temps real els moviments 
d’una persona i reprodu-
ir-los mitjançant un robot 
humanoide situat a molts 

quilòmetres de distància.
Un dels exemples més 

clars en avenços d’aquesta 
mena és l’humanoide Robo-
naut 2, de la NASA, llançat 
a l’espai al febrer del 2011 i 
instal·lat al laboratori Des-
tinity de l’Estació Espacial 
Internacional. El passat mes 
de gener [2013], l’R2 —com 
l’anomenen els seus crea-
dors del Dextrous Robotics 
Laboratory de la NASA— va 
iniciar una important simu-
lació dels treballs que aquest 
tipus de mecanismes poden 
fer a l’espai com a suport als 
astronautes. L’R2 no està 
preparat per operar fora 
de la nau, però dins l’Esta-
ció Espacial Internacional 
aquest tors humanoide (el 
robot no té cames, de mo-
ment) ha demostrat que pot 
manipular tot tipus d’ins-
truments i portar a terme 

robot. Dispositiu o mecanisme articulat 
que desenvolupa moviments o funcions 

automàtiques d’acord amb unes regles 
incorporades al robot o per instruc-

cions externes. La paraula robot va 
ser utilitzada per primera vegada 
al 1920 per Karel Capek a la seva 

obra teatral Robots Universals de 
Rossum, escrita en col·laboració 

amb el seu germà Josef i repre-
sentada per primera vegada 
al 1921. De forma genèrica, 
es fa servir la paraula robot 
per a tot tipus de mecanis-
mes automatitzats, no ne-
cessàriament amb forma 
humana.

robot humanoide. Ro-
bot construït amb ca-
racterístiques físiques o 
funcions similars a les dels 
humans. Un dels objectius 
inicials de la creació d’aquest 
tipus de robots va ser l’exhibi-
ció de les capacitats tècniques 
de les empreses del sector i 
l’atracció del públic en gene-
ral (espectacles o demostraci-
ons lúdiques). Durant les úl-
times dècades, a més, s’estan 
desenvolupant robots humanoides amb 
utilitats específiques en la indústria, mis-
sions aeroespacials, seguretat, atenció als 
ciutadans i aplicacions mèdiques.

qui és qui
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Androide. Robot amb carac-
terístiques externes i fun-
cions que simulen el cos 
humà. La paraula podria 
haver estat utilitzada al 
segle xii, però no es va po-

pularitzar en la seva actual 
interpretació fins a finals del 
segle xix a partir de diverses 
obres de ciència-ficció. Actu-
alment, també es fa servir 
com a sinònim de robot hu-
manoide.

Ciborg. Persona a la 
qual li ha estat incor-
porat o implantat un 
aparell electrònic com a 
part del seu cos o com a 
extensió d’algun dels 
seus sentits. La pa-
raula ciborg sor-
geix de la com-
binació de les 
p a r a u l e s 
en anglès 
cybernetic 
i organism.

Taller de 
l’institut de 
robòtica i robot 
ameboide, creat 
per provar 
desplaçaments. 

un jove munta 
un capçal 
d’impressora 
3d al laboratori 
d’aquest centre 
de recerca 
bàsica.

robot d’origen 
nord-coreà.  
Els estudiants 
que visiten 
el centre 
barceloní 
experimenten, 
modificant-ne 
les funcions. 

experiments i activitats que 
requereixen un cert tipus de 
resposta intel·ligent.

El robot astronauta és 
una aplicació amb molt de 
futur, en especial perquè 
els llargs viatges a l’espai 
poden provocar problemes 
de salut als humans. Una 
aplicació igualment útil és 
la simulació de funcions fi-
siològiques humanes. De-
senes d’equips de científics 
d’arreu del món treballen 
des de fa dècades en la cre-
ació i millora d’òrgans arti-
ficials que puguin ajudar a 
mantenir o millorar la qua-
litat de vida dels humans. 
Ara, per primera vegada de 
forma pública, s’ha posat en 
funcionament un robot que 
integra diverses funcions 
biòniques en un únic robot 
humanoide. La prova pilot 
porta el nom de Rex i va 

Il·lUSTRACIONS: ORIOl NIN
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ser presentat el passat mes 
de febrer [2013] al Museu 
de Ciències de Londres. Es 
tracta d’un sistema integrat 
que disposa d’extremitats 
robòtiques, sistema de cir-
culació de la sang mecanit-
zat i òrgans vitals simulats 
com el cor.

Defensant la seva cria-
tura —valorada en 700.000 
euros—, Rich Walker, direc-
tor executiu de l’empresa 
especialitzada Shadow, va 
explicar que Rex inclou dis-
positius per al 60 % de les 
funcions fisiològiques del 

cos humà. Així, aquest hu-
manoide biònic de dos me-
tres d’alçada i gairebé 200 
quilos de pes, té instal·lat a 
la seva estructura una cara 
de silicona, malucs, ge-
nolls, peus i mans, ulls amb 
retina artificial, cor i ro-
nyó. Entre les funcions en-
cara en desenvolupament 
que es podrien incorporar 
a Rex en el futur, es troben 
els pulmons artificials i la 
bufeta.

Estèticament, Rex no 
és el robot humanoide més 
maco del món, però l’ob-

jectiu dels seus promotors 
no és que es presenti a un 
concurs de bellesa sinó que 
serveixi d’exemple sobre les 
moltes funcionalitats que ja 
està oferint la robòtica en 
camps com la medicina. Un 
dels models humans per a 
la construcció d’aquest ro-
bot, per exemple, ha estat el 
psicòleg Bertolt Meyer, que 
té implantada una pròtesi a 
la mà esquerra. 

La gran afluència de pú-
blic des del primer dia d’ex-
hibició al museu londinenc, 
així com el ressò en la prem-
sa internacional, mostren 
també l’èxit d’aquest tipus 
de propostes en la difusió 
popular dels avenços de la 
ciència en general i de la ro-
bòtica en particular.

Una expectació similar 
va desfermar l’any 2010 
la presentació al distric-
te de Gràcia de Barcelona 
dels robots Tibi i Dabo, de 
l’Institut de Robòtica i In-
formàtica Industrial (IRII). 
Aquests robots humanoides 
amb rodes formaven part 
del projecte europeu URUS, 
centrat en el disseny d’una 
xarxa de robots que poden 
interactuar o cooperar amb 
els humans en serveis d’as-
sistència i informació en es-
pais públics. 

rObOTS CATALANS
El projecte es va iniciar al 
2006 i tracta de millorar 
l’arquitectura dels robots a 
través de sensors i sistemes 
de comunicació per tal de 
cobrir la funció de suport 
als ciutadans. Alberto San-
feliu, catedràtic de la UPC i 
director de l’IRII, ha expli-
cat a Theknos que durant els 

El robot que escolta 
les plantes
Que un robot sigui capaç 
d’agafar un objecte sòlid, 
posem per cas una llauna, 
té el seu mèrit. Però què 
passa si en lloc del refresc 
li donem una camisa? La 
roba es deforma i agafar-la 
ja no és tan senzill. Al labo-
ratori de percepció i manipu-
lació de l’Institut de Robòtica 
intenten resoldre proble-
mes com aquest. El seu úl-
tim projecte és un robot jar-
diner; el braç articulat no 
ha de cuidar les plantes de 
casa, sinó mesurar milers 
d’unitats en grans plantaci-
ons. Les plantes d’una mateixa espècie mai són iguals: es 
tracta d’acostar-se prou a la fulla per prendre la mesura 
adequada, tot i que les fulles variïn de posició d’una uni-
tat a una altra. La mà del robot incorpora una càmera 3D. 
El seu ús permetrà automatitzar processos com anàlisis 
d’ADN i mesura de clorofil·la en grans plantacions, l’ob-
jectiu de les quals és distingir els espècimens especials  
—aquelles plantes que poden produir més fruits i són 
més fortes— per tal de reproduir-los. n
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rEEM, el 
robot de la 
barcelonina 
Pal robòtics, 
treballa en 
tasques de 
màrqueting 
a centres 
comercials i 
com a guia 
de museus, 
gràcies a 
les seves 
capacitats 
sorprenents: 
transporta 
pes, reconeix 
la cara i 
la veu i 
s’orienta 
en espais 
tancats.

últims anys s’ha estat tre-
ballant permanentment en 
la millora d’aquests robots. 
Ara, per exemple, Dabo té 
uns braços nous amb quatre 
graus de llibertat. Sanfeliu, 
però, destaca que el més im-
portant són els avenços en 
la seva intel·ligència. “Tibi i 
Dabo poden, ara, detectar on 
hi ha una persona, anar cap 
a ella i iniciar una conversa, 
de forma que el robot pugui 
captar les característiques 
de la cara d’aquesta persona 
i aprengui a identificar-la i 
diferenciar-la d’altres per-
sones. Una de les millores 
que estem introduint últi-
mament és que els robots 
puguin caminar per una 
zona densa de gent, com si 
acompanyessin una persona 
pel centre de la ciutat, però 
sense necessitat de dir-li on 
vol anar la persona; només 
acompanyant-la sense topar 
constantment amb els via-
nants i el mobiliari urbà”, 
explica el director del centre.

Tibi i Dabo són un exem-
ple del treball que es porta 
a terme a l’IRII, un centre 
creat per la Universitat Po-
litècnica de Catalunya i el 
Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques amb els 
objectius principals de pro-
moure la recerca bàsica en 
robòtica i informàtica apli-
cada, cooperar amb projec-
tes tecnològics industrials 
i oferir formació d’alt nivell 
en aquesta camp.

