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L’Equip Darnés
  guanya les eleccions
    al Col·legi

“El bonisme acrític ha fet molt mal 
a l’escola”  
Antoni Dalmases, professor de secundària i escriptor

AMES 
Indústria i ciència de la pols metàl·lica



Sabadell
Professional

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió PRO*.
T’abonem el 10% de la
teva quota de col·legiat**.
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Més de

+ + +0 3% Gratis 1.300
comissions de devolució dels teus la targeta de crèdit i de oficines al teu servei.
d’administració i rebuts domèstics principals, dèbit.
manteniment. fins a un màxim de 20

euros al mes.

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

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses. O el que és el
mateix, el banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros. S’exclouen els
ingressos que provenen de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any.
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El banc de les millors empreses. I el teu.
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Tal com avançava en l’anterior 
theknos, hores d’ara, s’han ce-
lebrat les eleccions a Junta de 
Govern del Col·legi. Com tots 
sabeu, es van presentar tres 
candidatures, de les quals va 
obtenir més vots l’encapçalada 
pel company Miquel Darnés i 
Cirera, a qui vull felicitar pel 
resultat. Faig extensiva la feli-
citació a la resta de companys 
i companyes, tant als que van 
presentar-se a la contesa elec-
toral com a tots als que hi van 
participar. En aquest final 
d’etapa, permeteu-me en nom 
de tots els companys i totes 
les companyes que fins ara 
formàvem la Junta de Govern 
i en el meu propi, agrair a tot-
hom la confiança que ens heu 
dipositat durant aquests dar-
rers vuit anys.

En el meu cas particular, 
us puc garantir que ha estat 
un veritable honor ostentar 
la màxima representació del 
nostre estimat Col·legi i col-
laborar en la defensa de la 
nostra professió. Si en aquell 
ja llunyà 1966 en el qual em 
vaig col·legiar, en plena jo-
ventut i carregat d’il·lusions, 
m’haguessin insinuat que 
anys més tard seria el degà, de 
debò no m’ho hagués pas cre-

gut. Com moltes ocasions en 
el decurs de la vida, s’han de 
provocar o, més ben dit, han 
de coincidir una sèrie de cir-
cumstàncies, ni previstes ni 
buscades, perquè es produeixi 
un fet, igual que en una reac-
ció química, ja que calen les 
proporcions exactes, la tempe-
ratura i la pressió adequades 
per aconseguir el producte 
final. 

Han estat vuit anys molt, 
molt intensos i, com tot, amb 
moments alts i baixos, amb 
satisfaccions i desencisos. 
Com a exemple, en un petit 
inventari dels fets més relle-
vants, podríem esmentar: el 
50è aniversari de la creació 
del Col·legi; la implementació 
majoritària del Tecnovisat i la 
venda de Tecnocrèdit; la po-
sada en marxa de la Guia de 
Professionals, del Tecnowor-
king a l’antiga seu de passeig 
de Gràcia, del Tecnoespai tot 
apostant per la formació con-

tinuada i d’un nou web que 
ja comença a fer-se gran; la 
implementació de les xarxes 
socials; la Llei Òmnibus i llur 
repercussió en els visats; la 
maleïda crisi econòmica amb 
la consegüent davallada de 
feina per als nostres profes-
sionals, etc. Tot plegat forma 
un conjunt de clarobscurs, 
els últims dels quals ens han 
vingut de fora de casa nostra, 
i de grat, o no, ens hi hem ha-
gut d’adaptar. Malgrat tot, i 
no vull pecar de falsa modès-
tia, crec que els resultats han 
estat força favorables.

Doncs bé, gràcies a tots pel 
vostre suport. Voldria enco-
ratjar-vos i donar suport a la 
nova Junta de Govern, perquè 
bregui amb força i empenta. 
Hi ha molts reptes i fites a as-
solir davant d’un futur en el 
qual es preveuen canvis molt 
importants.

Força, molta il·lusió, em-
penta i endavant. A reveure! n

A reveure!

Ha estat un veritable honor 
ostentar la màxima representació 
del nostre estimat Col·legi durant 
vuit anys
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EN PORTADA

20 Miquel Darnés 
guanya 
les eleccions a degà

La candidatura encapçalada per l’enginyer tècnic electrònic 
i periodista Miquel Darnés ha guanyat les eleccions 2013 
al Col·legi. La nova Junta de Govern està formada per 
professionals vinculats a diversos sectors de l’enginyeria 
i amb experiència en la gestió. Per primera vegada en la 
història del Col·legi, una dona, l’enginyera tècnica química 
Maria Cinta Pastor ocuparà el càrrec de vicedegana. 

ENTREVISTA

16 Antoni Dalmases, 
autor del llibre  
Caos a les aules

Després de més de 35 anys dedicats amb entusiasme a 
l’escola pública, el professor de secundària Antoni Dalmases 
deixa com a llegat un llibre irònic, apassionant, incòmode i 
crític sobre l’ensenyament públic a Catalunya. La situació 
que retrata es resumeix amb una frase del mateix autor:  
“Si el futur d’un país es garanteix per l’educació que reben 
els seus ciutadans, el nostre futur està ben fotut”. 
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La pregunta del mes

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

El 68 % dels enquestats dóna suport a la investigació

58 %

28 %

10 %

4 %

sí, a llarg termini la fusió nuclear pot ser un element clau en 
la producció d’energia, junt a les renovables.  

no, qualsevol tipus d’energia nuclear s’hauria de deixar de 
banda i invertir en renovables. 

sí, el principi teòric indica que la fusió nuclear no comporta 
grans riscos i no tindrà tanta oposició ecologista com la 
fissió. 

no, la inversió inicial és massa elevada i no hi ha prou garan-
ties que sigui possible la seva comercialització.

Creieu que els mestres haurien de ser autoritat 
pública?

opineu a www.enginyersbcn.cat.

l’ENquESTA DEl WEB

TOTAL DE VOTS: 71

58 %

10 %
28 %

4 %

Seguiu-nos al Twitter
@RevistaTheknos

8 de juliol

Tertúlies d’economia
L’economista i periodista Jordi Goula parlarà sobre temàtiques 
actuals relacionades amb el món econòmic. La tertúlia es farà 
al Tecnoespai a les 19.30 hores. 

10 de juliol

Mesures relacionades a l’eficiència energètica 
amb el multifunció Testo 435
La conferència està destinada a persones interessades a 
registrar-se a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura). 
Meritxell Juncà, de Product Manager Portable Division, 
serà l’encarregada de la presentació. En la jornada es faran 
mesures de velocitat i càlcul de cabal de renovació de l’aire, 
de la qualitat de l’aire interior, de transmitància tèrmica per 
l’envolupant i de l’enllumenat. La conferència es farà a les 10 
al Tecnoespai.

24 de juliol

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per 
competències
Curs impartit per Irene Durany, tècnica d’orientació professional 
i inserció laboral del Col·legi. Té l’objectiu principal de potenciar 
el currículum per tal d’afavorir l’accés a les entrevistes de 
treball. Dirigit a col·legiats i precol·legiats, tindrà lloc  
de 10 a 13 h a la seu col·legial.

16 de setembre

AutoCAD 2012 per a no dibuixants. Formació en 
línia, 1a convocatòria
El Col·legi estrena curs en línia amb el primer curs d’AutoCAD 
no presencial. Aquest curs pretén dotar dels coneixements 
bàsics per poder utilitzar el programa de dibuix realitzant 
algunes feines com correcció, afegir una cota o imprimir un 
document. Es farà del 16 al 29 de setembre i anirà a càrrec 
del professorat de l’empresa Bitmap Formació. L’ensenyament 
serà principalment pràctic, tot i que també hi haurà 
explicacions teòriques.

Curs mensual 

Anglès per a l’arquitectura i construcció en 280 
paraules. En línia no participatiu
Ark english és un curs mensual que comença sempre el primer 
dia lectiu de cada mes. És un curs en línia que té l’objectiu 
que els alumnes aprenguin el vocabulari essencial per la 
seva professió mitjançant el reconeixement d’imatges. Aquest 
curs està dirigit a enginyers vinculats amb la construcció, 
arquitectes i estudiants amb un nivell bàsic o mitjà de l’anglès.

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

setembre

juliol
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Exportar, exportar i exportar
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l’any 2007, les exportacions 
de Catalunya a l’estranger 
suposaven un volum equiva-
lent al 31 % del seu producte 
interior brut (PIB). Al 2012, 
ja eren el 37 %. L’esforç realit-
zat en aquests anys ha estat 
titànic i la venda a l’exterior 
ha estat l’únic camí de sal-
vació per a moltes empreses 
que veien com s’enfonsaven 
al mateix ritme que ho feia 
la caiguda de les comandes 
internes. Això ha fet que la 
taxa de cobertura (la xifra 
d’exportacions dividida per 
les importacions) passés del 
65 % al 85 % en aquest perío-
de, tenint en compte que tam-
bé ha ajudat molt a la millora 
d’aquesta taxa el fet que les 
importacions d’aquesta època 
han caigut un 16 %.

El més important, però, és 
que dins la problemàtica situ-
ació del mercat moltes empre-
ses no hagin tirat la tovallola 
i hagin buscat una sortida ex-
terior a la seva producció. 

CATALUNYA EXPORTA MÉS
Per comunitats autònomes, el 
pes de les empreses catalanes 
sobre el total de les exportaci-
ons realitzades a l’Estat espa-
nyol és del 26 %, seguit molt 
de lluny per Madrid, amb un 
12 %, la qual cosa atorga una 
posició clarament prominent 
al Principat. Aquesta és una 
referència que no hem de 
perdre de vista a l’hora d’exa-

minar el que està succeint 
aquests darrers mesos en el 
si d’Europa, ja que les xifres 
d’Eurostat (l’INE europeu) 
són sempre d’àmbit estatal. 
Bé, resulta que al primer tri-
mestre de l’any, Espanya ha 
estat l’únic gran país de la 
zona euro on les exportacions 
han crescut i ho han fet en 
un 4 %, assolint xifres de mà-
xims històrics, mentre que 
a França, Alemanya o Itàlia 
han baixat. Probablement, és 
l’única bona notícia que pot 
oferir l’economia espanyola.

En realitat, estem davant 
d’un fet històric, ja que per 
primera vegada en 42 anys, 
des que es fa l’estadística de 
comerç exterior actual (l’any 
1971), al mes de març del 
2013 la balança comercial es-
panyola presentava un supe-
ràvit final. 

Les raons, més enllà de 
l’atonia del mercat interi-
or i de les importacions, cal 
buscar-les en tres aspectes 
principals: la millora de com-
petitivitat pels menors cos-
tos laborals (que incideix en 
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Els dies 5 i 6 de juny han 
tingut lloc les eleccions 
als càrrecs de la Junta de 
Govern del Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Industrials 
de Barcelona. Tal com ja 
vam fer l’any 2009, mem-
bres de l’Àrea de Processos 
Electorals de la Generalitat 
de Catalunya hi hem actu-
at com a observadors. Per 
segona vegada, el vot elec-
trònic per Internet ha estat 
l’únic canal de votació. 

De la comparació d’aques -
tes eleccions amb una con-
vocatòria al Parlament, que 
són els comicis que princi-
palment gestiona l’Àrea de 
Processos Electorals, sur-
ten una sèrie d’elements 
comuns que permeten afir-
mar que es tracta d’un ve-
ritable procés electoral amb 
totes les garanties. Aquests 
elements són: l’existència 
d’un calendari electoral, 
d’una Administració electo-
ral (amb la integració de re-
presentants de les candida-
tures), d’un cens electoral, 
d’un procés de presentació 
i proclamació de candi-
datures, d’una campanya 
electoral, d’unes actes de 
proclamació d’electes i in-
cidències, d’unes subvenci-
ons electorals... 

Així mateix, hi ha una 
sèrie d’elements diferen-
ciadors. La major part 

Observació  
electoral: eleccions  
al Col·legi 2013 

d’aquests elements són 
fruit de la diferent dimen-
sió: el cens electoral, la 
transcendència dels resul-
tats, la complexitat de la 
logística electoral... Però 
també n’hi ha de relatius al 
disseny de l’elecció: la for-
ma de vot (llistes tancades 
i bloquejades en el cas del 
Parlament i llistes ober-
tes en el cas del Col·legi) i 
el procediment de vot (vot 
presencial en urna o per 
correu en el primer cas i 
vot electrònic per Internet, 
de manera remota o pre-
sencialment a la seu social, 
en el segon).

Aquest darrer element 
—l’ús del vot electrònic re-
mot—, aplicat en unes elec-
cions polítiques, resoldria 
els dèficits i les mancances 
del vot per correu; però la 
normativa electoral enca-
ra no recull aquesta pos-
sibilitat. El fet que aquest 
mitjà sigui utilitzat cada 
cop amb més normalitat 
per determinats col·lectius 
contribueix al fet que, en 
un futur no gaire llunyà, el 
vot electrònic pugui ser in-
corporat sense recels a les 
eleccions polítiques. És per 
això que experiències com 
els darrers processos elec-
torals del Col·legi resulten 
molt importants en el marc 
electoral general. n
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un menor poder adquisitiu 
interior) i uns consegüents 
preus més baixos; l’increment 
de la base exportadora (unes 
137.000 empreses exportado-
res, és a dir, 40.000 més que 
abans de la crisi) i també, la 
diversificació geogràfica crei-
xent, malgrat el pes decisiu 
que segueixen tenint les ven-
des als socis de l’Eurozona, 
quasi dues terceres parts. 
No es pot menysprear la im-
portància del camí engegat. 
Sense exportacions, la caigu-
da del PIB del 2012 hagués 
estat superior al 3 %, davant 
de l’1,4 % real. I enguany, si 
es mantenen les previsions 
positives que van fer els em-
presaris al primer trimestre 
de l’any de cara a les vendes a 
l’exterior, pot acabar succeint 
tres quarts del mateix. 

VENDES DESIGUALS
L’altra cara del creixement de 
les exportacions és que no es 
tracta encara d’un fet genera-
litzat i consolidat, ja que mol-
tes de les que comencen enca-
ra tenen volums molt baixos. 
Així, l’any 2012, la meitat de 
les exportadores van vendre 
fora menys de 5.000 euros, 
mentre que el 3,5 % de les 
empreses va acaparar el 87 % 
de les exportacions totals. 
Tot plegat fa que la polaritat 
es vagi fent cada vegada més 
gran entre les empreses que 
no exporten o no consoliden 
les seves exportacions i les 
que sí que ho fan. Per exem-
ple, segons un estudi de Cré-
dito y Caución amb dades de 
60.000 empreses, les vendes 
de les empreses que exporten 
han crescut de mitjana a un 
ritme del 12 % en els últims 
4 anys, mentre que les de les 
que no ho fan han disminuït 
un 2 %. També la rendibilitat 
de les primeres ha doblat la de 
les segones i l’endeutament 
ha millorat sensiblement. n



El Saló Construmat va tenir 
lloc del 21 al 24 de maig a 
la Fira Barcelona i, com en 
les darreres edicions, el Col-
legi hi va ser present amb un 
estand situat al pavelló 3 del 
recinte de Gran Via. 

