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“La independència econòmica de Catalunya 
és viable... la sortida de l’euro, no”
Jordi Goula, periodista econòmic

Quality Espresso, SA 
Indústria i cultura del cafè

    Compromesos 
amb la professió 
  i el país
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L
La suma de les xifres de l’any 
2014 és set. El número 7 és 
considerat un número màgic, 
ca ba lís tic, astral i que dóna 
po der. Doncs a veure si és 
veritat i, durant aquest any 
que acabem d’en cetar, tant el 
Col·legi com la professió i el 
país fem un pas endavant per 
millorar. 

Pel que fa al Col·legi, tenim 
tota una sèrie de projectes 
que volen respondre a les ne-
cessitats dels col·legiats i de 
la corporació. A tall d’exem-
ple, potenciarem la nostra 
presència a les xarxes socials, 
continuarem treballant en el 
projecte Dona per donar més 
visibilitat a les dones engi-
nyeres, facilitarem l’accés a 
la borsa de treball a través de 
dispositius mòbils, donarem 
una empenta a l’especialitat 
de disseny industrial, impul-
sarem la mentoria i l’empre-
nedoria, a més de celebrar 
l’Any del Manteniment, entre 
altres coses. Ara bé, tot plegat 
estarà supeditat al Pla estra-
tègic que estem elaborant, 
del qual ja tenim enllestida 
la fase d’anàlisi, en què s’ha 
treballat la situació externa 
(entorn, sector...) i la situació 
interna (organització, econo-
mia...), i que ha donat com 
a resultat un document de 
45 pàgines. Per a la següent 

fase, la de diagnosi, ens agra-
daria que hi col·laboressin 
els col·legiats, perquè entre 
tots siguem capaços de fer el 
millor diagnòstic possible, ja 
que és la clau per continuar 
amb èxit les següents fases 
d’elecció d’estratègies i de de-
cisions operatives.

Pel que fa a la professió, 
hem de ser, com no podria 
ser d’una altra manera, opti-
mistes, i deixar el pessimisme 
per a temps millors. Pel que 
sembla, comença a haver-hi 
indicis de recuperació econò-
mica i hem d’estar atents a 
les noves oportunitats de fei-
na que vagin sortint. Des del 
Col·legi ens comprometem a 
donar tot el suport possible 
a l’activitat professional dels 
col·legiats (formació, asses-
sorament, defensa de la pro-
fessió davant dels tribunals, 
difusió de la professió...). Ara 
bé, tots nosaltres hem de saber 
adaptar-nos a la realitat canvi-

ant, i això vol dir tenir una ac-
titud proactiva per dotar-nos 
de les millors condicions per 
afrontar els canvis. I pel que 
fa al país, el 2014 serà un any 
important, ja que el Govern, 
amb el suport de la majoria de 
grups parlamentaris, ha con-
vocat una consulta per decidir 
el seu futur. Nosaltres repetim 
el que ja vam dir en la campa-
nya electoral: participarem en 
els esdeveniments del país, 
perquè pensem que el futur 
del Col·legi i del país són in-
destriables.

Per acabar, voldríem fer es-
ment d’un fet que nosaltres 
considerem força greu. Se’ns 
va demanar que, com a col·legi, 
féssim un article d’opinió per a 
la revista Técnica Industrial, 
publicació del Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Indus-
trial de España (COGITI). El 
vam fer i no ens l’han volgut 
publicar amb l’argument que 
no s’ajustava als continguts 
tècnics de la revista, cosa total-
ment falsa, ja que en la revista 
s’han publicat articles que par-
len de temes semblants al del 
nostre. Aquesta acció es coneix 
com a censura, que des de la 
Revolució Francesa només es 
pot entendre des de posicions 
totalitàries. Trobareu l’article 
en les pàgines interiors. Jut-
geu-lo vosaltres mateixos. n
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Participarem en 
els esdeveniments 
de Catalunya, 
perquè pensem 
que el futur del 
Col·legi i del país 
són indestriables

EN PORTADA:

El 10 de desembre es va celebrar la 15a Diada de la Professió, la primera per a l’actual Junta de Govern,  
una nit especial en què el degà, Miquel Darnés, va reiterar el seu compromís amb el país i la professió. 
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EN PORTADA

18 15a edició de la  
Diada de la Professió 

El passat 10 de desembre Enginyers BCN va reunir 
col·legiats, familiars, amics i personalitats per celebrar la 
15a Diada de la Professió a l’Auditori de Barcelona. Durant 
el seu discurs, el degà Miquel Darnés va instar el col·lectiu 
a “continuar apostant per la indústria com a element 
vertebrador i motor de l’economia” i “posicionar-nos en el 
nou escenari de la Catalunya del futur”.

14 Jordi Goula, 
periodista econòmic

Llicenciat en Econòmiques i Filosofia i procedent del món 
empresarial i financer, Jordi Goula és conegut per la seva 
extensa activitat com a periodista especialitzat en l’anàlisi 
econòmica i la gestió empresarial. Li apassiona posar llum  
al complex món de l’economia i fer-lo entenedor també 
per als no especialistes. Parlem amb ell del cas català per 
entendre millor la informació que ens arriba de totes bandes.
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RETRAT PROfESSIONAL 
Ramon Gasch
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La pregunta del mes

Sou optimistes amb vistes al 2014?

el 64 % dels enquestats es mostra pessimista. no creu que al 
2014 es recuperi l’economia. 

36 %

28 %

encara no. en general les previsions no auguren una recupe-
ració immediata.

una mica sí. la crisi continuarà afectant el país, si bé amb 
menor intensitat. 

no. al 2014 seguirem sense veure la llum al final del túnel.

sí. la situació econòmica millorarà, com apunten les xifres 
oficials.

Participen els responsables de manteniment en  
les decisions de noves instal·lacions i els seus projectes?
opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENqUESTA DEL WEB

TOTAL dE vOTS: 98

28 %

27 de gener

Eficiència energètica  
en instal·lacions de climatització
L’objectiu del curs és capacitar l’alumne dels 
conceptes bàsics i elements que integren una 
instal·lació de climatització, dels diferents tipus 
d’instal·lacions que existeixen i el funcionament 
de cadascuna d’elles. Es compararan els diferents 
equips existents al mercat, des del punt de vista 
de la seva eficiència energètica i el seu pes en el 
consum global de l’edifici. Es realitzarà els dies 27, 
28 i 29 de gener, de 17 a 21 h al Tecnoespai.

30 de gener

“Estratègia de la marca personal.  
Personal Branding”
Conferència destinada a tots els col·legiats que 
volen millorar la seva situació professional i 
necessiten eines per avançar en aquest procés 
(autoconeixement, estratègia, màrqueting, 
comunicació, etc.). Donarà a conèixer les eines 
que aporta l’estratègia de marca personal per 
assolir els objectius professionals. Tindrà lloc el dia 
30 de gener, a les 19 h, al Tecnoespai.

3 de febrer

Necessitats de la certificació en 
manteniment
En el marc de l’Any del Manteniment, Enginyers 
BCN organitza una jornada tècnica per garantir 
que les persones que posseeixen el certificat en 
aquest àmbit tinguin un bon nivell per gestionar el 
manteniment i les seves tasques. Tindrà lloc a la 
Sala d’Actes del Col·legi, a les 18.30 h.  

4 de febrer

Plans d’autoprotecció d’àmbit local 
(bàsic)
El curs capacitarà l’alumne per elaborar plans 
d’autoprotecció i per obtenir l’acreditació com 
a personal tècnic competent en l’elaboració de 
plans d’autoprotecció per a les activitats i centres 
d’interès per a la protecció civil local, d’acord 
amb el Decret 82/2010, de 29 de juny. Fins al 10 
d’abril, de 17 a 21 h, a l’Aula de l’EUETIB.
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28 %

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

36 %

8 %

28%

8 %

GEN.

fEbr.
ARTICLE COGITI 
Reproducció del text “censurat” per 
la revista Técnica Industrial

36
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OPINIó
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

Una bomba de rellotgeria
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Habitualment solem parlar 
del flagell que suposa tenir 
un atur juvenil que supe-
ra el 50 %, i ningú amb dos 
dits de front no pot negar 
la necessitat urgent de re-
soldre l’assumpte. Qui no 
coneix algú en aquesta situ-
ació? La Comissió Europea 
hi ha intervingut creant un 
fons d’ajuda de 6.000 milions 
d’euros per als països en què 
la taxa d’atur de joves entre 
16 i 24 anys superi el 25 %, 
dels quals —per cert— 1.800 
s’adreçaran a Espanya. Bé, 
veurem com s’articulen i com 
s’aprofiten. Tanmateix, del 
que se sol parlar poc —i llegir 
encara menys— és del drama 
que estan vivint moltes perso-
nes de més de 45 anys. 

Segons l’última Enquesta 
de Població Activa (EPA), cor-
responent al tercer trimestre 
del 2013, a Espanya hi havia 
1,82 milions d’aturats de més 
de 45 anys. Aquesta xifra su-

posa el 31 % del total. És a dir, 
que pràcticament un de cada 
tres aturats té avui més de 45 
anys. Aquesta proporció ad-
quireix tota la seva dimensió 
si es té en compte que abans 
de la crisi era del 23 %; això 
vol dir, entre altres coses, 
que la factura que ha passat 
la crisi a aquest segment de 
treballadors ha estat molt 
més alta que a la resta. L’ex-
plicació rau en un factor eco-
nòmic: els grans tenen sous 
més alts i el sistema habitual 
és fixar un llistó d’edat a par-
tir del qual s’acomiada així 
que s’entra en un procés de 
reestructuració. En l’enques-
ta que realitza anualment 
sobre salaris l’Institut Nacio-
nal d’Estadística (INE) queda 
apuntada aquesta motivació. 
Al 2012 (últim any analitzat), 
els sous de pràcticament un 
40 % de les persones de més 
de 45 anys es troben en els 
tres decils superiors (8-10), 

amb uns ingressos mensu-
als superiors als 2.100 euros, 
percentatge que es redueix al 
5 % en els menors de 25 anys. 
Vist d’una altra manera, el  
60 % de treballadors que co-
bren més de 3.250 euros men-
suals té més de 45 anys.

Però, atès que aquest ar-
gument és real i utilitzat, hi 
ha també un factor cultural 
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Creix el 
nombre 
d’aturats de 
més de 45 
anys. I el que 
avui és un 
desequilibri, 
serà el gran 
dèficit del dia 
de demà



 

EN SEGONS

El passat 10 de desembre 
es van commemorar els 15 
anys de la Diada de la Pro-
fessió, que sempre he viscut 
amb molta joia. Això vol dir 
que ja fa més de 15 anys que 
estic col·legiat. I tant! Més 
de 50 anys de pertinença 
al col·lectiu que tant apre-
cio. El fet d’estar col·legiat 
m’ha donat moltes alegries i 
molts coneixements de com 
desenvolupar la meva car-
rera, primer com a pèrit in-
dustrial i després com a en-
ginyer tècnic en electricitat.

El Col·legi ha anat se-
guint un camí ple d’objec-
tius, sempre dirigits a sa-
tisfer les necessitats dels 
enginyers tècnics indus-
trials, col·legiats o no, tant 
dels joves com dels més 
grans. I en què han con-
sistit aquests objectius? En 
formació continuada, ser-
veis col·legials (visats, bor-
sa de treball, assessorament 
jurídic, presentació de nous 
sistemes d’il·luminació, se-
guretat contra incendis, 
etc.), incentius per motivar 
els col·legiats en forma de 
premi econòmic (a projec-
tes finals de carrera, a mi-
llor treball d’innovació, així 
com els corresponents ac-
cèssits). S’han creat espais 
per a grups interessats en 
diferents temes, com la in-
formàtica al Tecnoespai, o 
el Tecnoworking. I un llarg 
etcètera.

mig segle al Col·legi

Em quedo curt anome-
nant tot el que el Col·legi 
de Barcelona fa perquè els 
col·legiats visquin moments 
de gran interès i companyo-
nia, sobretot en el si de les 
comissions, tant les tècni-
ques com les socials. Podria 
escriure molt sobre el que 
han fet les juntes de govern: 
la de l’Antonio Carrillo, la 
d’en Joan Ribó, i desitjo que 
continuï amb el bon comuni-
cador Miquel Darnés, i com 
sempre amb el personal ad-
ministratiu del Col·legi.

Després de tots els anys 
viscuts com a col·legiat, 
l’experiència em diu que 
tots els enginyers tècnics 
industrials haurien d’estar 
col·legiats, sobretot els vin-
culats a empreses, que no 
estan obligats a ser-ne socis. 
A tots ells els voldria donar 
el següent missatge: les rela-
cions amb altres companys 
col·legiats són tan enriqui-
dores com les conegudes re-
lacions humanes, i tenen la 
virtut del coneixement de la 
pràctica de la professió, que 
tant ens honra en el món en 
què vivim. n

7

Joan rodés Català
Creador dels Premis d’Innovació
Expresident de la Comissió de Qualitat i Innovació 
Col·legiat núm. 1121
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sense el qual l’explicació no 
seria completa. Així, el sentit 
comú ens diu que si el crite-
ri d’expulsió és simplement 
l’edat, podem estar eliminant 
bona part de l’experiència i el 
talent de l’organització. I, tan-
mateix, es fa. Una recent en-
questa realitzada per Aedipe 
Catalunya (Associació Espa-
nyola de Direcció i Desenvo-
lupament de Persones) entre 
2.000 empreses de diferents 
ciutats espanyoles (realitzada 
anònimament) posava en re-
lleu una cosa que intuíem: no 
es valoren prou les capacitats 
que ofereixen les persones de 
més de 45 anys. I no només 
això, un 74 % de respostes 
mostraven “preocupació zero 
per la taxa d’atur de llarga du-
rada entre aquest col·lectiu” 
i d’altres, un 60 %, fins i tot 
anaven més enllà en afirmar 
que els “sèniors haurien de 
treballar com a autònoms per 
a les empreses”. Els directius 
d’Aedipe es mostraven sorpre-
sos i preocupats per la contun-
dència de les respostes davant 
un fet evident: l’envelliment 
progressiu de les plantilles, 
paral·lel al de la societat, i as-
seguraven que aquest plan-
tejament ha de canviar. Però, 
atès que és molt greu el que es 
pensa i s’està fent amb les per-
sones, hi ha un fet col·lateral 
que pot passar factura. 

En realitat, el que s’està 
fent és eliminar gent de ba-
ses de cotització a la Segure-
tat Social altes —amb dret a 
pensió alta— per persones 
de cotització baixa (més de la 
meitat de joves menors de 25 
anys cobren menys de 989 
euros mensuals). Això, si no 
canvia, en un sistema de pen-
sions de repartiment —qui 
treballa avui paga el jubilat 
d’avui—, és una bomba de re-
llotgeria, ja que el desequilibri 
d’avui suposarà el gran dèficit  
de demà. n 

Les relacions amb 
altres companys 
col·legiats són  
tan enriquidores 
com les conegudes 
relacions humanes
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INfORMACIó COL·LEGIAL
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La Junta General aprova el pressupost per al 2014

La Junta General Ordi-
nària, celebrada el 19 de 
desembre, va aprovar els 
pressupostos per a l’exer-
cici 2014 presentats per la 
Junta de Govern i va apun-
tar les principals línies de 
treball del nou any.

Miquel Darnés, degà del Col-
legi, va fer un resum de la 
tasca realitzada per la nova 
Junta de Govern durant els 
sis primers mesos de mandat 
i va aprofitar per presentar 
els nous projectes que s’ini-
ciaran els propers mesos i 
d’altres que caldrà consoli-
dar a mitjà termini, com ara 
la internacionalització en 
diferents àmbits d’actuació 

del Col·legi, la implantació 
d’un CRM (gestor de relació 
amb col·legiats/clients), el 
desenvolupament de les xar-
xes socials com a canal de 
comunicació complementari 
o el projecte per la igualtat i 
la conciliació. Per acabar, el 
degà va presentar el projec-
te de Pla estratègic engegat 
per la Junta de Govern i va 
esmentar que es buscaran 
fórmules perquè la resta del 
col·lectiu també participi en 
l’elaboració.