De fet, l’IRII participa 
en la formació del perso-
nal i alguns dels projectes 
d’una de les empreses es-
pecialitzades en robòtica 
humanoide més avançades 
de Catalunya i Europa: Pal 

Robotics. El mes de novem-
bre passat [2012], coinci-
dint amb la celebració de la 
Setmana Europea de la Ro-
bòtica, el museu CosmoCai-
xa de Barcelona va presen-
tar un dels robots estrella 
de l’empresa Pal Robotics: 
REEM. Durant una setma-
na, aquest humanoide amb 
rodes va actuar com a guia 
i monitor per als visitants 
d’aquest centre de divulga-
ció de la ciència. 

Pal Robotics va ser cre-
ada a Barcelona l’any 2004 
per un grup de dos engi-
nyers italians i dos engi-
nyers catalans, i ha rebut 
des de llavors l’esponso-
rització de l’empresa PAL 
Technology dels Emirats 
Àrabs Units, segons explica 
el seu portaveu, Oriol Tor-
res. “REEM és un robot de 
serveis humanoide que pot 
treballar autònomament en 
espais interiors. Fent un 
mapa del seu entorn, pot 

ser utilitzat com a guia.” 
Aquest enginy d’1,70 me-
tres d’alçada, “és capaç de 
donar informació i rebre co-
mandes mitjançant la seva 
pantalla tàctil”. Un conjunt 
de sensors li permeten in-
teractuar amb les persones 
(càmeres, micròfons i alta-
veus) i amb l’entorn uqe el 
rodeja  (ultrasons).

Oriol Torres destaca que 
els robots de l’estil de REEM 
estan dissenyats per tre-
ballar primordialment en 
entorns públics on puguin 
donar servei a molta gent: 
centres comercials, exhibi-
cions, aeroports, museus, 
etc. “Aquest tipus de robots 
aniran incorporant-se de 
mica en mica en la societat, 
proveint aplicacions pràc-
tiques als seus usuaris; en 
els propers anys veurem un 
increment de les actuacions 
d’aquest tipus de robots en 
espais públics”, pronostica 
Torres. n
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SOSTENIBIlITAT

Com generar ocupació  
amb l’estalvi energètic
Edificis rehabilitats i més eficients
la rehabilitació energètica de 10 milions d’habitatges, amb l’objectiu de reduir un 80 % 
les necessitats en calefacció i un 60 % d’aigua calenta, permetria crear 130.000 llocs de 
treball, segons un estudi presentat en la passada edició del Congreso nacional de Medio 
ambiente. el projecte requeriria una inversió anual d’entre 5.000 i 10.000 milions d’euros. 

JOAquiM ELCACHO l Text

   
un pacte que vol donar exemple 
Els enginyers tècnics, enginyers indus-
trials, arquitectes i aparelladors del Bages 
s’han posat d’acord per posar en marxa un 
dels primers projectes de Catalunya pel que 
fa a la rehabilitació energètica dels edificis 
públics i privats. La Plataforma per a l’Im-
puls de la Rehabilitació Energètica dels Edi-
ficis al Bages (PIREEB) ha nascut a principi 
d’aquest any de la mà de la Intercol·legial 
Tècnica del Bages, que agrupa els col·legis 
d’aquests quatre sectors, amb el suport de 
la Cambra. Els objectius són la rehabilitació 
dels equipaments públics en aspectes d’estal-
vi energètic, entenent que aquest últim és 
un sector amb gran potencial per generar 
activitat i afavorir la recuperació econòmica.

En una primera fase del treball, els pro-
motors volen centrar l’atenció en edificis 
públics dels municipis de Manresa, Sant 
Fruitós de Bages i Sant Joan de Vilatorra-
da. Com a primer pas de treball, es pretén 
recollir el màxim de dades per seleccionar 
els equipaments públics que formaran 
part de la prova pilot i les auditories ener-
gètiques corresponents.
La PIREEB proposa que les administraci-
ons locals aportin el finançament per fer 
aquesta primera fase d’anàlisi i diagnosi, 
via subvencions, mentre que el cost de les 
obres l’hauríen d’assumir les administra-
cions públiques competents i les empreses 
de serveis energètics. n

La crisi econòmica obliga 
moltes famílies, empre-
ses i institucions a buscar 
fórmules per estalviar. El 
consum d’energia n’és un 
clar exemple. El problema 
és que, sovint, per aconse-
guir un estalvi en el con-
sum d’energia primer cal 
fer una inversió important 
per millorar l’eficiència 
dels habitatges i equips.

En el cas dels edificis, els 
problemes més importants 

els trobem en les construc-
cions antigues, que no dis-
posen ni tan sols d’elements 
actualment tan imprescin-
dibles com els vidres dobles.

Quines actuacions es 
podrien portar a terme per 
millorar l’eficiència energè-
tica dels edificis més antics 
de l’Estat espanyol i quina 
seria la inversió necessària 
per aconseguir-ho? Aques-
tes són les dues qüestions 
principals plantejades pel 
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Grup de Treball de Rehabi-
litació (GTR) del Congreso 
Nacional de Medio Ambiente 
(Conama). L’informe presen-
tat el passat mes de novem-
bre a Madrid actualitza els 
treballs en aquesta matèria i 
conclou que la rehabilitació 
energètica no només supo-
saria un important estalvi 
per als ocupants dels edifi-
cis, sinó que també tindria 
importants beneficis per al 
conjunt de l’economia.
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rubí analitza l’eficiència 
dels polígons industrials
El projecte de suport a l’eficiència energètica i les ener-
gies renovables Rubí Brilla, impulsat per l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat vallesana, inclou una iniciativa inno-
vadora que avaluarà l’eficiència energètica de les naus 
industrials d’onze polígons industrials fent servir avi-
ons dotats amb sensors tèrmics. La proposta consisteix 
a elaborar un mapa on es detallarà quines naus o edificis 
tenen problemes en aïllament tèrmic, tant pel que fa a 
la pèrdua d’energia en el procés industrial com en els 
materials utilitzats en la construcció.
El mapa mostrarà les temperatures a l’exterior dels edi-
ficis en colors, de forma que es poden detectar les zones 
on es produeixen pèrdues de calor o fred, i es facilita 
l’actuació en els punts amb problemes. En el projecte hi 
col·laboren l’Ajuntament de Rubí, l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. n
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Una reforma en profundi-
tat de 10 milions d’habitatges 
fins al 2050, de forma que es 
pugui reduir la seva despesa 
en calefacció un 80 % i do-
nar resposta a un 60 % de les 
necessitats d’aigua calenta, 
podria generar una activitat 
econòmica que, només en els 
pròxims 10 anys, suposaria 
130.000 llocs de treball nous.

El model del GTR requeri-
ria una inversió d’entre 5.000 
i 10.000 milions d’euros a 
l’any, que haurien de d’apor-
tar les administracions públi-
ques i els afectats. Les dades 
analitzades per Albert Cuchí, 
professor de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i 
Peter Sweatman, director ge-
neral de Climate Strategy & 
Partners, indiquen que la in-
versió que hauria de fer com 
a mitjana un propietari per 
rehabilitar el seu habitatge 
seria equivalent als diners 
que s’estalviaria en la fac-
tura energètica (electricitat, 
gas...) durant els pròxims 20 
anys. És a dir, la inversió es 
recuperaria en dues dècades, 
però les millores en confort i 
eficiència es podrien comen-
çar a notar tan aviat com es-
tiguessin acabades les obres 
o actuacions de millora, des-
taquen els autors d’aquest 
treball.

El Conama, d’altra ban-
da, va servir per recordar 
que el marc legal i les di-

La inversió per 
fer més eficients 
els edificis vells 
es recuperaria en 
20 anys i seria un 
nou filó d’ocupació

rectrius europees exigei-
xen millores en l’eficiència 
i l’estalvi energètics en els 
edificis públics i privats. 
Des de l’1 de gener d’aquest 
any, per exemple, totes les 
edificacions que entrin en 
un procés de compra o de 
lloguer han de tenir definit 
el grau d’eficiència energèti-

ca. A més, els edificis que 
ofereixen un servei públic i 
tinguin més de 500 metres 
quadrats tenen l’obligació 
de tenir l’etiqueta de certi-
ficació. A partir del 2015, 
aquesta obligació també 
serà necessària per als edi-
ficis amb menys de 250 me-
tres quadrats. n
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rehabilitació 
d’un edifici 
històric a 
Londres.
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Parades d’autobús i taxis  
que informen
dos projectes per a la ciutat intel·ligent

Cinc empreses especialitzades en tecnologia i innovació han creat una plataforma per im-
pulsar des de barcelona noves aplicacions i productes que facin realitat el somni de la 
ciutat intel·ligent. el moviment es demostra caminant i smartCities lab ja ha començat a 
fer-ho: amb només un any de vida ja s’han presentat els dos primers projectes.
JOAquiM ELCACHO l text

SmartCities LAB és un clús-
ter d’empreses privades que 
pretén aprofitar les capa-
citats de cada un dels seus 
socis (ADmira, Ficosa, Intel, 
JCDecaux i Telefónica) per 
crear nous serveis als ciu-
tadans. L’activitat d’aquest 
laboratori de projectes se 
centra en la connexió entre 
el cloud computing i les pres-
tacions i utilitats que poden 
demanar els habitants  de 
les ciutats modernes, des    
de la millora dels serveis fins a  
la gestió de l’energia, les co-
municacions o la informació.