Coincidint amb el Saló, 
el dia 21 de maig es va cele-
brar la presentació de la se-
gona part de l’últim manual 

de Ramon Gasch, Aplicación 
del tiempo de montaje de 
instalaciones: compendio de 
tablas orientativas, concep-
tos prácticos y recopilación 
de imágenes. Després de la 
publicació del primer volum 
del manual dedicat a instal-
lacions elèctriques, aquest 
segon volum es desglossa 
en dues parts: la primera se 

INfORMACIÓ COl·lEGIAl
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El Col·legi, present en una nova edició
del Saló Construmat

en la seva divuitena edició, el saló de la construcció va rebre prop de 50.000 visitants 
provinents de 95 països. a la cita no hi va faltar, un any més, el Col·legi d’enginyers tèc-
nics industrials de barcelona, amb un estand propi. durant el certamen es va presentar el 
manual tècnic del col·legiat ramon gasch. 

l’edició 2013 de Construmat 
va promocionar el networking. 
Professionals i col·legiats van 
visitar l’estand del Col·legi durant 
la celebració del Saló

L’estand del 
Col·legi a Fira 
Barcelona, amb 
una fotografia 
de l’edifici 
d’Enginyers 
BCN.
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centra en la seguretat con-
tra incendis o safety, i la 
segona part, presentada en 
aquesta edició de Constru-
mat, dedicada a la segure-
tat patrimonial o security.

Un gran nombre de per-
sones van visitar l’estand 
del Col·legi, que van apro-
fitar per sol·licitar infor-
mació sobre la col·legiació 
a Enginyers BCN, així com 
la borsa de treball o l’asses-
sorament tècnic i de recer-
ca de feina, o els cursos de 
formació que el Col·legi ofe-
reix. Tots els col·legiats que 
van passar per l’estand van 
rebre un petit obsequi, jun-
tament amb un exemplar 
d’aquest manual tècnic.

NOVETATS
Aquest any van destacar 
dues novetats al Saló: el 
Construmat Innovation Cen-
ter, on centres d’investigació 
i emprenedors van presentar 
nous productes i materials 
i es van crear aliances per 
produir aquests productes 
en massa per als mercats, i 
el Building Solutions World 
Congress, un congrés d’àm-
bit interna cional per trobar 
“solucions per afrontar amb 
èxit els desafiaments actuals 
de l’arquitectura”. 

El Saló Construmat es 
consolida com a platafor-

Enginyers 
BCN va 
presentar el 
segon volum 
d’un manual 
tècnic dedicat 
a la seguretat

El degà,
Joan Ribó, i
l’enginyera
tècnica Maria
Cinta Pastor,
amb l’alcalde 
de Barcelona, 
Xavier Trias. 

L’enginyer tècnic i escriptor Ramon Gasch, 
en la presentació del segon volum del manual 
tècnic sobre seguretat.

ma internacional, amb 
una aposta innovadora pel 
networking i pels centres 
tecnològics, així com per les 
construccions sostenibles. 
La pròxima edició està pre-
vista que se celebri del 18 al 
22 de maig de 2015.n
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Enginyers BCN celebra la primera edició de la  
Setmana de l’Emprenedoria amb èxit d’assistència

del 13 al 16 de maig enginyers bCn va organitzar un seguit de xerrades, tallers i conferèn-
cies al voltant dels diferents aspectes que li cal saber a l’emprenedor a l’hora de posar en 
marxa una empresa a partir d’una idea de negoci. Celebrada a les instal·lacions del Col·legi, 
hi van assistir més de 150 persones.

El Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Barcelo-
na, conscient del moment 
econòmic actual, i amb la 
voluntat de dotar d’eines els 
professionals i futurs pro-
fessionals de l’enginyeria 
que vulguin orientar cap a 
l’emprenedoria la seva tra-
jectòria professional, va or-
ganitzar la primera edició 
de la Setmana de l’Empre-
nedoria. En aquesta jor-
nada, consistent en la pro-
gramació de conferències i 
activitats diverses (tallers 
pràctics, taules rodones, 

networking...), van partici-
par-hi prop de 20 ponents 
de diferents empreses que 
van abordar aspectes com 
l’assessorament, la formació 
o el finançament. Obertes al 
públic i de caràcter gratuït, 

més del 75 % dels assistents 
eren col·legiats, fet que de-
mostra que l’emprenedoria 
és un tema que interessa el 
col·lectiu d’Enginyers BCN. 

La Setmana de l’Empre-
nedoria va concloure amb la 
cloenda del degà del Col·legi, 
Joan Ribó, que va encorat-
jar els assistents a ser més 
proactius i a tenir un esperit 
de lluita i treball constant, a 
més de destacar la predispo-
sició del Col·legi a l’hora de 
donar suport als projectes 
relacionats amb l’exercici 
lliure dels col·legiats. n

Taller pràctic 
celebrat al 
Tecnoespai, 
durant la 
Setmana de 
l’Emprenedoria.

Més del 75 % 
dels assistents 
a la Setmana de 
l’Emprenedoria 
van ser 
col·legiats
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Com tramitar el nou certificat d’eficiència 
energètica per a edificis, pas a pas 

Des del passat 1 de juny i 
d’acord amb el RD 235/2013, 
és obligatori que qualsevol 
edifici o entitat que es vul-
gui llogar o vendre, qualse-
vol edifici o entitat de més de 
250 m2  ocupat per una au-
toritat pública i que estigui 
freqüentat habitualment pel 
públic, disposi d’un certificat 
d’eficiència energètica.

El procediment de certifi-
cació d’un edifici o entitat 
passa necessàriament per 
una sèrie de fases per tal de 
poder realitzar correctament 
aquesta certificació:
—  Visita a l’edifici o entitat 

per tal de poder-ne deter-
minar l’envolupant, les 
dades geogràfiques i de 
situació.

—  Si no es pot discriminar 
el sistema constructiu de 
l’envolupant, cal determi-
nar el valor de la trans-
mitància dels tancaments 
a través del mesurament 
del valor “U” amb un apa-
rell de mesura adient.El 
Col·legi posa, a disposició 
dels col·legiats, l’aparell 

de mesura de la transmi-
tància tèrmica Testo 435-2. 
(www.enginyersbcn.cat/slam).

—  Determinació de les instal-
lacions tèrmiques i d’en-
llumenat, si s’escau. 

—  Abocament de les dades de 
camp obtingudes en l’apli-
cació informàtica i treball 
amb l’eina fins a la deter-
minació de la qualificació 
energètica de l’edifici o en-
titat en qüestió.

—  Determinació de les reco-
manacions per a la millo-
ra de la qualificació ener-
gètica obtinguda. 

—  Expedició del certificat 
d’eficiència energètica.

—  Tramitació de l’expedient 
davant l’òrgan competent 
de cada comunitat autò-
noma. L’ICAEN en el cas 
català.
A Catalunya, el procedi-

ment de tramitació d’eficièn-
cia energètica dels edificis 
s’ha previst perquè es faci per 
via telemàtica. Per fer aquest 
procés, cal disposar d’algun 
certificat digital vàlid, com 
el que el que proporciona el 
Col·legi.  

D’acord amb el Reial de-
cret esmentat, l’òrgan com-
petent de cada comunitat 
autònoma ha de posar a dis-
posició dels ciutadans un re-
gistre de tècnics competents 
per oferir els serveis de certi-
ficació energètica. A Catalu-
nya l’ICAEN ja ha gestionat 
la creació d’aquest registre 
a través dels col·legis pro-
fessionals competents per a 
la realització d’aquests cer-
tificats. Al seu web ja han 
publicat un enllaç a Engi-
nyers BCN on apareix la llis-
ta d’aquells tècnics que van 
donar les seves dades i que 
complien els requisits per 
estar donats d’alta.

El Col·legi disposa d’un 
destacat al seu web per con-
sultar aquest mateix cer-
cador (Finestreta Única > 
Registre de Certificadors 
d’Eficiència Energètica).

També s’ha automatitzat 
el procés de sol·licitud d’ins-
cripció per a donar-se d’alta 
en aquest registre (Serveis 
col·legiats > Registre de Cer-
tificadors d’Eficiència Ener-
gètica). n

Clíniques dentals Barcelona
Eixample esq. Diputació, 238  933 426 400
Sagrada Família Sardenya, 319  934 570 453
Les Corts Av. Madrid, 141-145  934 394 500 
Sant Andreu Neopàtria, 55 933 601 070
Poblenou Ramon Turró, 246 932 247 770 

Girona ı Tarragona ı Badalona ı Cornellà ı Granollers ı L’ Hospitalet de Llob. ı Manresa ı Mataró ı Sabadell
Sant Boi de Llob. ı Terrassa ı Vic ı Vilanova i la Geltrú ı Alcalá de H. ı Madrid ı Castellón ı Valencia ı ZaragozaGaudeix de les 

    teves dents!

Condicions preferents per col·legiats i familiars del 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

ATENCIÓ AL CLIENT

20% de descompte
en tot tipus 
de tractaments

20
Higiene bucal
amb revisió 
gratuïta inclosa  

22 
Serveis gratuïts
1a visita, revisions i 
radiografies intrabucals

0 
Finançament 
18 mesos sense interessos
i altres opcions a consultar

18
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Arriba la primera universitat Popular de la Bicicleta

Descomptes en les 
revistes de Sàpiens 
Publicacions

10 hores de pàrquing 
gratuïtes a Barcelona

Del 25 al 28 de juliol se cele-
bra la primera jornada de la 
Universitat Popular de la Bi-
cicletada, la Unibici, que han 
organitzat l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i la Xar-
xa de Ciutats per la Bicicle-
ta. La iniciativa, que pre-
tén fomentar la mobilitat i 

lluitar contra el canvi climàtic, 
consisteix en una sèrie d’activitats, fòrums 
i conferències destinats tant a estudiants i 
professors com a empresaris i treballadors 
que vulguin conèixer amb rigor acadèmic el 
món de la bicicleta, l’oci i la mobilitat. 

La jornada s’inaugurarà a la seu de la 
Universitat la Salle de Montcada i Reixac el 
dijous 25 amb la conferència “L’aventura de 
la bicicleta”, a càrrec de Xavier Corominas, 
director general de la Fundació ECA Bure-
au Veritas, i es tancarà el diumenge 28 amb 
una bicicletada popular urbana i una expo-
sició sobre el desenvolupament tecnològic 
de la Bicicletada.

Les inscripcions a la jornada es faran el 
mateix dia. El preu serà de 10 euros i inclou 
l’allotjament a la seu de la Universitat. n

El Col·legi i l’editorial Sàpiens Publica-
cions han signat un conveni pel qual els 
col·legiats podran gaudir del 30 % de des-
compte en la subscripció anual de les re-
vistes que edita. Les revistes que publica 
són Sàpiens, Cuina, Descobrir Catalunya i 
la Revista dels Súpers. En l’oferta de subs-
cripció per a 12 números també hi ha in-
clòs l’enviament.

Les revistes de Sàpiens Publicacions són 
líders de mercat,  amb una ferma aposta 
per la qualitat i el rigor dels continguts. 
L’editorial, que va néixer l’any 2002, és una 
plataforma única al servei de l’oci, la cultu-
ra i el turisme de proximitat. n

Buscar plaça d’aparcament i reservar-la a 
través del web o de l’aplicació mòbil és po-
sible amb Westmarpark. Fruit del conveni 
entre el Col·legi i la primera xarxa d’apar-
caments low-cost, els col·legiats i familiars 
directes tindran un descompte del 52 % en 
la tarifa dels pàrquings. El col·lectiu po-
drà accedir a diversos avantatges com l’al-
ta gratuïta, una quota inicial d’un euro al 
mes, ofertes preferencials en hotels i 10 ho-
res gratuïtes d’aparcament per als primers 
500 col·legiats que es registrin al web de 
Wesmartpark. n

Per a més informació, consulteu el web
www.ciudadesporlabicicleta.org.



THEKNOS 174 JUNY DE 2013

13

SI T’HO VAS PERDRE 

La qualitat és una forma 
de coneixement transver-
sal que ha evolucionat des 
de les tècniques de control 
i els models d’assegura-
ment, fins a la normalit-
zació i generalització a 
finals dels anys vuitanta, 
dels sistemes de gestió de 
la qualitat. Però l’acumu-
lació d’experiència no té 
gaire valor si no ens per-
met treure conclusions 
per millorar. 

L’obligació dels tècnics 
és dominar la incertesa i 
deixar el mínim espai pos-
sible als imprevistos. La 
funció de la gestió de la 
qualitat a l’empresa és pla-
nificar, executar, mesurar 
i actuar per aconseguir 
que tot el procés des de la 
creació del producte o ser-
vei fins a la utilització o 
prestació es desenvolupi 
com s’ha previst. Aconse-
guir aquests objectius és 
una tasca multifactorial 
i transversal que abasta 
tot el flux empresarial. La 
qualitat final la produeix 

el conjunt de l’organitza-
ció. El factor humà i, per 
tant, la formació són de-
terminants. Tota l’orga-
nització ha d’assumir com 
a propis el valors ètics 
que representa la quali-
tat (confiança, seguretat 
i transparència) i actuar 
per convenciment. Predi-
car amb l’exemple és fona-
mental, no es pot exigir el 
que no facin els caps i els 
directius. 

Moltes de les nostres 
empreses necessiten mi-
llorar en qualitat i més en 
temps de crisi. La produc-
tivitat és un factor clau per 
al nostre futur, i la quali-
tat, que és imprescindible 
per evitar malbaratar re-
cursos, incrementa la pro-
ductivitat. El nostre país 
té l’oportunitat de seguir 
en el grup de països més 
desenvolupats, només si 
som capaços de prestigiar 
la qualitat dels productes i 
serveis i evitar que la com-
petitivitat es basi en la mà 
d’obra de baix cost. n

“La qualitat és un factor clau per
millorar la productivitat”
(Extracte del “Tast de Qualitat” sobre experiències
professionals sobre la qualitat)

JOAN SINTES MATHEU l enginyer tècnic industrial

L’experiència professional de Joan Sintes Matheu com a 
enginyer tècnic ha estat relacionada amb el desenvolupament 
de producte i amb la gestió de la qualitat, des dels inicis dels 
anys setanta,  vinculat a empreses mitjanes locals primer i a 
multinacionals després, dels sectors de l’electrònica de consum 
i de l’automoció, com a enginyer i com a directiu. Sintes va 
exposar la seva trajectòria en el “Tast de Qualitat”, el 21 de 
març, al Tecnoespai.

“El boig de 
l’Hispano”
La Comissió de Quali-
tat i Innovació propo-
sa la visita a l’exposi-
ció Ramon Casanova i 
Danés - 1892/1968 “El 
boig de l’Hispano”, un 
exemple d’innovació, 
emprenedoria i recon-
versió industrial de 
principi del segle xx.

L’exposició, fins a l’1 
de setembre al Palau 
Robert de Barcelona, 
reivindica la figura de 
Ramon Casanova, in-
ventor, creador, innova-
dor i empresari avançat 
a l’època. El reconeixe-
ment als nostres cientí-
fics, com massa sovint 
ocorre, té més ressò a 
l’estranger que a casa 
nostra. Així ho podem 
veure en el panell, reco-
llit a la mostra, que l’in-
vent d’un pulsoreactor 
al 1917 del científic ca-
talà ocupa al Museu de 
la NASA, a Huntsville 
(Estats Units).

