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“El manteniment és una inversió,  
no una despesa”
Pere Rodríguez, coordinador de l’Any  
del Manteniment

Bacsa, SA 
Bàscules industrials i balances comercials 
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EEl pla Bolonya, i perdoneu 
el tòpic, va fer córrer rius de 
tinta. Entre altres objectius, 
havia de ser la solució per fa-
cilitar la mobilitat de professi-
onals per Europa mitjançant 
un sistema de titulacions fàcil-
ment comprensible i compara-
ble. No obstant això, el Govern 
espanyol va optar perquè els 
graus fossin de quatre cur-
sos, el contrari de la majoria 
de països europeus del nostre 
entorn, en què són de tres. La 
pregunta és: quina necessitat 
hi havia de fer quatre anys, 
quan era d’allò més evident, 
almenys quant a les enginye-
ries, que amb tres n’hi havia 
prou? La resposta cal bus-
car-la, potser, en els interessos 
corporatius dels responsables 
educatius i potser també en 
el tòpic que diu que “Spain is 
different”. No van servir de 
res les veus discordants que 
hi havia a Catalunya, com la 
del qui aleshores era conse-
ller d’Ensenyament, Carles 
Solà, i la d’altres. Ara, pel que 
sembla, la crisi ha fet caure la 
bena dels ulls a molts, perquè 
sembla que hom es planteja 
passar a tres anys. Un any 
més de durada encareix d’una 
manera important els estudis 
tant a l’Administració com als 
estudiants. El que sí que és 

cert és que la asimetria en les 
durades dels graus i màsters 
entre la resta d’Europa (3+2) 
i l’Estat espanyol (4+1) por-
ta problemes d’homologació i 
d’encaix.  

I una altra de les conseqüèn-
cies que patim especialment 
els enginyers tècnics indus-
trials és que, per adaptar la 
nostra titulació a la de gra-
duat en Enginyeria —entre 
altres coses, per fer un màs-
ter—, hem de fer seixanta crè-
dits (equivalents a un curs) a 
fi de tenir la segona titulació. 
El sistema actual a la UPC 
per aconseguir la retitulació 
és car i complicat. Al Consell 
de Col·legis de Catalunya tre-
ballem per canviar-lo. Recent-
ment ens hem entrevistat amb 
el secretari d’Universitats, 
Antoni Castellà, i amb el nou 
rector de la UPC, Enric Fos-
sas, per posar fil a l’agulla.  
De moment tenim el compro-
mís d’ambdós de crear un 
grup de treball mixt format 
per la Generalitat, la UPC i el 
Consell. Pensem que és una 
bona notícia.

Continuant amb bones notí-
cies, cal dir que la Comissió 
Europea ha proposat recent-
ment mesures per impulsar la 

indústria a la UE, en declivi 
des del 2008. A Catalunya 
som molt conscients de la 
davallada industrial, i per 
això la Generalitat ha creat 
el pacte “Més indústria”, del 
qual formem part també com 
a Consell. Ens alegrem de la 
decisió europea, perquè cal 
unificar esforços a fi que tant 
al nostre país com a la resta 
d’Europa hi hagi un renaixe-
ment industrial. És important 
que totes les administracions 
esmercin esforços i recursos 
a modernitzar la indústria 
invertint en innovació, noves 
tecnologies, finançament, for-
mació, etc., i aportin múscul 
al teixit industrial. Hem de 
tenir en compte que, tot i la 
reculada, el sector industrial 
representa a Europa el 25 % 
de l’ocupació privada i més del 
80 % de les exportacions. n
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 Un pla Bolonya allargassat

Al Consell de 
Col·legis de 
Catalunya 
treballem per 
simplificar i 
abaratir  
el sistema d’accés 
a la graduació

EN PORTADA:

El complex petroquímic de Tarragona es comença a implantar als anys 60 del segle xx. Avui és el més 
important del sud d’Europa: acull les principals empreses del sector i produeix 20 milions de tones anuals.