Seguidament, el tresorer 
del Col·legi, Ricard Nogués, 
va explicar els pressupostos 
del 2014, que van ser apro-
vats amb el 90 % dels vots 
dels col·legiats presents. n

Sorteig de la Comissió 
de revisió de Comptes
Coincidint amb la celebra-
ció de la Junta General Or-
dinària, es va dur a terme 
el sorteig de la Comissió 
de Revisió de Comptes, 
una comissió estatutària 
formada pel tresorer, l’in-
terventor i tres col·legiats 
elegits per sorteig públic 
d’entre tots els col·legiats 
amb plenitud dels drets 
col·legials.

En els propers dies es 
comunicarà el nom dels 
tres col·legiats que la 
constituiran, ja que és ne-
cessària la seva acceptació 
explícita. n

A més dels 
pressupostos, 
aprovats per un 
90 % dels vots 
dels presents, 
el degà va 
presentar els 
nous projectes 
que es duran a 
terme a curt i 
mitjà termini. 
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Des del seu 50è aniversari, el 
Col·legi selecciona un tema 
específic que capitalitza la 
nostra atenció al llarg d’un 
any natural. Enginyers BCN 
ha definit el 2014 com l’Any 
del Manteniment, durant 
el qual es volen anar trac-
tant tots aquells temes que 
hi estan relacionats i apro-
fundir-hi, amb l’objectiu de 
potenciar el paper que té el 
nostre col·legiat (enginyer 
tècnic industrial, graduat en 
enginyeria i enginyer tècnic 
en disseny industrial) dins 
aquest sector, així com la 
seva relació amb els diferents 
agents que hi intervenen.

uNA ACTiviTAT CruCiAL 
Segons els estudis que pe-
riòdicament publica l’Aso-
ciación Española de Mante-
nimiento (AEM), el cost del 
manteniment a Espanya és 
de prop del 9,4 % del PIB, fet 
que constata la importància 
econòmica d’aquest sector. 
Per a Enginyers BCN, a més, 
el manteniment és una acti-
vitat crucial, ja que un 39 % 
dels responsables d’aquesta 

El Col·legi defineix el 2014 com
l’Any del Manteniment

Com a novetat, aquest any, 
a petició d’Enginyers BCN i 
a fi de mobilitzar la sensibi-
litat vers la importància del 
manteniment, l’Asociación 
Española de Mantenimiento 
ha acceptat que tots els col-
legiats que desitgin obtenir 
un certificat, sigui el d’ex-
pert gestor de manteniment 
o el d’expert supervisor de 
manteniment, puguin gau-

dir dels mateixos avantat-
ges que els seus associats. 

En un món tan competi-
tiu com el que s’està vivint, 
és essencial demostrar la 
professionalitat, no només 
amb la titulació sinó amb 
reconeguda experiència. 
I, en aquest sentit, aques-
ta certificació de coneixe-
ment en manteniment així 
ho avala, ja que es tracta 
d’una certificació estreta-
ment vinculada a l’EFNMS 
(Federació Europea d’Asso-
ciacions Nacionals de Man-
teniment). Més informació 
a www.aem.es. n

àrea són enginyers tècnics 
industrials, la xifra més alta 
del conjunt de tècnics que es 
dediquen a aquest sector.

Com a activitats destaca-
des de l’Any del Manteniment, 
s’estan programant, sota la 
direcció i organització del co-
ordinador de l’Any del Man-
teniment, Pere Rodríguez i 
Darnés, tres debats tècnics 
sobre aspectes que preocupen  
els responsables de manteni-
ment i un curs sobre conei-
xement en manteniment. Els 
responsables tècnics de les 
empreses o institucions parti-
cipants i el gabinet tècnic del 
Col·legi aportaran una part 
important del contingut de 
l’Any, mitjançant una estreta 
col·laboració. n

9

Avantatges per als col·legiats

Un 39 % dels 
responsables de 
manteniment 
són enginyers 
tècnics 
industrials
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L’octubre de 2013 es van com-
plir 10 anys de la creació de 
l’Àrea de Seguretat contra 
Incendis. Aquesta nova àrea 
de treball aplegava els seus 
membres sota l’aixopluc de 
la Comissió de Medi Ambi-
ent, Energia i Seguretat; fins 
que, al gener del 2007, es va 
constituir com a Comissió de 
Seguretat contra Incendis i 
Emergències (COSCIE).

Durant aquests 10 anys, 
s’ha intervingut en el des-
envolupament de diversa 
normativa rellevant en ma-
tèria d’incendis, com ara el 
RSCIEI, l’Ordenança muni-
cipal de condicions de pro-
tecció contra incendis, el  
Decret 82/2010 d’autoprotec-
ció i, fins i tot, amb esmenes 
a l’Avantprojecte de la llei 
d’incendis, amb participació 
al Parlament. Un altre dels 
eixos de treball ha estat detec-

10è aniversari de la Comissió de Seguretat 
contra Incendis i Emergències (COSCIE)

tar les necessitats formatives 
requerides als professionals 
del sector. En aquest sentit, 
el punt àlgid de la Comissió 
va arribar a mitjan del 2007, 
quan es va proposar el màs-
ter en Enginyeria de Segure-
tat Integral contra Incendis 
(MESI), ideat amb l’objectiu 
de formar professionals en el 
camp de la seguretat contra 
incendis i emergències. El co-
mençament de la crisi actual 
va impedir el desenvolupa-
ment d’aquesta iniciativa. 

mANuAL dE SEGurETAT 
CONTrA iNCENdiS
De manera paral·lela, i se-
guint amb la mateixa línia de 
formació i divulgació, s’han 
organitzat nombroses con-
ferències que han despertat 
gran interès en el col·lectiu. 
Un bon exemple són les xerra-
des de presentació del Manual 
de seguretat contra incendis 
i les taules per als càlculs de 
càrrega de foc realitzades des 
de l’IDES (Institut d’Estudis  
de la Seguretat). L’elaboració 
del Manual va ser una tasca 
íntegrament realitzada pels 
membres de la Comissió i va 
suposar tot un èxit, ja que les 
fitxes han estat una referèn-
cia en el sector. Reprenent les 
tasques d’anàlisi i revisió de 
normativa dutes a terme, cal 
fer esment específic a la par-
ticipació activa dins la Taula 
per a la interpretació de la 

normativa de seguretat con-
tra incendis (TINSCI) per re-
marcar els beneficis de dispo-
sar d’un canal per gestionar 
i transmetre eficaçment les 
inquietuds dels col·legiats a 
l’Administració.

Des dels seus inicis la di-
versitat de procedències pro-
fessionals dels seus membres 
ha estat clau per fer de la COS-
CIE un lloc de trobada enriqui-
dor on compartir experiències 
i debatre. Gràcies a aquest fet, 
s’ha proposat un ampli ventall 
d’activitats, que han fet que 
aquesta comissió sigui molt 
activa, també fora del Col·legi.

Volem agrair a tots els col-
legiats que han passat durant 
aquests deu anys per la COS-
CIE la seva participació, impli-
cació i iniciativa. Sense ells no 
s’haurien aconseguit les fites 
esmentades. També agraïm 
als presidents, vicepresidents 
i secretaris la seva dedicació 
i perseverança, per assolir els 
objectius marcats, i que en de-
finitiva han estat en benefici 
de tot el col·lectiu. n

Sinopsi d’una dècada de treball en la qual la Comissió ha estat capaç de 
canalitzar les inquietuds d’un sector en constant evolució.

La diversitat 
de procedències 
professionals 
dels seus 
membres 
ha fet de la 
COSCiE un 
lloc de trobada 
enriquidor. 

Les fitxes que 
conté el Manual 
de seguretat 
contra incendis 
han estat una 
referència en  
el sector
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Enginyers BCN va celebrar, el 
passat 20 de desembre, el seu 
tradicional Concert de Nadal 
a la parròquia de la Puríssima 
Concepció, situada al carrer 
Aragó, 299. A l’actuació, a càr-
rec de l’Orfeó Gracienc, hi van 
assistir gairebé un centenar de 
persones, que van poder gau-
dir d’un excel·lent repertori. n

Concert de Nadal amb l’Orfeó Gracienc

11

Fundació Politèc-
nica de Catalunya

La Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) 
oferirà, a tots els col·legiats d’Enginyers 
BCN, un 10 % de descompte en matricu-
lar-se a qualsevol programa formatiu que 
s’iniciï l’any acadèmic 2013-2014 i que cons-
ti al web www.talent.upc.edu. Per tal de po-
der gaudir d’aquest descompte, la persona 
interessada haurà de facilitar el seu número 
de col·legiat a la FPC.

CONVENIS

El Col·legi arriba a acords amb diferents entitats i institucions per tal d’aconseguir 
serveis i prestacions preferents per als col·legiats. 

Fundació Politècnica de Catalunya

Més informació: www.enginyersbcn.
cat/descomptes, a l’apartat “Altres”. 

Més informació 
www.talent.upc.edu

Saba Aparcaments

Saba Aparcaments ofereix  condicions es-
pecials: 7 % de descompte sobre la tarifa  
de rotació, 15 % de descompte per a no-
ves altes a qualsevol modalitat d’abona-
ment, fins al 60 % de descompte en packs 
SabaTempo i preus especials per als vals 
Saba nocturns des de les 20 h fins a les  
7 h (ofertes vàlides a Catalunya a excepció 
d’Illa Diagonal, Cosmocaixa, Aeroports, 
Constanza, Andrea Doria i Cim Vallès).

Promoció vàlida 

fins al 31 març 

2014

840 
Implant + 

funda porcellana

Oferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCN

Centres Estètica i 
Implantologia Dental

Jovellanos, 9, 4t. 2a. 
Cantonada Pelai 
(Plaça Catalunya)
Tel. 93 317 08 52
Aragó, 406,  Esc. A, 1r. 5a.
Cantonada Nàpols
Tel. 93 265 82 55
www.ceidclinicasdentales.es

Implants dentals

DesprésAbans

Acceptem totes les mútues
Finançament fins a 12 mesos sense interessos

Oferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCNOferta exclusiva per als col·legiats d’Enginyers BCN
Altres 

tractaments

30%
Dte.

Barcelona



COMISSIONS

Comissió de Col·legiats Vinculats a l’Empresa:
fomentar el contacte entre l’empresa i el Col·legi

La Comissió de Col·legiats 
Vinculats a l’Empresa, la 
CCVE, treballa amb la fina-
litat de donar suport tècnic i 
d’actualitzar i ampliar conei-
xements a tots els col·legiats 
que estiguin vinculats al 
món empresarial. Entre les 

tasques de la Comissió hi 
ha la possibilitat d’actualit-
zar i ampliar coneixements 
a través de conferències o 
tertúlies professionals, se-
minaris d’especialització, 
promocions de projectes per 
potenciar la col·laboració 

entre el món empresarial i 
el Col·legi, etc. 

L’objectiu de la Comissió 
per al 2014 és fomentar el 
contacte entre l’empresa i 
el Col·legi i presentar una 
bona proposta d’informació 
i formació professional. La 
proposta de la Comissió és 
encoratjar tots els col·legiats 
a formar-ne part activa. Tots 
els membres d’aquesta co-
missió comparteixen els 
mateixos objectius i els ma-
teixos punts de vista, cosa 
que creuen fermament que 
implicarà tot el col·lectiu.

Les reunions de la Comis-
sió de Col·legiats Vinculats 
a l’Empresa es fan, habitu-
alment, el darrer dilluns de 
cada mes, a les 19 h, així que 
animem tots els col·legiats a 
participar-hi. n

Les comissions són el cor del Col·legi; organitzen activitats, visites, proposen conferències... 
Els col·legiats poden tractar-hi les qüestions professionals, a més de ser un lloc de trobada d’enginyers. 
Trobareu més informació de cada comissió i el formulari d’inscripció a www.enginyersbcn.cat/comissions

ACTIVITATS

El 27 de novembre, a partir de la proposta de la Comissió d’Exercici 
Lliure, Enginyers BCN va organitzar una visita tècnica al sincrotró ALBA 
(Cerdanyola del Vallès). Des del Hall Experimental els col·legiats van 
rebre explicacions sobre el seu funcionament i les seves parts més re-
llevants (booster, sextupol, monocromador, etc.). Així mateix, van poder 
aprofundir sobre les característiques tècniques de l’edifici, veure les  
7 línies de llum o beamlines actuals i conèixer el potencial i repercussió 
en la comunitat científica que té disposar d’un sincrotró a Catalunya i 
a l’Estat espanyol. Una visita que va permetre als col·legiats descobrir 
l’interior del complex científic més important de l’Estat espanyol. n

Visita tècnica al sincrotró ALBA
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La CCvE 
treballa 
per donar 
suport tècnic, 
actualitzar 
i ampliar 
coneixements 
a tots els 
col·legiats 
vinculats 
al món 
empresarial.

Els 
col·legiats 
reben 
explicacions 
sobre el 
funcionament 
del sincrotró 
davant el 
mirall  
de raigs X.
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“Sent enginyer he pogut  
pintar i escriure”
ramon Gasch, Col·legiat distingit de l’Any 2013

ANNA CArrió l Text     

RETRAT PROfESSIONAL

Ramon Gasch volia ser pin-
tor, però “el meu pare, que 
era mestre industrial, volia 
que fos pèrit. A casa tothom 
tenia un perfil tècnic”. Un 
dia el seu pare el va portar 
a l’Escola Massana, i va que-
dar molt impressionat, però 
després el va dur a l’Escola 
Industrial i l’hi va inscriure. 
El Ramon va cursar la carre-
ra, i amb els anys assegura 
que “sent tècnic i empresari, 
he pogut pintar i escriure; si 
m’hagués posat a pintar, pot-
ser no hagués pogut fer res”. 
L’any 1970 va entrar a tre-
ballar a Suris, una empresa 
d’instal·lacions elèctriques 
on ha crescut com a perso-
na, com a enginyer i com a  
artista, i de la qual avui és 
soci conjuntament amb el 
seu amic Albert Segarra 
“amb qui he recorregut un 
camí molt llarg per tirar en-
davant aquest projecte”.

Tot i haver heretat el perfil 
tècnic familiar, mai ha aban-
donat el seu somni artístic. 
Acaba d’escriure dos llibres 
ambientats a la Guerra dels 

Segadors, Bon cop de falç! i 
Defensors de la terra. L’any 
2011 va rebre el premi lite-
rari Nèstor Luján de novel·la 
històrica. La seva és una fa-
mília amb històries curioses. 
En un altre dels seus llibres 
relata com el seu avi, que 
era comunista, es va fer de 
la Falange per anar a resca-
tar el seu pare, republicà, al 

camp de concentració de San 
Marcos, a Lleó, en acabar la 
Guerra Civil. Tres manuals 
tècnics, relats i un recull 
d’experiències viscudes com 
a enginyer, publicat pel Col-
legi, són algunes de les seves 
obres. La pintura ocupa una 
bona part de la seva vida i un 
estudi sencer a Cambrils. Ha 
fet exposicions i té un estil 

propi. “Sóc expressionista, 
però he evolucionat cap a un 
estil colorista”, explica.

El seu compromís amb 
l’enginyeria va ser ferm i du-
rant vint anys ha participat 
activament al Col·legi, ja que 
creu en el fet de potenciar la 
professió des d’aquesta ins-
titució. Ha viscut dues legis-
latures com a membre de la 
Junta, ha estat president i vi-
cepresident de la Comissió de 
Vinculats a Empresa i ha aju-
dat a promoure la col·legiació 
dels enginyers tècnics indus-
trials en disseny industrial. 
Premiat en l’última Diada de 
la Professió com a Col·legiat 
Distingit de l’Any, assegura 
que “m’hi sento bé, el Col·legi 
és casa meva”. 