Pere Piella, al-
calde de Ripoll en-
tre 1979 i 1993 i com-
pany de la Comissió de 
Qualitat i Innovació, 
és el comissari i l’alma 
mater de l’exposició. n
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COMISSIONS

Comissió d’Exercici lliure

ACTIVITATS

La millor manera d’enten-
dre el disseny a Barcelona 
és explorant-ne els orígens. 
A final del segle xix i comen-
çament del segle xx, Barce-
lona era una de les ciutats 
europees on s’estava destil-
lant una nova tendència ar-
tística, el modernisme, i on 
el disseny n’era una part 
primordial. La Guerra Ci-
vil i els anys de postguer-
ra van estroncar aquest 
moviment: es van deixar 
de crear objectes per a una 

elit social i es va començar 
a fabricar per subsistir. La 
història del disseny actual 
a Barcelona no s’entén sen-
se la figura d’André Ricard, 
peça clau després de tota 
aquesta foscor. 

RECORREGUT PER LA 
HISTòRIA DEL DISSENY
Assistir a una conferència 
del dissenyador barcelo-
ní és aprendre en primera 
persona tot allò que envolta 
el disseny. Amb el títol “Ha-

blemos de diseño”, André 
Ricard va oferir una classe 
magistral sobre la història 
d’aquesta disciplina el pas-
sat 2 de maig al Tecnoespai 
del Col·legi, explicant els 
trets característics de cada 
època i la seva evolució. 
Després, amb un to famili-
ar i pròxim, es va donar pas 
a un col·loqui. Tots els as-
sistents van poder resoldre 
els seus neguits; cada res-
posta d’André Ricard era 
una pinzellada d’història. n

La Comissió d’Exercici Lliu-
re posa a l’abast del col·legiat 
diversos recursos per al  
desenvolupament i la millo-
ra de la seva tasca professio-
nal. Aquesta millora parteix 
de la formació, la informa-
ció, les eines professionals 
i els honoraris dignes. Per 
tant, consideren que cal:
—   incrementar el nombre 

de cursos, conferències 
i activitats destinats a la 
millora de l’exercici pro-
fessional;

—  mantenir permanentment 
informats els professio-

nals de l’exercici lliure de 
totes aquelles activitats, 
normatives i temes que 
els puguin interessar o 
afectar des del punt de 
vista professional;

—  establir un barem d’ho-
noraris perquè el Col·legi 
pugui informar els usu-
aris i consumidors, se-
gons el Decret legislatiu 
3/2010, i 

—  unificar esforços per cre-
ar, amb programari lliu-
re, programes adminis-
tratius per als col·legiats 
i petites enginyeries. n

A dalt, 
Sergi Bolea, 
president; a 
l’esquerra 
Francesc Amer, 
vicepresident; 
i a la dreta 
Francisco 
Andrés, 
secretari.

“Hablemos de diseño”, d’André Ricard
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“Treballar per projectes és 
més exigent, amb cada canvi 
has de tornar a aprendre”
Joan Junyent, enginyer de recerca a Stat-Diagnostica, empresa que desenvolupa 
sistemes de diagnòstic per a pacients, i assessor del Grup d’Investigació en Medicina Fetal 
i Perinatal de l’Hospital Clínic

ANNA CARRIó l Text       

RETRAT PROfESSIONAl

La relació d’en Joan Ju-
nyent amb l’enginyeria co-
mença al taller d’electròni-
ca que tenia a casa. Aquí 
va forjar el seu interès cap 
a la tecnologia, sent un 
nen. De ment inquieta i en 
molts moments autodidac-
te, “sempre he buscat —diu 
Junyent— les oportunitats 
més interessants segons les 
possibilitats del moment”. 
Aquesta filosofia l’ha dut 
des d’un perfil més indus-
trial fins al camp de la re-
cerca, els últims set anys 
en el sector de la biomedi-
cina. “Un enginyer treballa 
amb les eines que té”, co-
menta, “i tot el coneixement 
que aplico en els projectes 
de recerca biomèdica és co-
neixement que he adquirit 
al llarg de la meva carrera. 
El coneixement no és perd”.

OPORTUNITAT ÉS CANVI
Acabada la formació profes-
sional en Electrònica, Joan 
Junyent va accedir a la uni-
versitat per cursar Engi-
nyeria Tècnica Industrial. 
Mentre encara estudiava, va 
treballar al sector de l’auto-
moció, on va encarregar-se 
d’una línia de producció a 
Valeo Lighting, a Martorell. 
Va deixar-ho per continuar 
formant-se a Leicester, An-

glaterra, en la Llicenciatura 
d’Enginyeria Electrònica i 
Comunicacions. Quan va tor-
nar a Catalunya l’any 1999, 
Internet donava moltes pos-
sibilitats i va decidir embar-
car-se en un projecte com 
a cap de l’IT Department de 
newHabitat.com, però al cap 
d’uns tres anys la bombolla 
d’Internet va esclatar i va re-
tornar al món industrial. 

L’any 2003 un projecte 
de recerca del constructor 
d’orgues Albert Blancafort 
per desenvolupar un sistema 
d’instrumentació innovador, 
el va interessar. “Treballar 
per projectes et dóna molta 
varietat de temes, però tam-
bé és més exigent perquè 
cada cop que canvies, has 
d’aprendre un munt de co-
ses abans no comences a ser 
productiu”, sosté l’enginyer 
que, un parell d’anys més 
tard, s’embarcaria en una 
expedició a l’Antàrtida. 

Actualment, el col·legiat 
investiga un dispositiu mè-
dic de diagnosi in vitro a 
l’Hospital Clínic, on va pren-
dre contacte amb la recerca 
biomèdica, sector al qual s’ha 
dedicat els últims anys, grà-
cies a un projecte per desen-
volupar un sistema d’endos-
còpia amb característiques 
avançades. n

De la borsa de
treball a l’Antàrtida
Joan Junyent cercava feina a la 
Borsa de Treball del Col·legi, i 
va trobar-se el següent destí: la 
British Antartic Survey, situada 
a Cambridge, Anglaterra. 
L’empresa demanava un 
enginyer de recerca en el camp 
geoelèctric de la terra que sabés 
instrumentació i electrònica. 
Seguint el seu instint, l’enginyer 
català no va dubtar ni un 
moment a embarcar-se en una 
expedició a l’Antàrtida que tenia 
com a objectiu instal·lar uns 
instruments per tal de recollir 
dades sobre la ionosfera. Anar 
a l’Antàrtida va resultar una 
vivència personal impressionant, 
però el que realment va omplir 
Junyent va ser la possibilitat 
d’engegar un projecte des de 
l’inici, preparar tota la logística i, 
finalment, executar-lo. n
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SSi no fos perquè el que re-
lata a les pàgines de Caos a 
les aules és descoratjador, 
la lectura seria molt distre-
ta. La ironia constant que 
utilitza és una arma contra 
la desesperança?
La ironia és un sistema, una 
forma de vida. Davant dels 
alumnes faig el mateix. I ho 
faig així perquè està profun-
dament prohibit desanimar 
els joves. Se’ls ha d’estimar. 
Jo plego perquè s’han entes-
tat a no deixar-me fer la meva 
feina. Però jo estimo la feina i 
els alumnes; és l’única mane-
ra d’ensenyar.

De tot el que explica, el que 
he trobat més trist i alho-
ra il·lustratiu és l’afirma-
ció d’un dels seus alumnes: 
“profe, que la penya no quié 
aprendé”. Això, com ens ho 
hem d’empassar?

Precisament, el problema és 
que no s’accepta que hi ha 
molta gent que no vol apren-
dre. Tenen dret a no estudiar,  
jo això no ho critico, censuro 
que aquests no deixin apren-
dre els altres. Abans, qui 
anava a l’institut era perquè 
volia, ara s’han inventat que 
és obligatori estudiar. Es ven 
com un gran èxit, però la re-
alitat és que el problema el 
tenim dins dels instituts. Tot 
plegat ha estat una trampa 
vil per abaixar l’atur, una ju-
gada política de primer ordre 
per obtenir una certa pax so-
cial fictícia.

Davant del que vostè des-
criu. Què hem de fer els pa-
res? No sembla que dur els 
fills a l’institut sigui el més 
recomanable...
Dur-los a una altra escola... A 
l’escola privada això no passa.

Però jo pago molts impostos!
Sí senyor! En aquest país tení-
em una escola i un professorat 
molt potent, amb gent molt 
preparada i molt il·lusionada. 
Ho han desballestat tot. No hi 
ha cap estudiant en aquests úl-
tims 35 anys que hagi entrat i 
sortit de l’escola sota la matei-
xa llei. Quan l’educació és una 
arma política, la cosa està per-
duda. Els responsables d’això 
són uns pocavergonyes.

L’actual caos a les aules, 
quan i com es comença a de-
sencadenar?
A principi dels 90, en el mo-
ment en què es fa la LOGSE. 
L’ESO és la gran mentida. El 
que hem de donar a l’insti-
tut és un model. Avui, per a 
molts joves, no hi ha res en 
contra de què anar, ni hi ha 
res a proposar, perquè no 
hi ha límits. Els límits són 
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A punt de jubilar-se després de més de 35 anys dedicats amb entusiasme a l’escola 
pública, el professor de secundària i escriptor Antoni Dalmases deixa com a llegat 
Caos a les aules. Com s’està desmantellant l’ensenyament públic (Angle Editorial, 
2012). Es tracta d’un llibre irònic, divertit, apassionant, incòmode, crític i, fins i 
tot, sarcàstic sobre l’ensenyament públic a Catalunya. La situació que retrata es 
resumeix amb una frase del mateix professor: “Si el futur d’un país es garanteix per 
l’educació que reben els seus ciutadans, el nostre futur està ben fotut”.

Antoni Dalmases, professor de secundària i autor del llibre Caos a les aules

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

 El bonisme acrític 
ha fet molt de mal
      a l’escola
“

”



necessaris, ni que sigui per 
trencar-los. Però avui tot és 
vàlid i tothom ha de ser bo per 
a tot... El bonisme acrític ha 
fet molt mal a l’escola. Falten 
molts ‘nos’. No suporto la hi-
pocresia constant. 

I què li semblen tendències 
com la pedagogia sistèmica 
o les teories del deixar fer...? 
Tot això em sembla una pèr-
dua de temps bàrbara. Jo sóc 
vell i crec en Aristòtil. Apre-
nem per mimesi. Tot s’aprèn 
per un model negatiu o un 
model positiu... I sempre 

ENTREVISTA
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LA PREGUNTA DEL DEGÀ

Com hauríem d’ensenyar per cultivar l’esperit emprene-
dor dels joves?
Hauríem de preparar els joves per tenir una societat més ètica, 

ja que la gran crisi que estem patint en realitat és una crisi èti-

ca. Avui, el més tonto aprova, que és la manera dels mestres de 

treure’ns del damunt els estudiants conflictius. Som un país 

de vivales!, i així estem... I així estarem! Aquí no cal ni rendir 

ni ser correcte, només cal semblar-ho. Tu acceptaries que t’ope-

rés un metge que hagués tret un 5 de tot? Aquest metge, sap 

el just o sap la meitat? 

somrient! L’únic que cal és 
moralitzar l’individu indivi-
dualment. Jo he estat molt 
content amb la meva feina, 
m’he estimat els meus alum-
nes, però el model em posa 
totes les traves del món. En-
senyar no és domesticar. Els 
nostres avis anarquistes ens 
deien “la cultura us farà lliu-
res”. Ara ho fan al revés. Per 
què us penseu que la univer-
sitat s’està encarint? El siste-
ma pretén ser igualitari fins 
que s’arriba a la universitat. 
Ho estan fent elitista, i jo a 
això és al que em nego.

Qui té més culpa de tot ple-
gat: els pares, la llei, els 
polítics que defineixen les 
polítiques educatives o els 
professors desmotivats?
Tots. No se salva ningú. En 
tot cas, el sistema anava bé. 
Van decidir millorar la FP i 
van espatllar-ho tot.

Fins a quin punt el que vos-
tè descriu a Caos a les aules 
explica l’enorme atur juve-
nil que hi ha a casa nostra?
No ho sé... Per mi, el problema 
és que ara els nens no riuen. 
No els veus feliços. I els que 
volen aprendre viuen amb an-
goixa. Però això és el reflex del 
país. Jo he passat de professor 
a domador, però ara em limito 
a fer de pastor. Cal que els es-
tudiants siguin feliços. Jo tinc 
comprovadíssim que quan els 
nens aprenen són feliços! Els 
brillen els ulls!

Tinc la impressió que parau-
les com esforç, disciplina, 
esperit crític, autoritat, etc. 
(que segons qui podria tro-
bar carrinclones o, fins i tot, 
reaccionàries) són la clau de 
volta de tot plegat. És així?
Sí, però una persona que par-
li d’autoritat està perduda.  
Memoritzar és sa i és vital. 
Què estem ensenyant? Ense-
nyar vol dir fer. Tenim unes 
coses per aprendre, i les hem 
de fer ben fetes. Falsedats no! 
En aquest sentit, jo moltes ve-
gades poso l’exemple de l’èxit 
que s’està tenint a casa nostra 
en el terreny esportiu. Saps a 
què es deu? A la competitivi-
tat, l’esforç i la classificació. 
Però aquests tres conceptes, 
fora de l’esport, estan molt 
mal vistos.



Vostè diu: “de trenta (alum-
nes que hi ha en una classe) 
no és exagerat afirmar que 
entre vint i vint-i-cinc serien 
capaços de seguir una classe 
normal si els deixessin”. Què 
caldria fer perquè així fos?
Penso que se’ls ha de pregun-
tar, tu què vols? Vols ser fus-
ter? Paleta? Doncs a estudiar 
per fuster, o per paleta. I po-
der fer-ho, perquè ara, a l’hora 
de la veritat, tampoc no hi ha 
prou mòduls professionals! A 
l’institut es barregen els que 
volen ser enginyers, amb els 
que volen fer un mòdul i no 
poden, més els dos cretins que 
no volen ser ni fer res.

A part de les aules d’acolli-
da, que vostè defineix com 
“una de les coses bones que 
ha ideat el sistema”, què 
més té de bo el nostre siste-
ma educatiu?
Doncs, per exemple, l’interès 
teòric per convertir els alum-
nes en el centre neuràlgic del 
sistema. Quan van diferenci-
ar entre cultura i educació, 
això ja es va començar a dis-
torsionar.

Com a professor, doni’m un 
bri d’esperança pel que fa al 
futur de casa nostra...
Hi ha molta gent que lluita 
per convertir la cultura en un 
centre de vida. Hi ha gent jove 
molt bona i que sap moltes co-
ses. I molt d’entusiasme, que 
és el que ho salvarà tot. El 
professor ha d’eixamplar la 
mirada dels nens, i d’aquests 
n’hi ha molts.