INfORMACIó 
PROfESSIONAl 
Notícies d’interès sectorial

33

OPINIó
El món dels rics

EN SEGONS
La indústria química, un eix 
social arrelat a Tarragona

SOSTENIBIlITAT
Abelles: perill d’extinció

INfORMACIó 
COl·lEGIAl
Notícies d’Enginyers BCN

COMISSIONS
Comissió de Medi Ambient, 
Energia i Seguretat

ARTIClE TèCNIC
Sistema de monitoratge i control 
MICO24 d’Effetronix

06 07

26

08

14

28

Consell editorial: Jordi Artiga, Jèssica Casulà, Miquel Darnés, Marta Martí, Ricard Nogués i M. Cinta Pastor, Montserrat Vila. Coordinació i 
realització editorial: Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.), www.sapienspublicacions.cat. Àrea de Desenvolupament i Nous Projectes, director 
de l’Àrea: Gerard Birbe, gbirbe@sapienspublicacions.cat. Tel.: 936 347 612. Col·laboracions en aquest número: Jordi Artiga, Jordi Barril, Anna 
Carrió, Jèssica Casulà, Santiago Crivillé Andreu, Joaquim Elcacho, Jordi Garriga, Jordi Goula, David Jiménez, Berta Roig, David Roman, Marc Rovira, Josep 
Maria Sarri, Lluís Verdaguer. Imatges: Basf, Xavier Corbella, Icsuro, Marc Javierre, Moehs, Oriol Nin, Port de Tarragona, Repsol, Sàpiens. Publicitat: Àrea 
comercial (Ricard Piqué), Bailèn, 68 - 08009 Barcelona. Tel.: 932 725 430, rpique@ebcn.cat. Impressió i enquadernació: Sprint Copy, SL. Edita: 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona. Tel.: 934 961 420, fax: 932 152 081, comunicacio@ebcn.cat. 
Dl: B-35390-67. ISBN: 1137-0017 © Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Els criteris exposats en els articles signats són d’exclusiva responsabilitat dels autors i no representen necessàriament l’opinió del Col·legi. Així mateix, els anunciants són els únics responsables del

compliment i de la qualitat dels serveis que presten i de la veracitat de la informació facilitada. El Col·legi no té cap responsabilitat davant els lectors de la publicació. Queda expressament prohibida 

la reproducció dels continguts de la revista a través de recopilacions d’articles periodístics, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 23/2006, text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En cas que 

estiguéssiu interessat en una autorització per reproduir, distribuir, comunicar, emmagatzemar o utilitzar en qualsevol forma, adreceu la vostra petició a ebcn@ebcn.cat. Aquesta publicació utilitza paper 

estucat ecològic (PEFC) de 100 grams i de 171 grams per a la coberta.

SUMARI

INNOVACIó
La salut del manteniment

32
 

EN PORTADA

20 La indústria química 
troba la fórmula 

La química ha sabut desenvolupar la fórmula per afrontar 
la crisi. El culte al mètode prova-error, l’esperit dinàmic i 
la inquietud que impregna els gens de la recerca química 
han servit per trobar la drecera que ajuda a escapolir-se 
de la recessió. Tarragona, on es concentra la major part de 
l’activitat química de l’Estat espanyol, va trobar aquesta 
drecera obrint-se anticipadament als mercats exteriors. 

ENTREVISTA

16 Pere Rodríguez
Coordinador de  
l’Any del Manteniment

Si en el col·lectiu dels enginyers tècnics industrials hi ha una 
persona que tingui la mà trencada en l’enginyeria de mante-
niment, aquesta és Pere Rodríguez. A més de la seva tasca 
purament professional, ha dirigit la revista Mantenimiento 
durant més de catorze anys. Ha estat un dels impulsors de 
l’Asociación Española de Mantenimiento i avui és membre 
del seu Comitè Executiu i del seu Consell Consultiu.
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La pregunta del mes

Participen els responsables de manteniment en les decisions 
de noves instal·lacions i els seus projectes?

El 62 % dels enquestats ha respost negativament. Un 55 % opina 
que s’hauria de tenir en compte aquesta participació.

38 % sí, ja que s’aprofita l’experiència per evitar despeses inneces-
sàries en el procés productiu i assolir resultats favorables.

no, tot i que s’entén que no estaria fora de lloc escoltar les 
seves opinions.

no es considera essencial la seva participació, perquè ja hi ha 
prou coneixement per part dels participants en el projecte.

Hi ha diferències entre home i dona  
en l’àmbit laboral en el món de l’enginyeria?
opineu a www.enginyersbcn.cat

l’ENqUESTA DEl WEB

TOTAL dE VOTS: 29

38 %

18 de febrer 

Visita guiada a la planta de 
compostatge de Sant Cugat del Vallès  
Farem el circuit de visites de la planta de compostatge 
de Sant Cugat del Vallès, on veurem aquest 
procediment a partir de la fracció orgànica i de restes 
vegetals. Serà el 18 de febrer a les 10.30 h.