El primer projecte 
presen tat per SmartCities 
Lab és una parada d’autobús 
amb prestacions tecnolò-
giques d’últi  ma generació, 
batejada com Smartquesina 
(marquesina intel·ligent). 
El prototipus presentat a fi-
nal  del 2012 és una estruc-
tura amb dues columnes 
laterals en forma de telèfon 
mòbil gegant, i un sostre 
rectangular que incorpora 
les cèl·lules fotovoltaiques 

INNOVACIÓ
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per al subministrament elèc-
tric d’aquesta instal·lació. 
Al costat de la marquesina, 
un petit molí aprofita el vent 
per completar les necessitats 
d’electricitat de la parada.

L’Smartquesina permet 
als usuaris comprar tiquets 
de transport a la mateixa 
parada a través del telèfon 
mòbil (sistema mTouch&Go), 
planificar el recorregut i con-
sultar la informació en una 
de les seves pantalles digi-
tals, entre altres aplicacions.

La segona proposta d’apli-
cació pràctica d’SmarCities 
Lab és el denominat Smart-

Taxi, un sistema que con-
verteix el taxi en un punt de 
connexió a Internet amb un 
enllaç Wi-Fi gratuït que es 
posa en marxa simplement 
fent un gest amb el mòbil del 
passatger (sempre que sigui 
de tecnologia NFC). Una ve-
gada connectat, el passatger 
pot accedir a Internet i a ser-
veis complementaris. A més, 
tots els vehicles del sistema 
SmartTaxi disposaran de 
connexions per carregar les 
bateries del mòbil o tauletes 
del passatger, un servei que, 
de ben segur, tindrà una 
gran demanda. n
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Smartquesina 
exposada. Els 
usuaris poden 
descarregar-
se informació 
i comprar 
serveis.



l’automatització i el control de la xarxa de mitjana tensió (Mt) és clau per millorar la qualitat 
del servei. la mateixa xarxa d’Mt és responsable avui dia del 85 % de les incidències que 
afecten el client final. És necessari canviar els criteris i equips per construir, mantenir i operar 
les instal·lacions d’Mt i per reconvertir la xarxa actual en una xarxa intel·ligent o smart-grid. 
HuGO bArOJA, JuAN ANTONiO SáNCHEz i iKEr MArTíN l Ormazabal, empresa d’innovació

ARTIClE TèCNIC

Experiències smart-grid 
L’automatització de centres de producció  
MT/bT: nous conceptes i funcions

Les diferents topologies de 
xarxa, els criteris d’opera-
ció, la creixent complexi-
tat de funcionament i els 
requisits de lliurament de 
potència més restrictius, re-
quereixen nous productes 
i solucions eficients. L’ar-
ticle recull nous conceptes 
i funcions que ja són una 
realitat, amb més de 5.000 
instal·lacions automatitza-
des en MT en servei, i que 
ens condueixen a les smart-
grid.

NOuS CONCEPTES 
Els nous conceptes aplicats 
als centres de transforma-
ció d’MT/BT automatitzats 
es basen en la funcionali-
tat de les cel·les d’MT com 
una única unitat acoblada i 
comprovada en fàbrica. Les 
principals funcions d’auto-
matització que incorporen 
les cel·les són les correspo-
nents a la detecció de faltes 
fase-fase i fase-terra, amb 
possibilitat direccional; de-
tecció de presència de ten-
sió i cable tallat; mesura 
d’intensitat; maniobra de 

l’interruptor i indicació de 
l’estat de l’interruptor i del 
seccionador de posada a ter-
ra, i seccionador automàtic. 
Tot això tenint en compte la 
simplicitat d’instal·lació i 
operació.

Les cel·les, la unitat cen-
tral i el bus local de connexió 
formen la part d’automatit-
zació de centres de trans-
formació d’MT/BT. Aquestes 
cel·les incorporen tota la 
funcionalitat descrita anteri-
orment i es connecten direc-
tament al bus local. Aquest 
bus és independent del nom-
bre de cel·les i s’utilitza per 
enviar les comunicacions i 
l’alimentació entre les cel·les 
i la unitat central.

La unitat central inclou 
la funció de terminal remot 
que converteix la informa-
ció del bus local al protocol 
de comunicacions necessari 
per al lloc de control. Aques-
ta unitat inclou els elements 
d’alimentació segura i co-
municacions, i és indepen-
dent del nombre de cel·les 
de la instal·lació. (vegeu la 
figura 1).

Operacions d’instal·lació
El nombre d’operacions 
d’instal·lació es redueix. No 
hi ha treballs de connexió 
de cablejats entre les cel·les 
i la unitat central. En el seu 
lloc, les interconnexions de 
control són unions norma-
litzades i connectades que 
formen el bus local, sense 
possibilitat d’error en la 
connexió.

Sensors d’intensitat
No cal instal·lar sensors 
d’intensitat atès que ja es-
tan integrats a la cel·la des 
de fàbrica. Els problemes 
d’instal·lació de les trenes 
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Figura 1: 
Nou concepte 
de centre 
d’MT/bT 
automatitzat.
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ARTIClE TèCNIC

de terres dels cables d’MT 
dels sistemes convencionals 
des apareixen en muntar els 
toroïdals al voltant dels pas-
satapes de la cel·la des de fà-
brica.

Sensors de tensió
Els sensors de tensió ca-
pacitius es connecten dins 
de la cel·la i es verifiquen 
a fàbrica. Per tant, en obra 
no hi ha cap manipulació 
d’aquests elements. La qua-
litat de senyal millora i, en 
combinació amb els equips 
de control i mesura, s’obte-
nen prestacions similars a 
les corresponents a trans-
formadors de tensió conven-
cionals.

Comprovacions
Els sensors es proven a fà-
brica, on s’assegura el fun-
cionament correcte del con-
junt. D’aquesta manera, les 
proves en camp es redueixen 
a verificar les comunicaci-
ons entre la unitat central i 
les cel·les.

indicadors de pas de falta
Els problemes trobats als in-
dicadors de pas de falta con-
vencionals s’eviten amb el 
nou concepte. Les intensitats 
capacitives i magnetitzants 
són clarament identificades 
com a intensitats de no defec-
te perquè el sistema utilitza 
les mateixes tècniques que 
els relés de protecció digitals. 
A més, inclou la possibilitat 
de detecció direccional. Això 
permet definir una configu-
ració de paràmetres genèrica 
sense estar influenciada pel 
punt de xarxa on s’instal·li 
el centre d’MT/BT, i sense ne-
cessitat de dur a terme ajus-
taments específics.

Normalització dels equips
La normalització és un as-
pecte imprescindible per a 
desplegaments importants 
de les instal·lacions d’auto-
matització. Una cel·la auto-
matitzada inclou l’element 
de tall, accionament elèctric, 
circuits de control, accesso-
ris mecànics, relé electrònic, 

programari de configuració, 
etc. Perquè hi hagi garanties 
que totes aquestes parts s’in-
tegren perfectament, s’ha de 
definir com una unitat fun-
cional completa.

Plug&Play
Les instal·lacions automa-
titzades integren múltiples 
disciplines (elèctrica, mecà-
nica, electrònica, de comu-
nicacions, etc.) la qual cosa 
fa que tinguin més comple-
xitat que les instal·lacions 
manuals. Per evitar que 
aquesta sofisticació dels 
centres de transformació 
automatitzats n’afecti la fi-
abilitat i cost, els elements 
a instal·lar al centre estan 
dissenyats perquè s’instal-
lin amb la mínima depen-
dència dels treballs en obra.

Manteniment i explotació
El nou concepte ofereix di-
ferents serveis d’informació 
als agents d’operació, mante-
niment, proteccions i comu-
nicacions…, que concorren 
en la instal·lació del centre 
de transformació MT/BT. 
Aquests serveis d’informa-
ció es realitzen mitjançant 
el servidor web de la unitat 
central, de manera que les 
dades es faciliten processa-
des en funció de cada client.

Capacitat de tall
Les noves aplicacions d’au-
tomatització permeten iden-
tificar el tipus de falta a la 
xarxa i obrir el circuit amb 
l’interruptor seccionador al 
centre de transformació, sen-
se implicar un tret de tota la 
línia. D’aquesta forma es re-
dueix el nombre de consums 
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Centres de 
transformació 
automatitzats 
d’MT/bT.
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afectats davant una avaria i, 
atès que el 80 % de les avaries 
que es produeixen a la xarxa 
de distribució són monofàsi-
ques, les intensitats de falta 
són molt inferiors als valors 
de les faltes trifàsiques que 
es produeixen en la majoria 
de les xarxes d’MT. Per tant 
els interruptors seccionadors 
dels centres de transforma-
ció automatitzats estan evo-
lucionant cap a capacitats 
superiors per poder tallar i 
connectar les intensitats de 
defecte monofàsiques.

NOVES FuNCiONS 
ASSOCiAdES
Amb el desenvolupament del 
concepte de supervisió, la 
xarxa d’MT i BT es dota de 
més punts que aportin infor-
mació per a la seva gestió.

Localització de faltes
Els equips de localització de 
falta són anàlegs als instal·lats 
a les instal·lacions telecoman-
dades per assegurar la matei-
xa precisió en la detecció.