Es podria escriure un llibre 
igual d’apassionant, distret 
i irònic parlant dels Mihails, 
els estudiants brillants, en 
lloc dels ‘penyistes’?
Sí. El Mihail, a part de ser un 
bon estudiant i ser un exem-
ple d’esforç i tenacitat, tenia 
virtuts com l’enginy i la ten-
dresa. Però també és veritat 
que de la mateixa manera que 
els nois més bandarres són 

els líders i els que s’enduen 
més noies al sarró, aquest lli-
bre, que he escrit en calent i a 
raig, té un punt bandarra que 
suposo que és part de la seva 
gràcia. (Riu)... No hi ha nin-
gú que m’hagi insultat gaire 
pel que es diu al llibre. Desa-
cord, sí. I també hi ha algun 
pare que m’ha dit que ja era 
hora que algú digués les co-
ses pel seu nom. n
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El gran repte en la recerca científica i tecnològica del 
segle xxi?
Les malalties, segur. La salut. La supervivència de 
l’espècie.

El personatge de la ciència i la tècnica més inspirador?
Einstein, que a més feia cara divertida. Però li diré una 
cosa, i és que els que es dediquen a la ciència descobreixen 
coses que en tot cas hauria vingut un altre que també les 
hauria descobert, perquè són reals. En canvi, les Menines 
de Velázquez, sense Velázquez no haurien existit mai.

El gran avenç tècnic de la humanitat?
L’energia nuclear. És tot un altre concepte del món.

“El nostre èxit esportiu es deu a la 
competitivitat, l’esforç i la classificació. 
Però aquests tres conceptes, fora de 
l’esport, estan molt mal vistos”

I vosaltres, què n’opineu? 
Podeu votar en l’enquesta: Creieu que els mestres haurien de ser autoritat pública?  www.enginyersbcn.cat



Miquel Darnés
  guanya les

   eleccions 
  a degà 
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Acte de 
proclamació 
de l’equip 
guanyador.  
La participació 
es va 
incrementar  
2,4 punts 
respecte 
els darrers 
comicis, el 
2009.

Primera imatge de la Junta de 
Govern escollida en les eleccions, 
el dia de la proclamació, a la seu 
del Col·legi.

Maria Cinta 
Pastor, la 
primera dona 
que accedeix 
al càrrec de 
vicedegana, 
al centre, amb 
les vocals Laia 
Liébana i Marta 
Hereu.

L’Equip Darnés, candidatura 
encapçalada per Miquel Dar-
nés, ha guanyat les eleccions 
als càrrecs de la Junta de Go-
vern 2013. Darnés ha obtingut 
354 vots, mentre que Manuel 
Nicolás i Josep M. Aguilà, que 
encapçalaven les candidatures 
alternatives, han obtingut 316 
i 107 vots respectivament. Du-
rant els dies 5 i 6 de juny, el Col-
legi d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Barcelona ha celebrat 
eleccions als càrrecs de la Junta 
de Govern. Miquel Darnés, que 
es presentava com a candidat a 
degà amb el seu Equip Darnés, 
ha estat la candidatura escolli-
da pels col·legiats. 

Amb una participació supe-
rior a la de les eleccions ante-
riors el 12,4 % dels col·legiats 
han exercit el seu dret a vot, el 
dia 5 amb votació electrònica 
remota exclusivament i el dia 6 
amb votació electrònica remota 
i votació electrònica presencial 
a la seu col·legial. En total, han 
votat 790 col·legiats, una par-
ticipació molt activa que s’ha 
vist augmentada en més de dos 
punts percentuals respecte a 
les anteriors eleccions del 2009.

A les 20 h del dia 6 es va 
tancar l’urna i es va procedir 
al recompte de vots. Es va re-
partir als membres de la mesa 
electoral les credencials per po-
der obrir l’urna i, després d’apa-
rèixer en pantalla el nom de la 
candidatura guanyadora, Joan 
Ribó, degà del Col·legi fins a 
la renovació de la nova junta, 
va dirigir-se als assistents i va 
felicitar el nou degà i el seu 
equip. Seguidament, Miquel 
Darnés va donar las gràcies a 
tothom que va participar amb 
el seu vot i va estendre la mà a 
la col·laboració amb tots els col-
legiats sense distincions.

   

El paper de la dona 
enginyera
La nova Junta de Govern compta, per primera vegada, 
amb una dona en el càrrec de vicedegana. Maria Cinta 
Pastor ja formava part de l’anterior Junta com a vocal, 
però aquesta és la primera vegada en la història del Col-
legi que una dona accedeix al vicedeganat. Així mateix, 
l’Equip Darnés compta també amb Laia Liébana i Marta 
Hereu en qualitat de vocals. n
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La Junta de Govern que dirigirà el Col·legi durant els pro-
pers quatre anys està formada per tres membres de l’anteri-
or equip, entre ells el que ha estat degà en els darrers vuit 
anys, Joan Ribó. Entre els components de la nova Junta hi 
ha professionals vinculats a diversos sectors com l’exercici 
lliure, l’empresa privada o l’administració pública.

Degà 
MIQUEL DARNÉS I CIRERA

enginyer tècnic electrònic i llicenciat en 
Periodisme per la uPF.

any i lloc de naixement:
1953. torelló.

durant vuit anys, darnés ha exercit 
d’assessor de comunicació i màrque-
ting a enginyers bCn. s’ha encarregat 
de planificar, gestionar i executar els 
plans de comunicació i màrqueting 
anuals del Col·legi i ha gestionat les re-
lacions institucionals i amb els mitjans 
de comunicació. Va ser membre de la 
Junta de govern del Col·legi el període 
1997-2005 i va participar en les acti-
vitats pròpies de la Junta com a vocal 
d’ensenyament. també ha treballat com 
a tècnic projectista i al departament 
d’energia i serveis de la Ctne. actu-
alment, és professor catedràtic de pro-
jectes tècnics en els cicles formatius a 
l’ies escola del treball de barcelona.

Pensa que el món podria ser un 
lloc millor. Li agrada el futbol, el 
cinema i el jazz.

Vicedegana
M. CINTA PASTOR I REDONDO

enginyera tècnica química i llicenciada 
en Química. 

any i lloc de naixement: 
1949. barcelona. 

Membre de la Junta d’enginyers bCn. 
directora tècnica del laboratori dr. oli-
ver rodés, dedicat al camp de l’aigua. 
Pastor va iniciar l’activitat professional 
a la indústria alimentària i, durant la 
seva trajectòria, s’ha especialitzat en 
l’anàlisi i assessorament d’aigües i 
en medi ambient. És vicepresidenta 
d’aQuaesPaÑa i forma part de la jun-
ta directiva els amics de l’aigua i de la 
Comissió segona de l’associació es-
panyola d’abastidors d’aigua i sane-
jament. a més, és membre d’adeagua 
i del comitè 149 d’aenor. Va ser la 
guanyadora de la primera convocatòria 
del premi donatech XXi de la universi-
tat Politècnica de Catalunya (uPC).

Creu que pensar i actuar junts és 
la clau dels millors èxits.

fOTOS: CANETTI fOTOGRAfIA
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Secretari 
JORDI ARTIGA I PASCUAL

enginyer tècnic químic. 

1965. barcelona. 

Màster en Qualitat a la indústria i Màster en 
Plàstics per la uPC. enginyer tècnic muni-
cipal i exercici lliure. Ha impartit formació 
a enginyers bCn i FMC, entre altres. És 
vicepresident de tecnicsmunicipals.cat, 
membre de la taaC i de la comissió de la 
Fue (aoC). 

Interventor 
FÈLIX DURAN I PASSOLA

enginyer tècnic tèxtil. 

1961. sabadell. 

diplomat per esade en direcció de la pro-
ducció i direcció de màrqueting. diplomat 
per la uPC en gestió i manteniment d’edi-
ficis. exercici lliure. gestió i direcció en 
sectors com el tèxtil i la construcció. 
 

Vocal 3
JOAN GARRETA I PIERA

Perit industrial. 

1938. llívia. 

Membre de la Comissió de Jubilats 
d’enginyers bCn. Ha exercit càrrecs de 
responsabilitat en fabricació, manteni-
ment, innovació i projectes, en les empre-
ses Miniwatt, Fecsa, Fsb, FCC i FgC. la 
jubilació li ha permès ampliar els coneixe-
ments artístics i científics.

Vicesecretari 
FRANCESC AMER I NOVAU

enginyer tècnic mecànic.

1943. barcelona. 

Membre de la Junta d’enginyers bCn 
i vicepresident de la Comissió d’exer-
cici lliure. direcció d’empreses tèxtils 
i d’empreses ascensoristes. exercici 
lliure. President de l’aen/Ctn 197 Pe-
riCiales. Vocal del plenari de l’aen/
Ctn 157 ProyeCtos i del sC1.

Vocal 1
SERGI BOLEA I NOYA

enginyer tècnic mecànic. 

1961. barcelona. 

President de la Comissió d’exerci-
ci lliure d’enginyers bCn. dissenya 
instal·lacions i construccions i legalitza 
tot tipus d’activitats. relacionat amb el 
sector de l’automòbil.

Vocal 4
MARTA HEREU ROS

enginyera tècnica en disseny industrial.

1989. lloret de Mar. 

titulada per l’escola elisaVa, on va 
realitzar un intercanvi a la universitat 
ntnu de noruega i convenis de pràc-
tiques a Castel Veciana arquitectura i 
Mobles 114. Professional autònoma, 
col·labora amb gH-Proide, partners 
en r+d del Centre tecnològic ascamm.

Tresorer
RICARD NOGUÉS I PARRA

enginyer tècnic elèctric.

1966. badalona. 

Mba Postgrau en direcció de la Pro-
ducció. Postgrau en gestió de Com-
pres. Postgrau en gestió de riscos i 
emergències. Ha impartit formació a 
enginyers bCn. soci director d’orga-
niZe, enginyers consultors en organit-
zació i estratègia empresarial.

Vocal 2
LAIA LIÉBANA TARDÍO

enginyera tècnica mecànica. 

1985. sabadell. 

Membre de la Comissió de segure-
tat Contra incendis d’enginyers bCn. 
exercici lliure en els àmbits de la cons-
trucció, llicències d’obres-activitats, 
legalitzacions i direcció d’obra.

Vocal 5
JOAN RIBÓ I CASAUS

Perit industrial i enginyer tècnic químic.

1948. barcelona. 

degà d’enginyers bCn entre els anys 
2005-2013. expresident de la Comissió 
de Medi ambient. expresident del Con-
sell de Col·legis d’enginyers tècnics 
industrials de Catalunya. exercici lliu-
re. director i administrador del gabinet 
d’enginyeria lade. 
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L’equip encapçalat per Miquel 
Darnés va concórrer a les 
eleccions com una candidatura 
multidisciplinària i plural, “on 
tothom s’hi senti representat”. 
Amb l’objectiu de fer “un Col·legi 
més centrat en els col·legiats, 
perquè els serveis s’adaptin a 
les seves necessitats, i més obert 
a la societat, que sigui centre 
de referència de l’enginyeria 
industrial”, el seu eslògan ha estat 
“Fem el Col·legi del futur”. El 
programa electoral s’ha presentat 
a diverses ciutats de l’àmbit 
territorial del Col·legi, com ara Vic, 
Granollers, Badalona i Terrassa, 
amb l’objectiu d’apropar-se  
al territori.

Fem el Col·legi   
del futur

24

EN PORTADA 



25

THEKNOS 174 JUNY DE 2013

ÀREA TÈCNICA:
Seguretat i qualitat

—  Farem un Col·legi que pro-
porcioni eines per afrontar 
la crisi, amb una formació 
encara més actual i prope-
ra, i que s’adapti als conti-
nus canvis de legislació i 
de normatives.

—  Potenciarem la figura del 
visat, el registre de verifi-
cació i l’informe d’idoneïtat 
com a eines de qualitat i 
seguretat, perquè la socie-
tat ho percebi com un valor 
afegit.

—  Constituirem el Col·legi 
com a agència d’acredita-
ció de professionals, en 
funció de la formació, ini-
cial i contínua, i de l’ex-
periència professional, tot 
establint el segell de col-
legiat acreditat per aquells 
que ho sol·licitin.

—  Augmentarem les activi-
tats i els serveis adreçats 
als col·legiats vinculats a 
empreses i de disseny in-
dustrial, perquè tinguin 
més possibilitats de fer ser-
vir el Col·legi.

ÀREA ECONòMICA: 
Eficiència i rendibilitat

—  Ens adaptarem als compli-
cats temps actuals i farem 
una gestió econòmica racio-
nal i sostenible, tot optimit-
zant els recursos. Tindrem 
cura dels professionals de la 
plantilla del Col·legi perquè 
treballin colze a colze amb la 
Junta de Govern.

—  Ens hem de reinventar i 
hem de potenciar tant com 
puguem noves formes d’in-
gressos. Obrirem les portes 
a les empreses del sector de 
l’enginyeria perquè aportin 
valor i coneixement al col-
lectiu.

—  Oferirem assessorament 
per a la internacionalitza-
ció dels serveis d’enginyeria 
dels col·legiats, a més subs-
criurem convenis amb asso-
ciacions d’enginyers de fora 
per intercanviar informació 
i serveis.

—  Farem accions i campanyes 
de captació de nous col-
legiats, perquè necessitem 
ser un col·lectiu nombrós 
per fer pinya i tenir més pes 
específic. Una professió for-
ta necessita un Col·legi fort.

ÀREA DE COMISSIONS:  
Diversitat i experiència

—  Les comissions són el cor 
del Col·legi. Volem que ba-
teguin amb força. Posarem 
els recursos necessaris 
perquè siguin més efecti-
ves i puguin desenvolupar 
tot el seu potencial.

—  Crearem noves comissions 
d’acord amb les necessi-
tats de cada moment, per-
què cal seguir de prop la 
realitat canviant de cada 
dia.

—  Farem que el col·lectiu de 
jubilats continuï sent un 
actiu important dintre del 
Col·legi. L’experiència i 
el compromís amb el col-
lectiu han de ser tinguts 
en compte.

—  Potenciarem el networ-
king entre les comissions, 
perquè és important que 
els qui formem el col·lectiu 
ens coneguem cada cop 
més.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA

—  Som una candidatura multidisciplinària i plural, perquè volem que tothom s’hi senti representat. 
Tenim experiència en la gestió del Col·legi, hi estem compromesos i partim de la feina feta fins 
ara.

—  Farem un Col·legi més centrat en els col·legiats, perquè els serveis s’adaptin a les seves necessi-
tats, i més obert a la societat, que sigui centre de referència de l’enginyeria industrial.

—  Volem un Col·legi més participatiu i, per això, apostarem fort per les xarxes socials com a mit-
jans d’interconnexió entre el col·lectiu i el Col·legi, i entre col·legiats. També facilitarem la presa 
de decisions col·lectives.

—  Seguirem de prop els esdeveniments del nostre país, i hi participarem, perquè pensem que el 
futur del Col·legi i de Catalunya són indestriables.



SOSTENIBIlITAT

L’extracció de gas no convencional 
podria cobrir el consum de l’Estat 
durant 55 anys

Fracking, una nova 
fractura ambiental?
L’explotació dels últims recursos més inaccessibles

una nova tècnica per a l’extracció d’hidrocarburs podria revolucionar el mercat internacio-
nal del gas i, al mateix temps, obrir una nova i important polèmica ambiental i social. des-
prés que els estats units hagin apostat per recuperar els combustibles fòssils considerats 
no convencionals arriba també al nostre país el repte de la fracturació hidràulica.