A vegades imagina la 
seva vida lluny de l’engi-
nyeria, però torna a la re-
alitat i se sent orgullós del 
que ha construït. A punt 
de jubilar-se, voldria estu-
diar Belles Arts, però ara la 
seva prioritat és dedicar-se a 
les seves nétes, Ona i Aina,  
a pintar i a escriure. n

Jo vull ser artista
Cada dia abans d’anar a dormir es treu el vestit d’enginyer i viatja 
al seu món literari per relaxar-se a través de l’escriptura i la 
imaginació. Els caps de setmana, el seu univers artístic es concentra 
en un estudi que té a Cambrils, i entre setmana dedica el seu temps 
a l’enginyeria. A vegades expressionista i a vegades colorista, en 
Ramon ha après a fer de la creativitat la seva eina de treball. n

Compromès i 
actiu, defensa 
potenciar  
la professió 
des del Col·legi
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CCom veu la situació a Cata-
lunya, amb un finançament 
del Govern de la Generalitat 
sota mínims, un moviment 
social independentista que 
continua acuitant i un go-
vern de madrid que sembla 
totalment immobilista da-
vant dels fets que s’estan 
produint?
En l’aspecte financer, la si-
tuació és absolutament lí-
mit. Pel que fa a Madrid, 
estan una mica amb el “qui 
dia passa, any empeny” i 
als catalans ja els passarà  
i es desinflarà el suflé. Però 
aquí, la gent està cada dia 
més emprenyada. Veig més 
radicalitat i polarització per 
les dues bandes, tant dels in-
dependentistes com dels que 
no ho són. Amb tot, si es fes 
un referèndum i sortís el 
sí, què passaria? Finance-

rament, estem en mans de 
Madrid més que mai, però 
en una situació on cada dia 
hi ha més consciència del de-
sequilibri fiscal existent. La 
situació és incongruent.

El tema del finançament 
sembla ja definitivament 
aparcat o superat, però men-
trestant la realitat és que 
Catalunya aporta aproxima-
dament un 9 % del seu PiB 
sense retorn, quan difícil-
ment es troben en el nostre 
entorn territoris que apor-
ten més d’un 4 %. Caldria 
desenterrar aquest aspecte?
Sí, i considero que això ja 
s’hauria hagut de plantejar 
des del primer tripartit, però 
en lloc d’això ens vam co-
mençar a barallar entre nos-
altres. Quan Mas ho planteja 
apressadament i a Madrid 

no se li fa cas, aleshores va 
avançar les eleccions i ja sa-
bem el resultat. Va ser un 
error greu. La sensació és 
que s’ha fet molt poc per plan-
tejar un nou finançament de 
forma seriosa. També és cert 
que Espanya ja té ‘repartits’ 
els diners catalans fins al 
2020. Catalunya és un 20 % 
del PIB espanyol. Espanya 
ens necessita. Si Catalunya 
surt d’Espanya, tots els càl-
culs es trenquen, i aquesta 
és la qüestió, tot i que allà la 
pel·lícula s’explica al revés. 
És com quan Luis María Lin-
de, el governador del Banc  
d’Espanya, parla de la invi-
abilitat econòmica d’una Ca-
talunya independent. Sobre 
una Catalunya independent 
podem especular; d’Espanya 
sabem segur que perdria el 
20 % del PIB.

Llicenciat en Econòmiques i Filosofia i procedent del món empresarial i financer, 
Jordi Goula s’ha especialitzat en l’anàlisi econòmica i la gestió empresarial.  
És un fix de La vanguardia i de rac1 i signa la secció d’Opinió d’aquesta revista. 
Li apassiona posar llum al complex món de l’economia i fer-lo entenedor també per 
als no especialistes. Per això, volem parlar amb ell del cas català i entendre millor 
la informació que ens arriba de totes bandes.

Jordi Goula, periodista especialitzat en economia

JOrdi GArriGA l Text mArC JAviErrE l Fotografia 

 La independència 

 econòmica és viable... 

la sortida de l’euro, no”
“
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ENTREVISTA

Creu que es pot generalitzar 
en el sentit que els sectors 
financers i empresarials són 
els que més temen una pos-
sible independència?
És clar que hi ha veus que 
s’han fet sentir. Freixenet, 
Lara… Però jo no n’he sentit 
gaires més. Segur que hi ha 
de tot. Probablement l’ano-
menat sector del Pont Aeri i 
el BOE tenen més visibilitat. 
Però també et diré que se sen-
ten veus de l’empresariat que 
tenen molt clar que l’única 
via és la independència. Jo 
he parlat amb bastants em-
presaris que tenen claríssim 
que cal apostar per la inde-
pendència. S’han produït fets 
cabdals els darrers anys que 
no tenen marxa enrere: l’Es-
tatut, el desequilibri financer, 
les retallades, la manca d’in-
fraestructures que van des 
del port, l’aeroport o el corre-
dor mediterrani. Hi ha molts 

Els catalans estem en un carreró sense sortida?
No. Anem fent passes. Primer la consulta; si no, eleccions 
plebiscitàries… Si continuen tancant totes les sortides, 
anem cap a una declaració unilateral d’independència.  
O això, o anar cap enrere. n

greuges comparatius que 
amb la crisi s’han accentuat.

El sector financer sí que  
deu tenir una temença més 
poderosa…
Sí, és clar. Per posar un 
exemple, el 80 % del negoci 
de “la Caixa” és a Espanya. 
Per això, el que té una raó 
més poderosa per tenir por a 
un trencament és el sector fi-
nancer. I tenen un poder molt 
gran. Però mai no hi haurà 
declaracions explícites.

També hi ha la qüestió d’un 
possible boicot espanyol als 
productes catalans.
Sí, però aquí hi ha un aspecte 
important i creixent: l’exporta-
ció. 40.000 empreses catalanes 
ja estan exportant. Per prime-
ra vegada, el mercat estranger 
ha superat el mercat català i 
espanyol. Aquest és un fet cab-
dal. Hi ha ajudat la crisi del 

mercat interior. Avui, un em-
prenedor ha de tenir clar que 
el seu mercat és el món. S’està 
avançant tan ràpid que el mer-
cat espanyol cada dia tindrà 
menys pes. I en això encara hi 
ha un altre vessant, que és el 
de les grans multinacionals. Si 
s’aconseguís la independència, 
la Seat se n’aniria a Saragossa? 
Això no és possible. El que sí 
que fa por és una possible sor-
tida de l’euro.

Però hi ha qui diu que tal 
com estan les coses una sor-
tida de l’euro no seria tan 
dolenta. vostè què n’opina?
Jo discrepo d’Antoni Soy, que 
considera que l’euro ens di-
ficulta la sortida de la crisi. 
S’ha de tenir en compte el pes 
de les multinacionals en l’eco-
nomia catalana, que és molt 
important. [Nota de l’editor: 
l’economista Antoni Soy, que 
va ser secretari d’Indústria  
i Empresa del tripartit, ha pu-
blicat el llibre Sortir de l’eu-
ro per sortir de la crisi?, en  
què considera versemblant 
l’opció d’abandonar la divisa 
europea.] 

En aquest sentit, podria el 
pes de les multinacionals ser 
essencial per mantenir-nos 
amb l’euro? És presumible 
que ni la volkswagen ni 
la Nissan vulguin proble-
mes amb les seves filials 
catalanes i pressionin els 
seus governs per solucionar  
una possible independència 
de Catalunya.
Efectivament, és així. En tot 
cas, la solució no seria jurídi-
ca, perquè això no està previst 
enlloc. La solució seria políti-
ca. Tot dependrà del pes d’Es-
panya a la Comissió Europea.

16
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“Espanya ja té ‘repartits’ els diners 
catalans fins al 2020. Si Catalunya 
surt, tots els càlculs es trenquen”



A Europa el que temen és obrir 
el meló. Què passaria amb Oc-
citània? O amb la Padània?

i en el cas d’una ruptura 
Espanya/Catalunya, no se-
ria l’Estat espanyol, tot i 
les amenaces, el primer que 
hauria de negociar? Hi ha 
temes tan importants com el 
deute, el pas de mercaderies 
cap a Europa, etc. 
Efectivament, tot això és de 
sentit comú. Però Espanya tot 
plegat ni ho preveu. Jo penso 
que el llast real són els 15.000 
o 16.000 milions que cada any 
van cap allà i no tornen. Aques-
ta és la raó per la qual no volen 
parlar, per més que s’apel·li a 
l’esperit patriòtic. És per això 
que jo veuria més fàcil el pacte… 
Però el plantejament de Madrid 
és tancar totes les portes. Per 
això no deixen fer la consulta, 
perquè tenen por del sí.

Pensant en el possible 
paral·lelisme amb el procés 
engegat a Escòcia: els esco-
cesos tenen petroli… Què te-
nim els catalans?
Què tenim… per mirar 
el tema català caldria mi-
rar més cap a Suïssa,  
Holanda o Dinamarca. Aquí 
s’estan fent moltes coses i 
en som poc conscients. En 
l’últim BIZ Barcelona hi 
havia un batibull d’inicia-
tives i d’emprenedors que 
dubto que en gaires llocs 
existeixi d’igual manera.  
A més, per més que es di-
gui, no hi ha gaires llocs on 
hi hagi tant diner estranger 
com aquí.

Com creu que ha d’afrontar 
Catalunya la sortida de la 
crisi, amb independència o 

especialitzades a retallar cos-
tos. Ara, ja es busquen profes-
sionals capacitats per definir 
plans estratègics per sortir 
de la crisi. Jo d’això me’n re-
fio. La fi del pessimisme està 
justificada. Aquest any en-
trarem en una lenta inflexió. 
No serà per tirar coets, però a 
poc a poc començarem a crear 
treball. Si no empitjora, ja és 
molt. Això farà que es comen-
cin a bellugar diners. Estan 
començant a passar petites 
coses que fan una música que 
no sentíem des de fa temps.

Com valora les seves tertú-
lies sobre economia al Tec-
noespai d’Enginyers BCN?
N’estic molt content. Hi ve 
molta gent, i ja són molts 
anys. L’objectiu d’aquestes 
tertúlies és comentar què pas-
sa en l’entorn més actual. Tot 
el que sigui clarificar aspectes 
de l’economia és interessant. I 
el contacte directe també és 
una cosa que m’agrada molt. 
Explicar i desentortolligar 
les coses m’agrada molt, i 
més des de la proximitat que 
m’ofereix el Tecnoespai. n 

sense? Com s’ha de recupe-
rar la indústria?
És molt complicat, però s’està 
intentant recuperar. Però això 
a Madrid no s’entén i hem de 
fer-ho des d’aquí. Hem de re-
cuperar una política industri-
al clara, lluny de la política 
especulativa. Està bé que mo-
mentàniament aprofitem la 
tirada del sector turístic, però 
cal invertir-ho perquè agafin 
encara més volada sectors ja 
importants com la indústria 
agroalimentària o la biotec-
nològica. A vegades ens agra-
da massa flagel·lar-nos, però 
la realitat és que aquí s’estan 
fent moltes coses i molt bé.

deixant el tema estricta-
ment català, davant les últi-
mes dades econòmiques, re-
lativament bones, el govern 
espanyol s’està mostrant 
molt optimista respecte a la 
recuperació econòmica. vos-
tè ho veu igual?
Sí, això és veritat. I jo ho veig 
quan parlo amb les consulto-
ries importants. Durant uns 
anys, la demanda era única: 
cutting cost, o sigui, persones 
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LA PrEGuNTA dEL dEGÀ 
 
Com veu la viabilitat econòmica d’una possible  
independència de Catalunya?

Com a país, tota. Hi hauria uns anys difícils, és clar, i caldria 
fer passos importants, com ara crear un banc central català 
que supervisés les finances i fes de corretja de transmissió 
amb el Banc Central Europeu. Ho explica molt bé Jordi Galí, 
del Col·lectiu Wilson, per a mi un dels economistes catalans 
més brillants i clarividents. Ha descrit els possibles escenaris 
d’una Catalunya independent i, entre altres coses, deixa clar 
que potser sí que es podria vetar que estiguéssim a la zona 
euro, però mai la lliure circulació de béns i persones, ja que 
això depèn dels acords bilaterals amb segons països. Sortir de 
la zona euro temporalment no vol dir quedar aïllats. n

Pròxima tertúlia: 31 de març, a les 19.30 h. Tecnoespai. Bailèn, 68. BCN
Inscripcions a: www.enginyersbcn.cat/agenda

“Sobre una Catalunya independent  
podem especular; d’Espanya sabem  
segur que perdria el 20 % del PiB”
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LLa companyia de teatre mu-
sical Divinas va donar el 
tret de sortida a la vetllada 
omplint l’escenari de swing 
i glamur. El trio vocal feme-
ní i el quartet de jazz van 
animar els assistents du-
rant tota la festa amb el seu 
espectacle Piano Tour! L’ac-
triu Sílvia Bel va ser l’en-
carregada de conduir la 15a 
edició de la Diada de la Pro-
fessió i l’entrega dels Pre-
mis Enginyers BCN 2013 – 
Enginyeria i Societat.

Després que l’Auditori 
dediqués un minut de silen-
ci en record del recentment 
desaparegut Nelson Mande-
la, miquel darnés, com a 
nou degà del Col·legi d’En-
ginyers Tècnics industri-
als de Barcelona, va pujar 
a l’escenari per dirigir-se als 
prop de 500 enginyers i en-

La pantalla gegant instal·lada a l’escenari 
mostra un degà greu però esperançat 
oferint al públic el discurs d’obertura.  
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ANNA CArrió  l  Text    mArC JAviErrE  l  Fotografia

la formació i el suport a la 
internacionalització, i cal 
potenciar els clústers. [...] 
Els enginyers hi tenim molt 
a dir i, sobretot, molt a fer”. 
Durant el seu discurs, Dar-
nés va instar el col·lectiu 
a “continuar apostant per 
la indústria com a element 
vertebrador i motor de l’eco-
nomia” i “posicionar-nos en 
el nou escenari de la Catalu-
nya del futur”. El degà va 
destacar el rigor, la precisió, 
l’exactitud i la planificació 
que han caracteritzat sem-
pre els enginyers tècnics 
i va reafirmar la feina del 
Col·legi, “que treballa per-
què els enginyers puguin 
desenvolupar la professió 
amb les millors condicions 
possibles” amb el suport de 
la Generalitat. Per acabar, 
el degà va fer referència al 

un any més, Enginyers BCN va reunir col·legiats, familiars, amics i 
personalitats per celebrar la diada de la Professió, que va tenir lloc el passat  
10 de desembre a la sala Oriol martorell de l’Auditori de Barcelona. durant el 
seu discurs, el degà miquel darnés va instar el col·lectiu a “continuar apostant 
per la indústria com a element vertebrador i motor de l’economia” i “posicionar-
nos en el nou escenari de la Catalunya del futur”.

ginyeres, familiars i amics, 
i personalitats del món del 
l’empresa i de l’Adminis-
tració que van assistir a la 
festa, com Germà Gordó, con-
seller de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya; Narcís 
Bartina, degà del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Indus-
rials de Girona i president 
del Consell de Col·legis de 
Catalunya; Oriol Rusca, pre-
sident de la Intercol·legial i 
degà del Col·legi d’Advocats, 
i Maite Macià, directora de 
l’ICAEN, entre d’altres. “La 
millor manera de predir el 
futur és inventant-lo”, va 
dir Miquel Darnés citant 
l’enginyer Richard Allen, i 
va fer una crida a l’optimis-
me: “cal un model de políti-
ca industrial més fort, so-
bretot en aspectes crucials 
com el finançament, l’R+D, 

“volem un país on 
l’enginyeria,  
la indústria i els col·legis 
siguin rellevants”
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dret a decidir de Catalunya 
sobre el seu futur, un dels 
temes pels quals aposta la 
Junta, “i dir si volem un Es-
tat modern i eficaç on l’en-
ginyeria, la indústria i els 
col·legis tinguin un paper 
important”.