Mesures d’MT (P, q, V, i)
Els centres de control dispo-
sen d’algorismes sofisticats 
per optimitzar els fluxos 
de càrrega, la circulació de 
reactiva, els perfils de ten-
sió, etc., i actuen sobre les 
subestacions de distribució 
primària. Les mesures de 
variables elèctriques en MT 
des del centre de transfor-
mació faciliten la visibilitat 
en temps real de la xarxa de 
distribució.

rESuLTATS ObTiNGuTS
Les funcions esmentades en 
el requadre són necessàries 

per a una automatització fi-
able, eficient i de fàcil ope-
ració i manteniment de la 
xarxa de distribució. La ma-
joria estan integrades en els 
elements de maniobra com a 
unitats funcionals que am-
plien les seves característi-
ques més enllà de les exclu-
sivament elèctriques.

A la taula 1 s’aprecia que 
el nombre d’operacions per 
a la instal·lació i posada en 
servei és dràsticament re-
duït, fins i tot eliminant la 
necessitat de talls de sub-
ministrament. El muntat-
ge i proves de tots els ele-
ments en fàbrica donen com 
a resultat una garantia de 
fiabilitat i qualitat de tot el 

sistema. Un nou producte 
integral s’ha desenvolupat 
amb l’objecte de ser flexible 
i fàcilment adaptable per a 
l’automatització massiva de 
la xarxa d’MT.

CONCLuSiONS
Els nous conceptes per a 
l’automatització són el resul-
tat de la col·laboració entre les 
principals companyies elèc-
triques, amb milers d’instal-
lacions automatitzades en 
MT, i el principal fabricant 
de centres de transformació 
d’MT/BT.

El nou concepte de l’au-
tomatització passa d’una 
instal·lació simple a una ins-
tal·lació molt més complexa 

3131Supervisió de la xarxa de bT
Les funcions principals de la supervisió de la xarxa de 
BT són:
—  Corbes de càrrega dels transformadors i sortides de 

BT.
—  Mesura de l’energia i tancament en el nivell del trans-

formador per associar-la a la mesura dels compta-
dors i estimar pèrdues.

—  Mesurament de desequilibris al nivell del transfor-
mador i sortides de BT, orientada a minimitzar les 
pèrdues tècniques a la xarxa.

—   Model de pèrdues en el transformador d’MT/BT i 
xarxa de BT basat en mesures reals que permetin 
identificar la potència òptima a instal·lar al centre de 
transformació.

—  Coeficients de simultaneïtat per optimitzar el nom-
bre de sortides i l’assignació de clients.

—  Corbes de temperatura per definir marges de sobre-
càrrega i explotació.

—  Perfils de tensions que assegurin que els subministra-
ments no es veuen afectats per variacions a les càrre-
gues ni en la generació distribuïda. Registre de talls.

—  Identificació de fusió de fusible en BT.
—  Mesura de potència en temps real.
—  Alarmes.
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funcionalment, amb equips 
de diferents tecnologies, 
més necessitats de super-
visió i manteniment, i amb 
desplegaments importants 
que canviaran substancial-
ment les seves necessitats de 
gestió i explotació. Tenint en 
compte aquests aspectes, el 
tema de la seguretat de per-
sones i béns es fa doblement 
important i ha de ser especi-
alment considerat i garantit.

La primera generació de 
telecomandament no dóna 
resposta a totes les necessi-
tats de la xarxa de distribu-
ció, ja que no aporta infor-
mació precisa sobre mesures 
(V, I, P, Q), flux de potències 

o detecció de falta. A més, 
no inclou la possibilitat d’ac-
cés remot als equips instal-
lats, ni permet una ràpida 
instal·lació gràcies als sis-
temes amb enginyeries nor-
malitzades i equips de tipus 
Plug&Play. n

hugo Baroja és enginyer electrònic 
i general manager protection & automa-
tion; Juan Antonio Sánchez és engi-
nyer superior en Automàtica i Elec-
trònica Industrial i technical manager 
protection & automation, i Iker martín 
és enginyer industrial i product mana-
ger protection & automation d’Ormaza-
bal, empresa internacional del grup 
Velatia, d’innovació i tecnologia.

l’APUNT

Accessibilitat en projectes de reforma 
d’edificació existent

La normativa d’aplicació en matèria d’ac-
cessibilitat als projectes de reforma d’edi-
ficació existent és la següent:

•   Document bàsic de seguretat d’utilitza-
ció i accessibilitat

•   Decret 135/1995, de 24 de març

El DB-SUA és d’aplicació a tots els esta-
bliments, sense distinció de superfícies 
ni capacitat d’aforament; ara bé, el fet que 
aquest document tingui un contingut 
orientat principalment a les actuacions 
d’obra nova ha generat certs conflictes a 
l’hora d’interpretar-ne l’aplicació simultà-
nia amb el Decret135/1995 pel que fa a 
les intervencions en els edificis existents.

Amb aquesta problemàtica en ment i a 
iniciativa del Col·legi, es va crear al 2011 la 
Taula d’accessibilitat de les activitats de Ca-

talunya (TAAC) amb l’objectiu d’harmonit-
zar els criteris d’aplicació de la normativa 
catalana d’accessibilitat entre els principals 
agents implicats (Generalitat, Ajuntament 
de Barcelona, tècnics municipals i col·legis 
professionals).

Criteris d’accessibilitat comuns
L’àmbit d’aplicació dels criteris consen-
suats a la TAAC és per a tots els establi-
ments en edificis existents on es desenvo-
lupin activitats d’ús públic i privat i que 
hagin de justificar el compliment de la 
normativa d’accessibilitat.

una nova llei en preparació
El treball realitzat per la TAAC i els docu-
ments elaborats serviran de base per a la 
futura llei catalana en matèria d’accessi-
bilitat que ja s’està elaborant. n

ARTIClE TèCNIC

Característica Tradicional Nou concepte

Errors funcionals 20 % 2 %

Treballs d’obra 8 hores 1 hores

Especialització del personal 100 % 10 %

Normalització 60  % 100 %

Rendiment 70 % 99 %

Cost 100 80

Taula 1: Comparativa d’automatització de subestació d’MT/bT
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L’estratègia de Gas Natu-
ral Fenosa se centra a sa-
tisfer les necessitats dels 
nostres clients, a partir de 
generar valor afegit en el 
mercat terciari i d’empre-
ses, millorar el confort i 
competitivitat a través de 
la innovació, i el compromís 
amb l’eficiència energètica 
i la reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle. 

Gas Natural Fenosa treba-
lla per aprofitar al màxim 
totes les oportunitats que 
representen les tecnologies 
existents o en fase d’avançat 
desenvolupament. En incor-
porar noves tecnologies al 
nostre portafolis de produc-
tes, podem adaptar-nos a 
cada client amb un contracte 
personalitzat, segons el seu 
segment i sector. Les solu-
cions estandaritzables per 
a clients de menor consum 
energètic asseguren una alta 
qualitat en les prestacions 
amb el menor cost operatiu 
possible. Les solucions per a 
un client amb elevat consum 
energètic requereixen una 

visió holística en la definició 
del servei, tant des del punt 
de vista d’integració tecnolò-
gica, com dels models de ne-
goci a desenvolupar i de les 
prestacions.

La varietat dels serveis 
oferts és molt àmplia: cada 
client representa un repte. 
Per tal de donar resposta a 
les diferents necesitats tec-
nològiques i econòmiques, la 
companyia ha creat una àm-
plia cartera de productes i so-
lucions energètiques, basada 
en l’aplicació innovadora de 
tecnologies eficients i models 
de negoci. Gas Natural Feno-
sa no es limita a ser proveï-
dor d’un disseny tecnològic, 
sinó que dissenya models de 
negoci personalitzats. Per 
fer-ho, realitza una anàlisi 
exhaustiva de les tecnologies 
més eficients existents en el 
mercat i selecciona les més 
adequades a cada tipologia 
de client. En alguns casos, 
la despesa inicial a realitzar 
és elevada i es converteix en 
una barrera per a implantar 
tecnologies que generen es-
talvi econòmic. Per facilitar 

l’accés a tothom, la compa-
nyia desenvolupa models de 
negoci econòmics oferint un 
servei complet que inclou la 
inversió inicial.

Així, les solucions d’efici-
ència energètica ofertes per 
Gas Natural Fenosa inclo-
uen tecnologies com la bom-
ba de calor geotèrmica, els 
equips microcogeneració, el 
sistema d’il·luminació (LED, 
regulació intel·ligent…), cal-
deres eficients (de conden-
sació i baixa temperatura), 
bomba de calor elèctrica, 
sistemes de recuperació de 
calor, etc., tant en projectes 
a mida com en solucions es-
tàndards, si bé la cartera de 
serveis i tecnologies segueix 
essent en funció de les neces-
sitats dels nostres clients. n
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Solucions a mida per satisfer totes les necessitats

“Volem ser el gestor energètic integral 
del client, no només el seu proveïdor de 
gas i electricitat” 

Abans i 
després de 
la inter-
venció de 
Gas Natural 
Fenosa. La 
companyia 
facilita la 
implantació 
de tecnolo-
gies més 
eficients.

Els nostres productes

Solucions de caracterització energètica
Solucions de subministrament energètic
Solucions de confort en gas, electricitat i renovables
Solucions d’eficiència energètica
Solucions de mobilitat
Solucions d’il·luminació eficient
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quan compartir espai 
es converteix en 
oportunitat de negoci
enginyers, consultors, comercials, operadors de borsa... són alguns dels usuaris del tec-
noworking d’enginyers bCn, un espai que aposta per compartir oficina amb empleats de 
diferents organitzacions. s’hi troben freelance, emprenedors, petites i mitjanes empreses i, 
fins i tot, corporacions nacionals i internacionals. 