JOAQUIM ELCACHO l Text

El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas va 
presentar, el passat mes de març, l’estudi Gas no conven-
cional en España, una oportunidad de futuro on s’indica 
que les principals àrees de l’Estat espanyol on es podria 
trobar gas extraïble amb fracturació hidràulica serien “les 
conques bascocantàbrica, pirinenca, de l’Ebre, del Guadal-
quivir i bètica”. L’informe d’avaluació preliminar de recur-
sos d’hidrocarburs, publicat també al març per l’Asociaci-
ón Española de Compañias de Investigación, Exploración, 
Producción y Almacenamiento de Hidrocarburos (Aciep), 
apunta que els recursos prospectius potencials de gas no 
convencional a Espanya sumarien un volum equivalent al 
consum de gas de tot l’Estat durant 55 anys.

A Europa, els països que tindrien més recursos explota-
bles amb fracking són Polònia, França, Noruega, Ucraïna 
i Suècia, segons un informe publicat al 2011 per l’Agència 
Internacional de l’Energia. n

I A MéS

La fracturació hidràulica 
o fracking és una tècnica 
d’extracció d’hidrocarburs 
que ha estat perfeccionada 
les últimes dècades per tal 
d’explotar recursos en zones 
de difícil accés. El sistema 
modern de fracking consis-
teix a foradar pous verticals 
fins a la roca que conté l’hi-
drocarbur i, a continuació, 
seguir la perforació en ho-
ritzontal per arribar a una 
extensió més gran. Després 
de completar la xarxa de 
pous, es fractura la roca in-
jectant a molt alta pressió 
una barreja d’aigua, produc-
tes químics i sorra molt fina 
fins que es desprèn l’hidro-
carbur (normalment gas), 
que surt a la superfície pel 
mateix pou de perforació.

UNA TÈCNICA DE RISC
Existeixen alguns elements 
que cal tenir en especial 
consideració a l’hora d’ava-
luar el possible impacte del 
fracking sobre el medi am-
bient. Un dels treballs que 
ajuden a conèixer aquests 
riscos potencials és l’estudi 
Suport a la identificació dels 
riscos potencials per al medi 
ambient i la salut humana 
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derivats dels hidrocarburs 
que impliquen operacions 
de fracturació hidràulica a 
Europa, encarregat a l’em-
presa especialitzada AEA 
Technology per la direcció 
general de l’Energia de la 
Comissió Europea. L’estudi 
es basa en l’experiència del 

fracking als Estats Units 
i destaca els principals 
apartats i riscos a tenir 
en compte: 

—  El fracking fa servir 
volums d’aigua i pro-
ductes químics supe-
riors als que s’utilit-
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zen en extraccions de gas 
convencional.

—  El menor rendiment 
dels pous de fracking, 
en comparació amb els 
de gas convencional, pot 
comportar que l’impacte 
de la nova tècnica sigui 
relativament més alt.

—  Per evitar el risc de conta-
minació cal garantir la in-
tegritat dels pous i altres 
equips durant el desenvo-
lupament, explotació i des-
ballestament de les instal-
lacions de fracking.

—  La utilització de productes 
químics per desfer la roca 
i la generació d’aigües 
brutes —que es mantenen 
al subsòl o surten a la su-
perfície— ha de ser vigila-
da amb especial atenció.

—  El risc de moviments de 
terra o alteracions geo-
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lògiques a llarg termini 
obliga a seleccionar acu-
radament la ubicació dels 
pous per al fracking.

—  Per tal d’evitar el risc de 
contaminació, és neces-
sari reduir el nombre de 
productes químics que es 
fan servir en el fracking 
i utilitzar les alternatives 
més segures.

—  Les instal·lacions han de 
vigilar també l’impacte del 
transport d’equips, materi-
als i residus.

—  El fracking comporta una 
ocupació de superfícies 
de terreny més grans que 
les extraccions convenci-
onals.

—  Les activitats de fracking 
porten associats certs 
graus de contaminació 
atmosfèrica i acústica 
que cal reduir al màxim.

Existeixen molts altres es-
tudis amb arguments a 
favor i en contra d’aques-
ta tecnologia, i no és gens 
fàcil que els ciutadans pu-
guin tenir una visió clara 
i sense prejudicis sobre el 
tema. El repte es complica 
encara més en el moment 
en què les administracions 
no han assumit la respon-
sabilitat de basar les decisi-
ons en el coneixement cien-
tífic, informar la població i 
facilitar la participació. n

Cal decidir 
des de la 
ciència,
informar
i fer participar

   
Els permisos d’investigació s’encallen 
pel rebuig de les comarques afectades
El fracking ha desfermat actes de protes-
ta i la creació de plataformes d’oposició 
a pràcticament totes les comarques on se 
sospita que podria aplicar-se aquesta tèc-
nica. La preocupació principal dels opo-
sitors és el possible impacte ambiental, 
però també es critica la falta d’informació 
per part de les administracions. 

La Generalitat ha estudiat durant els 
últims anys tres permisos d’investigació 
que podrien tenir relació amb el fracking. 
El primer d’aquests projectes porta el 
nom de Ripoll (el Ripollès, Osona i la Gar-
rotxa) i va ser concedit a l’empresa Tere-
do Oil, però es troba en procés d’extinció 
per incompliment dels requeriments tèc-
nics. Els projectes Darwin (la Noguera, 

l’Urgell i la Segarra) i Leonardo (Osona) 
van ser presentats, però l’Administració 
catalana ha iniciat el procés perquè si-
guin denegats.

A banda, el projecte Fontanelles (el Ba-
ges) va ser desestimat per la mateixa em-
presa promotora i els projectes Pinasses 
(el Bages i el Berguedà) i Reus (el Baix 
Camp) no estan relacionats amb l’extra-
cció d’hidrocarburs sinó amb l’emmagat-
zematge subterrani de gas natural.

De forma paral·lela, l’Administració 
central ha rebut i està tramitant quatre 
peticions d’investigació d’hidrocarburs 
(de noms Perseo, Prometeo, Atlas i Heli-
os), que afecten municipis de les comar-
ques de Lleida i de l’Aragó. n



Millor informació, més participació
Els ciutadans smart demanen recursos que s’adaptin a les seves necessitats

el debat sobre com incrementar la participació ciutadana a través de les noves tecnolo-
gies és latent en tots els àmbits relacionats amb les smart cities. empreses i institucions 
s’esforcen a crear sistemes que millorin la relació dels ciutadans amb el seu entorn i els 
ofereixen eines per ajudar-los a ‘llegir’ la ciutat. 

ANNA CARRIó l text

La complexitat de les no-
ves smart cities posa de 
manifest la gran quantitat 
d’informació a temps real 
que generen. Entendre, uti-
litzar i viure amb tot aquest 
munt de dades no és feina 
fàcil, i fugint d’una satura-
ció i la conseqüent desinfor-
mació, diferents empreses 
i institucions, públiques i 
privades, treballen per pro-
posar sistemes capaços de 
manejar l’enorme quantitat 
d’informació, treure’n profit 
i fomentar una participació 
ciutadana a través de les 
tecnologies smart. 

INNOVACIÓ
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En la passada edició de 
l’Smart City Expo World 
Congress 2012 a Barcelona, 
el director creatiu de la com-
panyia de disseny Frog, Roc 
McIntosh, va descriure una 
ciutat en què el vianant po-
drà ‘llegir’ la ciutat “no com 
un cúmul de cotxes, edificis 
i persones, sinó com a ca-
pes d’informació amb tanta 
profunditat com es vulgui”, 
una crida a ser més proac-
tius en la gestió urbana. 
En aquest sentit, iniciatives 
com Itinerarium, una inno-
vadora empresa que aposta 
per la geolocalització mòbil 

de continguts, com geoposi-
cionar ofertes a temps real 
o la proposta d’itineraris, 
ajuden a connectar les di-
ferents peces de la societat. 
Altres tecnologies, com les 
xarxes de sensors sense fil, 
creades per empreses espe-
cialistes en solucions tecno-
lògiques aplicades a la gestió 
d’entorns urbans, permeten 
mesurar la humitat relativa, 
la temperatura ambiental, la 
lluminositat, els fluxos, la ti-
pologia de vehicles o la seva 
velocitat per tal de gestionar 
l’enllumenat o d’informar 
de les places disponibles per 
aparcar al carrer. 

Els ciutadans smart neces-
siten recursos que s’adaptin a 
les seves necessitats i, a la ve-
gada, propiciïn un feedback 
real. Saber el temps estimat 
que tardarem a recórrer un 
tram d’autopista, geolocalit-
zar-nos per donar dades del 
nostre estil de vida, xarxes 
de sensors per detectar situa-
cions de perill o per gestionar 
millor l’energia són només 
alguns dels projectes pensats 
per fomentar la participació a 
les smart cities. n
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La 
geolocalització 
mòbil de 
continguts 
és una de les 
tecnologies 
que poden 
facilitar la 
participació.  

Amb la participació de:

I la col·laboració de: 



amb la supressió de les primes, la incertesa generada per una nova regulació i les barre-
res administratives a les instal·lacions solars fotovoltaiques semblava que el nostre país 
donava l’esquena a la font energètica que més potència de nova instal·lació va aportar al 
sistema elèctric europeu l’any 2012. el sector va reaccionar i promou l’autoconsum com 
a alternativa. solucions tècniques com els moduladors permeten superar la falta de con-
creció lega i eviten generar excedents energètics en instal·lacions per a consum propi.

PERE SORIA l General Manager a Circutor energy sa

ARTIClE TèCNIC

Autoconsum fotovoltaic 
connectat a la xarxa
Una solució ideal per a l’estalvi i l’estabilització de costos energètics

Després que el Govern 
aprovés el RDL 1/2012, 
que suprimeix les primes 
a l’electricitat procedent 
d’instal·lacions solars foto-
voltaiques, així com el RD 
1699/2011, pel qual es re-
gulen les instal·lacions con-
nectades a la xarxa en baixa 
tensió amb potència menor 
o igual a 100 kW, que inclo-
ïa la promesa incomplida de 
regular el balanç net, el sec-
tor va entrar en depressió. 

I és que, sota la denomina-
ció d’instal·lació connectada 
a la xarxa i amb la regulació 
administrativa recollida en 
el Reial decret 1699/2011, 
les incerteses i les barreres 
administratives que han 
de passar els interessats a 
instal·lar aquests sistemes 
són molt desincentivadores:
—  Sol·licitud del punt de 

connexió davant la com-
panyia distribuïdora.

—  Dipòsits d’avals.

—  Signatura del contracte 
amb la companyia distri-
buïdora.

— Acta de posada en marxa.
—  Inscripció al registre de 

productores en règim es-
pecial.

—  Legalització del compta-
dor bidireccional.

—  Selecció de representant 
davant el mercat elèctric.

—  Alta de l’activitat de pro-
ducció elèctrica.

—  Facturació d’excedents i 
liquidació d’impostos.

Però, en menys d’un any, a 
final de 2012, les empreses 
d’enginyeria varen comen-
çar a insistir, tant en jor-
nades tècniques com en re-
unions amb les institucions 
reguladores, en el fet que 
l’autoconsum fotovoltaic era 
l’alternativa i que hauríem 
de reinventar el sector.

L’autoconsum fotovoltaic 
pot aportar diversos ele-

ments de gran utilitat avui 
en dia:
—  Generació de llocs de tre-

ball (en tasques de dis-
seny, instal·lació i mante-
niment de sistemes, però 
també en la producció 
dels seus components).

—  Generació de riquesa, ja 
que es converteix en elec-
tricitat un recurs natural 
que flueix des de l’exteri-
or i arriba al nostre terri-
tori (aquesta electricitat 
té un valor que incremen-
ta el PIB).

—  Anivellació de la balan-
ça de pagaments, ja que 
disminueix la necessitat 
d’importació de combus-
tibles fòssils i/o urani en-
riquit.

—  Reducció d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle.

—  Complir tots els objectius 
de la Unió Europea (pel 
que fa al 20 % d’ener-
gia renovable i al com-
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aprofitar un recurs renova-
ble, net i que no estigui afec-
tat per les fluctuacions dels 
mercats internacionals.

VIABLE AMB VOLUNTAT 
POLíTICA
La pregunta que sorgeix és: es 
podria classificar una instal-
lació fotovoltaica, dedicada a 
l’autoconsum total i que ga-
ranteixi que mai injectarà a 
la xarxa, com una instal·lació 
assistida per la xarxa segons 
la classificació que faci la ITC 
40-BT del Reglament electrò-
nic de baixa tensió dels siste-
mes fotovoltaics?

Algunes de les particula-
ritats actuals d’aquesta nor-
ma són:
—  El sistema fotovoltaic no 

pot treballar en paral·lel 
amb la xarxa.

—  S’han d’instal·lar els sis-
temes de commutació en-
tre xarxa i sistema gene-
rador pertinents.

—  Existeix la possibilitat de 
transferència de càrre-
gues sense tall amb certs 
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pliment de la directiva 
d’eficiència energètica en 
edificis).

—  Millora de la competi-
tivitat, ja que el cost de 
l’electricitat solar queda 
fixat i deixa d’estar ex-
posat a les fluctuacions 
dels mercats nacionals.

Aquest missatge l’han reco-
llit nombroses conselleries 
d’indústria de les comu-
nitats autònomes i s’han 
començat a analitzar les 
possibilitats per afavorir 
l’autoconsum.

LES DIFICULTATS
LEGALS
El repte és clar: com lega-
litzar instal·lacions foto-
voltaiques en autoconsum, 
l’objectiu del qual és pro-
duir energia elèctrica per a 
consum propi i sense gene-
rar energia excedent, d’una 
manera senzilla, ràpida i 
econòmica?

El primer pas, fet per 
l’Administració, ha estat 
vetllar perquè els tràmits 
es responguin en el termi-
ni adequat i de forma afir-
mativa a les sol·licituds de 
punt de connexió. Després, 
han abordat el concepte 
d’autoconsum total i estan 
admetent la no-presentació 
del contracte de venda d’ex-
cedents entre l’usuari i la 
companyia en el moment 
de registrar-la en règim es-
pecial. Però sembla que tot 
això és insuficient.

Si estalviar energia elèc-
trica és quelcom que es pro-
mociona (i en alguns casos 
se subvenciona), i molt aviat 
serà exigit per la transposi-

Documents normatius sobre la
fotovoltaica connectada a la xarxa

—  RD 661/2007, que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en 
règim especial

—  RD 1578/2008, sobre la retribució en règim especial de l’activitat de 
producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica 
per a instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retri-
bució del RD 661/2007

—  RD 842/2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió i especialment la ITC-BT-40

—  RD 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distri-
bució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica

—  RD 1699/2011, pel qual es regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica de petita potència

ció de les directives europe-
es, per què compensar una 
part del consum amb gene-
ració interna ha de ser vist 
i regulat de forma diferent?