19 de febrer

L’enginyeria arreu del món: treballar a Àsia 
i Austràlia
Coneixes el mercat laboral i les condicions de vida a 
l’Índia, la Xina i Austràlia. Què necessites per anar-hi 
a treballar? Com pots preparar-te per anar a aquests 
països? Conferència organitzada pel Col·legi que tindrà 
lloc el 19 de febrer, de les 10 a les 14 h, a la sala 
d’actes del Col·legi (Consell de Cent, 365, Barcelona).  

25 de febrer

Eficàcia i eficiència en el manteniment  
En el marc de l’Any del Manteniment, ENGINYERS 
BCN presenta el seminari “Eficàcia i eficiència en 
el manteniment”, que tindrà lloc el 25 de febrer de 
les 9.30 a les 18.30 h a la sala d’actes del Col·legi 
(Consell de Cent, 365, Barcelona). L’objectiu del 
curs és tractar de tots els temes relacionats amb el 
manteniment per potenciar el paper que té el nostre 
col·legiat en aquest sector, així com explicar la seva 
relació amb els diferents agents que hi intervenen.

4 de març

Plans d’autoprotecció en l’àmbit local (bàsic)
Els plans d’autoprotecció estableixen les emergències 
que es poden produir com a conseqüència de la seva 
activitat i les mesures de resposta en les situacions de 
risc, catàstrofes i calamitats públiques que els poden 
afectar. Aquest curs, destinat a persones amb titulació 
universitària, té una durada de 154 h i s’impartirà del  
4 de març al 30 d’abril, de les 17 a les 21 h a l’aula 
de l’EUETIB (Comte d’Urgell, 187, Barcelona).

6 de març

Casos reals d’incendis en aparcament. 
L’experiència, la normativa i reflexions
Conferència divulgativa sobre la seguretat contra 
incendis en aparcaments, oberta a tots els assistents, 
però destinada en particular a enginyers tècnics 
industrials, enginyers industrials, arquitectes, 
aparelladors, experts en seguretat, projectistes, gremis 
de manteniment d’instal·lacions de PCI, empreses de 
PCI i altres gremis. Serà el 6 de març a les 19 h a la sala 
d’actes del Col·legi (Consell de Cent, 365, Barcelona).
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55 %

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

55 %

7 %

7 %
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TAUlES CONSUlTIVES 
Taula Consultiva d’Instal·lacions  
de Fred, TC-IF
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OPINIó
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

El món dels rics
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INMentre aquí hem passat un 

2013 amb més pena que glò-
ria, no ha estat així ni a tot 
arreu ni per a tothom. Però 
el cert és que a força de par-
lar de les misèries de la crisi, 
de vegades oblidem que hi ha 
un altre món, més petit, en el 
qual les coses es donen en una 
altra dimensió i amb un altre 
tempo. I què passa en aquest 
món? Doncs que el forma un 
grup reduït —cada vegada 
menys— de persones per a 
les quals els danys directes i 
col·laterals de l’economia no 
suposen més que petits acci-
dents en la vida quotidiana. 
Com cada any, els primers 
dies del 2014 hem tingut oca-
sió de comprovar-ho. Així, 
hem sabut que el 2013 les 300 
persones més riques del món 
disposaven d’una fortuna es-
timada per Bloomberg —web 
de notícies sobre negocis i so-
bre els mercats financers— en 
gairebé tres bilions d’euros. 

El fort ascens de les borses 
el 2013 ha ajudat en el creixe-
ment del patrimoni d’aquests 
elegits i ha permès, per exem-
ple, a Bill Gates, fundador de 
Microsoft, prendre el primer 
lloc de la classificació a l’em-
presari mexicà Carlos Slim, 
mentre en tercer lloc i a no 
gaire distància continua, dis-
cret, Amancio Ortega, l’ho-
me de Zara. Sempre segons 
el rànquing de Bloomberg, 
l’any passat aquestes 300 per-
sones van “guanyar” —els va 
augmentar la fortuna— uns 
390.000 milions d’euros, és a 
dir, gairebé el doble de tots els 

diners que generem els 7,5 mi-
lions de catalans en dos anys. 
Feu números! Sens dubte, la 
crisi els queda molt lluny, i 
s’espera que el 2014 serà un 
any excel·lent per a la majoria 
d’ells. “Els rics encara seran 
més rics en acabar el 2014”, 
pronostica John Catsimati-
dis, el multimilionari amo del 

grup Red Apple (petroli, ali-
mentació, sector immobiliari, 
sector de l’aviació...). Per cert, 
Bloomberg adverteix de la 
presència en el club selecte de 
nous “milmilionaris” de 109 
persones més el 2013. No pa-
ren de créixer!