“Em moc entre barcelona, 
Suïssa i Amèrica Llatina”. 
Amb un ritme de feina tan 
errant, establir-se en un 
lloc fix és, sovint, compli-
cat. Oier bolibar, enginyer 
industrial i usuari de la 
zona coworking del Tec-
noworking, explica que 
compartir oficina li aporta 
la flexibilitat que la seva 
feina requereix. “Abans, 
els dies que passava a 

barcelona treballava des 
de casa, però vaig decidir 
buscar un espai de treball 
diferent, ja que no descon-
nectava ni un moment”. 
El mateix opina roger Ca-
nyelles, enginyer tècnic 
electrònic, que va decidir 
ocupar un despatx del 
Tecnoworking amb el seu 
pare, per poder separar la 
feina de casa: “vaig veure, 
a través del Col·legi, que 

s’obria un nou espai de 
coworking i vàrem decidir 
venir. un dia quedar-te a 
casa treballant és ideal, 
però treballar sempre a 
casa…”. 

I és que el Tecnoworking 
del Col·legi es converteix 
en molt més que en un es-
pai de treball: és una zona 
professional, on s’apleguen 
sobretot petites empreses 
que estan començant i que 
no poden invertir en grans 
infraestructures. “Jo treba-
llo per a una empresa que 
té la seu a Madrid i que ara 
ha decidit crear una dele-
gació a Barcelona. Tot just 
estem començant i no po-
díem ni volíem invertir en 
grans despatxos”, comenta 
Susana Gonzàlez, consul-
tora de normativa legal. I 
l’Angelo Abbate, tècnic co-
mercial, afegeix: “També 
és important entendre la 
cultura del coworking com 
a molt més que compartir 
espai. No és com tenir un 
pis, buscar dos companys 
i muntar un coworking. 
És molt més que això”, 
comenta. “A més, avui en 
dia potser no t’atreveixes 
a muntar una empresa de 

Oier bolibar.
Enginyer 
industrial 
i director 
comercial 
de Meyer 
burger, 
empresa de 
la indústria 
fotovoltaica.

roger  
Canyelles, 
enginyer  
tècnic electrò-
nic, col·legiat 
d’Enginyers 
bCN. Treballa 
a Axiome Con-
cept iberica, 
empresa
d’automatitza-
ció d’aparca-
ments.
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zero, tal com estan les co-
ses; però fer-ho, amb una 
estructura com aquesta, 
t’hi atreveixes més”.

uN ESPAi A MidA SEGONS 
CAdA NECESSiTAT
El Tecnoworking disposa, 
actualment, de 5 despatxos, 
una zona de coworking, 
sales de reunions i zones 
comunes (office, nevera, 
sofàs...) on cada usuari ha 
trobat el seu lloc i on tots 
coincideixen en el mateix: 
una ubicació excel·lent, 
uns serveis complets i un 
preu més que competitiu. 
L’Alejando Gil i el Juan 
Carlos Entrena, traders i 
operadors de borsa, teni-
en clar que volien compar-
tir un espai, però amb un 
despatx propi. “Cercàvem 
un lloc amb tots els serveis 
inclosos i no haver de bus-
car proveïdors ni manegar 
més factures. Per zona, està 
molt ben ubicat. I també 
està genial perquè de mol-
tes coses ni te’n preocupes: 
neteja, Internet, sales de re-
unions…”, comenta Roger 
Canyelles. “Jo no volia estar 
a la sala gran de coworking 
perquè em passo el dia par-
lant per telèfon i no em sen-
tia còmoda”, diu la Susana. 
L’Angelo, en canvi, buscava 
una petita taula, on desen-
volupar el seu dia a dia. “De 
fet, jo treballo mitja jorna-
da aquí i mitja jornada a 
casa. Sentia la necessitat de 
tenir un petit lloc de treball 
i estic encantat”.

L’Oier, que ha trobat el seu 
espai a la sala de coworking, 
assegura que té clar que el 
coworking és el futur i, tot 
i que no està gaire per Bar-
celona, buscava un lloc així. 

“El Tecnoworking m’apor-
ta el que jo estava bus-
cant: un espai amb profes-
sionals tècnics”. Dedicat a 
l’enginyeria, i en concret 
a les renovables, l’Oier va-
lorava molt positivament 
tenir companys en la matei-
xa línia de treball i, alhora, 
veure si podien sorgir algu-
nes sinergies entre ells. 

“Estàs sola però alhora 
no ho estàs, et trobes mol-
ta gent i tens la possibilitat 
de col·laborar amb les em-
preses del despatx del cos-
tat”, comenta la Susana. 
“De fet, un dia, esmorzant 
amb les noies de la Fun-
dació IDES —ubicades al 
despatx del costat—, vam 
adonar-nos que elles teni-
en una necessitat que jo 
podia resoldre i ara s’han 
convertit en clientes me-
ves. A més, a la sala gran 
de coworking també hi ha 
un assessor fiscal compta-
ble a qui recorro quan tinc 
dubtes i necessito que em 
doni un cop de mà”. 

L’Alejandro i el Juan Car-
los coincideixen, també, que 
és important el tipus d’em-
preses instal·lades en els 

Susana 
Gonzàlez. 
Consultora 
de normativa 
legal. 
Consultoria 
Grupo 
Adaptalia.

Angelo 
Abbate. 
Tècnic 
comercial 
de durlton 
Limited 
(sector 
additius i 
nutrició).

Alejandro Gil 
i Juan Carlos 
Entrena.
Traders i 
operadors de 
borsa. Socis 
cofundadors 
d’una 
empresa 
dedicada 
al sector 
borsari.
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altres despatxos. “Com que 
acabem de començar, ne-
cessitem serveis que encara 
no tenim coberts, com per 
exemple una empresa tipus 
assessoria, amb qui podrí-
em tenir algun intercanvi 
professional. A canvi, nos-
altres podem ensenyar-li el 
món de la borsa”. n
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Elisava, Escola Superior de Disseny i Enginyeria 

què ha comportat per a la 
vostra universitat l’adap-
tació del nou Pla d’estudis 
europeu?
En primer lloc, una oportu-
nitat per adequar els estudis 
a les competències reals de 
la professió i, com a deriva-
da més important, un apro-
pament a la indústria que 
serà la receptora dels futurs 
professionals. Parlem d’in-
dústria local i global per un 
disseny i desenvolupament 
de producte eficaç per al nos-
tre món present i futur. 

quines diferències ob-
serveu entre els plans 
d’estudis de l’Enginyeria 
Tècnica industrial i el del 
graduat en Enginyeria de 
l’Àmbit industrial? 
La primera diferència subs-
tancial és que els estudis 
s’allarguen un curs acadè-
mic més. La primera impli-
cació és que les competènci-
es que treballem s’amplien 
en el grau, respecte a les 
competències de l’enginye-
ria tècnica.

ELiSAVA és un centre obert i cosmopolita, de debat i 
networking, que fomenta la cultura i el desenvolupament 
del disseny i l’enginyeria des de fa més de mig segle. Ads-
crita a la universitat Pompeu Fabra, l’Escola té més de 
2.000 estudiants i un cos docent de 700 professionals en 
actiu altament qualificats. L’estreta vinculació amb el tei-
xit empresarial i amb centres universitaris líders permet 
la formació de professionals complets, capaços de transfor-
mar les seves idees en productes i serveis que millorin la 
qualitat de vida de les persones.

 La segona diferència a res-
saltar recau en la major im-
plicació del professorat en el 
seguiment de l’evolució de 
l’estudiant. Es treballa una 
formació molt més propera 
a la realitat de la indústria, 
de l’estudiant i del profes-
sor. El que s’estudia s’aplica 
immediatament, de manera 
que l’estudiant és el prota-
gonista principal del seu 
aprenentatge. 

En la majoria de les uni-
versitats s’està cursant ja 
el 4t de Grau en Enginye-
ria; s’estan obtenint bons 
resultats? Coneixeu la va-
loració dels professors i/o 
de l’alumnat?
En aquest moment, la per-
cepció qualitativa que es 
té és bona. Aquest mes de 
juliol tindrà lloc la presen-
tació dels treballs finals de 
grau i serà un moment im-
portant per transformar 
les percepcions en realitats 
contrastables. La valoració 
dels estudiants (no tenen 
elements amb què compa-

rar) en aquest moment és 
positiva i la del professorat 
(sí que tenen elements amb 
què comparar) també és po-
sitiva. 

El nou Pla d’estudis ha 
comportat major nombre 
de titulacions dins l’en-
ginyeria industrial: ener-
gia, biomèdica, mecatròni-
ca, materials, tecnologies 
industrials... Com valoreu 
la modalitat de l’actual 
Pla 4 (grau) + 1 (màster) 
davant del 3 + 2? Creieu 
que hi ha un excés d’espe-
cialització?
Crec que el major nombre 
de titulacions ha estat cau-
sat per la modalitat del pla 4 
(grau) + 1 (màster). L’especi-
alitat de l’estudiant s’hauria 
de dur a terme en el màster i 
no en el grau. El recorregut 
de l’estudiant, tal com suc-
ceeix en altres països, sem-
bla que seria ideal que fos 
grau (3 cursos) + màster (2 
cursos) de manera gairebé 
indissoluble, ja que poden 
optar a una gran varietat de 
màsters. Si això fos així, els 
estudis de formació profes-
sional (mòduls) agafarien el 
valor que han de transmetre 
a la indústria i de la mateixa 
manera milloraríem la per-
cepció que la societat actual 
en té, al nostre país. 

d’altra banda, a la vostra 
Escola el nombre d’alum-
nes ha baixat, s’ha man-

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

Javier Peña Andrés  
Cap d’estudis 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial

El qüESTIONARI
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tingut o s’ha incrementat 
en els últims anys? 
S’ha mantingut. 