Si qualsevol usuari pot 
tenir un sistema d’alimen-
tació interrompuda per ali-
mentar el seu sistema infor-
màtic, si qualsevol usuari 
pot acumular aigua calenta 
sanitària, si qualsevol usua-
ri pot carregar les bateries 
dels seus equips de telefonia 
i/o informàtica a casa sense 
necessitat de registrar-se de 
cap manera, per què es pro-
hibeix la utilització de bate-
ries en els sistemes fotovol-
taics d’autoconsum?

La nostra legislació ja 
disposa de fórmules legals 
per fer tot això; tan sols es 
requereix de certa voluntat 
per part de l’Administració 
a acceptar vies alternatives 
al RD 1966/2011, i aquest 
sector desplegarà i prendrà 
una velocitat de creuer que 
permetrà tant a la indús-
tria com a la nostra societat 



THEKNOS 174 JUNY DE 2013

3131

requisits tècnics per a 
sistemes de potència su-
perior als 100 kVA.

Per a aquest tipus d’instal-
lacions no existeix cap nor-
ma específica que en reguli 
la tramitació o que requerei-
xi inscripció en cap registre 
especial; n’hi haurà prou, 
en principi, que es legalitzi 
com si fos una modificació 
de subministrament.

Desapareixeria, per tant, 
la limitació a 100 kW, la 
presentació d’avals, les ins-
cripcions al RIAPRE, les 
actes de posada en marxa, 
les legalitzacions de compta-
dors bidireccionals, les altes 
d’activitat, l’elecció de repre-
sentants, les liquidacions 
dels impostos de centrals 
producto res, les facturaci-
ons mensuals, les liquidaci-
ons d’IVA, les presentacions 
de memòria anual i, a més, la 
restricció de l’ús de bateries.

L’aplicació d’aquesta ins-
trucció tècnica per a la lega-
lització dels sistemes foto-
voltaics obre una nova etapa 
en el nostre sector sense 
precedents. Lliure de bar-
reres administratives i amb 
plena paritat amb la xarxa, 
la fotovoltaica s’estendria 
per tota la geografia de for-
ma progressiva i massiva. 

Ja són força les secreta-
ries d’indústria de diferents 
comunitats autònomes que 
han respost als instal·ladors 
amb la mateixa sentència “si 
es demostra que el sistema 
fotovoltaic no aboca energia 
a la xarxa, llavors ho apro-
varem sota la ITC 40-BT”. 
Fins i tot, alguns departa-
ments tècnics d’empreses 

distribuïdores han contestat 
de forma similar a les peti-
cions d’informació sobre la 
necessitat de petició de punt 
de connexió: “si no hi ha 
abocaments a la xarxa, no 
fa falta que se sol·liciti punt 
de connexió”.

SOLUCIONS TÈCNIQUES 
PER ADAPTAR-SE 
A LA NORMATIVA
Rellegint la instrucció tèc-
nica, tot professional té el 
mateix dubte: si el sistema 
fotovoltaic està connectat en 
paral·lel infringeix el text 
bàsic de la norma; per tant, 
sigui o no legal, tindrem 
algun problema posterior-
ment. Aquesta aparent inse-
guretat s’hauria de resoldre 
publicant una modificació 
de la instrucció tècnica que 

resolgui a favor dels siste-
mes fotovoltaics. Si el siste-
ma fotovoltaic no injecta a 
la xarxa i el material emprat 
posseeix les certificacions 
segons les quals incorpora 
les proteccions per mínima i 
màxima tensió i freqüència, 
així com la protecció per evi-
tar el treball en illa, haurien 
de poder ser connectades en 
paral·lel amb la xarxa, però 
operar energèticament de 
manera autònoma.

El modulador o control 
dinàmic de potència amb in-
jecció zero, CDP0, soluciona 
el repte plantejat. Després 
de mesurar el consum ins-
tantani de l’edifici, calcula la 
consigna i l’envia als inver-
sors per adaptar la produc-
ció solar a, com a màxim, el 
valor de consum; d’aquesta 

lliure de traves administratives 
i amb plena paritat amb la xarxa, 
la fotovoltaica seria massiva 



manera, s’evita la generació 
d’excedents i la xarxa no-
més compleix la funció d’as-
sistència al sistema, tal com 
indica la ITC 40-BT.

Evidentment, s’hauria 
de definir correctament què 
s’entén per injecció zero. 
Quina potència i durant 
quant temps quan el siste-
ma s’hagi d’ajustar a reduc-
cions brusques del consum 
en hores de forta irradiació. 
De moment, sembla que el 
3 % de la potència nominal 
durant un temps inferior a 
2 segons que regula els pro-
cessos de transferència de 
càrrega sense pas per zero 
podria ser una solució ac-
ceptable. De fet, la injecció 
residual a la xarxa no és 
res nou. Qualsevol motor 
amb fre regeneratiu ho fa, i 

d’aquests, tant en la indús-
tria com en els edificis, n’hi 
ha en grans quantitats.

CONCLUSIONS
—  La tecnologia solar foto-

voltaica és madura i es 
troba en el punt adequat 
per desenvolupar aplica-
cions diverses en qualse-
vol lloc del planeta.

—  El nostre país ofereix un 
marc legal que permet 
l’autoconsum fotovoltaic 
de forma instantània, a 
través d’instal·lacions in-
terconnectades i de forma 
diferida, a través d’instal-
lacions assistides.

—  Les companyies distribu-
ïdores, així com les dife-
rents administracions, 
estan adoptant criteris i 
metodologies per a la tra-

mitació d’aquest tipus de 
projectes.

—  Existeix un gran interès 
per part dels consumi-
dors en l’autoconsum, 
que està creant una acti-
vitat creixent que permet 
a les empreses tornar a 
veure el sector fotovoltaic 
com una font estable de 
projectes, ingressos i ge-
neració de treball.

—  Les administracions au-
tonòmiques i provincials 
estan canviant la seva ac-
titud cap a l’autoconsum 
fotovoltaic, ja que hi ve-
uen una font de generació 
de treball i recursos. n
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Enllaços d’interès:
www.idae.es
www.unef.es

El modulador o control dinàmic de potència

Figura 1. Esquema de principi de funcionament de la modulació de potència amb injecció zero a través 
del CDP0 dissenyat per Circutor Energy SA
Figura 2. Captura de pantalla del sistema de monitorització i verificació de la injecció zero del CDP0
Figura 3. Gràfic de funcionament del modulador d’injecció zero que opera en un sistema amb càrre-
gues variables

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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l’APuNT TèCNIC

Tecnologia per al control 
de fluxos energètics
L’autoconsum instantani té cert límits i, si 
volem arribar a cobrir una fracció impor-
tant del consum dels edificis a partir de 
sistemes de generació fotovoltaics, hem 
també d’atendre les càrregues diferides 
en hores de baixa o nul·la insolació. Per 
a aquest tipus de sistemes, els fabricants 
d’equips hem desenvolupat la tecnologia 
per al control de fluxos energètics i, grà-
cies a la conversió ac/dc, dc/dc i dc/ac en 
equips reversibles, la integració de l’ener-
gia solar fotovoltaica en el consum dels 
edificis no és només tècnicament factible, 
sinó econòmicament viable i ambiental-
ment imprescindible.

Tant si finalment la llei permet la in-
jecció en balanç net o la injecció controla-
da per telecomandament per estabilitzar 
la xarxa o la injecció zero per prevenir  
la saturació tèrmica de transformadors, 
Circutor Energy ha preparat solucions 
gràcies al seu coneixement i domini de la 
tecnologia de mesura, comunicació i con-
trol de fluxos energètics. n

Figura 4. Esquema de principi de funcionament de l’armari EFM (Energy 
Flow Management), dissenyat per Circutor Energy SA per cobrir l’autocon-
sum fotovoltaic amb càrregues diferides.
Figura 5. Esquema de principi de funcionament de l’armari EBK (Energy 
Back Up), dissenyat per Circutor Energy SA per cobrir l’autoconsum foto-
voltaic sense connexió en paral·lel amb la xarxa i reserva d’energia.

Figura 4

Figura 5
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Escola Politècnica Superior de la universitat de Vic

Què ha comportat per a la 
vostra universitat l’adapta-
ció del nou Pla d’estudis?
L’origen dels estudis tècnics 
de l’EPS va estar lligat a la 
UPC. Aquest fet va ajudar 
a construir una estructura 
forta en els àmbits de la in-
formàtica, les telecomunica-
cions o l’agronomia. Amb el 
canvi de mil·lenni, van patir 
una davallada d’alumnes 
per la manca de vocacions 
tecnològiques.

L’entrada a l’EEES va 
fer replantejar els estudis 
en profunditat i l’Escola va 
assolir una estructura i di-
mensió que la posicionen 
excel·lentment en la forma-
ció tecnològica catalana i 
que la fan aspirar a ser un 
referent al sud d’Europa.

Quines diferències obser-
veu entre els plans d’estu-
dis de l’Enginyeria Tècni-
ca Industrial i els de Grau 
en Enginyeria de l’àmbit 
industrial?
Els nous plans d’estudis 
utilitzen metodologies que 

Hereva d’una escola d’enginyeria, fundada a Osona al 1989, 
l’Escola Politècnica Superior (EPS) és part de la Universi-
tat de Vic (UVic) des de la seva constitució. En 24 anys de 
trajectòria, l’EPS ha evolucionat conjuntament amb el sis-
tema universitari català i s’ha adaptat a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES). Les vuit titulacions que ofe-
reix actualment en l’àmbit de les enginyeries i de les bio-
ciències estan vinculades al territori i al món empresarial. 
L’EPS i la UVic tenen relació estable amb altres instituci-
ons universitàries i aposten per la internacionalització, la 
recerca de qualitat i la transferència de coneixement.

combinen les classes magis-
trals amb el treball en grups 
reduïts i permeten un millor 
seguiment en les pràctiques 
i exercicis. Els alumnes tre-
ballen, en equip, casos re-
als que es poden trobar en 
l’exercici de la professió. 

Un altre canvi substanci-
al és la incorporació de pràc-
tiques externes obligatòries 
amb l’objectiu d’apropar més 
la universitat a l’empresa.

En moltes universitats, 
s’està cursant ja el 4t de 
Grau en Enginyeria. S’es-
tan obtenint bons resul-
tats? 
Els resultats són bons quan 
les universitats aposten per 
un model de formació cen-
trat en l’alumne, que poten-
cia les sinergies entre depar-
taments i té l’ocupabilitat de 
l’estudiant com un dels ei-
xos per desenvolupar noves 
titulacions. Una universitat  
que vetlla per la formació 
integral i per fer avançar el 
país proporcionant titulats 
que tenen la relació amb 

l’empresa al seu ADN, obté 
bons resultats, com passa 
als graus d’enginyeria de 
l’EPS.

El nou Pla ha comportat 
major nombre de titulaci-
ons. Creieu que hi ha un 
excés d’especialització?
Aquest debat pot arribar 
a ser estèril si no es té en 
compte l’opinió del sector 
industrial, els interessos del 
qual donen sentit a la tasca 
docent. És molt comú tro-
bar empreses d’enginyeria 
que reclamen una especia-
lització intensa, però encara 
ho és més trobar-ne que va-
loren aspectes transversals 
(idiomes, treball en equip, 
mobilitat internacional, ha-
bilitats relacionals i de lide-
ratge, etc.). Cercar l’equili-
bri entre ambdues visions 
és fonamental per a una 
universitat de qualitat. 

També cal tenir present 
com s’enllacen els estudis 
de formació professional 
amb els universitaris. El 
país avançarà quan els po-
ders polítics concebin la for-
mació com un tot, i no pas 
un conjunt de competències 
repartides en diferents con-
selleries.

Com valoreu la modalitat 
de l’actual pla 4 (grau) + 1 
(màster) davant del 3 + 2?
El model 4+1 ha quedat 
lluny, sobre el paper, de 
l’estructura que es conside-

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

Jordi Villà i Freixa, 
Director de l’Escola Politècnica Superior

Universitat de Vic
 
 El qüESTIONARI
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ra òptima a Europa. Així, 
l’especialització es veuria 
clarament reforçada amb 
un esquema 3 + 2, similar 
al model pre-EEES. Moltes 
universitats han patit per 
adaptar el model 4 + 1 a les 
necessitats de l’R+D+i i de la 
indústria. A la UVic, la sor-
tida a aquest atzucac es va 
trobar impulsant un tronc 
comú de 90 ECTS (un any 
i mig) de gran aprofundi-
ment teòric per a totes les 
enginyeries, seguit d’una 
especialització en els àmbits 
d’expertesa de l’EPS.

Com ha evolucionat el nom-
bre d’alumnes a la vostra 
escola?
Ha tingut una evolució po-
sitiva en els darrers anys, 
i les previsions són que la 
tendència s’acceleri de for-
ma significativa en els pro-
pers cursos.

Les raons són conjuntu-
rals (en època de crisi les 
enginyeries es veuen com 
a sortida individual i col-
lectiva positiva), però tam-
bé de planificació interna. 
La cura que ha posat l’EPS a 
construir una oferta integra-
da d’enginyeries, centrada 
en la formació i l’ocupabilitat 
futura de l’estudiant, està do-
nant fruits.

Teniu intenció de progra-
mar el curs d’adaptació 
d’ETI a Graduat en Engi-
nyeria en breu?
Sí. L’EPS ha treballat des de 
fa anys per incorporar els 
ETI als graus d’enginyeria 
amb una política activa de 
reconeixements dels estudis 
realitzats en els graus en 
Enginyeria Mecatrònica i 
en Enginyeria d’Organitza-
ció Industrial. També s’im-
parteix, des de fa dos anys, 

un curs d’adaptació en for-
mat semipresencial al grau 
en Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica als 
alumnes d’ETI, especialitat 
electrònica industrial.

En l’actual context econò-
mic, molts dels nostres en-
ginyers han d’anar a tre-
ballar a l’estranger. Quina 
reflexió en podem fer?
La internacionalització dels 
enginyers és positiva. Un 
altre aspecte és la tempora-
litat d’aquest treball a l’es-
tranger. Un país ha de ser 
capaç d’atreure el talent que 
s’ha perfeccionat fora, per 
tal de recuperar la inversió 
que ha realitzat anterior-
ment. Estic convençut que 
la força laboral que ara no 
troba l’encaix aquí serà ca-
paç d’ajudar en la recupera-
ció econòmica del país, tan 
bon punt les polítiques de 
foment de la innovació tor-
nin a estar a l’agenda políti-
ca. Molt pitjor que el drama 
de l’atur és la miopia dels 
estaments públics d’identifi-
car la innovació com a mo-
tor per superar la crisi.

Quines relacions té l’Esco-
la amb el seu entorn socio-
econòmic?
Molt bones i en procés de 
millora. El fet d’estar en 
una institució de dimensi-
ons reduïdes fa que l’EPS no 
es tanqui en el seu coneixe-
ment. L’Escola interacciona 
amb l’entorn socioeconòmic 
en tres àmbits principals: 1) 
la participació activa de la 
indústria en la definició dels 
plans d’estudis de les titula-
cions i, sovint, impartició de 
docència; 2) la seva implica-
ció en el desenvolupament 
de carreres professionals 
dels alumnes (formació con-

tinuada adaptada a les ne-
cessitats i àmplia oferta de 
pràctiques, incloses beques-
treball), i 3) un progressiu 
interès per diversos aspectes 
de transferència de conei-
xement i tecnologia.  En el 
darrer aspecte, l’OTRI de la 
UVic ha realitzat un treball 
extraordinari de posada en 
ordre de les experteses de la 
comunitat universitària. Fi-
nalment, res d’això no seria 
possible sense tenir una es-
tructura de gestió de l’EPS 
que es regeix segons crite-
ris d’eficiència i amb figures 
específiques de relació amb 
l’empresa, comunicació, in-
ternacionalizació i formació 
continuada.
 