Per la seva banda, el 
degà del Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics industrials 
de Girona i president del 
Consell de Col·legis de Ca-
talunya, Narcís Bartina,  
va reconèixer, durant el seu 
discurs, sentir-se “orgullós 
de representar una profes-
sió centenària en un país 
mil·lenari” i va proclamar 
l’enginyeria com un sec-
tor clau per a la societat, ja 
que “som creadors d’eines 
i de riquesa”. El Consell de 
Col·legis de Catalunya s’es-
tructura al servei del país i 
Bartina va explicar que és 
important el reconeixement 
de la funció dels col·legis 
professionals per part de 
la Generalitat enfront del 
Projecte de llei de serveis 
professionals. “Estem inten-

tant vertebrar-nos amb l’es-
tructura política del país”, 
va dir, i va concloure el seu 
parlament assegurant que 
“hi ha 1714 raons per con-
fiar en la nostra professió; 
hem d’estar atents per se-
guir vius i defensar la pro-
fessió i el país”.

Un cop inaugurada, la 
Diada va prosseguir amb 
el visionament d’un vídeo 
protagonitzat per l’ocurrent 
professor Franz de Copen-
hague, en el qual es van re-
cordar els millors moments 
de les edicions passades. 

ELS PrEmiS ‘JOvES’
Lluís Ferrero, president 
del jurat, i Jordi Artiga, 
secretari del Col·legi i del 
jurat, van obrir l’apartat de  
premis. A l’escenari, els 
guardons van agafar prota-
gonisme. “L’enginyer tècnic 
industrial està entrant en 
un món nou i està evoluci-
onant segons les necessitats 
de la societat”, va declarar 
Lluís Ferrero i va fer refe-
rència a la gran quantitat 

de projectes presentats i a 
la seva qualitat, així com als 
centres participants. Tot se-
guit, Jordi Artiga es va diri-
gir a l’auditori per presentar 
l’accèssit al Premi al Millor 
Projecte de Fi de Carrera, 
que va recaure sobre Sergi 
Torrent, alumne de l’Escola 
Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barce-
lona (EUETIB), pel projecte 
Caracterització i optimitza-
ció d’un procés antifouling 
per a implants dentals de 
titani. El premiat va pujar 
a l’escenari acompanyat 
pel seu tutor, Daniel Rodrí-
guez Rius, i el director de  
l’EUETIB, Josep López.

Lluís Ferrero va desco-
brir el guanyador del Premi 
al Millor Projecte de Fi de 
Carrera, que va anar a pa-
rar a mans de Carlos Andra-
de i José Cisneros, alumnes  
de l’EUETIB, pel projecte  
Diseño y construcción de un 
cuadricóptero, un projecte 
que va agradar el jurat per 
les múltiples aplicacions que 
pot tenir en termes de soste-
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L’Auditori va dedicar, a l’inici de la 
Diada, un minut de silenci al recentment 
desaparegut Nelson Mandela.

La vetllada va ser amenitzada 
per la companyia de teatre 
musical Divinas.
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nibilitat i medi ambient. Els 
dos premiats van recollir el 
premi acompanyats del seu 
tutor, Herminio Martínez, 
i del director de l’EUETIB,  
Josep López. 

rECONEiXEmENT
PrOFESSiONAL
Pere rodríguez i darnés, 
enginyer tècnic industrial 
col·legiat, va rebre el Premi 
al Professional de l’Any 
de la mà de Miquel Darnés. 
Rodríguez va explicar als 
assistents que “les persones 
són el valor més important 
que té qualsevol organitza-
ció” i va destacar la impor-
tància de formar-les per ga-
rantir el posterior traspàs 
de coneixement amb èxit.

maria Cinta Pastor, vi-
cedegana del Col·legi d’En-
ginyers Tècnics industri-
als de Barcelona, va pujar 
a l’escenari per desvelar 
el Col·legiat distingit de 
l’Any, que va ser ramon 
Gasch. Pastor va destacar la 
seva humanitat, la seva pro-
fessionalitat i el seu amor 

un premi a la innovació
Miquel Darnés, degà d’Enginyers BCN, va presentar 
el Premi a l’Empresa Innovadora, que aquest any va 
recaure en Rovalma, una companyia familiar catalana 
fundada l’any 1977 i amb seu a Rubí, Vallès Occidental, 
que comercialitza acers especials per a eines. Al llarg 
de la seva història, Rovalma ha apostat per la creació 
d’un departament d’R+D, per la internacionalització, la 
innovació a l’empresa i la capacitat de creixement. Ani-
ceto Valls, president del consell i fundador de l’empre-
sa, i Isaac Valls, director d’R+D, van recollir el premi i 
van dedicar unes paraules d’agraïment al públic. n

M. Cinta Pastor, 
vicedegana del 
Col·legi.

La sala Oriol Martorell, de 
l’Auditori de Barcelona, a la 
15a Diada de la Professió.
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La diada de la Professió fa 15 anys
Un dels moments més esperats de la nit 
va ser l’aparició del professor Franz 
de Copenhague, que va ser l’encarre-
gat de presentar un vídeo commemora-
tiu de les diades organitzades per En-
ginyers BCN. Des del 1999, el Col·legi 
premia la feina dels col·legiats dedicats 
a fer créixer la professió i donar pres-
tigi al col·lectiu i organitza la Diada de 
la Professió, un acte que ha passat per  
diversos escenaris i en el qual la músi-
ca, la màgia, l’humor i el teatre sempre  
hi han estat presents. 

L’esperit inquiet dels enginyers ha 
permès dur a terme aquesta trobada a 
diferents emplaçaments, com l’edifici del 
Rellotge de l’Escola Industrial (1999); 
l’Auditori de Barcelona, que va acollir la 
festa dels 150 anys oficials de la profes-
sió (2000) i on s’ha celebrat la 15a Diada 
(2013); el Centre de Cultura Contemporà-

nia de Barcelona (2001-2002); el Fòrum 
de les Cultures (2004); el Gran Teatre 
del Liceu, escenari del 50è aniversari del 
Col·legi (2008), i l’Hotel W de Barcelona 
(2012). Són molts els artistes que han 
participat en aquestes celebracions, com 
Clara Segura i Bruno Oro (2004), Teatre 
de Guerrilla (2005), alguns dels actors del 
Polònia de TV3 (2007), Pep Plaza (2009), la 
Sant Andreu Jazz Band (2011), The Gospel 
Viu Choir (2012) o Sílvia Bel (2013). 

Però, per sobre de tot, les diades són un 
espai de reconeixement, i per això l’any 
2000 es va donar per primer cop el Pre-
mi a la Sostenibilitat. L’any 2003, en què 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècni-
ca de Barcelona complia un segle de vida, 
es va convocar el Premi a la Sostenibili-
tat per a Professionals, i l’any 2006 es va  
reivindicar la presència de les dones  
a la professió. n

Podeu veure els vídeos de la Diada de la Professió al nostre canal de YouTube enginyersbcn



A l’esquerra, 
Ramon Gasch 
en el moment 
de recollir el 
guardó del 
Col·legiat 
Distingit de 
l’Any. A la dreta, 
Pere Rodríguez, 
membre 
del Consell 
Consultiu de 
l’Asociación 
Española de 
Mantenimiento, 
premiat com a 
Professional de 
l’Any.  
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per la professió. Al seu 
torn, Ramon Gasch va asse-
gurar, emocionat, que “se-
gur que hi ha algú aquí que 
es mereix aquest guardó 
més que jo, però poca gent 
l’hagués agafat amb tant 
d’agraïment”. Gasch va des-
tacar que cal que “estiguem 
junts per fer el que sempre 
hem fet: treballar, treballar 
i treballar” i es va referir a 
la satisfacció de la feina ben 
feta i a l’orgull de formar 
part d’aquest col·lectiu. Va 
finalitzar el discurs, molt 
emotiu, explicant que a  
Catalunya “passarà el que 
nosaltres decidim. Sí... nos-
altres decidim!” i va arren-

Gordó va remarcar que 
encara existeixen obstacles 
en el camí del desenvolu-
pament industrial i social, 
com la crisi econòmica o el 
Projecte de llei de serveis 
professionals. Referint-se a 
aquest últim punt, el conse-
ller va afirmar contundent 
que “la llei que ha de regir 
és la catalana, que tindrà la 
complicitat dels mateixos 
col·legis”.

En sintonia amb la res-
ta de protagonistes de la 
vetllada, Gordó va tancar 
el seu parlament amb una 
menció al procés cap a la 
Transició Nacional: “Ningú 
podrà prendre la paraula al 
poble català, que decidirà 
en llibertat i democràcia”.

Dos dies després, el 12 
de desembre, el president 
de la Generalitat, Artur 
Mas, flanquejat per diri-
gents de CiU, ERC, ICV-
EUiA i la CUP, anunciava 
la pregunta i la data de la 
consulta des del Palau de la 
Generalitat. n

Maria Cinta Pastor, vicedegana  
del Col·legi, va destacar  
la humanitat i l’amor  
per la professió del Col·legiat 
Distingit de l’Any, Ramon Gasch 

car un aplaudiment sincer 
dels assistents. 

160 ANyS dE PrOFESSió
El conseller de Justícia de 
la Generalitat de Catalu-
nya, Germà Gordó, va clou-
re la Diada de la Professió 
destacant la importància 
dels Premis Enginyers 
BCN, “un clar exemple de 
la feina ben feta, [...] i que 
premien tot el col·lectiu”. 
“Hem de recordar que des 
de fa 160 anys produïm en-
ginyers que es dediquen a 
aportar solucions als ciuta-
dans i ciutadanes, però te-
nen una manera de fer molt 
callada”, va afegir. 



SOSTENIBILITAT

La captura de carboni i  
el seu emmagatzematge
Tècniques de reducció de CO2 per lluitar contra el canvi del clima

Centenars d’equips d’arreu del món treballen en la millora de les tecnologies per cap-
turar i emmagatzemar de forma segura els gasos d’efecte hivernacle, una nova fórmula  
per reduir-ne l’impacte en el canvi climàtic. els esforços se centren a disminuir les emis-
sions de diòxid de carboni en les plantes que cremen carbó o derivats del petroli. 

JOAQuim ELCACHO l comunicaciencia.cat

A principis del segle xviii, 
abans de la revolució indus-
trial, l’atmosfera terrestre 
tenia com a mitjana una con-
centració de diòxid de car-
boni (CO2) de 280 parts per 
milió. L’any 2013, la presèn-
cia d’aquest gas d’efecte hi-
vernacle —relacionat amb el 
canvi del clima— va superar 
les 400 parts per milió. La 
causa d’aquest notable incre-
ment —accelerat durant les 
últimes dècades— és la crei-
xent utilització de combusti-
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bles fòssils en les activitats 
industrials i en la producció 
d’energia elèctrica.

TÈCNiQuES dE CAPTurA
Una de les fórmules per re-
duir la presència d’aquests 
gasos a l’atmosfera és el 
conjunt de tecnologies cone-
gudes com a captura i em-
magatzematge de carboni 
(CCS, per les sigles en an-
glès de Carbon Capture and 
Storage). En la fase de cap-
tura, se separa el diòxid de 

carboni de la resta de gasos 
que s’originen en centrals 
tèrmiques, refineries de pe-
troli, fàbriques de ciment, 
indústries siderúrgiques i 
activitats similars. A conti-
nuació, es transporta aquest 
gas i s’injecta en formacions 
geològiques profundes.

La captura de diòxid de 
carboni es pot aconseguir 
per diverses tecnologies, en-
tre les quals destaquen els 
processos de precombustió 
(que converteixen el carbó 

El Centro de 
desarrollo de 
Tecnologías 
de Captura, 
a Lleó, és 
únic a l’Estat 
i realitza la 
captura de CO2 
mitjançant 
l’oxicombustió. 
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en hidrogen o que perme-
ten reduir la presència de 
CO2 en el gas natural) i la 
postcombustió (que permet  
capturar el CO2 dels gasos 
efluents per processos quí-
mics). Una tercera opció és 
l’oxicombustió, per la qual 
es modifica el procés de 
combustió fent servir oxi-
gen pur. Aquesta tecnologia 
va ser experimentada com 
a prova pilot a Cubillos del 
Sil (Lleó) i ha estat incorpo-
rada al projecte Compostilla 
OXICFB300, que preveu la 
construcció de la primera 
central tèrmica de carbó 
amb captura de CO2 de l’Es-
tat espanyol. Aquesta nova 
instal·lació podria substitu-
ir una de les centrals tèr-
miques convencionals que  
funcionen al mateix mu-
nicipi de Cubillos de Sil.  
Si el projecte acaba fent-se 
realitat, el diòxid de carbo-
ni que es podria capturar 
en aquesta central tèrmica 
seria injectat en el magat-
zem geològic d’Hontomín 
(Burgos).

PrOJECTES d’r+d
El Consell Mundial de l’Ener-
gia calcula que hi ha en mar-
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Terratrèmols, un nou
problema a considerar
La revista Proceedings of the National Academy of Sci-
ences (PNAS) publicava, el passat 4 de novembre, un 
estudi liderat per experts de l’Institut de Geofísica de la 
Universitat de Texas, a Austin, que indica que 18 dels 
moviments sísmics de fins a 3 graus en l’escala Richter 
detectats entre 2006 i 2011 a la zona de Snyder (Texas) 
van ser provocats per la injecció de diòxid de carboni a 
les explotacions petrolieres de Cogdell. 

Tot i que la injecció de diòxid de carboni per extreu-
re petroli difereix de la captura de carboni, el professor 
Cliff Frohlich, coautor de l’estudi, destaca que aquestes 
dades poden ajudar els científics a entendre millor els 
possibles riscos de la tecnologia de captura de carbo-
ni, que es presenta com a molt prometedora en altres 
camps com la lluita contra el canvi del clima. n

12 projectes de captura de carboni  
completats i 26 en fase de desenvolupament

El Fòrum de Lideratge de 
Captura de Carboni (Carbon 
Sequestration Leadership 
Forum; www.cslforum.org), 
una organització integrada 
per mig centenar de països, 
té comptabilitzats arreu del 
món 12 projectes de captu-

ra de carboni completats i 
26 projectes més en fase de 
desenvolupament. El projec-
te en desenvolupament més 
proper a Catalunya es troba 
al Lacq, a prop de Pau (Fran-
ça). La cinquena reunió mi-
nisterial d’aquest organis-

me, celebrada el passat mes 
de novembre a Washington, 
va informar de cinc nous 
projectes de captura de car-
boni, tres del quals als Es-
tats Units, un a Alberta (el 
Canadà) i un a Uthmaniyah 
(l’Aràbia Saudita). n

I A MéS

xa arreu del món prop de 
200 grans projectes de recer-
ca i desenvolupament en el 
camp de la CCS, i prop d’un 
centenar d’instal·lacions on 
es porten a terme processos 
de captació i emmagatzemat-
ge de diòxid de carboni. La 
instal·lació més important 
del món en aquest camp és la 
plataforma Sleipner (Mar del 
Nord, Noruega). El gas na-
tural que s’extreu en aques-

ta plataforma conté una ele-
vada proporció de diòxid de 
carboni. Amb una tècnica 
de precombustió, se separa 
una part d’aquest CO2 i s’in-
jecta en una formació sali-
na a 800 metres de profun-
ditat. Altres instal·lacions 
importants es troben en 
operació a In Salah (Algè-
ria), Weyburn (el Canadà), 
Gorgon (Austràlia) i Gassi 
Touil (Argèlia). n
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El manteniment: un valor afegit
el manteniment dóna valor, benefici i seguretat a l’empresa. a partir d’aquesta premis-
sa i davant la necessitat de crear un fòrum de debat i d’intercanvi d’experiències i conei-
xement sobre aquest camp, va néixer l’asociación española de Mantenimiento (aeM), un 
organisme dedicat a l’estudi, el foment i la difusió d’aquest sector en constant evolució.  
enginyers bCn dedica el 2014 a l’any del Manteniment.
ANNA CArrió l Text

Malgrat que el manteniment 
és molt important en qualse-
vol dels sectors industrials, 
segons l’Asociación Españo-
la de Mantenimiento només 
un 38 % de les empreses 
espanyoles disposen d’un 
equip de planificació i d’en-
ginyeria del manteniment 
dins la seva estructura, tot 
i que un 97 % disposa d’un 
equip específic dedicat al 
manteniment. Des del 1977, 
l’AEM és l’únic organisme de 
l’Estat que treballa per man-
tenir aquest espai de trobada 
i intercanvi de coneixement 
per als professionals del 
manteniment i impulsar 
el sector, i ha hagut 
d’absorbir molts 
canvis: els dis-
senys, els 

i es va produir el que s’ano-
mena el sobremanteniment, 
una allau de solucions in-
formàtiques aplicades amb 
grans computadores. No va 
ser fins al 1975 quan es va 
començar a basar en l’estat 
particular de cada equip. 
Es van integrar nous mè-
todes d’organització com 
el manteniment productiu 
total (TPM) o el manteni-
ment centrat en la fiabi-
litat (RCM), i els factors  
de fiabilitat i mantenibilitat 
van prendre molta impor-
tància. 