A Espanya, les dades les 
seguim de Forbes. I compro-
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la fortuna dels multimilionaris 
va augmentar el 2013 gairebé  
el doble del que generem tots  
els catalans en dos anys



 

EN SEGONS

La indústria química és un 
dels motors econòmics de 
Tarragona i lidera el seu 
sector al sud d’Europa i a 
l’arc mediterrani. Aquest 
sector industrial està forta-
ment integrat a l’estructu-
ra social de les comarques 
de Tarragona.

Entre els pols indus-
trials de la província, la 
química té una gran inci-
dència en la població, per-
què té un efecte important 
en el foment de l’ocupació 
laboral i, en conseqüèn-
cia, també en la generació 
d’una activitat de serveis 
d’agents externs.

El Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials i de 
Grau de Tarragona (CETIT) 
és present a través dels 
seus col·legiats en totes les 
empreses del sector d’una 
manera notable i demostra 
que la nostra professió inci-
deix i contribueix en el des-
envolupament industrial de 
les nostres comarques, per-
què les especialitats d’engi-
nyeria química, mecànica, 
elèctrica i electrònica estan 
integrades plenament en 
les indústries d’aquest sec-
tor de producció.

El CETIT és un aliat del 
sector químic i com a agent 
del territori defensa les es-
tratègies de la indústria 

La indústria química,  
un eix social arrelat  
a Tarragona

química; n’és un exemple 
la defensa que ha fet al Mi-
nisteri de Foment del corre-
dor del Mediterrani, que en 
aquest moment comporta la 
defensa del tercer fil ferro-
viari per garantir la compe-
titivitat del sector a Europa.

La nostra entitat col-
labora amb l’Associació 
Empresarial Química de 
Tarragona (Aeqt) i amb 
qualsevol indústria mit-
jançant l’oferta formativa 
contínua a qualsevol pro-

fessional i facilita l’ocupa-
ció laboral als col·legiats a 
través del portal CElabora a  
www.cetit.cat.

El recent clúster químic 
liderat per l’Aeqt, que vol 
aglutinar els valors de dife-
rents agents com la Univer-
sitat Rovira i Virgili, les ad-
ministracions públiques, el 
port, els agents socials i les 
empreses, ha de continuar 
creixent amb la implicació 
dels col·legis professionals 
per completar el compromís 
de la societat en el territori. n
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Santiago Crivillé Andreu
Degà del Col·legi  
d’Enginyers Tècnics Industrials  
de Tarragona (CETIT)
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vem que Amancio Ortega no-
més juga a la lliga mundial, 
perquè és 8 vegades més ric 
que el segon de la llista espa-
nyola, l’home de Mercadona, 
Juan Roig (uns 6.000 mili-
ons d’euros). Com a curiosi-
tat, la duquessa d’Alba és la 
vuitena de la llista amb 3.000  
milions, i la baronessa Thys-
sen, la quarantena amb “no-
més” 900 milions. Per altra 
banda, no podem oblidar que 
30 famílies es reparteixen 
gran part del capital d’Espa-
nya. Les fortunes enormes 
continuen sent un assumpte 
de família, perquè els mem-
bres d’aquests grans grups 
empresarials-familiars acu-
mulen fins a 32.000 milions 
d’euros. El cercle encara s’es-
treny més entre els molt po-
derosos, atès que hi ha 3 fa-
mílies (Del Pino, Villar Mir, i 
Herráiz Mahou i Gervás) que 
acumulen més d’11.200 mili-
ons d’euros i es troben en el 
grup selecte de les 10 prime-
res fortunes del país…

CREIx LA dESIguALTAT
L’imparable creixement del 
món dels multimilionaris em 
preocupa més que no pas la 
seva existència. La concen-
tració de diners en uns pocs 
implica que surt de molts 
d’altres. I això comporta que 
la desigualtat va creixent, i la 
cohesió social va minvant. Di-
uen que tot just va saber que 
havia estat guardonat, Robert 
Shiller, un dels premis Nobel 
d’economia del 2013, va as-
segurar a la Universitat de 
Yale, on fa de professor, que el 
gran problema de l’economia 
mundial no són pas les crisis 
financeres, sinó l’augment de 
la desigualtat econòmica, i 
va alertar que “la desigualtat 
ha augmentat en les últimes 
dècades, i pot continuar aug-
mentant...”. I jo em pregunto: 
no hi podem fer res? n 

la química 
fomenta l’ocupació 
laboral i genera 
una activitat  
de serveis 
d’agents externs 
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l’SSP - Borsa de treball supera el miler de col·legiats 
inscrits i prepara millores en la plataforma en línia