Com es poden aprofitar les 
sinergies entre el Col·legi 
i l’Escola?
El Col·legi funciona, en cer-
ta manera, com una gran 
associació d’antics alumnes 
en un àmbit on el coneixe-
ment és a la base de l’èxit. 
La Universitat ha d’estar 
oberta a escoltar les propos-
tes de formació continuada 
que provinguin del Col·legi 
i no, com ha succeït massa 
sovint al nostre país, a l’in-
revés. En l’entorn compe-
titiu actual només els pro-
fessionals més ben formats 
podran continuar tenint pes 
en la construcció del futur 
econòmic del país.

En segona instància, 
l’aportació de la visió del 
Col·legi en la definició de 
nous estudis reglats o en 
l’adaptació dels existents 
pot ser de gran valor per a 
la Universitat, ja que la velo-
citat de canvi de tendències 
és molt més fàcilment cap-
tada per una institució que 
engloba els actuals professi-
onals en actiu. n

Façana de 
l’Escola 
Politècnica 
Superior de la 
Universitat de 
Vic, que vol ser 
un referent al 
sud d’Europa en 
disciplines com 
la mecatrònica  
i la multimèdia.
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Resolució del Tribunal Català de Defensa de 
la Competència, per la qual finalitza de forma 
convencional l’expedient que afectava el Col·legi 
i altres institucions

En data 4 d’abril de 2011, la Direcció Gene-
ral de l’Autoritat Catalana de la Competèn-
cia (en endavant, ACCO), com a conseqüèn-
cia d’una denúncia, va incoar l’expedient 
30/2011 – Sistemes d’externalització de 
llicències municipals.

L’objecte d’aquest expedient consistia 
a analitzar les possibles infraccions tipifi-
cades per l’article 1 de la Llei 15/2007, de 
3 de juliol, de defensa de la competència, 
presumptament esdevingudes arran de la 
signatura de diversos convenis entre dife-
rents ajuntaments, col·legis professionals i 
associacions de municipis, tots ells relacio-
nats amb determinades funcions de control 
i supervisió dels treballs professionals, sota 
diferents denominacions, per a l’agilització 
dels procediments de concessió de determi-
nades llicències administratives municipals.

L’ACCO va considerar que amb aquests 
convenis es podrien propiciar reserves d’ac-
tivitats injustificades a favor dels col·legis 
professionals signataris, respecte d’altres 
entitats o professionals aptes també per fer 
aquestes tasques.

Al llarg de la instrucció d’aquest expe-
dient, l’Ajuntament de Barcelona; l’Ajunta-
ment de Sabadell; l’Ajuntament de Tarrago-
na; la Federació de Municipis de Catalunya 
i l’Associació Catalana de Municipis de Ca-
talunya; el Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya; el Col·legi d’Aparelladors; Ar-

quitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació 
de Barcelona; el Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya, i el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona, varen sol-
licitar l’inici de la terminació convencional 
d’aquest expedient i es van comprometre 
a modificar les conductes presumptament 
restrictives de la competència, detectades 
com a conseqüència de la instrucció de l’ex-
pedient, així com a no signar en el futur 
convenis contraris a la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, de defensa de la competència.

Finalment, un cop valorades totes les 
propostes de compromisos presentades per 
aquestes entitats, tant la Direcció General 
de l’ACCO com el Tribunal Català de la Com-
petència (en endavant, TCDC) varen consi-
derar que aquests compromisos eren sufici-
ents per resoldre els possibles efectes sobre 
la competència derivats de les conductes ob-
jecte de l’expedient i quedava suficientment 
garantit l’interès públic, atès que el seu 
compliment suposa l’obertura del mercat de 
serveis objecte d’aquest expedient a tots els 
professionals i entitats aptes per a la seva 
prestació.

Per aquest motiu, en data 17 del mes 
d’abril de l’any 2013, el TCDC va resoldre el 
dit expedient 30/2011 per la via de la termi-
nació convencional. n

Barcelona, 15 de maig de 2013
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GRAN FORMAT
Pòsters, cartells i lones. Roll-ups, displays plegables 
i expositors. Vinils adhesius impressos i de tall. 
Fotoquadres. Retolació comerços, empreses i es-
tands...
REPROGRAFIA
Fotocòpies, impressions i enquadernacions
Impressió de plànols, Escaneig...
CÒPIA I IMPRESSIÓ DE CD, DVD I USB

Mès informació a www.sprintcopy.com

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

Tel. 93 446 39 00
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PREGuNTES fREqüENTS

Quines verificacions s’han de fer 
en relació amb les màquines?

La normativa principal d’aplicació pel que fa a 
les màquines és la següent:

—  Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les 
màquines 

—  Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors

Cal indicar que el RD 1644/2008 correspon a 
la transposició pel territori espanyol de la Di-
rectiva 2006/42/CE, que deroga els anteriors 
RD 1435/1992 i RD 56/1995. Així, doncs, en 
cas de màquines posades en servei amb poste-
rioritat a l’1/1/1995 cal que es regeixin pel RD 
1644/2008 i les seves verificacions seran:

—  Placa de característiques amb marcatge CE 
i control visual, segons l’annex I, apartat 
1.7.3 del RD

—  Declaració CE de conformitat (signada pel 
fabricant de la màquina) i control docu-
mental, segons l’annex II

—  Manual d’instruccions i control documen-
tal, segons l’annex I, apartat 1.7.4

Cal que el comprador faci aquestes verificaci-
ons abans de la posada en servei de la màqui-
na. Les màquines posades en servei abans de 
l’1/1/1995 tenen com a normativa de referèn-
cia el RD 1215/1997.
Les verificacions a realitzar són:

—  Comprovació documental del compliment 
de les disposicions mínimes de seguretat i 
salut establertes als annexos I i II del RD 
i, si escau, totes les modificacions dutes a 
terme per a la seva adequació. 

Aquestes verificacions han de ser dutes a ter-
me per un tècnic superior en prevenció de 
riscos laborals o bé un treballador competent 
designat per la mateixa empresa. n

trobareu les consultes més freqüents que rep el servei d’orientació tècnica d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat.
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PuBlIREPORTATGE

Jornada tècnica d’Standard Hidráulica

Sostenibilitat i eficiència energètica

Carles Borràs, product manager per la línia de negoci de 
lampisteria i calefacció d’Standard Hidráulica, i Antonio 
Palomar, responsable del SAT, van explicar els avantatges 
d’un equilibratge hidràulic en instal·lacions de HVAC. La 
jornada tenia com a objectius definir els conceptes, pa-
ràmetres i aplicacions dels dispositius existents al mer-
cat per efectuar un adequat equilibratge hidràulic de les 
instal·lacions, com a base per millorar-ne el rendiment i 
aconseguir un funcionament homogeni de tots els cir-
cuits existents i unitats terminals d’una instal·lació de 
calefacció, climatització o aigua calenta sanitària.

L’equilibrat automàtic incrementa l’eficiència ener-
gètica de les instal·lacions i contribueix a millorar-ne el 
manteniment. La tendència en l’equilibratge hidràulic és 
la utilització de vàlvules automàtiques, que permeten un 
equilibratge molt més fàcil i senzill i, a més, aconseguei-
xen instal·lacions més eficients energèticament sense pe-
nalitzar les condicions de confort.

EQUILIBRATGE MÉS FÀCIL
La vàlvula d’equilibratge dinàmic 750PICV és una vàlvula 
de control independent de la pressió i ha estat dissenyada 
especialment per a aplicacions de calefacció i refrigeració, 
per controlar les unitats terminals, com ara fan-coils, bom-
bes de subministrament d’aigua i calor, sostres refrigerats 
i unitats de tractament de l’aire.

La vàlvula d’equilibratge dinàmic opera independent-
ment dels canvis de pressió en sistemes on és necessari 
l’equilibratge hidràulic i un control precís de la tempe-
ratura. La vàlvula d’equilibratge dinàmic 750PICV pot 
operar simplement com un limitador de cabal automàtic 
i com a vàlvula de control amb un actuador. Mitjançant 
l’actuador proporcional, la vàlvula de control manté l’au-
toritat i la modulació de tota la carrera. L’actuador ON/
OFF permet el control tot/res de la unitat terminal.

La jornada de presentació va concloure amb un torn 
de preguntes i debat entre els assistents, on es van expo-
sar problemes reals amb què es troben els professionals 
en el seu treball diari. n

El 29 d’abril tenia lloc, a la Sala d’Actes del Col·legi, una nova jornada de Tecnodilluns 
sobre equilibratge hidràulic en instal·lacions de calefacció, climatització i ACS. A la 
sessió hi van assistir gairebé 80 professionals.
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Avantatges de la vàlvula
d’equilibratge dinàmic
—  Mesura directa del flux: el cabal que 

travessa la vàlvula pot mesurar-se directa-
ment gràcies a la KV constant de l’orifici de 
mesura Venturi. no hi ha una manera millor 
de comprovar l’ajustament de la vàlvula i 
proporcionar la millor solució.

—  Equilibratge automàtic: el regulador de 
pressió diferencial que incorpora corregeix 
les fluctuacions de pressió en el sistema i 
assegura un rang de cabal regulat constant.

—  Posada en marxa simple: tan sols ajus-
tant la vàlvula per al cabal del disseny s’as-
segura l’equilibratge hidràulic. l’ajust de les 
vàlvules és possible fins i tot quan l’edifici 
està parcialment operatiu.

—  Control perfecte del cabal: autoritat de 
la vàlvula del 100 % i un recorregut complet 
independentment del preajustament amb 
l’actuador modular.

—  Elecció fàcil de les vàlvules: només 
s’ha de seleccionar una vàlvula amb un rang 
de cabal que cobreixi el cabal de disseny.

—  Instal·lació flexible: la vàlvula es pot 
instal·lar en qualsevol posició, mentre es 
respecti la direcció del flux.

Vàlvula 
d’equilibratge 
dinàmic 
750PICV

Per a més informació, consulteu el web
www.standardhidraulica.com
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Indústria i ciència de la pols metàl·lica
AMES, SA

Convertir pols metàl·lica en peces sòlides requereix temperatura, pressió i l’aplicació de 
tècniques sofisticades. aMes treballa des de fa més de seixanta anys aquesta ciència, una 
trajectòria que l’ha convertit en una de les empreses de referència del sector.

Una visita a les instal·lacions 
d’AMES permet percebre 
una combinació de moder-
nitat, tradició, joventut i ex-
periència especials, segura-
ment fruit d’haver de bregar 
durant cinc dècades amb una 
tecnologia en la qual potents 
premses de 200 tones fan 

treballar matrius ajustades 
a la centèsima: una aparent 
desproporció de forces i tole-
ràncies que obliga a aplicar 
una pulcritud extrema en 
totes les fases del procés pro-
ductiu, una cura que sembla 
impregnar l’empresa a tots 
els nivells. Cèsar Molins, 

director general d’AMES, 
afegeix entusiasme a aques-
ta primera impressió: “Ser 
una empresa basada en la 
tecnologia no ens farà mai 
rics, però ens permet gaudir 
del treball diari”. Una sim-
ple xifra permetrà extreure 
conclusions a tot aquell que 
tingui relació amb el món de 
l’empresa: en la darrera ce-
lebració per homenatjar els 
qui fa més de 25 anys que 
són a la casa, AMES regra-
cià els serveis prestats a 250 
dels 650 treballadors; expe-
riència i ciència combinades 
per generar riquesa.

PRODUCTE PROPI
Poc després de posar en 
marxa l’enginyeria Electra 
Molins, els germans Cèsar 
i Salvador Molins decidiren 
engegar un negoci indus-
trial que inclogués la pro-
ducció i venda de producte 
propi. Emprenedors i atrets 
per la tecnologia, van apos-
tar per la producció de coi-
xinets de bronze autolubri-
ficats, llavors una novetat 
a l’Estat. Era l’any 1951 i 
s’instal·laren en una petita 
fàbrica al barri de la Borde-
ta de Barcelona, on el domi-
ni d’una tècnica innovadora 

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Cèsar Molins, 
director 
general 
d’AMES, 
primera 
productora 
estatal 
de peces 
sinteritzades.
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com la sinterització els per-
meté incloure fabricació per 
a tercers al producte propi. 
Actualment, AMES és un 
sòlid grup industrial amb 4 
plantes a l’Estat (St. Vicenç 
dels Horts, Montblanc, Ta-
marit de Llitera i Solsona), 
una a Pasadena (EUA), i ofi-
cines tècniques i comercials 
a Itàlia, Mèxic, el Japó, el 
Brasil i Suïssa. El 85 % del 
producte fabricat a Espa-
nya es destina a exportació.

POLS METÀL·LICA I 
GRANS TIRADES
La pulverimetal·lúrgia és 
una gran desconeguda dins 
els processos productius. 
Consisteix en la unió mit-
jançant calor de pols metàl-
lica, per norma general prè-
viament compactada amb 
pressió. El procés permet 
aconseguir peces amb un 
grau divers (i controlable) 
de porositat i duresa.

Les variables que inter-
venen en el procés són mol-
tes: formulació i granulo-
metria de la pols metàl·lica 
emprada, pressió i mecàni-
ca de compactació, tempera-
tura, temps i atmosfera de 
sinterització. “L’assumpte té 
música! —resumeix amb un 
toc d’humor Molins, especi-
alista i apassionat en la ma-
tèria— i l’èxit dels projectes 
rau en el domini de totes les 
tècniques que intervenen 
en el procés”.

 La gran precisió de pro-
ducció i l’estalvi de meca-
nitzats conseqüència d’un 
excel·lent acabat superficial 
són els principals avantat-
ges de la sinterització, als 
quals cal afegir la possibi-
litat de combinar materials 

de naturalesa molt diferent, 
i la gairebé inexistent pèr-
dua de matèria primera en 
la producció. Tècnicament, 
la principal contrapartida 
de la sinterització és causa 
de les limitacions geomè-
triques del conformat per 
pressió en la matriu, repte 
al qual cal afegir l’enorme 
inversió en utillatge prèvia 
a la fabricació (matrius de 
moviments complexos acci-
onades per premses de con-
trol numèric). Tot plegat 
converteix la sinterització 
en una tècnica rendible úni-
cament per a produccions a 
gran escala de peces de petit 
format, normalment compo-
nents destinats a l’automo-
ció o, ocasionalment, el petit 
electrodomèstic.