Actualment ens situem 
al darrer pas evolutiu, que 
intenta gestionar un man-
teniment a mida segons 
les necessitats analitzant 
el cost-benefici, així com 
un manteniment predic-
tiu avançat, sense oblidar  
el preventiu de caire le-
gal. És evident que el 
manteniment ha passat 
d’entendre’s com una fun-
ció de cost a ser-ne una 
essencial que dóna va-
lor, benefici i seguretat a  
l’empresa. n

materials i l’automatització 
s’han enfocat a crear equips 
més eficients, han apare-
gut tècniques innovadores 
de gestió i moltes univer-
sitats han integrat l’estu-
di del manteniment en els 
seus programes formatius, 
tot i ser una especialitat  
no reglada en totes les engi-
nyeries.

HiSTÒriA 
Alguns experts identifiquen 
diferents moments en la 
història del manteniment. 

Durant la dècada 
dels 40, el forma-
ven tècniques i sis-
temes bàsicament 

correctius, és a dir, 
que només s’efectuava 

quan hi havia una 
n e c e s s i t a t 
evident. 

A partir 
dels anys 50 

fins a mitjans dels 70, 
va evolucionar cap a la cre-
ació de plans molt detallats 

Amb la participació de:

i la col·laboració de: 

INNOVACIó
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Publicat al març de 2006, el 
CTE estableix les exigències 
bàsiques que han de com-
plir els edificis. Pel que fa 
a l’estalvi d’energia, el CTE 
s’estructura en cinc docu-
ments bàsics HE.

Al llarg del passat 2013 
s’han introduït importants 
modificacions en aquests 
documents. Així, al mes 
d’abril es va publicar la 
modificació del Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques 
en edificis (RITE) i al mes 
de setembre va aparèixer 
l’actualització de la resta de 
documents bàsics relatius a 
l’estalvi d’energia. Aquesta 
actualització corresponia a 
la transposició de la Direc-
tiva 2010/31/UE relativa a 
eficiència energètica en edi-
ficis, on s’apunta a edificis 
de consum nul l’any 2020.

HE2: riTE
Des de la publicació inicial 
al 2007, el RITE ha patit 
tres modificacions sobre el 
redactat original, l’última 
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el passat mes d’abril amb 
correccions afegides al se-
tembre. Té el doble objectiu 
de transposar la Directiva 
2010/31/UE relativa a l’efi-
ciència energètica dels edi-
ficis i, d’altra banda, pro-
cedir a la revisió periòdica  
de l’esmentat reglament una  
vegada superats els cinc 
anys des de la implantació 
inicial. 

Algunes de les novetats 
introduïdes són:

Àmbit d’aplicació
En la versió anterior, el 
canvi d’un generador era 
considerat reforma si su-
posava un canvi del projec-
te o memòria tècnica i si se 
substituïa per un altre de 
característiques diferents 
(entenent per caracterís-
tiques una variació de po-
tència d’un 25 % o un canvi 
en el sistema d’evacuació  
o combustió per a genera-
dors de potència ≤ 70 kW o 
qualsevol canvi per potència 
> 70 kW). 

Ara es fa extensiva la 
consideració de reforma a 
la substitució o reposició 
d’un generador de calor o 
fred per un altre de carac-
terístiques similars, enca-
ra que això no suposi una 
modificació del projecte o 
memòria tècnica. És a dir, 
qualsevol canvi de genera-
dor es considera reforma i 
ha de complir els requisits 
del document original.

l’any que hem deixat enrere ha estat especialment actiu en la publicació de reglamenta-
ció relativa a instal·lacions tèrmiques. s’ha actualitzat el reglament d’instal·lacions tèr-
miques en edificis (rite) i el document bàsic actualitzat d’estalvi d’energia He del Codi 
tècnic de l’edificació (Cte). aquests canvis estableixen els requisits actuals i marquen el 
camí cap al període 2020-2050.
ÁNGEL TOrrESCuSA l enginyer tècnic industrial. Col·legiat núm. 24050

Canvis normatius del 2013 
en instal·lacions tèrmiques:  
cap a un consum gairebé nul

ARTICLE TèCNIC

Com a novetat 
reglamentària 
qualsevol 
canvi de 
generador 
es considera 
reforma i ha 
de complir 
els requisits 
del document 
original  



requisits mínims de ren-
diment energètic dels ge-
neradors de calor
Per a generadors de calor 
que utilitzin biomassa, el 
rendiment mínim instanta-
ni exigit és del 80 % a ple-
na càrrega, mentre que fins 
ara s’exigia el 75 %.

 En la versió anterior 
estava prohibida la instal-
lació de calderes individuals 
de menys de 70 kW de tipus 
atmosfèric (aquelles que 
prenen l’aire de combustió 
del mateix local on estan 
instal·lades, realitzant l’eva-
cuació de fums per tir natu-
ral, sense ajuda d’elements 
mecànics. Corresponen al ti-
pus B11 segons norma UNE 
CEN / TR 1749 IN).

Ara es prohibeix la 
instal·lació de calderes i es-
calfadors de gas de fins a  
70 kW tipus B (que pre-
nen l’aire del local on es-
tan instal·lats, amb o sense 
ajuda d’elements mecànics), 
excepte si s’instal·len en 
locals que compleixin el 
que estableix per a sales de 
màquines. Es permet, no 
obstant això, la instal·lació 
d’aparells tipus B3x (tipus 
estanc, que agafen aire del 
mateix local i connectades a 
una xemeneia col·lectiva).

Des de l’1 de gener de 
2012, estava prohibida la 
instal·lació de calderes de 
tipus estàndard (que no per-
meten treballar amb baixes 
temperatures) amb rendi-
ments inferiors als indicats 
en la taula 1.

Ara es modifiquen els 
requisits de rendiment i es 
distingeix entre obra nova 
i reforma i entre gas i ga-
soil com a combustible uti-
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requisit de rendiment a potència 
nominal Pn i tm 

70 ºC

requisit de rendiment a càrrega 
parcial 0,3 Pn 
i tm ≥ 50 ºC

90 + 2 log Pn 86 + 3 log Pn

InSTAL·LACIOnS QUe eS reFOrMIn 

Combustible Tipus de 
caldera a la 
qual s’aplica  
el requisit

requisit de 
rendiment 
a potència 
nominal Pn i 
tm 70 ºC

requisit de 
rendiment a 
càrrega parcial 
0,3 Pn i  
tm ≥ 50 ºC

gas / gasoil estàndard 90 + 2 log Pn 86 + 3 log Pn

eDIFICIS De nOVA COnSTrUCCIÓ 

Combustible Tipus de 
caldera a la 
qual s’aplica  

el requisit

requisit de 
rendiment 
a potència 

nominal Pn i 
tm 70 ºC

requisit de 
rendiment a 

càrrega parcial 
0,3 Pn i  

tm ≥ 50 ºC

gas totes 90 + 2 log Pn 97 + log Pn (*)

gasoil estàndard 90 + 2 log Pn 86 + 3 log Pn

(*) Per a una temperatura de retorn de 30 ºC

Taula 1

Taula 2

Taula 3



litzat. Després de l’última 
correcció de setembre de 
2013, queda prohibida la  
instal·lació de calderes amb 
tipologies i rendiments in-
feriors als indicats en les  
taules 2 i 3.

El canvi exigeix que, per 
a edificis de nova construc-
ció, s’incorporin calderes de 
gas de condensació. Per al 
gasoil, es manté la prohibi-
ció de caldera estàndard amb 
rendiments inferiors als in-
dicats i no es restringeixen 
les calderes considerades de 
baixa temperatura (aquelles 
que poden funcionar amb 
temperatures de retorn de 
35 a 40 ºC). Addicionalment, 
també s’estableix el requisit 
que el control s’ha de basar 
en la compensació de tem-
peratura mitjançant sonda 
exterior o bé en la modifica-
ció de la temperatura d’ana-
da a emissors mitjançant 
termòstat modulant. És a 
dir, que per a instal·lacions 
existents es manté la pro-
hibició de caldera estàn-

o ampliacions la qualificació 
energètica serà igual o su-
perior a B segons el procedi-
ment bàsic de certificació.

HE1: LimiTACió dE LA 
dEmANdA ENErGÈTiCA
S’estableix una demanda 
energètica màxima de cale-
facció per a edificis d’ús re-
sidencial privat (Dcal, lim):
Dcal,lim = Dcal,base + 
fcal,sup / S.
Dcal,lim: valor límit de de-
manda en kWh/any per m2.
Dcal,base: valor base de la 
demanda energètica (segons 
la zona climàtica d’hivern).
Fcal,sup: factor corrector 
(segons la zona climàtica 
d’hivern).

S’estableix una deman-
da energètica màxima de 
refrigeració per a edificis 
d’ús residencial privat de  
15-20 kWh/m2 per any se-
gons la zona climàtica d’es-
tiu. Addicionalment, desapa-
reix l’opció simplificada de 
verificació de l’adequació de 
l’edifici als requisits de l’HE1.

dard, independentment del 
combustible utilitzat, amb 
rendiments inferiors als 
indicats, i no es restringei-
xen les calderes considera-
des de baixa temperatura. 
Els emissors s’hauran de 
calcular per a una tempera-
tura mitjana d’emissor de  
60 ºC com a màxim, i s’hau-
rà de reduir el diferencial de 
temperatura de càlcul pel 
que fa a la temperatura am-
bient, que ha de ser de 40 ºC 
(si prenem una temperatura 
ambient de 20 ºC). La nova 
sistemàtica proporcionarà 
majors superfícies d’emissió.

Aprofitament d’energies 
renovables i residuals
Els requisits de contribució 
d’energia solar per a la pro-
ducció d’ACS (aigua calenta 
sanitària) i escalfament de 
piscines s’amplia al concepte 
de calor renovable o residual.

HE0: LimiTACió dEL 
CONSum ENErGÈTiC
Apareix aquest nou docu-
ment que estableix un con-
sum màxim d’energia pri-
mària no renovable per a 
calefacció, ACS i refrigera-
ció (Cep,lim):
Cep,lim = Cep,base +  
fep,sup / S.
Cep,lim: valor límit en ener-
gia primària en kWh/any 
per m2.
Cep,base: valor base del con-
sum energètic d’energia 
primària (segons la zona 
climàtica d’hivern).
Fep,sup: factor corrector 
(segons la zona climàtica 
d’hivern).
S: superfície en m2.

Addicionalment, esta-
bleix que per a edificis nous 
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La demanda 
energètica 
màxima de 
refrigeració 
per a edificis 
d’ús residencial 
privat serà de 
15-20 kWh/m2 
per any,  
segons la zona 
climàtica

El nou 
document  
HE0 estableix 
un consum 
màxim 
d’energia 
primària no 
renovable per 
a calefacció, 
ACS i 
refrigeració

THEKNOS 179 GENER DE 2014
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HE4: CONTriBuCió
SOLAr mÍNimA d’ACS
S’estableix una nova taula 
de contribució solar mínima 
per a zones climàtiques (ara 

de simultaneïtat) per a edifi-
cis d’habitatges, amb el qual  
es redueix el volum d’acu-
mulació.

CONCLuSiONS
La reglamentació aprova-
da al 2013 suposa un avanç 
cap als objectius d’eficièn-
cia energètica establerts per  
a l’any 2020, així com per als 
posteriors a l’horitzó 2020-
2050, amb especial èmfasi en  
els edificis de consum gai-
rebé nul. Suposa un avanç 
gradual pel que fa a eficièn-

cia d’equips i demanda ener-
gètica màxima de l’edifici, 
amb previsió de noves re-
visions al 2017 i 2020, per 
arribar a l’objectiu de la re-
ducció fins a la meitat de les 
emissions de gasos d’efecte 
hivernacle al 2050 respecte 
al 1990.

Pel que fa a la sistemàti-
ca de càlcul, la desaparició 
del mètode simplificat basat 
en condicions prescriptives 
sobre elements flexibilitza el 
procés i apunta a una revisió 
dels programes actuals. n

ARTICLE TèCNIC

Demanda 
total d’ACS de 
l’edifici (l/d)

Zona climàtica

I II III IV V

50-5.000 30 30 40 50 60

5.000-10.000 30 40 50 60 70

>10.000 30 50 60 70 70

Zona climàtica

I II III IV V

Piscines cobertes 30 30 50 60 70

sense efecte Joule). Això 
suposa una certa reducció 
en la cobertura mínima exi-
gida en determinades zones 
climàtiques. La contribució 
solar mínima per a ACS i/o 
climatització de piscines co-
bertes pot ser substituïda, 
parcialment o totalment, per 
altres energies renovables, 
cogeneració o fonts d’ener-
gia residuals, i es justifica 
així la reducció d’emissions 
de CO2 i el consum d’energia 
primària. S’afegeix un factor 
de centralització (coeficient 

Els canvis 
normatius 
suposen un 
avanç cap 
als objectius 
d’eficiència 
energètica
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Taula d’Accessibilitat de les Activitats 
de Catalunya, TAAC

La Taula d’Accessibilitat de 
les Activitats de Catalunya 
(TAAC) es va constituir el 
30 de novembre de 2011 ar-
ran d’una conferència que 
el Departament de Benestar 
Social va realitzar a la seu 
del Col·legi. La controvèrsia 
provocada per la diferent 
interpretació de la norma-
tiva existent (Decret 135/95 
de la Generalitat i el CTE 
DB-SUA) i la difícil aplica-
ció de les dues normes en 
activitats en edificacions ja 
existents va provocar que la 
cap de l’Àrea de Promoció de 
l’Accessibilitat i Supressió 
de Barreres de la Generali-
tat de Catalunya veiés molt 
positivament la formació 
d’una taula interpretativa 
formada entre col·legis, Ge-
neralitat i tècnics munici-
pals, entre d’altres.

CONSENSuAr CriTEriS 
La intenció era consensuar 
uns criteris que permetessin 
el desenvolupament d’activi-
tats en locals existents, sen-
se que l’accessibilitat fos un 
handicap determinant per a 
la impossibilitat de legalit-
zació. Alhora, la Taula volia 
ser un impuls en el moment 
d’efectuar canvis a l’activi-
tat (tinguessin o no obres), 

aprofitant l’experiència i re-
sultats com a base per a la 
redacció de la nova norma-
tiva de la Generalitat sobre 
accessibilitat.

Els integrants de la 
TAAC són:
1.  Els 4 col·legis més re-

presentatius en aquest 
camp: 

—  Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Bar-
celona (Enginyers BCN), 
que acull, a més, la secre-
taria.