Aquesta escola ha pro-
gramat o té intenció de 
programar el curs d’adap-
tació d’ETi a graduat en 
Enginyeria?
Hem fet l’estudi. Hem prepa-
rat els continguts i les com-
petències del curs d’adapta-
ció. Hem informat i convocat 
tots els nostres estudiants. 
La resposta no ha estat po-
sitiva. No tanquem portes, 
però en aquest moment l’Es-
cola no té intenció de pro-
gramar el curs d’adaptació. 

En l’actual context eco-
nòmic, molts dels nostres 
enginyers, en els pròxims 
anys, aniran a treballar a 
l’estranger. quina refle-
xió en podem fer i què hi 
podem fer?
La reflexió és més una evidèn-
cia. Formem professionals 
per treballar arreu del món 
amb qualitat. La reflexió s’ha 
de fer a d’altres nivells i s’ha 

de fer de la mà de la indús-
tria que, al cap i a la fi, és la 
receptora dels professionals 
que la universitat forma. 

quines relacions té l’Esco-
la amb el seu entorn socio-
econòmic?
Cada vegada més fortes. For-
mem professionals no per a 
un món ideal sinó per a un 
món real, i tenim la capacitat 
i el deure de treballar molt a 
prop amb aquest món real. 
Amb això no vull dir, de cap 
manera, fer un “seguidisme”, 
sinó treballar des de la refle-
xió necessària per millorar 
de manera contínua el nostre 
entorn socioeconòmic. 

Per acabar, com es poden 
aprofitar les sinergies en-
tre el Col·legi i l’Escola?
Com no pot ser d’una altra 
manera, cal dotar totes les 
accions del Col·legi de contin-
gut vital per als professionals 
presents i futurs, donant va-
lor real al professional i a la 
indústria, involucrant tots 
els actors del moment. n

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

des de fa més de 50 anys, 
 Elisava és pionera en la 
formació de professionals del 
disseny i l’enginyeria. L’Esco-
la promou estudis que combi-
nen el procés creatiu amb el 
desenvolupament tècnic dels 
projectes per a la formació de 
professionals competitius. 
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VI Trobada de Col·legis Professionals de Catalunya

En el marc de la Setmana del 
Treball i la Formació, la pu-
blicació Món Empresarial va 
organitzar, el passat dia 15 
de març, la Trobada de Col-
legis Professionals de Catalu-
nya 2013. La sisena edició de 
l’acte es va centrar en l’Avant-
projecte de la llei de serveis 
professionals, publicat pel 
Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat a principis d’any, 
i va reunir els responsables 
del gruix de col·legis profes-
sionals catalans i represen-
tants d’institucions docents 
a Fira Barcelona. Enginyers 
BCN hi va estar representat 
pel degà Joan Ribó. 

La ponència d’obertura va 
anar a càrrec del secretari 
general del Consell Interuni-
versitari de Catalunya, Clau-
di Alsina, que va mostrar la 
seva confiança en el sector 
dient que “tot està per fer i 

tot és possible”. El director 
general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques de la Generalitat, 
Santiago Ballester, va presi-
dir la taula de ponents i va 
articular la primera xerrada, 
en què va intervenir el rec-
tor de la Universitat Ramon 
Llull, Josep M. Garrell. Des 
de la perspectiva del món do-
cent, el rector va parlar sobre 
el Pla Bolonya, l’evolució de 
títols propis a estudis oficials 
i de la polèmica que ha susci-
tat el model 3 + 2.

Així mateix, la segona 
ponència més rellevant de la 
trobada va ser la del degà del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics 
i Pèrits de Telecomunicació 
de Catalunya, Ferran Ama-
go, que va criticar la “manca 
de diàleg” del Ministeri amb 
els col·legis professionals en 
la tramitació de l’avantpro-
jecte de llei citat.

Joan Tugores, catedràtic 
d’Economia de la Universi-
tat de Barcelona, va actuar 
com a moderador del debat 
sobre l’Avantprojecte de llei. 
El catedràtic va advertir dels 
efectes que tindran les desre-
gularitzacions improvisades 
i es va declarar absolut de-
fensor dels serveis professi-
onals. Els representants dels 
col·legis professionals van 
poder expressar els dubtes 
que genera la nova legisla-
ció de serveis professionals 
en els seus respectius col-
lectius. n

la jornada impulsa el debat sobre l’Avantprojecte de la llei de serveis professionals

durant la jornada 
es va abordar 
la polèmica 
implantació del  
3 + 2 en els 
estudis de grau

Enginyers 
bCN va estar 
representat a 
les jornades 
pel degà Joan 
ribó.  
El director 
general 
d’Entitats 
Jurídiques, 
Santiago 
ballester, 
(a la dreta) 
va presidir 
la taula i 
va articular 
la xerrada 
central.



PREGUNTES fREqüENTS

Els enginyers tenen l’obligació 
de tenir fulls oficials de queixa, 
reclamació i denúncia? 

El decret 121/2013, de 26 de febrer, pel 
qual es regulen els fulls oficials de quei-
xa, reclamació i denúncia en les relaci-
ons de consum, amplia l’àmbit d’aplica-
ció a totes les activitats empresarials o 
professionals subjectes al règim de col-
legiació. En conseqüència, els enginyers 
tècnics industrials hauran de tenir fulls 
oficials de queixa, reclamació i denúncia 
a disposició dels clients que tinguin la 
condició de consumidors.

L’anterior decret, vigent fins ara (Decret 
70/2003), excloïa de l’obligació de tenir fulls 
oficials de queixes, reclamació i denúncia 
“els i les professionals liberals que duguin a 
terme una activitat per a l’exercici del qual 
sigui necessària la col·legiació prèvia en un 
col·legi professional legalment reconegut”. 
Ara ja no és així, atès que s’ha suprimit 
aquesta exclusió. 

De conformitat amb la disposició transi-
tòria del Decret 121/2013, els professionals 
col·legiats disposen de 6 mesos des de l’en-
trada en vigor del Decret per adaptar-se a 

l’obligació de tenir fulls oficials de queixes, 
reclamació i denúncia a disposició dels cli-
ents que tinguin la condició de consumi-
dors. Aquesta obligació serà exigible als en-
ginyers tècnics industrials a partir del 20 
de setembre de 2013. 

Els fulls oficials han d’estar disponibles 
per lliurar-se als professionals col·legiats 
a les dependències de l’Agència Catalana 
de Consum, als organismes habilitats i a 
tots els llocs físics o adreces d’Internet que 
l’Agència autoritzi.

El professional ha de posar els fulls ofici-
als a disposició dels clients que tinguin con-
dició de consumidors. En aquest sentit, són 
consumidors o usuaris les persones físiques 
o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a 
una activitat empresarial o professional, 
d’acord amb la Llei de defensa dels consumi-
dors i usuaris. 

El Decret 121/2013 reconeix els col·legis 
professionals com a organisme habilitat en 
matèria de tramitació de queixes, respecte 
de les queixes, reclamacions i denúncies que 
afecten els seus col·legiats. n

trobareu les consultes més freqüents que rep el servei assessorament Jurídic d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat
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Escola Universitària Salesiana de Sarrià ● Pg. Sant Joan Bosco, 74-08017 Barcelona ● 932805244 ● www.euss.cat ● euss@euss.cat
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Enginyeria, energia i producte
Cinergia (Control intel·ligent de 
l’Energia, SCCL)
la generació i el consum d’electricitat estan canviant. en l’evolució del sector tindrà  un 
paper destacat l’electrònica de potència, imprescindible per gestionar les noves xarxes 
de distribució i producció d’energia. Cinergia, una jove empresa barcelonina, treballa per 
consolidar-se en el sector oferint un producte fet a mida.

Cinergia és un cas singular 
dins el panorama empresa-
rial de casa nostra. És una 
cooperativa, és catalana, es 
dedica a la tecnologia, fabri-
ca producte d’alt valor afegit 
i, en un moment de crisi ge-

neralitzada, es troba en fase 
de creixement. Quina és la 
fórmula per assolir aquest 
èxit combinant característi-
ques tan poc usuals? És im-
possible resumir-ho en una 
frase, però han estat factors 

determinants posicionar-se 
en el nínxol de mercat ade-
quat i, lògicament, fer bé la 
feina. Els números certifi-
quen aquesta encertada po-
lítica: Cinergia ha triplicat la 
plantilla des de la fundació al 
2008, i des del 2009 duplica 
la facturació cada any.

uN MóN EN 
TrANSFOrMACió
Els combustibles fòssils 
són un recurs finit, el con-
sum energètic augmenta 
i les energies alternatives 
i/o renovables han esdevin-
gut un sector emergent. A 
mesura que es generalitzi 
l’ús, la distribució i el con-
trol de l’electricitat caldrà 
d’adaptar-se a un nou mapa 
energètic. “L’actual sistema 
de distribució, format per 
grans centrals generadores 
que produeixen l’electricitat 
per als consumidors, canvia-
rà —apunta Quim López, un 
dels socis fundadors de Ci-
nergia—: es passarà d’aquest 
sistema unidireccional a una 
xarxa on hi haurà més gene-
radors i més petits, amb un 
augment de la generació per 
a l’autoconsum. Això farà ne-

dAVid rOMAN i XAVi COrbELLA l eltecnigraf.wordpress.com

quim López 
i Francesc 
Agüera al 
costat d’un 
dispositiu 
carregador per 
a mobilitat 

elèctrica 
desenvolupat 
i produït per 
Cinergia.
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cessari un sistema de distri-
bució mitjançant una xarxa 
intel·ligent, el que s’anome-
na smart grid, per assegurar 
una gestió òptima dels recur-
sos. El canvi no serà d’un dia 
per l’altre, especialment en 
un país com el nostre amb 
fortes inèrcies difícils de vèn-
cer, però arribat el moment 
l’electrònica de potència serà 
imprescindible per possibili-
tar el procés”. 