El Col·legi ofereix el servei 
de borsa de treball per a tots 
els col·legiats que busquen 
feina, tant a l’hora d’iniciar 
la trajectòria professional 
com en els moments de can-
vi, siguin canvis voluntaris 
per millorar professional-
ment o siguin forçats per 
una situació d’atur. L’SSP - 
Borsa de treball va més en-
llà d’un espai on s’apleguen 
oportunitats laborals diver-
ses, atès que ofereix asses-
sorament i suport a tots els 
inscrits que en necessiten 
durant el procés de cerca  
de feina. 

Entre les accions dutes a ter-
me l’any 2013, es va continu-
ar fent entrevistes persona-
litzades d’orientació i es va 
atendre individualment un 
total de 473 col·legiats. Paral-
lelament, el departament va 
atendre diàriament les con-
sultes fetes per correu elec-
trònic o per telèfon. D’aques-
ta manera, en cas de dubtes 
sobre les ofertes o per a les 
oportunitats externes al ser-
vei, els col·legiats tenen un 
lloc al qual es poden dirigir 
per tenir una resposta a les 
seves consultes. En la matei-
xa tasca d’acompanyament, 

s’han introduït novetats en 
les activitats d’orientació pro-
fessional. Iniciat l’octubre del 
2013 i amb data d’acabament 
prevista al juliol del 2014, es 
desenvolupa el cicle de con-
ferències “L’enginyeria arreu 
del món”, que en unes sessi-
ons bimensuals presenta in-
formació per anar a treballar 
a l’estranger. Fins ara s’han 
fet dues xerrades: la primera, 
dedicada al plantejament ini-
cial de cerca en l’àmbit inter-
nacional, i la segona sobre la 
feina a l’Amèrica Llatina. En 
les sessions següents es pre-
sentaran diferents països asi-
àtics i europeus, i Austràlia.

TALLERS FORMATIuS
Els col·legiats poden assistir a 
les diverses activitats en què 
s’ofereixen eines per optimit-
zar la seva candidatura i mi-
llorar les seves opcions. Es fan 
tallers per a la iniciació i plani-
ficació de la cerca de feina, so-
bre el currículum i les eines de 
presentació, les xarxes profes-
sionals i el web 2.0, la marca 
personal, les sortides professi-
onals, les entrevistes de feina, 
la mobilització de recursos, les 
autocandidatures, etc.

El conveni establert amb 
Barcelona Activa ajuda el 
Col·legi a ampliar l’oferta de 
cursos i tallers i, mitjançant 
el conveni signat amb el Tec-
nocampus Mataró, es propor-
ciona assessorament perso-
nalitzat a emprenedors per 
realitzar els seus projectes o 
idees de negoci.

674
Ofertes publicades

129
Seleccionats*

694
Empreses usuàries

1.282
Col·legiats inscrits

*Aquesta xifra és provisional, perquè s’espera la resposta d’un 30 % de les empre-

ses. Les dades es tancaran definitivament al final del primer semestre del 2014.

dAdES dEL 2013 dE L’SSP - BORSA dE TREBALL 
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Per tal de completar el ser-
vei d’orientació, ENGINYERS 
BCN disposa d’un apartat al 
seu web i a la mateixa plata-
forma de la borsa de treball 
titulat “Recursos per a la re-
cerca de feina”, en el qual es 
proporcionen consells, mo-
dels, informació d’interès i 
enllaços. Així, juntament amb 
l’apartat de notícies, la borsa 
de treball es converteix en un 
recurs especialitzat per a la 
cerca de feina dels enginyers. 
A més a més, cal explicar que 
a través del web www.engi-
nyersbcn.cat els col·legiats 
poden accedir a enllaços ex-
terns on habitualment es pu-
bliquen ofertes de feina per al 
nostre col·lectiu.