—  Col·legi Oficial d’Engi-
nyers Industrials de Ca-
talunya (COEIC).

—  Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya 
(COAC). 

—  Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i En-
ginyers de l’Edificació de 
Barcelona (CAATEEB).

2.  El Departament de Benes-
tar Social de la Generali-
tat de Catalunya.

3.  L’Ajuntament de Barcelo-
na.

4.  Un representant dels tèc-
nics municipals (Platafor-
ma de tècnics municipals 
de Catalunya / Tecnicat).

Tot i no ser normatiu enca-
ra (no està publicada oficial-
ment), el gran avantatge de 

la TAAC és la gran accepta-
ció rebuda, ja que s’ha posici-
onat com a norma de referèn-
cia per a tècnics, municipis i 
Generalitat, gràcies, en gran 
part, a estar publicades a la 
mateixa pàgina web de la Ge-
neralitat. El renom i qualitat 
d’aquestes taules ha comen-
çat a servir com a guia per 
a administracions de fora de 
Catalunya.

La Taula es reuneix cada 
mes (en breu serà cada 2 me-
sos) i, en un futur, abordarà 
temes més concrets, com les 
condicions dels itineraris 
interiors, portes plegables, 
accessos adaptats en via pú-
blica, etc. Així mateix, serà 
un fòrum de discussió en cas 
de problemes o discrepàncies 
aportades per les diferents 
administracions o tècnics. n

JOrdi ArTiGA  l  Secretari d’Enginyers BCN

Participar en les taules consultives i interpretatives és una de les tasques que desen-
volupa enginyers bCn en relació amb les diferents administracions públiques i altres 
organismes. una de les taules en què el Col·legi col·labora activament és la taaC.

actualment, s’han publicat un se-
guit de documents que es poden 
consultar a la web de benestar so-
cial: Àmbits temàtics > Persones 
amb discapacitat > accessibilitat 
universal i autonomia personal  > 
normativa relacionada amb acces-
sibilitat > interpretació i aplicació 
de la normativa, o a l’enllaç que 
apareix a la web del Col·legi: ser-
veis per a col·legiats > servei de 
documentació tècnica.
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oficis dels ajuntaments, 
totalment simulats, els in-
troduïa en sobres oficials 
autèntics dels ajuntaments 
i els enviava a nombrosos 
clients en els quals els no-
tificava presumptes defi-
ciències documentals. Els 
oficis anaven signats per 
un funcionari de nom figu-
rat, en els quals s’exposava 
la necessitat d’estudis i do-
cumentació tècnica, sota la 
sanció de cessament de l’ac-
tivitat. Els clients recorrien 
a l’acusat per a la realitza-
ció d’allò presumptament 
ordenat per l’Ajuntament, i 
li pagaven honoraris total-
ment indeguts, atès que no 
es realitzava cap activitat 
posterior. 

L’Audiència Provincial 
de Barcelona va condem-
nar aquests fets com un 
delicte continuat en docu-
ment mercantil amb pena 
de quatre anys de presó, 
accessòria d’inhabilitació 
per al dret de sufragi pas-
siu durant la condemna 
i multa de set mesos amb 
quota diària de tres euros, 
així com per un delicte d’in-
trusisme amb pena de sis 
mesos de presó, accessòria 
d’inhabilitació per al dret 
de sufragi passiu durant la 
condemna, i dos terços de 
les costes processals.

Enginyers BCN, en defensa  
contínua de la professió:  
tres casos del 2013
JOrdi BArriL  l  Departament de Serveis Jurídics d’Enginyers BCN

la representació de la professió i la defensa dels inte-
ressos professionals dels seus col·legiats són funcions 
bàsiques del Col·legi, que exerceix en tots els àmbits i 
davant totes les instàncies que siguin necessàries.

PrimEr CAS: dELiCTE 
CONTiNuAT EN dOCu-
mENTACió mErCANTiL
L’acusat va idear i executar 
un entramat a fi d’enga-
nyar els seus clients, majo-
ritàriament estrangers, en 
el marc de legalitzacions 
d’obres, activitats i instal-
lacions.

Entre la multitud d’actu-
acions defraudadores a cli-
ents, administracions, Cor-
reus i entitats bancàries, 
les que afectaven el nostre 
col·lectiu eren: aquesta per-
sona s’atribuïa la condició 
d’enginyer en determinats 
casos, va falsificar la signa-
tura de dos dels nostres col-
legiats i va afegir un segell 
de visat simulat del nostre 
Col·legi en determinada 

documentació tècnica. 
Així mateix, l’acusat, 
en la seva mecànica 
delictiva, utilitzava 

En el seu moment, el Col-
legi va denunciar una  
sèrie d’actuacions que, en 
alguns casos, han finalit-
zat, en el darrer any, amb 
una sentència penal con-
demnatòria de conformitat, 
és a dir, amb reconeixement 
de culpa de l’acusat. Altres 
casos encara estan en fase  
d’instrucció. Us expliquem 
tres casos:

32
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SEGON CAS: FALSEdAT 
dOCumENTAL
En el si d’un procediment 
judicial civil, es debatia si 
unes instal·lacions havien 
estat legalitzades davant 
l’Administració competent 
i el jutjat va requerir que 
s’acredités que els projectes 
havien estat visats en el seu 
moment. 

Atès que no havien es-
tat visats, un dels nostres 
col·legiats va procedir a es-
canejar d’uns caixetins de  
visat els números dels quals 
pertanyien a altres tre-
balls professionals que ha-
via visat pels voltants dels 
projectes objecte de litigi i  
va estampar-los en la do-
cumentació tècnica objecte  
de litigi.

En el marc de la instruc-
ció d’un expedient sanci-
onador iniciat per denún-
cia de la part afectada, la 
Comissió de Deontologia i 
Ètica Professional va sus-
pendre la tramitació i ho va 
traslladar a la Fiscalia da-
vant la gravetat dels fets, 
atès que podien ser suscep-
tibles d’un il·lícit penal. 

En efecte, un jutjat pe-
nal de Barcelona va con-
demnar aquests fets com 

un delicte de falsedat docu-
mental amb una pena de sis 
mesos de presó, accessòria 
d’inhabilitació per al dret 
de sufragi passiu durant 
la condemna i sis mesos de 
multa amb quota diària de 
5 euros. 

TErCEr CAS: 
iNTruSiSmE
El Col·legi va detectar que 
una persona havia elabo-
rat un estudi acústic d’un 
establiment de restauració 
en el marc de la legalització  
de l’activitat en el qual 
s’atribuïa, sense ser-ho, la 
condició d’enginyer tècnic  
industrial del nostre Col-
legi i s’identificava, a més, 
amb el número de col-

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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legiació pertanyent a un 
altre col·legiat. Així ma-
teix, va fer una composi-
ció maldestra del segell de 
visat del Col·legi. 

El Col·legi ho va tras-
lladar a la Fiscalia i fi-
nalment un jutjat penal 
de Girona va condemnar 
aquesta persona per un de-
licte d’intrusisme amb una 
pena de sis mesos i multa, 
a raó de sis euros dia, tot 
i que l’exonera dels delic-
tes de falsedat documental 
i d’una falta d’estafa en 
grau de temptativa atès 
que entén que, en aquest 
cas, es troben inclosos en 
el delicte d’intrusisme, 
fet que no comparteix el  
Col·legi. n 

Durant el darrer any s’han 
resolt amb sentències penals 
condemnatòries algunes de les 
denúncies que hem interposat 
sobre activitats fraudulentes en 
l’exercici de la professió. Casos 
d’intrusisme o falsedat documental 
han estat sancionats amb multes, 
inhabilitació i/o presó
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Segons marca la llei, el cli-
ent i el professional són els 
qui, amb total llibertat, de-
cideixen sobre el preu dels 
serveis professionals, i en 
queda al marge qualsevol 
altra intervenció en la ma-
tèria. En aquest sentit, els 
enginyers tècnics industri-
als han de valorar la seva 

experiència, la seva capa-
citat professional, així com 
la dedicació i la complexitat 
que requereix l’encàrrec 
professional per tal de de-
terminar els seus honoraris 
professionals en cada cas.

La funció col·legial en 
aquesta matèria ha patit 
una reconversió des de la 

regulació dels honoraris 
mínims obligatoris, pas-
sant per la facultat d’esta-
blir barems d’honoraris ori-
entatius, fins a la regulació 
que disposa que els col·legis 
professionals tenen com a 
funció “facilitar informa-
ció en matèria d’honoraris 
professionals, respectant 
sempre el règim de lliure 
competència” (Llei catalana 
7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions ti-
tulades i dels col·legis pro-
fessionals, article 40.e).

ELS LÍmiTS dE LA LLEi
Des del 2009, en la darre-
ra modificació de la Llei 
estatal 2/1974, de 13 de fe-
brer, de col·legis professio-
nals, s’ha inclòs un article  
que, expressament, prohi-
beix les recomanacions so-
bre honoraris: “els col·legis 
professionals i les seves or-
ganitzacions col·legials no 
poden establir barems ori-
entatius ni cap altra orien-
tació, recomanació, direc-
triu, norma o regla sobre 
honoraris professionals, 
excepte el que s’estableix 
en la disposició addicional 
quarta” (article 14).

L’esmentada disposició 
addicional disposa que “els 
col·legis poden elaborar cri-
teris orientatius exclusiva-
ment per als efectes de ta-
xació de costes i de la jura 
de comptes dels advocats” 

Els honoraris professionals 
i la funció dels col·legis
JOrdi BArriL  l  Departament de Serveis Jurídics d’Enginyers BCN

l’exercici de les professions col·legiades es realitza en 
règim de lliure competència, quant a l’oferta de serveis i 
fixació de la seva remuneració, d’acord amb la llei estatal 
2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals. 
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i que “aquests criteris tam-
bé seran vàlids per al càl-
cul d’honoraris i drets que 
corresponen als efectes de 
taxació de costes en l’assis-
tència jurídica gratuïta”. 

La Comissió Nacional de 
la Competència (CNC) és un 
organisme públic que té la 
funció de preservar i garan-
tir l’existència de la compe-
tència, amb una potestat 
sancionadora en aquest àm-
bit. Segons el seu criteri, la 
llibertat de preus dóna lloc 
a una intensificació de la 
competència, fomenta la in-
novació i les mesures en la 
qualitat i varietat dels ser-
veis prestats, mentre que 
les tarifes fixes, mínimes, 
màximes o orientatives res-
tringeixen aquells benefi-
cis i, a més, privilegien els 
professionals ja instal·lats 
en detriment dels nous en-
trants, fet que afecta els 
professionals joves i la res-
ta d’emprenedors.

Aquesta comissió ha tin-
gut, des de la dècada dels 
noranta, una certa tendèn-
cia d’animadversió cap als 
col·legis professionals i, en 
aquest àmbit, considera que 
la seva actuació ha propici-
at o emparat restriccions a 
la lliure fixació de preus es-
tablint preus fixos, mínims, 
màxims, orientadors o res-
triccions en la capacitat 
d’establir descomptes.

El Col·legi no compar-
teix en absolut aquest cri-
teri, però en la presa de les 
seves decisions en aques-
ta matèria ha de tenir en 
compte que la CNC ha im-
posat sancions a col·legis 
professionals, que han anat 

creixent en l’import en el 
transcurs dels anys, perquè 
ha entès que havien comès 
pràctiques restrictives de 
la competència per la fixa-
ció de criteris de preus o  
honoraris: 

—  Sanció de multa al Col-
legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Burgos 
per aprovació i distri-
bució entre els seus col-
legiats d’una circular 
amb un barem mínim per 
a pressupostos de pro-
jectes d’instal·lacions de 
calefacció individual en 
habitatges, per import 
de 6.000 euros (Resolu-
ció de 23 novembre de 
1999).

—  Sanció de multa al Col-
legi de Protèsics Dentals 
de Madrid per fixació 
d’honoraris professio-
nals mínims i preus de 
venda al públic, per im-
port de 75.000 euros (Re-
solució de 27 de maig de 
2004).

—  Sanció de multa al Con-
sell General de Col·legis 
d’Odontòlegs i Estoma-
tòlegs per recomanació 
d’honoraris orientatius, 
per import de 150.000 
euros, d’un total de 
300.000 euros (Resolució 
de 9 de gener de 2013).

—  Sanció de multa al Col-
legi d’Arquitectes de 
Huelva per recomanació 
col·lectiva de preus, mit-
jançant l’elaboració anu-
al d’un mètode de càlcul 
simplificat de pressupos-

tos estimatius d’execució 
material de diferents ti-
pus d’obra, per import de 
70.000 euros (Resolució 
de 18 de gener de 2013).

—  Sanció de multa al Col-
legi d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports 
(d’àmbit estatal) per re-
comanació indirecta de 
preus, mitjançant indi-
cacions sobre el mètode 
de càlcul, per import de 
200.000 euros (Resolu-
ció de 4 de juny de 2013).

Pel que fa a Catalunya, 
l’Autoritat Catalana de 
la Competència també va 
en la mateixa línia de la 
CNC. Per exemple, en la 
sanció de multa al Col·legi 
d’Agents de la Propietat 
Immobiliària de Barcelona, 
per recomanació col·lectiva 
concretada en l’elaboració 
d’una llista d’honoraris, 
per import de 50.000 euros 
(Resolució de 25 de juliol  
de 2012). n 

La llei 
prohibeix 
als col·legis 
professionals 
establir barems 
orientatius o 
recomanacions 
sobre 
els honoraris 
professionals 
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la revista técnica industrial, vinculada amb el Consejo general de Colegios (Cogiti), va demanar-nos 
com a col·laboració un article d’opinió, perquè en som patrons. el degà del Col·legi, Miquel darnés, 
va escriure l’article següent, en el qual fa una reflexió sobre les relacions del Col·legi i del Consell 
Català amb el Cogiti. dies més tard vam rebre la resposta del director, en la qual se’ns indicava que 
no podien publicar-lo perquè no s’ajustava a l’esperit de la revista, que és eminentment professional i 
tècnic. Cal dir que en els dos números anteriors hi havia sengles articles en què es parlava del Consejo 
de Castilla y león i del Cogiti. en l’assemblea de patrons de la revista de l’11 de gener vam demanar 
que es publiqués. el president va proposar una votació que va tenir un resultat negatiu. Podeu llegir 
l’article a continuació.

 

Desde el Colegio de Barcelona queremos 
hacer algunas consideraciones sobre las 
relaciones entre el Consejo y los colegios 
que pertenecemos a un consejo (consell  
en nuestro caso) autonómico. Si no nos 
equivocamos, actualmente existen seis de 
estos: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Cataluña, Extremadura y Gali-
cia (consello).

No entendemos cómo es que no hay 
nada previsto para atender a esa realidad 
diversa, que como es lógico será diferente 
en cada caso. Por ejemplo, los consejos ca-
talán y gallego pertenecen a comunidades 
con lengua propia y el resto no. En cual-
quier caso creemos que hay un vacío, nor-
mativo e institucional, de cómo deberían 
ser estas relaciones, que por supuesto ten-
drían que ser diferentes a las actuales. Por 
mucho que haya quien piense lo contrario, 
las asimetrías bien gestionadas suelen ser 
beneficiosas para todo el mundo. En Cata-
luña, y vamos a hablar claro, actualmente 
nos encontramos en una situación política 
que propicia una serie de preguntas sobre 
cuáles tienen que ser las relaciones con el 
resto del Estado en todos los ámbitos. El 
mundo colegial no se queda al margen y no 
hay reunión, foro o debate donde no salga 
a relucir este tema. Y podemos afirmar que 

el debate va incluso más allá: se plantean 
directamente las relaciones consejos gene-
rales-consejos catalanes.