ENGiNyEriA  
i PrOduCTE PrOPi
Dins de l’especificitat del sec-
tor en què treballa, Cinergia 
se centra en dues línies de 
negoci: el producte propi i 
els serveis d’enginyeria.

El producte propi el com-
ponen, d’una banda, elements 
que per les característiques 
tècniques tenen sortida co-

mercial i formen part d’un ca-
tàleg on destaquen els equips 
per a xarxes elèctriques intel-
ligents i els dispositius especi-
als per a la mobilitat elèctrica. 
Es tracta sempre de productes 
especials i produïts en curtes 
sèries, un camp en el qual les 
empreses grans, centrades a 
fabricar en grans quantitats, 
no els resulta rendible entrar.

A aquests elements 
s’afegeix un ampli ventall 
de productes dissenyats a 
mida, creats i produïts sota 
les especificacions pròpies 
de cada projecte o necessitat 
del client.

En els serveis d’enginye-
ria (o lloguer de cervells, 
com es defineix aquest ser-
vei internament) Cinergia 
ha definit una política prò-
pia. “L’experiència ens ha 
demostrat que el client no 

sempre sap transmetre les 
necessitats del projecte —
explica López. Això sol cau-
sar problemes per la manca 
de definició, de manera que 
hem optat per desplaçar els 
nostres enginyers a casa 
del client i, des d’allí, diri-
gir els projectes, normal-
ment coordinant equips 
formats per tècnics locals. 
Per aquest motiu, hi ha ha-
gut enginyers de Cinergia 
que han treballat en diver-
ses empreses de l’Estat es-
panyol i de l’estranger”.

El servei de Cinergia és, 
doncs, integral: dels projec-
tes en què participen poden 
sorgir-ne productes dels 
quals es construeix el proto-
tip i, posteriorment, es fabri-
quen als locals del Poblenou, 
amb marca blanca o com a 
producte propi.

una smart grid  
en un armari

Muntats en l’interior d’un sobri armari 
metàl·lic, els emuladors de xarxes elèctri-
ques són un dels productes desenvolupats 
per Cinergia, i una eina pràcticament im-
prescindible per als qui necessiten obtenir 
corrent en les condicions de pertorbació i 
variabilitat que produeixen els generadors 
o les xarxes reals. Són una eina d’assaig 
molt útil als laboratoris, ja que permeten, 
per exemple, comprovar la resposta d’una 
instal·lació connectada a un aerogenera-
dor a escala de 2 MW de potència sense 
necessitat de construir-lo físicament. “No 
és el mateix un emulador que un simula-
dor”, matisen els comercials de la casa: “Si 
es tracta d’electrònica de potència, en un 
simulador la feina es realitza virtualment. 
En canvi, un emulador com els que disse-
nyem i produïm a Cinergia treballa amb 
corrent real, fet que permet realitzar as-
saigs fidedignes i testejar instal·lacions”. 

interior de 
l’emulador 
de xarxes 
elèctriques 
GE 50, de 
50 kW.
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JOVENTuT i 
EXPErièNCiA
Cinergia es formà al novem-
bre de 2008 com un spin off 
d’un dels centres de trans-
ferència de tecnologia de la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya. Allí va ser on 
quatre emprenedors van 
detectar la necessitat que 
sovint les empreses tenien 
per posar en producció els 
productes desenvolupats en 
col·laboració amb la Univer-
sitat, i s’embarcaren en una 
aventura empresarial que 
batejaren com Control Intel-
ligent de l’Energia, tota una 
declaració d’intencions. Bus-
cant un model empresarial 
democràtic, s’organitzaren 
com a cooperativa. “En la 
cooperativa, els treballadors 
som propietaris, fet que ge-
nera un plus de motivació i 
responsabilitat. Tot i això, 

el funcionament a efectes 
pràctics és semblant al de 
qualsevol empresa, amb un 
organigrama que estableix 
jerarquies”, apunta López.

Cinergia ocupa 13 tre-
balla dors, 9 dels quals treba-
llen al departament tècnic, 
i la mitjana d’edat no arriba 
als 30 anys. Més enllà de la 
joventut, la trajectòria de 
l’empresa convida a mirar 
al futur amb optimisme: 
acaben de mudar-se a uns 
nous locals al Poblenou de 
Barcelona, un barri que, 
com Cinergia, combina in-
dústria i noves tecnologies. 
Centrats en el dia a dia, a 
Cinergia no es marquen un 
objectiu definit a mitjà ter-
mini: “No tenim un pla de 
creixement: hem crescut 
segons la demanda del mer-
cat, i la previsió és seguir 
fent-ho”. n

Control intel·ligent de 

l’Energia, SCCL

Empresa cooperativa 

dedicada al disseny, 

producció i serveis 

d’enginyeria relacionats 

amb l’electrònica de 

potència.

Empleats: 13 (9 enginyers 

en l’oficina tècnica)

Any de constitució: 2008

C. Pere IV, 29-35, 5è 1a
08018 Barcelona
Tel. 93 486 43 58
www.cinergia.coop
cinergia@cinergia.coop

La plantilla 
de Cinergia 
fa un ús 
exhaustiu 
de la sala de 
reunions. En 
la imatge, 
una reunió de 
projecte.
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Per saber-ne més
n  Myrurgia. Bellesa i Glamour 1916-1936. Diversos autors. 

Lunwerg Editores, 2003.

n  Museu del Perfum – Fundació Júlia Bonet 
Av. Carlemany, 115. Escaldes – Engordany (Andorra) 
Telèfon: (00376) 80 19 26 
museudelperfum@julia.ad 

n  Museu del Perfum – Fundació Planas Giralt 
Passeig de Gràcia, 39 (dins de la Perfumeria Regia). 
Barcelona 
Telèfon: 93 216 01 21 - 93 216 01 46

INDÚSTRIA.CAT

Arran de la signatura del Pacte en defensa de la indústria a Catalunya, a final de l’any 2012, 
Theknos publica una secció mensual sobre la indústria catalana, les grans empreses del 
passat i les fites del disseny industrial.

rastres: Myrurgia

indústria i belles arts
L’escultor Esteve Monegal (1888-1970) es-
devingué empresari en fer-se càrrec de la 
fàbrica de productes de perfumeria selecta 
que el seu pare havia creat al 1916. Mone-
gal impregnà d’un exquisit caràcter artís-
tic l’empresa, batejada amb un nom d’inspi-
ració clàssica: Myrurgia (del grec myron, 
‘essència’, i ergon, ‘treball, indústria’). Amb 
el concurs d’artistes de renom com Eduard 
Jener o Ramon Batlles, Myrurgia creà pro-
ductes exquisits i emprà reeixits dissenys 
per a flascons, embalatges i gràfica pu-

blicitària. Avantguardistes, inspirades en 
l’Espanya folklòrica i l’Orient, les creacions 
de l’empresa barcelonina obtingueren gran 
èxit local i internacional, especialment els 
anys 1920 i 1930. L’any 2000, la firma An-
tonio Puig adquirí Myrurgia. L’antiga fàbri-
ca continua presidint la cruïlla dels carrers 
Nàpols i Mallorca. Als museus del perfum 
de Barcelona i d’Andorra podem trobar el 
rastre d’aquesta indústria artística. n 
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+

Productes 
de Myrurgia 
exposats al 
Museu del 
Perfum de 
barcelona.

Myrurgia
Nàpols, 238 / mallorca, 351 
Barcelona

Construïda al 1929, la 
fàbrica myrurgia és un 
dels exemples més reeixits 
d’arquitectura industrial 
de Barcelona. D’estil 
racionalista, fou projectada 
per l’arquitecte Antoni 
Puig i Gairalt.
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impacte de la independència en 
el teixit empresarial català

el debat sobiranista actual presenta grans incerteses pel 
que fa a la durada i a com acabarà. en aquest article ana-
litzem alguns impactes econòmics per a les empreses. no 
entrem en qüestions polítiques o en altres aspectes relle-
vants, com són els comptes públics o les pensions. Partim 
del supòsit que el més raonable en un escenari d’abandó 
de la unió europea és que Catalunya seguiria amb l’euro 
i que no s’introduirien aranzels addicionals per facilitar un 
reingrés més ràpid de Catalunya a la ue. 
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tructures que tingui més en 
compte la realitat catalana 
seria molt beneficiosa per a 
les empreses instal·lades a 
Catalunya.