PRODUCCIó INTEGRAL 
En la planta d’AMES pot sor-
prendre que les premses esti-
guin firmades per la mateixa 

empresa que les fa produir. 
L’explicació és senzilla: en 
els inicis de l’activitat, quan 
l’autarquia menava l’eco-
nomia del país, era gairebé 
impossible abastir-se de ma-
terial d’importació. Aquest 
fet forçà l’empresa catala-
na a fabricar les pròpies 
premses de compactació, i 
convertí el Departament de 
Construcció de Màquines i 
Automatismes d’AMES en 
expert en el projecte i execu-
ció d’aquest tipus de maqui-
nària, i en proveïdor de la 

Peces compactades a 
punt d’entrar al forn 
de sinterització, amb 
atmosfera controlada.

El sistema de 
producció per 
pulverimetal·lúrgia 
permet controlar 
la porositat 
i duresa de 
les peces
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mateixa empresa. Ja amb les 
fronteres comercials obertes, 
mantenir l’activitat de la sec-
ció s’ha revelat com una en-
certada decisió estratègica, 
ja que en l’actualitat AMES 
CMA opera com a empresa 
independent dins el mateix 
grup, i dissenya i elabora au-
tomatismes i utillatges espe-
cials, tant per a les diferents 
plantes d’AMES com per a 
tercers. D’aquesta manera, 
optimitza el rendiment d’un 
actiu tan valuós com és el co-
neixement en profunditat de 
tota la tecnologia que envol-
ta un procés.

F + R: FORMACIó
I RECERCA
La recerca és gairebé in-
trínseca al treball en la 
pulverimetal·lúrgia, fet que 
fa difícil calcular la quanti-
tat de recursos que AMES 
destina a l’R+D: tots els 
projectes suposen un estudi 
previ i un període de proves 
que incrementen el nivell 
de coneixements interns i 
se sumen a l’ampli bagatge 
tècnic del personal i de l’em-
presa.

AMES funciona amb una 
política interna definida i 
particular, que Molins des-
criu orgullós i convençut: 
“Aquí hi regna un esperit de 
família, potenciem la forma-
ció, intentem crear cultura 

d’honestedat i d’exigència, 
tant en la feina com en el 
tracte personal. Tenim una 
ètica del treball, i la prova 
d’aquesta manera de funci-
onar és l’absència d’execu-
tius d’alt rang arribats de 
l’exterior: a AMES tothom 
és conscient que qui treba-
lli i s’impliqui en la feina 
progressarà en l’empresa, i 
la promoció interna és el re-
torn que es dóna a la gent 
de casa. Aquesta és la cultu-

Fitxa de l’empresa

AMES, SA 

Activitat: empresa 

metal·lúrgica dedicada 

a la producció, disseny i 

venda de tot tipus de peces 

fabricades mitjançant 

sinterització de metalls 

fèrrics i no fèrrics. 

Any de fundació: 1951

Empleats: 650

Carretera de laureà Miró, 388
08980 Sant feliu de llobregat
Tel. 93 685 51 11
www.ames.es
info@ames.es

AMES CMA 
desenvolupa 
i produeix 
utillatge 
aprofitant 
l’experiència 
de la 
sinterització 
i la 
fabricació de 
maquinària.

Producte: coixinet autolubricat 
SELFOIL 
Data d’inici de producció: 1951
Producció anual: 310 milions 
d’unitats (en les diferents mides 
i qualitats).

ra d’empresa que tenim. Es 
pot considerar bona o dolen-
ta, però és la nostra”. n



 

Per saber-ne més:
n  www.compacthabit.com: web de l’empresa on s’exposa la filosofia, el procés i la definició del projecte.
n  tdd.elisava.net/coleccion/27/morte: article publicat a Elisava TdD, revista digital de disseny, on Miguel Morte, un dels artífexs del 

projecte inicial, exposa les premisses i el plantejament conceptual de Compact Habitat.
n  www.youtube.com/watch?v=0POq5OOeUZI&feature=youtu.be: vídeo enregistrat durant la construcció de la residència d’estudiants de 

la Fundació Universitària del Bages, a Manresa. Nou dies de construcció resumits en dos minuts escassos de filmació.

INDÚSTRIA.CAT

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

Nova industrialització
Construir millor 
Construir millor: dues paraules que sintetitzen l’esperit 
que amara el projecte Compact Habit, plantejat com una 
forma de resoldre els problemes inherents als sistemes 
clàssics de construcció. Es tracta d’una tasca ambiciosa 
i multidisciplinària que s’inicià al 2004 sota el paraigua 
de Constructora d’Aro, i en la qual treballaren durant tres 
anys un nodrit grup de tècnics, arquitectes i enginyers. 
Després de rebre el premi a la Innovació Tecnològica de 
Construmat al 2007, Compact Habit s’establí a Cardona per 
posar en pràctica el sistema eMii, un sistema que apropa 
l’activitat industrial a la construcció, i que és modular, in-
tegral i apilable. Creat amb premisses d’optimització social 
i mediambiental, suposa una nova manera de concebre la 
construcció i gaudeix d’una llarga llista d’avantatges: con-
dicions òptimes de fabricació i de treball per a la mà d’obra 
especialitzada, rapidesa i control d’execució dels projectes, 
qualitat dels materials emprats i eficiència energètica de 
les construccions. n 

El conjunt de 57 habitatges que construí Compact Habit al 
Campus Universitari de Sant Cugat està format per 62 mòduls. 
Va suposar 9 mesos de treball, només 6 setmanes dels quals 
corresponen a l’obra en l’emplaçament final. 
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Fotografia cedida per Compact Habit
Text de David Roman
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Capitalització: guanyar múscul 
per ser forts 
BERTA ROIG l @BertaRoig

la crisi ha posat de manifest la importància de reduir el 
nivell de palanquejament i de reforçar els fons propis per 
donar solvència i fortalesa a les empreses. en un context 
de restriccions al crèdit, la capitalització és més neces-
sària que mai i, en especial, quan cal afrontar nous reptes 
i oportunitats com la internacionalització que requereixen 
de recursos. 

Els anys de boom econòmic 
van situar la necessitat de 
disposar de fons propis en 
els balanços de les empre-
ses en una qüestió secun-
dària. El crèdit fluïa sense 
restriccions i a uns preus 
molt atractius, i per tant els 
incentius per créixer a base 
d’incrementar el palanque-
jament eren elevats. Va aug-
mentar doncs la proporció 
de crèdit que es feia servir 
per a finançar les operaci-
ons en detriment dels recur-
sos propis. Amb l’arribada 
de la crisi, aquest finança-

ment s’ha fet molt més res-
trictiu i car i ha deixat en 
una posició molt vulnerable 
aquelles empreses que havi-
en basat el seu desenvolupa-
ment en l’endeutament. 

ELEMENT DE
COMPETITIVITAT
Els avantatges de comptar 
amb una major capitalització 
passen sobr tot per aportar 
independència i sol vència a 
l’empresa. Una solvèn  cia que, 
de fet, és avui més necessària 
que mai per negociar qual-
sevol finançament amb els 

bancs. A més capitalització 
més capacitat d’accés al crè-
dit, però també més opcions 
d’augmentar la dimensió de 
l’empresa, un altre dels deu-
res que arrossega el teixit 
empresarial català. 

Amb la caiguda del fi-
nançament extern, els re-
cursos propis esdevenen 
també cabdals per assumir 
qualsevol projecte estratè-
gic, com ara el salt al mer-
cat exterior, el desenvolu-
pament de nous productes 
o la participació en proces-
sos de compra o reestructu-
ració. Per tant, la capitalit-
zació s’ha de veure com un 
element de competitivitat. 

Segons les dades de 
l’Anuari de la pime catalana 
2012, elaborat per la patro-
nal Pimec, la crisi ha gene-
rat un descens de l’endeuta-
ment i, en conseqüència, un 
augment del patrimoni net 
de les pimes, que ha passat 
de representar el 38,2,% del 

MANAGEMENT PER A ENGINYERS MANAGEMENT PER A ENGINYERS
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Per al període 2006-2008 els conceptes són fons propis, endeutament a ll/t i endeutament a c/t
Font: PIMEC a partir de dades de SABI i INE
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Estructura del passiu de la pime catalana. 2006-2010 (percentatge sobre el passiu)
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Les empreses també po-
den optar a la capitalització 
a través d’alguna de les lí-
nies que ofereixen l’ICF i 
l’ICO. L’Institut Català de 
Crèdit va destinar, en el 
període 2011-2012, 116,2 
milions d’euros al finança-
ment a accionistes i socis 
per capitalitzar, fet que va 
beneficiar 305 empreses 
amb un import mitjà de 
400.000 euros. A més, l’ICF 
disposa d’una línia de prés-
tecs participatius, basats en 
la coinversió amb business 
angels, per un import de 
12,2 milions d’euros, i ha 
creat el fons capital MAB, 
dotat amb 10 milions d’eu-
ros, per a ampliacions de ca-
pital en el mercat alternatiu 
borsari. Pel que fa a l’ICO, 
les línies de finançament 
2013 per a empreses i em-
prenedors disposen d’una 
dotació de 18.000 milions 
d’euros. n

passiu l’any 2006 al 44,5,% 
l’any 2010. De l’anuari es 
desprèn també que, dins les 
pimes, són les micro les que 
presenten amb un major ín-
dex de fons propis (46,6,%), 
mentre que el percentatge 
més baix (42,5,%) és per a 
les mitjanes. 

VIES PER 
CAPITALITZAR-SE
Amb la caiguda de les ven-
des la capacitat per capita-
litzar l’empresa via beneficis 
ha quedat molt limitada. 
En aquest marc, una de 
les opcions més evidents és 
l’aportació directa dels socis 
de l’empresa a través d’una 
ampliació de capital o donar 
entrada a nous inversors. 
En aquest sentit, els inver-
sors privats o business an-
gels han pres protagonisme 
en els darrers anys, tot i que 
són una fórmula a l’abast 
només d’empreses en fases 
inicials i amb un potencial 
de creixement molt elevat. 
Aquestes limitacions són 
presents també en l’opció 
del capital de risc. 

La necessitat de fomen-
tar la capitalització de les pi-
mes va impulsar al 2006 la 
creació del MAB (mercat al-
ternatiu borsari), un mercat 
de valors dedicat a empre-
ses de reduïda capitalització 
que busquen expandir-se i 
on, actualment, cotitzen una 
vintena de companyies. Ca-
talunya, junt amb l’Aragó, 
Galícia i Madrid, és una de 
les comunitats autònomes 
que incorpora incentius fis-
cals per als inversors que 
adquireixen accions d’em-
preses cotitzades al MAB.

Un problema d’inici

El pes dels fons propis 
creix, però la capitalitza-
ció global baixa per la cri-
si. Així, segons l’informe 
GEM (Global Entrepre-
neurship Monitor) 2012, 
el capital mitjà que va in-
vertir un emprenedor per 
posar en marxa la seva 
iniciativa l’any passat va 
ser de 18.000 euros, una 
xifra substancialment 
menor a la registrada al 
2011, quan es va situar 
en els 30.000 euros. La 
tendència, destaca l’estu-
di, és que aquesta quan-
titat vagi a la baixa i afec-
ti, per tant, la qualitat de 
partida dels projectes. n

Al desembre de 2012, la biotec 
catalana Inkemia va entrar 
al MAB, un mercat de valors 
dedicat a empreses de reduïda 
capitalització que busquen 
expandir-se.
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ESTIGuES Al DIA

Exposicions
DARwIN. EL VIATGE 
D’UN NATURALISTA
Museu Marítim de Barcelona 
Fins a l’1 de setembre

L’exposició ens mostra la vida i la trajec-
tòria científica de Charles Darwin, brillant 
observador de la natura i un dels científics 
i biòlegs més famosos de tots els temps 
per la seva teoria sobre l’evolució, recollida 
a L’origen de les espècies. Produïda per 
l’American Museum of Natural History, la 
mostra està formada per vuit àmbits que 
ens descobreixen tant l’home com el seu 
immens treball i es complementa amb 
material audiovisual i interactiu. A més, 
inclou fòssils recollits per l’investigador, 
la reconstrucció complexa de l’estudi del 
naturalista a Down House, on va proposar 
la seva teoria revolucionària que suggereix 
que la vida a la Terra no és estàtica sinó 
que canvia, i una recreació de la seva ca-
bina a bord del HMS Beagle, entre altres 
objectes i escenografies. 

Esdeveniments
BARCELONA 
DESIGN FESTIVAL 
Fins a l’11 de juliol
www.barcelonadesignfestival.com

Els professionals, els emprenedors i 
les empreses creatives tenen una cita 
ineludible de l’11 de juny a l’11 de juliol. 
La tercera edició del Barcelona Design 
Festival té l’objectiu de projectar al món 
el potencial del disseny català. El Festival 
proposa una marató d’activitats obertes 
al gran públic: exposicions, congressos, 
tallers, conferències, laboratoris d’idees 
i el lliurament dels premis Delta i meda-
lles ADI de Disseny Industrial, entre al-
tres guardons. El programa s’estructura 
en dos epicentres, la BCN Design Week 
i el FADfest. 

El Festival està organitzat per Foment 
de les Arts i el Disseny (FAD) i Barcelona 
Centre de Disseny (BCD) i té lloc a diver-
sos escenaris com el Macba o el Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona. 
 

Arreu
CAVES DE 
SANT SADURNí 
D’ANOIA
www.turismesantsadurni.com

Des que a final del segle XIX, Sant Sa-
durní d’Anoia es convertí en la capital 
del cava, la ciutat s’ha enriquit amb 
una gran varietat d’estils arquitectò-
nics dels seus cellers i edificis. Entre 
els cellers destaca el complex Codor-
niu, que té l’origen en una antiga ma-
sia de l’any 1551, a la qual Josep Puig 
i Cadafalch va afegir diverses edifi-
cacions. Avui està format per l’antiga 
casa pairal, els cellers i l’edifici d’en-
vasament, que acull un museu. Altres 
cellers amb edificacions interessants 
són les caves Freixenet, les de Caste-
llblanch o les de Raventós i Blanc. Es 
poden visitar durant tot l’any. Si voleu 
més informació, la trobareu a l’oficina 
de turisme del municipi i al telèfon 93 
891 31 88.

SAluT I MéS

Golf: bojos pel swing
El golf és un esport que 
apassiona; un joc on l’habi-
litat és tan important com 
la concentració; un repte di-
vertit i relaxant, que engan-
xa. A més, ara és més senzill 
iniciar-s’hi anant a un golf 
urbà o a un pitch-and-putt 
(modalitat amb distàncies 
més curtes). 

La pràctica d’aquest es-
port és molt beneficiosa per 
al sistema cardiovascular i 
es recomana per al manteni-
ment físic de persones més 
grans de 40 anys, amb un 
estil de vida sedentari. 

Millora el ritme cardíac, 
augmenta la resistència i la 
flexibilitat, tonifica la mus-
culatura, enforteix el siste-
ma nerviós, estimula la ca-
pacitat de concentració i és 
relaxant.

La millor manera d’ini-
ciar-se és apuntar-se a un 
curs o contractar unes ho-
res d’aprenentatge pràctic. 
Tots els clubs disposen de 
personal qualificat amb qui 
aprendre les nocions bàsi-
ques: agafar el pal, postures 
i moviments per colpejar 
correctament la bola… n

Continguts cedits per DiR. Text de Pere Romanillos.
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L’Urban Golf 
de Diagonal 
DiR ofereix la 
possibilitat de 
jugar al golf 
al centre de 
Barcelona.
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