Amb vista a la millora 
contínua, ENGINYERS BCN 
prepara unes actualitzacions 
tecnològiques que facilitaran 
l’accés a la plataforma de la 
borsa de treball a través de 
dispositius mòbils i oferiran 
opcions noves per millorar 
la cerca de candidats a les 

FEBRER

Crea el teu perfil a LinkedIn

Taller de cerca de feina

LinkedIn per a la teva activitat professional (professionals i autònoms)

Taller d’autocandidatura

Simulació d’entrevistes

Iniciació a la cerca de feina

L’enginyeria arreu del món: treballar a Àsia i Austràlia 

Treballa el teu perfil a LinkedIn

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències

MARÇ

Desenvolupament competencial: comunicació

Supera amb èxit l’entrevista de selecció

Desenvolupament competencial: comunicació

Aplica les tècniques comercials en el teu procés de cerca de feina

Consells per potenciar la teva marca personal amb LinkedIn

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències

ABRIL

Crea el teu perfil al LinkedIn

Com podem utilitzar els recursos personals per superar situacions d’incer-
tesa professional

Simulació d’entrevistes

Retrobar-se amb un procés de selecció

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències

L’enginyeria arreu del món: treballar a França i als Països Baixos

MAIG

Iniciació a la cerca de feina

Com pots crear i gestionar la teva marca personal i identitat digital en la 
cerca de feina

Sortides professionals de l’enginyeria de l’àmbit industrial

Com es presenta un projecte 

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències

Perfecciona el teu perfil a LinkedIn

JUNY

Simulació d’entrevistes 

Noves tendències en la selecció de personal 

Comunica les teves idees de manera eficaç

Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències

JULIOL

L’enginyeria arreu del món: treballar a Alemanya i Àustria

Taller de cerca de feina

PROPERES ACTIVITATS dE L’SSP - BORSA dE TREBALLD’ençà que 
funciona  
la plataforma 
de la borsa de 
treball en línia 
ha augmentat 
el nombre 
d’empreses 
donades d’alta 
que han fet ús 
d’aquest servei 
i el nombre 
de col·legiats 
inscrits
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ENGINyERS BCN, a la borsa de 
treball de la Intercol·legial

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya, de la qual ENGINYERS BCN és membre, ha 
creat la primera plataforma de borsa de treball intercol-
legial, una eina que a hores d’ara ja inclou més de 3.000 
ofertes de feina de tots els sectors professionals i amb 
més de 94.000 professionals col·legiats i qualificats 
de 100 col·legis professionals; entre ells, ENGINYERS 
BCN. A través d’aquesta plataforma, els candidats po-
den consultar, des del mateix portal, ofertes en les bor-
ses de treball dels diferents col·legis i les empreses hi 
poden buscar candidats qualificats amb l’aval de pertà-
nyer a un col·legi professional.

Més informació a www.borsadetreball.cat.

empreses i fomentar la con-
tractació de persones amb 
més dificultats. D’ençà que 
funciona la plataforma de la 
borsa de treball en línia s’ha 
observat un gran augment 
del nombre d’empreses dona-
des d’alta (694 a hores d’ara) 
que han fet seu l’ús d’aquest 
servei, cosa que ha compor-
tat un increment del nombre 
de col·legiats seleccionats a 
través del Col·legi. Aquesta 
dada també es relaciona amb 
l’augment dels col·legiats ins-
crits al servei (gairebé 1.300  
actualment), que convertei-
xen la borsa del Col·legi en 
una de les més àmplies i espe-
cialitzades. n

Consulteu totes les ofertes vigents a: 
www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/borsa_treball/ofertes.html.

Ensenyant el carnet familiar que s’envia  
a tots els col·legiats mitjançant un encar-
tament a la revista Theknos, el grup Insti-
tuts Odontològics ofereix uns descomptes 
importants:
• serveis gratuïts en aquests casos: 

—  la primera visita, la consulta, la revi-
sió i el pressupost (no especialista);

—  fluoritzacions;
—  radiografies intrabucals;

• preu fix de 22 euros en: 
—   les extraccions simples;
—  la higiene bucal completa.

A més, ofereix un finançament a 18 me-
sos sense interessos i no tanca per vacan-
ces. Aquestes tarifes s’apliquen a les 25 
clíniques dentals del grup a la província  
de Barcelona i a la resta de l’Estat. 

Legrand Group, empresa consolidada en 
productes i sistemes per a instal·lacions 
elèctriques i xarxes d’informació, disposa 
d’una oferta àmplia i atractiva per satisfer 
les demandes del mercat, solucions i serveis 
destinats als seus diferents sectors d’activi-
tat: residencial, terciari, industrial i d’infra-
estructures. Ofereix als col·legiats d’ENGI-
NYERS BCN:
—  assessorament tècnic gratuït a través del 

telèfon 902 100 626;
—  suport gratuït al programa acadèmic del 

Col·legi col·laborant en l’elaboració con-
junta de cursos que es puguin impartir; 

—  la descàrrega gratuïta de diversos pro-
gramaris de disseny en instal·lacions, 
disponibles a www.legrand.es, de l’apar-
tat de documentació (amb registre i iden-
tificació previs).