A més, un estat indepen-
dent podria atraure multi-
nacionals que en aquests 
moments tenen la seu es-
panyola fora de Catalunya, 
però que podrien estar in-
teressades a obrir en un 
 hipotètic nou estat. Així ha 
passat en estats de nova cre-
ació com Eslovènia o Eslo-
vàquia, per citar dos exem-
ples relativament recents.

iMPACTES NEGATiuS
Entre els aspectes negatius 
destaca el boicot comercial 

per part d’empreses i consu-
midors de la resta de l’Estat 
espanyol. Durant el debat 
de la reforma de l’Estatut, 
les empreses de vi i cava van 
informar d’una reducció 
de  vendes a la resta d’Estat 
d’entre un 10 % i 15 %. Mol-
tes empreses encara no han 
recuperat tots els clients que 
es van perdre durant aquest 
boicot. 

Per identificar quina part 
de les vendes pot veure’s afec-
tada, a la figura 1 s’aprecia 
que les vendes de béns a la 
resta de l’Estat espanyol re-
presenten una tercera part 
de les vendes totals. Aquest 
percentatge s’ha anat redu-
int en els últims anys com a 
conseqüència de l’augment 
de la internacionalització (fi-
gura 2). De les dades anteri-
ors es desprèn que l’impacte 
d’aquest tipus de boicot és 
menor al que s’hauria produ-
ït fa uns anys. 

Segons els professors 
Modest Ginjoan i Xavier Cu-
adras, autors de l’estudi Sen-
se Espanya. Balanç econòmic 
de la independència, l’escenari 
més factible és el d’una re-
ducció de vendes a empreses 
del 20 % i una reducció de 
vendes a consumidors finals 
del 40 %, fet que implicaria 
una reducció del PIB català 
del 4 %. En qualsevol cas, el 
boicot comercial pot tenir un 
efecte indesitjat per als con-
traris a la independència i és 
que la menor dependència  de 
les compres efectuades des   

MANAGEMENT PER A ENGINYERS MANAGEMENT PER A ENGINYERS

Font: CEPREDE (2012). Dades de 2011

iMPACTES POSiTiuS
Un aspecte favorable seria la 
desaparició del dèficit fiscal, 
que és la diferència entre els 
impostos pagats pels cata-
lans a l’Estat i el que retorna 
via despesa pública o infra-
estructures. Aquest dèficit, 
un cop descomptada l’apor-
tació a les despeses comunes 
(Casa Reial, exèrcit...) repre-
senta uns 16.000 milions 
d’euros l’any, és a dir, un 8 % 
del PIB (producte interior 
brut). Això permetria a Cata-
lunya disposar de més fons 
públics que beneficiarien les 
empreses per la via d’ajuts, 
infraestructures... 

Per altra banda, una po-
lítica econòmica i d’infraes-

Catalunya 38.136 (26,6 %)

Resta de l’Estat espanyol 49.389 (34,5 %)

Estranger 55.525 (38,9 %)

Total (milions d’euros) 143.050 (100 %)

Figura 1. distribució entre Catalunya, la resta de l’Estat espanyol 
i l’estranger de les vendes de béns per part d’empreses catalanes
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gradual en el saldo comerci-
al entre Catalunya i la resta 
de l’Estat (vegeu figura 3), en 
cas que es produeixi aquest 
contraboicot podria reduir de 
forma significativa l’impacte 
global d’un boicot.

Una altra conseqüència 
de la independència seri-
en les deslocalitzacions, 
ja que Planeta, per exem-

de la resta de l’Estat pot do-
nar més ales als indepen-
dentistes. Un altre aspecte a 
tenir  en compte és que el boi-
cot a productes catalans pot 
provocar un boicot en sentit 
invers si consumidors cata-
lans substitueixen productes 
de la resta de l’Estat espanyol 
per productes d’empreses 
catalanes. Atesa la reducció 
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ple, ha anunciat que en un 
escenari d’independència 
marxaria de Catalunya. No 
obstant això, diverses mul-
tinacionals (BASF, Dow...) 
han comunicat que no tenen 
intenció de seguir els passos 
anunciats per Planeta i que 
mantindrien les seves seus a 
Catalunya en cas d’indepen-
dència. n

Font: DATACOMEX (2012)
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Figura 3. Saldo comercial entre Catalunya i la resta d’Estat espanyol

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12,2 %
10,5 % 10 % 10,8 % 10,7 % 10,6 %

9,3 %
8,4 %

6,9 %

3,9 % 3,1 % 2,2 %

resta d’Estat espanyol (%) Estranger (%) Total (%)

1995 75,8 24,2 100

2011 47,1 52,9 100

Figura 2. Pes de les vendes realitzades per empreses catalanes a la resta de l’Estat espanyol i a l’estranger
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Exposició 
GEOrGES MéLièS.  
LA MÀGiA dEL CiNEMA
CaixaForum Barcelona

L’Obra Social ”la Caixa” presenta un 
homenatge al primer mag del cinema, 
Georges Méliès. La mostra –que es 
pot veure fins al 24 de juny– explica 
per primera vegada les arrels culturals, 
estètiques i tècniques de Méliès i ens 
demostra que els seus recursos es tro-
ben en els orígens del cinema: ombres 
animades, llanterna màgica, fantas-
magoria, cronofotografia, il·lusionisme, 
màgia i fantasia, un repàs a la diversitat 
de l’obra d’un director pioner i al valor 
que ha tingut en l’evolució de la història 
del cinema. Els objectes exposats per-
tanyen a la Cinémathèque Française. 

Llibres
CONVErSES AMb TErESA 
FOrCAdES
Eulàlia Tort 

La religiosa més mediàtica de Catalu-
nya, Teresa Forcades, és la protagonis-
ta d’aquest llibre escrit per la periodista 
Eulàlia Tort. Amb la lectura us podreu 
endinsar en les principals fites de la 
biografia de la popular monja de la mà 
d’unes entrevistes fetes en profunditat 
i rigor i podreu conèixer més a fons qui 
és i què pensa Forcades sobre una gran 
diversitat de temes: de la vivència re-
ligiosa a la indústria farmacèutica, de 
la necessària renovació de l’església 
a l’excés de medicació. També hi tro-
bareu la seva visió crítica del model de 
societat que estem construint. 

Cinema
irON MAN 3 
A partir del 26 d’abril

Després d’una breu pausa en la saga, 
l’actor Robert Downey Jr. es torna a en-
fundar el vestit d’Iron Man. El descarat 
però brillant empresari Tony Stark es 
troba immers en una mena de missió 
de venjança i haurà d’enfrontar-se amb 
l’enemic més temible per reconstruir 
el seu món. Iron man 3 és una de les 
superproduccions més esperades de 
l’any i té en el repartiment altres cares 
conegudes com ara Gwyneth Paltrow o 
Ben Kingsley. La pel·lícula, dirigida per 
Shane Black, està basada en l’icònic 
superheroi de Marvel que va aparèi-
xer per primera vegada en un còmic 
el 1963.

SAlUT I méS

Aigua, el nostre nutrient 
principal 
Som aigua en un 60 %, i de la cinquan-
tena de nutrients que necessitem incor-
porar a la dieta perquè sigui completa, 
aquest és el més important. Sense aigua 
no podríem subsistir més de dos o tres 
dies, ja que la major part de reaccions 
bioquímiques del nostre cos es realitzen 
gràcies a l’aigua. Per reposar les pèrdues 
diàries hem d’ingerir cada dia uns dos 
litres i mig d’aigua. 

quan hem de beure aigua? El millor 
moment del dia per beure és lluny dels 
àpats, ja que si ho fem el moment abans 
o durant el menjar diluïm les secrecions 
gàstriques i perdem eficàcia d’absorció. 

A més, el fet de beure molta aigua men-
tre mengem fa que es buidi l’estómac 
més ràpid, amb la qual cosa tindrem 
gana més aviat. Un consell general és 
prendre poca aigua durant els àpats.

Ens fa perdre pes l’aigua? Hi ha el mite 
que beure aigua aprima, però no és ve-
ritat. En una dieta per perdre pes es re-
comana beure’n una mica més de l’habi-
tual a fi d’ajudar l’organisme a eliminar 
toxines, no greix. Ni aprima ni engreixa. 
Bressola la nostra vida. n

Text de Pilar Senpau, metgessa i autora dels llibres 
Quan la vida pesa i Dieta catalana i salut (Editorial 
Pòrtic).
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Per fer el còmput total 
dels 2,5 litres d’aigua 
que necessitem a diari, 
cal sumar el líquid 
procedent d’infusions, 
sopes, verdures, 
fruita... d’aigua pura 
cal que almenys en 
prenguem un litre. 



Organitza

Patrocina

Col·labora

www.cursaintercol.cat

LLOC:
Pg. Marítim Mar Bella. Barcelona

HORARI:
9.30h.: Sortida  

CATEGORIES MASCULINA I FEMENINA:
Infantil: 11 a 14 anys  Junior: 15 a 20 anys  Sènior: 21 a 49 anys   Veterà: + 50 anys

DISTÀNCIA:
Adults: 10 kms.  Infantil- Junior: 5 kms.

PARTICIPANTS:
Cursa oberta a col·legiats, familiars i amics (màxim de 2 acompanyants per col·legiat)

PREU:
CURSA GENERAL: 12 euros. CURSA INFANTIL: 5 euros (inclou samarreta tècnica, bossa
amb obsequis i participació al sorteig final de regals de les empreses col·laboradores)

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
A partir del 19 d’Abril als respectius col·legis professionals



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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