No es objeto de este escrito entrar en de-
talle sobre cómo deberían articularse estas 
relaciones diferentes, si bien queremos ex-
poner algunos ejemplos para que aporten 
algo de luz. De todos es sabido que el tema 
estelar de los últimos meses en el mundo 
colegial es la temida Ley de Servicios y Co-
legios Profesionales, que no tardará en en-
trar en vigor. Pues bien, resulta que desde 
el Consejo catalán elaboramos un completo 
escrito de treinta y cuatro alegaciones. Mu-
chas de ellas, evidentemente, son relativas a 
la profesión, como la exigencia de que conti-
núe la obligatoriedad de la colegiación para 
el ejercicio de la profesión de ingeniero téc-
nico industrial, como medida de protección 
para la integridad física de las personas y 
su seguridad; o el establecimiento de un se-
guro de responsabilidad civil para todos los 
profesionales con colegiación obligatoria... 
por poner solamente dos ejemplos. Esas ale-
gaciones están en la misma línea que las 
del Consejo y no hacen más que reforzarlas. 
Ahora bien, en nuestro escrito también de-
nunciábamos la vulneración de las compe-
tencias exclusivas de la Generalitat de Cata-
lunya en materia de colegios profesionales y 

un acuerdo es cosa de dos
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en el ejercicio de las profesiones tituladas, 
así como el excesivo protagonismo que se 
otorga a los consejos generales. Es eviden-
te que hay un conflicto de intereses, lo que, 
por otro lado, es normal. Lo que no nos pa-
rece normal es que desde Cataluña hayamos 
pagado dos veces por el mismo servicio, es 
decir, por los servicios jurídicos del Consejo 
y por los nuestros. Y queda claro, al menos 
en este caso, cuál nos quedaríamos si tuvié-
ramos que escoger entre uno u otro.  

Y aquí podemos pasar a comentar el 
siempre controvertido tema de la lengua. 
Desde Cataluña no vemos con buenos ojos 
el monolingüismo imperante en el Consejo. 
Para muestra un botón: la acreditación DPC 
fue planteada desde su inicio en una sola 
lengua, la castellana. Nosotros pedimos que 
los diplomas estuvieran en tres lenguas: la 
castellana, la catalana y la inglesa —en esta 
última para facilitar la movilidad de nues-
tros colegiados—. De momento no tenemos 
noticias de que se haya producido ningún 
cambio. Aún tenemos que firmar las acredi-
taciones solo en castellano y como decanos 
de un colegio oficial que no existe, pues-
to que en Cataluña la palabra “oficial” ya 
hace mucho tiempo que no se utiliza. Aho-
ra bien, hay que decirlo todo: por fin, des-
pués de mucho batallar, hemos conseguido  

no aparecer en la web del Consejo como co-
legios oficiales. 

Y continuando con el monolingüismo, 
nos gustaría que en la plataforma de forma-
ción on-line pudieran impartirse cursos en 
catalán. Sería una forma de que los colegios 
catalanes incrementáramos nuestra presen-
cia en dicha plataforma, puesto que la ma-
yoría de los cursos que nosotros impartimos 
están en nuestra lengua. Y a partir de la ver-
sión en catalán se podría hacer la castellana. 
La traducción es fácil; solo es cuestión de 
buena voluntad.

Podríamos continuar, pero pensamos que 
estos ejemplos son más que suficientes para 
describir una situación que, para el bien de 
todos, tendría que cambiar. Ahora bien, para 
llegar a acuerdos no basta con que una par-
te lo desee; hace falta también el deseo de la 
otra parte. Nosotros estamos dispuestos a ha-
blar para encontrar una solución satisfacto-
ria para todo el mundo. Queremos poner de 
manifiesto que la Ley de 7/2006 de Colegios 
Profesionales de la Generalitat dice, en su ar-
tículo 70, que las relaciones con el Consejo 
General se regirán por el principio de cola-
boración y cooperación voluntarias y se for-
malizarán mediante un acuerdo o un conve-
nio. Nosotros voluntariamente colaboramos 
y cooperamos. Solamente falta el acuerdo. n
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favor de la dona, la professió 
i la conciliació familiar. 

 
dONA i COmuNiCACió
La jornada continuarà amb 
la conferència “Estratègies 
comunicatives en el món 
professional en clau de gè-
nere”, a càrrec d’Estrella 
Montolío, catedràtica de la 
UB, assessora en comuni-
cació per a empreses i ins-
titucions, conferenciant i 
autora del llibre Estratègies 
comunicatives per a dones 
directives. Serà la primera 
del cicle de conferències 
que inaugurem enguany 
i que van dirigides a tot el 
col·lectiu i especialment 
a les enginyeres del Col-
legi. Montolío explicarà les  
estratègies comunicatives 
que homes i dones utilit-
zem en l’àmbit laboral, i ens 
plantejarem preguntes com 
ara: Com és la comunica-
ció home-dona dins l’àmbit 
laboral? Quina és la imat-
ge de la dona directiva i la 
seva tendència a no prota-
gonitzar discursos públics? 
Quines són les eines per a 
una correcta comunicació 
professional? Us hi esperem 
per conèixer la resposta a 
totes aquestes preguntes!  n

La presidenta de l’institut 
Català de les dones, montserrat 
Gatell, visitarà Enginyers BCN
LAiA LiÉBANA, mArTA HErEu i m. CiNTA PASTOr  l  Membres de la Junta de Govern d’Enginyers BCN

Fidels al nostre manifest compromís per la conciliació de 
la vida professional i laboral, el Col·legi ha programat un 
seguit d’actes en els quals volem involucrar tothom: engi-
nyeres i enginyers, les nostres parelles, els avis i àvies, etc.

qüestions vinculades al Pla 
d’actuació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en 
matèria de polítiques de do-
nes, en els àmbits polític, eco-
nòmic, social i cultural. Els 
seus camps d’actuació tenen 
relació directa o indirecta 
amb el reconeixement del pa-
per social i la qualitat de vida 
de les dones. Més de 400 as-
sociacions d’arreu del país hi 
estan registrades i formen el 
Consell. Us recomanem visi-
tar el seu web, www20.gen-
cat.cat/portal/site/icdones, 
que recull informació sobre 
el que fa la nostra societat a 

Així, el proper 6 de febrer 
Enginyers BCN rebrà la visi-
ta de Montserrat Gatell, pre-
sidenta de l’Institut Català de 
les Dones, que ens explicarà 
la funció de l’entitat que pre-
sideix, i com incorporen la 
perspectiva de gènere en to-
tes les polítiques socials per 
evitar casos de discriminació. 

L’Institut Català de les 
Dones té com a òrgan parti-
cipatiu i consultiu el Consell 
Nacional de dones de Ca-
talunya (CNdC), que aple-
ga les entitats, associacions, 
grups i consells de dones del 
territori català per a aquelles 
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Enginyers BCN creu fermament en la conciliació i la igualtat de gèneres. És per això que inicia, d’ara endavant, la publicació d’un 
seguit d’articles relacionats amb la protecció de la dona enginyera i la igualtat professional.

Per a més informació i inscripcions: 
www.enginyersbcn.cat/agenda

POLÍTiQuES d’iGuALTAT EN L’ÀmBiT LABOrAL

el 13 de novembre el Col·legi va assistir a la signatura de l’acord marc entre la secretaria 
d’ocupació i relacions laborals del departament d’empresa i ocupació i l’institut Català 
de les dones, al Palau Moja de barcelona. amb aquest acord, que s’emmarca dins el 
Pla estratègic de polítiques de dones, es pretén desenvolupar polítiques d’igualtat en 
matèria d’ocupació i relacions laborals.

el secretari d’ocupació i relacions laborals, ramon bonastre, va destacar els 
600 plans d’igualtat que actualment hi ha registrats, tot i que “encara existeixen 
situacions de discriminació vers les dones dins el mercat laboral”, va reconèixer. 
Montserrat gatell va afirmar que “el nostre país no pot prescindir del talent femení, 
ni pot obviar les capacitats de la meitat de la població si vol garantir el benestar de la 
ciutadania, créixer i esdevenir un país competitiu i capdavanter”. n

INfORMACIó PROfESSIONAL



PREGUNTES fREqüENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

En primer lloc, cal distingir entre la de-
signació del perit en fase declarativa (art. 
342.3, Llei d’enjudiciament civil (LECv)) i la 
designació del perit en la valoració de béns 
embargats en els procediments de constre-
nyiment (art. 638 i 639, LECv).

Mentre que l’article 342.3 de la LECv 
concedeix al perit designat la facultat de 
sol·licitar la provisió de fons, els articles 
638 i 639 de designació de perits taxadors 
no en fan cap menció expressa. Hi ha jut-
jats que neguen la possibilitat de la provisió 
de fons en el cas de l’article 639 i n’hi ha 
d’altres que sí que accepten l’analogia amb 
l’article 342.3.

L’article 342.3 d’aquesta llei disposa que 
“el perit designat podrà sol·licitar, en els 
tres dies següents al seu nomenament, la 
provisió de fons que consideri necessària, 
que serà a compte de la liquidació final”. 

L’article parteix de la premissa que la 
provisió de fons és un import a compte de 
la liquidació final i que no té la finalitat  
de cobrar els honoraris abans de realitzar 
l’informe, però sí que és cert que la LECv 
deixa un cert marge al perit, ja que pot sol-
licitar la provisió que “consideri necessària”.

Hi ha jutjats que reconeixen que és una 
pràctica quasi habitual d’actuació dels pe-
rits judicials, a l’hora de sol·licitar la provi-
sió de fons, d’ajustar-la a la liquidació final 
previsible, entenent que és lògic, atès que 
abans de sol·licitar-la es té un coneixement 
puntual de l’objecte de la perícia, sense per-
judici de les possibles variacions en el trans-
curs de la pràctica de la prova.

Cal tenir present que normalment es va-
lora que l’import de la provisió sigui pro-
porcional a l’objecte de la perícia i no situa 
la part sol·licitant de la prova pericial en 
una situació d’indefensió.

Formen part de la pericial la relació de 
fets, circumstàncies o objectes sobre els 
quals s’hagi d’emetre l’informe pericial, la 
documentació sobre la qual es treballi, les 
referències tècniques i/o científiques, així 
com les actuacions practicades, el raona-
ment lògic que estableixi el nexe d’unió en-
tre els fets o objecte i les conclusions. També 
s’ha de valorar la complexitat de l’assump-
te. I tot aquest treball suposa uns honoraris 
que no s’haurien de veure perjudicats per 
l’import del litigi o de les condicions perso-
nals de les parts.

No obstant tot això, no cal perdre de vista 
que és el secretari judicial qui, mitjançant 
decret, decidirà sobre la provisió sol·licitada 
i no està obligat a admetre la totalitat de la 
quantia que reclami el perit en concepte de 
provisió de fons. n

Quina provisió de fons pot 
sol·licitar un perit designat 
judicialment?

trobareu les consultes més freqüents que rep el servei d’assessorament Jurídic d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat
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L’article 342.3 de  
la LECv concedeix al 
perit designat la facultat 
de sol·licitar la provisió 
de fons; els articles 638 i 
639 no en fan cap menció 
expressa 
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indústria i cultura del cafè
Quality Espresso, SA
un bon cafè exprés, o caffè espresso, és el resultat d’una ciència aplicada on intervenen 
la mà experta del barista, la qualitat de la matèria primera i el funcionament i la regulació  
de la cafetera. ofici, experiència i tecnologia: tres factors clau reunits a Quality espresso, 
fabricant de cafeteres professionals, com les històriques gaggia.

Achile Gaggia, inquiet ca-
feter milanès, va patentar 
al 1938 un sistema per fer 
cafè amb aigua calenta a 
alta pressió: havia nascut el 
caffè espresso. La beguda va 
fer fortuna i s’estengué ar-
reu del món, especialment al 
sud d’Europa, on actualment 
es considera que s’ha conso-
lidat la cultura del cafè, al 
voltant de la qual s’articula 
tota una indústria.

iNTEGrACió PrOduCTivA
Quality Espresso és fabri-
cant de cafeteres en el sen-

tit més ampli del terme: els 
productes de l’empresa bar-
celonina es dissenyen, es 
munten i es proven en les 
dependències del carrer dels 
Motors. És allí on es concen-
tra tota l’activitat de la fir-
ma, incloent-hi les oficines 
i els departaments d’R+D 
i prototipatge. Molts dels 
components interns i ex-
terns de les màquines es fa-
briquen a la mateixa planta, 
que disposa de seccions de 
mecanització, soldadura, es-
tampació i plegatge de xapa. 
La gran superfície destina-

da a producció, la convivèn-
cia de moderna maquinària 
amb equipament operatiu 
des de fa dècades i la verti-
calitat del procés en conjunt 
sorprenen en una època on 
la norma és l’especialització 
i la subcontractació. 

Rafael Viguer, director 
industrial de la planta des 
del 1994, explica el per-
què d’aquesta singularitat: 
“Els recursos tècnics ja els 
tenim i és més rendible ex-
plotar-los que renovar-los. 
Subcontractem alguns pro-
cessos, però l’experiència 

dAvid rOmAN i XAvi COrBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

rafael viguer, 
director 
industrial 
de Quality 
Espresso, a 
la fàbrica del 
carrer dels 
motors de 
Barcelona.
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i els recursos disponibles 
fan que les nostres seccions 
segueixin sent els proveï-
dors més econòmics. A més  
a més, la producció integra-
da ens dóna elasticitat en el 
dia a dia”. Quality Espres-
so tanca el cercle cafeter a 
l’aula de formació, on els 
baristes (nom amb què en 
el sector es defineix els es-
pecialistes en la preparació 
del cafè) aprenen el funci-
onament i ús correcte dels  
productes de la casa. Es 
tracta d’un servei integral 
per assegurar que les mà-
quines rendiran tot el seu 
potencial.

LA GESTió d’uN
PrOduCTE COmPLEX
En una cafetera hi confluei-
xen multitud de materials i 
processos, i en una fàbrica 
on es produeixen desenes 
de models amb diverses  
marques, la gestió del ma-
gatzem i la producció és es-
pecialment important per a 
la bona marxa del conjunt. 
El concurs d’un programa 
integral de gestió és impres-
cindible, però no menys que 
les reunions que, per norma 

de la casa, tenen els caps de 
les diferents seccions cada 
dia: la comunicació fluida 
entre departaments es con-
sidera fonamental per al 
funcionament de l’empresa.

Tot i pertànyer a mar-
ques clarament diferenci-
ades, les cafeteres de Qua-
lity Espresso tenen molt en 
comú. Viguer, amb una di-
latada experiència en la in-
dústria de línia blanca, fou 
un dels artífexs d’un procés 
d’estandardització iniciat a 
mitjans dels 90: “Quan vaig 
arribar a la casa convivien 
dues firmes sota el mateix 

sostre. Des del punt de vis-
ta productiu allò era un 
disbarat, perquè moltes mà-
quines no compartien cap 
peça, ni tan sols els peus  
de goma!” Ara, la situació ha 
canviat, i les cafeteres em-
pren un únic bastidor, i en la  
filosofia del producte mana 
el muntatge ràpid i la fa-
cilitat de manteniment. “A 
diferència d’altres fabri-
cants, molts dels nostres 
components es fabriquen 
sota les especificacions i  
requeriments de Quality Es-
presso”, assegura. Aquesta 
evolució cap a la lògica pro-

Les peripècies de les cafeteres Faema i Gaggia  

Quality Espresso es fundà l’any 2001, però els seus orígens els hem de buscar en les 
italianes Faema i Gaggia, que van desembarcar a Barcelona als anys 50 i establiren 
llurs filials i centres productius a Barcelona (Faema) i Sant Adrià del Besòs (Gaggia). 
Ja independitzades de la casa mare, van ser adquirides per un grup d’empresaris, 
que les fusionà i en centralitzà la producció a la planta de Barcelona. En una opera-
ció d’àmbit europeu i que inclogué la compra de diverses firmes del sector, el grup 
Adlinger adquirí l’empresa, que no va poder fer front a la crisi postolímpica i acabà 
en mans del banc que havia avalat l’operació. El mateix banc designà un gerent que 
dirigí l’empresa fins al 2001, quan part de la direcció va decidir adquirir-la i consti-
tuir la societat anònima Quality Espresso. n

Les cafeteres 
es fabriquen 
en un únic 
bastidor, per 
estandarditzar 
el procés i 
aconseguir 
un muntatge 
ràpid i un fàcil 
manteniment.
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ductiva no ha estat fàcil. En 
aquest punt, Viguer destaca 
la vàlua dels qui van col-
laborar per fer-ho possible: 
“vam tirar-ho endavant tot 
un equip, amb el personal i 
els recursos disponibles. Es-
tàvem convençuts que ens 
en sortiríem. I així va ser”.