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

Més informació a www.legrand.es o  
al telèfon 902 100 626.

 Més informació trucant al 902 119 321 o bé  
enviant un correu electrònic a l’adreça ioa@ioa.es. 
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èxit de participació en el projecte de creació d’un estand 
mòbil dirigit per la Comissió de Disseny Industrial

El 25 de gener, al Tecnoes-
pai del Col·legi, José Carlos 
Martínez i Xavier Romero, 
president i secretari, respec-
tivament, de la Comissió de 
Disseny Industrial d’ENGI-
NYERS BCN, van dirigir l’ac-
tivitat “Projecte de jam-sessi-
on: fem un estand mòbil”.

En aquesta jornada, hi 
van assistir joves estudiants 
de disseny, i també Marta He-
reu, vocal de la Junta del Col-
legi, que hi va participar acti-
vament. En aquest espai tan 
interactiu, José Carlos Mar-
tínez i Xavier Romero van 
explicar als participants les 
normes i l’objectiu de la jam-
session. Es demanava de cre-
ar un projecte d’estand mòbil 
per al Col·legi amb la idea de 
transportar-lo d’escola a es-
cola i amb unes característi-
ques concretes: mides, pes, 
transport i muntatge fàcils i 
econòmics. 

CREATIVITAT EN EquIP 
Un cop explicades les “re-
gles del joc”, es van fer 4 
equips de colors diferents 
que representaven els punts 
del procés de creació del 
projecte: forma, ancoratge, 
imatge i transport. José Car-
los Martínez va encoratjar  
els participants a deixar-se 
portar per les idees sense 
por: “les idees no es poden 
negar, sinó rebatre afirma-
tivament”, i els va demanar 
que deixessin anar la creati-
vitat com els nens: “on hi ha 
més creativitat és a les llars 
d’infants, perquè els nens no 

estan afectats ni infectats pel 
pensament de l’entorn”.  

Un cop creats els grups, 
es va comprovar que les idees 
dels participants brollaven de 
manera extraordinària i que 
les consensuaven entre ells, 
amb la qual cosa en la jorna-
da es feia treball en equip, so-
bretot entre la part de la for-
ma i l’ancoratge, però també 
amb la del transport. A mig 
matí, es van reunir tots dins 
una aula per veure el primer  
disseny obtingut i aportar 
idees noves. 

dE dISSENy A PROTOTIP
Al final de la jornada es van 
projectar les idees, del dis-
seny al prototip real, i s’hi va 
donar una forma més apro-
ximada amb els materials de 
què es disposava. Un cop feta 
la maqueta segons les carac-
terístiques donades, un mem-
bre de cada grup va fer una 
petita explicació de la realitat 
aconseguida, fàcil de muntar i  
desmuntar per una sola per-
sona. Tant José Carlos Martí-

nez, en qualitat de president 
de la Comissió de Disseny 
Industrial, com Marta He-
reu, en nom de la Junta del 
Col·legi, van agrair a tots els 
assistents la seva aportació, i 
els van encoratjar a continuar 
explotant la creativitat i l’ac-
titud proactiva. Igualment, 
van expressar la seva satis-
facció pel resultat d’aquesta 
primera jam-session i l’espe-
rança de fer-ne més. n

 Foto de grup 
dels estudiants 
de disseny 
participants en 
el projecte.

 El resultat 
final del 
projecte és un 
estand mòbil 
per al Col·legi, 
econòmic i fàcil 
de muntar, per 
transportar-
lo d’escola a 
escola.



THEKNOS 180 FEBRER DE 2014

INfORMACIó COl·lEGIAl

12

El Col·legi celebra la tradicional festa de Reis

El 3 de gener, els fills, ne-
bots i néts dels col·legiats 
i dels treballadors del Col-
legi van rebre la visita d’un 
patge reial i de la seva aju-
danta en la tradicional festa  
de Reis. Aquesta celebració, 
organitzada des de fa vuit 
anys pels treballadors d’EN-
GINYERS BCN, té l’objectiu 
d’aplegar joguines per als 
nens més necessitats en col-
laboració amb la campanya 
“Cap nen sense joguina” de la 
Creu Roja. Es van recollir un 
centenar de joguines noves.