Fitxa de l’empresa

Quality Espresso, SA

Activitat: empresa dedicada a la producció de cafeteres 

professionals i semiprofessionals i molinets de cafè, que 

comercialitza sota les marques Futurmat, Gaggia, Italcrem, 

Mariali, Visacrem i Ariete. 

Treballadors: 130

Any de fundació: 2001

C. Motors, 1-9
08040 BARCELONA
Tel. 93 223 12 00

www.qualityespresso.net
info@qualityespresso.net

A través d’una 
auditoria 
interna i 
diverses proves 
elèctriques i de 
funcionament 
s’aconsegueix 
un índex de 
qualitat intern 
del 99 %.

EMPRESA

a la normativa ISO per asse-
gurar un transport segur, i 
una auditoria de qualitat in-
terna sotmet un 10 % de la 
producció a un complet test. 
El treball efectuat en tots els 
processos dóna els fruits es-
perats, i l’índex de qualitat 
intern se situa en el 99 %. 

LA LLuiTA diÀriA 
A la darrera edició de la fira 
Host, la més important del 
sector, hi havia 56 fabri-
cants de cafeteres, que es 
reparteixen el mercat més 
important, l’Europa del 
sud. “Tenim una quota del 
mercat nacional del 40 %, 
però el consum intern està 
aturat. Hem d’incrementar 
l’exportació, que se situa en 
un 30 %.”, diu Viguer. “Cal 
treballar a fons els costos, 
perquè la nostra estructu-
ra és molt flexible i eficaç 
quant a producció, però 
necessita marxa continua-
da. La competència és dura,  
els preus s’ajusten... seguir 
endavant ens exigeix lluitar  
a diari.” n

QuALiTAT TOTAL PEr A 
uN mErCAT diFÍCiL
Assegurar la qualitat ha es-
tat un dels cavalls de batalla 
de la direcció de l’empresa, i 
tota la producció se sotmet a 
diverses proves elèctriques i 
de funcionament. L’embalat-
ge està dissenyat conforme 
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Desafiant la 
tendència 
actual,  
la planta 
realitza tot 
el procés de 
producció: 
disseny, 
fabricació, 
muntatge, 
prototipatge i 
R+D



 
 

Text de David Roman

Fotografies: Santa & Cole         

Per saber-ne més:
n   Casos de diseño. Ed. Ariel, 2013. En aquest llibre, 

coordinat per André ricard, Miguel Milá explica 
en primera persona el procés de creació i orígens 
dels populars llums de peu.

n    www.miguelmila.com: sintètic i esquemàtic 
lloc web del dissenyador, amb fotografies dels 
dissenys actualment en producció. 

n   revista Diagonal. Guim Espelt i ricard Gratacós 
fan una sucosíssima entrevista a Miguel Milá, en 
la qual el dissenyador barceloní reflexiona sobre 
la professió i la seva obra. www.revistadiagonal.
com/entrevistes/ho-va-deixar/miguel-mila-lo-
dejo

n   www.santacole.com/es: lloc web de l’actual 
productor dels llums TMC i TMM, així com d’altres 
dissenys de Milá.

INDÚSTRIA.CAT

disseny industrial

Els llums de peu TmC i Tmm
Miguel Milá (Barcelona, 1931) disse-
nyà ja fa més de mig segle uns llums  
de peu simples, funcionals i elegants, 
que han esdevingut icones del disseny 
estatal. El TMC, un llum metàl·lic i lleu-
ger, d’alçada regulable i que il·luminava  
sense enlluernar, nasqué al 1959. Tres anys 
després, Milá dissenyà el TMM, una versió  
econòmica i simplificada del mateix con-
cepte, amb estructura de fusta i pantalla 
de paper, que va obtenir el premi de la 
crítica ADI-FAD el 1962. Tots dos llums 
han anat perfeccionant petits detalls, i 
han mantingut íntegra l’essència del dis-
seny original. En l’actualitat, els produeix  
Santa & Cole. n
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un dels dissenys més celebrats del mestre 
milá és el llum de peu Tmm, pràctic, sobri 
i funcional. una base en forma de creu sosté 
el fust quadrat primer i circular a la part 
superior, per on es desplaça la pantalla.
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Cinc consells per fer  
una presentació eficient i elegant
OriOL LLAdó l www.oriolllado.cat

Presentar un producte nou a una empresa, donar una con-
ferència davant un gran auditori o, simplement, reunir-nos 
amb els directius del nostre departament per explicar l’estat 
d’un projecte... sigui quin sigui el públic i el motiu, qualse-
vol comunicació passa per una presentació clara i eficient.

1. Tenir clar “per a què” 
volem fer la presentació i 
“per a qui”. 
El primer consell és en re-
alitat una pregunta doble. 
I convé fer-se-la, per òbvia 
que sembli. Una presenta-
ció, per a què? Una presen-
tació, per a qui? No és el 
mateix plantejar una classe  
o una conferència llarga que 
una intervenció ràpida per 
explicar l’empresa o apun-
tar les principals caracterís-
tiques d’un determinat pro-
jecte. No és el mateix parlar 
davant d’un gran auditori 
que en el context d’una reu-
nió restringida. Cal ajustar 
sempre la nostra presenta-
ció al temps i al públic que 
preveiem. Les distàncies 
curtes demanen interacció i 
són poc amigues de guions 
excessivament detallats i rí-
gids. Una intervenció en un 
format de conferència recla-
marà una pauta ben estruc-
turada i, segurament, tam-
bé ben assajada.

En realitat, però, per a 
una bona presentació no 
hem de fer el guió exacte 

de tot allò que volem dir 
(això ho podem tenir a les 
notes del presentador, que 
ofereixen diferents presen-
tacions), sinó més aviat un 
suport important però se-
cundari, el que dóna peu a 
la nostra intervenció. Les 
presentacions molt textuals 
ens donen seguretat, però 
també són més feixugues i 
poden induir l’oient a des-
connectar del nostre dis-
curs. Una presentació és un 
suport que ens permet em-
fasitzar determinats aspec-
tes o fixar algunes dades o 
frases amb punch que faran 
més perdurable i convincent 
allò que volem comunicar. 
La presentació no ens subs-
titueix, ens reforça. imat-
ges, infografies i frases 
molt ben escollides són les 
nostres eines.

2. Escollir el format que  
farem servir. No tots ser-
veixen per al mateix.
El més habitual és la pre-
sentació basada en l’Office, 
el sofert PowerPoint, per bé 
que podem optar pel model 

propietari o també el lliu-
re, que garanteix les matei-
xes funcionalitats. Google, 
a través de la seva suite al  
núvol, també permet fer pre-
sentacions, ideals per treba-
llar de forma col·laborativa, 
per bé que hem de sacrificar 
les funcions més sofistica-
des. La presentació habitual 
té un avantatge: pressuposa 
una narrativa lineal, fàcil-
ment comprensible perquè 
és a la que estem acostu-
mats. No és gaire original, 
però sabem com plante-
jar-la. És la zona còmoda.

Hi ha qui s’atreveix di-
rectament amb un vídeo 
que projecta imatges, un 
format per a persones amb 
bones taules quant a dis-
curs en públic, perquè cal 
tenir el discurs ben assajat, 
ja que cal que se sincronitzi 
correctament amb el vídeo.

I finalment hi ha el  
Prezi (a les imatges) el 
sistema que fa poc temps  
semblava discutir el regne 
de la presentació convencio-
nal, però que no ha acabat 
d’imposar-se. Tanmateix, 
el Prezi és una eina inte-
ressant: permet organitzar 
la informació a partir d’un 
sol esquema, que en reali-
tat conté tot el contingut, 
les diapositives són en re-
alitat ‘fragments’ d’aquest 
dibuix previ, que els podem 
mostrar ampliant, reduint 
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l’esquema base o despla-
çant-nos-hi, bé seguint un 
ordre concret (a l’estil d’una 
presentació convencional), 
bé donant a l’usuari la pos-
sibilitat de ‘navegar-hi’ se-
gons li interessi, saltant-se 
el nostre ordre definit.

3. Ser auster a l’hora d’uti-
litzar les funcionalitats 
del programa. 
En general, l’austeritat en 
una presentació evita les co-
ses que es mouen i fan pam-
pallugues. No es tracta de 
demostrar en la presentació 
totes les funcionalitats del 
programa, sinó de fer servir 
les que comunicativament 
s’adiuen millor amb allò que 
volem dir. Hem de limitar 
transicions i efectes. L’aus-
teritat és un valor. Concen-
trem tot el ‘moviment’, in-
sertant en la presentació 
un vídeo ben treballat que 
permeti fer una pausa i en-
riquir l’experiència a l’oient. 
Cal tenir en compte la imat-
ge corporativa de l’empresa 
per a la qual treballem, uti-
litzant el logo actualitzat, 
però també els colors i les 
tipografies corporatives.

És important que un cor-
rector revisi la nostra pre-
sentació o, com a mínim, 
passar-hi el corrector auto-
màtic. Un petit error de pi-
catge esdevé gegantí en una 
pantalla gran.

4. Oferir la presentació a 
tercers i/o publicar-la.
Enllaceu continguts en la 
presentació. Ens servirà 
per ampliar un determinat 
aspecte durant la nostra 
intervenció, i convertirà el 

THEKNOS 179 GENER DE 2014

document en 
un recurs in-
teressant per 
a les persones 
que ens han 
escoltat. 

La nostra 
expertesa per-
durarà més en-
llà de l’estona 
assignada. En aquest sen-
tit, podem oferir la nostra 
presentació a les persones 
que ens han convocat, o pu-
blicar-la nosaltres mateixos 
als serveis que hi ha dispo-
nibles al núvol —en concret, 
destaca el SlideShare, molt 
ben integrat amb Linkedin, 
o Issuu—. No hem d’oblidar 
citar la font (i si convé de-
manar permís) per mostrar 
les imatges i les dades que 
hi aportem. Una badada en 
aquest sentit genera molt 
mala imatge, una empresa 
o un estudi professional no 
pot ‘robar’ continguts, i el 
‘ho vaig projectar en privat’ 
és una explicació massa dè-
bil. Una presentació és, avui 
dia, un contingut públic.

5. Calcular bé la durada de 
la intervenció.
No hem d’esgotar tot el 
temps amb la presentació. 
Cal reservar sempre una 
estona per a les preguntes 

i la interacció amb les per-
sones que ens han escol-
tat. Per això, és important 
assajar abans per calcu-
lar la durada aproximada  
de la nostra intervenció i 
per garantir que podrem re-
servar uns minuts a la inte-
racció. Aquest serà, de fet, 
l’espai on l’acció comercial 
serà més reeixida; també és 
aquí on demostrem la pro-
funditat dels nostres conei-
xements, que ara haurem 
de defensar sense el suport 
preparat de casa. 

reservem una última 
diapositiva per a un ‘conti-
nuarà’ o un ‘fins aviat’. En 
aquesta darrera projecció, 
hem de deixar clares les nos-
tres dades perquè puguin 
contactar amb nosaltres i la 
nostra empresa (correu elec-
trònic, el nostre usuari de 
Twitter, etc.). També podem 
projectar un codi QR amb 
un accés directe al nostre 
Linkedin o a un formulari 
per rebre més informació. n
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ESTIGUES AL DIA

Aquesta totalitat de nutrients 
han d’incorporar-se dia a dia 
amb la dieta, repartits entre 
els 6 principals grups d’ali-
ments. Quins són aquests 
grups? Repassem si mengem 
una mica de tot, base impres-
cindible per assegurar-nos 
una dieta equilibrada.

1. Cereals i llegums
2. Verdures
3. Fruites i fruita seca
4. Carns, peixos, aus i ous
5. Làctics
6. Olis i greixos
Cada grup ens aporta una 
sèrie de vitamines, minerals, 
àcids grassos, aminoàcids, 

etc., tots ells matèria prime-
ra per fabricar teixits, en-
zims, neurotransmissors... 
que són necessaris per viu-
re, o per al que és més im-
portant: mantenir en bones 
condicions el “camí a casa”, 
entenent per ‘casa’ el lloc del 
cervell on sabem qui som. n

Exposició
“ABAdAL i Cª”
mNACTEC · Fins al 30 de juny

El Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC), a Terras-
sa, vol donar a conèixer els inicis de 
l’automoció a Catalunya a través de 
la figura d’un dels homes més des-
tacats del sector en aquell moment: 
Francesc Serramalera i Abadal o 
Paco Abadal, com de fet és conegut.  
En ell i la seva trajectòria conflueixen 
la història industrial i social del país 
a principis del segle xx: fou el primer 
pilot de l’empresa automobilística ca-
talana Hispano Suïssa i el seu principal 
representant. A finals de 1912 va cre-
ar la seva pròpia marca d’automòbils 
—Abadal y Cª—, fabricats a la planta 
belga Springuel&Impéria. 

Cinema
AGOST
En cartellera

Arriba a la gran pantalla Agost, l’adap-
tació cinematogràfica de l’obra teatral 
de Tracy Letts que a Catalunya va tri-
omfar amb Anna Lizaran i Emma Vila-
rasau. Explica la fosca i emotiva histò-
ria de les dones de la família Weston, 
reunides per una crisi familiar, després 
d’anys de separació. Aquest fascinant 
relat sobre la vida, la mort i les relaci-
ons familiars presenta un repartiment 
ple d’estrelles encapçalat per Meryl 
Streep, que interpreta la matriarca; Ju-
lia Roberts; Ewan McGregor, i Juliette 
Lewis. John Wells (The Company Men) 
dirigeix l’adaptació al cinema de l’en-
ginyosa obra de teatre guanyadora del 
Premi Pulitzer al 2008. 

música
mANEL
L’Auditori · 2 de febrer

Manel oferirà en directe a la ciutat com-
tal el seu darrer àlbum, Atletes, baixin de 
l’escenari (2013), un disc amb el qual 
el quartet barceloní ha superat definiti-
vament el paper de novetat estel·lar del 
folk-pop català per convertir-se en una 
assentada proposta pop-rock que ha en-
fortit el seu so. El concert forma part de la 
programació de la 15a edició del Festival 
del Mil·lenni que ha programat una tren-
tena de concerts més. En les pròximes 
setmanes actuaran artistes com Miguel 
Poveda, el 6 de febrer al Liceu, o Nana 
Mouskouri, el 21 de febrer al Palau de la 
Música. Els recitals finalitzaran amb un 
concert del grup madrileny Miss Caffeina, 
el 23 de maig a la sala Bikini. 

SALUT I MéS

menjar bé:  
un propòsit intel·ligent per al 2014
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Què vol dir menjar bé? Senzillament, que la nostra dieta diària ens aporti la totalitat 
de nutrients que el cos i la ment necessiten per mantenir el funcionament normal de 
l’organisme, ja sigui en condicions basals o per quan hagi de respondre a un estímul extra 
que provingui de l’interior (una angoixa), o de l’exterior (un dia atrafegat o un virus gripal).

Text de Pilar Senpau, metgessa i autora dels llibres Quan la vida pesa i Dieta catalana i salut.





7.000 enginyers tècnics industrials
llegeixen aquest anunci

Com tu,

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

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

Contacte: Ricard Piqué – rpique@ebcn.cat – Tel. 93 2478722

Consell de Cent, 365-08009 Barcelona
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