Més d’un centenar de per-
sones van gaudir, des de pri-
mera hora del matí, d’una 
xocolatada amb coca per es-
morzar i un espectacle de 
titelles a càrrec de la compa-
nyia Galiot. Després, el patge 
reial enviat pels Reis d’Orient 
i acompanyat de la seva aju-
danta va recollir les cartes 
dels nens. M. Cinta Pastor, 
vicedegana del Col·legi, va 
demanar al patge reial “salut 
i, sobretot, molta feina a tot-
hom, i especialment als engi-
nyers i a les enginyeres”. n

xocolatada 
amb coca per 
esmorzar a la 
cafeteria del 
Col·legi.

La festa de 
Reis del 
Col·legi és 
organitzada 
per voluntaris, 
treballadors 
d’ENgINyERS 
BCN.
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 Els reunits a 
la sala d’actes 
del Col·legi, 
plena de gom a 
gom, esperant 
la visita del 
patge.

 En l’espectacle 
de titelles es 
va representar 
el conte d’En 
Patufet.

 Els més petits van 
entregar la carta  
al patge i li van explicar 
els seus desitjos.

 L’ajudanta del patge reial 
donant la benvinguda a 
tots els assistents.



COMISSIONS

Comissió de Medi Ambient, Energia i Seguretat

La Comissió de Medi Am-
bient, Energia i Segure-
tat (CMAES) va ser creada 
l’any 1995 i des de llavors 

forma part dels trets d’iden-
titat del Col·legi. L’objectiu 
de la Comissió és crear un 
nucli de coneixement per 
conscienciar els col·legiats 
i la societat en general dels 
aspectes fonamentals i més 
innovadors del nostre àm-
bit d’actuació. 

Un dels seus eixos estra-
tègics és la formació conti-
nuada mitjançant cursos i 
conferències, complemen-
tats amb la publicació de 
llibres, fitxes tècniques i 
articles. Destaquen, també, 
els informes elaborats sobre 
la legislació nova, el Pla na-
cional de l’energia, l’estra-
tègia catalana de seguretat 

i salut laboral o els acords 
amb la Fundació Gas Natu-
ral o l’ICAEN. Així mateix, 
el networking es considera 
fonamental a fi de fomentar 
la col·laboració professional 
i el bescanvi d’idees i d’in-
formació entre els 184 ins-
crits a la Comissió. 

Enguany hi ha previst 
continuar fent activitats en 
el camp de l’eficiència ener-
gètica i les energies renova-
bles, i divulgant les modifi-
cacions que afecten la Llei 
de prevenció integral de la 
contaminació, el shale gas i 
la tècnica del fracking, i els 
canvis legislatius en els ser-
veis de prevenció. 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

L’eficiència energètica en instal·lacions de climatització

El Col·legi va organitzar, a partir de la proposta de la Comissió de Medi Ambient, Energia i Seguretat, el curs  
“Eficiència energètica en instal·lacions de climatització” amb l’objectiu de donar els coneixements necessaris per 
plantejar estratègies que millorin l’eficiència energètica dels edificis. En el curs, fet els dies 27, 28 i 29 de gener, es 
van exposar els conceptes bàsics i elementals que integren una instal·lació de climatització, així com les classes 
d’instal·lació que hi ha i el funcionament de cadascuna, des del punt de vista de l’eficiència energètica i el pes en 
el consum global de l’edifici. 

El finançament alternatiu a la banca

El 23 de gener ENGINYERS BCN va organitzar una conferència proposada per la Comissió de Vinculats a Empresa i 
adreçada a emprenedors, empresaris i empreses petites amb dificultats per aconseguir crèdit dels bancs. Els assis-
tents van conèixer algunes altres fonts de finançament, diferents del sistema bancari. Es van explicar conceptes com  
els business angels, el capital de risc, el finançament oficial, el crowfunding o el bootstrapping, entre d’altres. n
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d’esquerra a 
dreta: Miguel 
Ángel Elcacho, 
Prevenció 
de Riscos 
Laborals i 
Seguretat 
Industrial; 
Rafael 
Cabeza, gestió 
Mediambiental, 
Legislació 
i Vectors 
Ambientals, 
i Andreu 
Martínez, 
vicepresident.
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un tàndem d’enginyers  
tècnics mecànics
xavier Corbella i david Roman,  
autors de la secció Empresa de theknos

ANNA CARRIó l Text     xAVIER CORBELLA l Fotografia  

RETRAT PROfESSIONAl

La necessitat d’explicar el 
món industrial va portar 
aquests dos enginyers a 
camps diferents: David Ro-
man al del periodisme i Xa-
vier Corbella al de la fotogra-
fia. Un reportatge sobre Can 
Batlló, un polígon industrial 
situat prop de la plaça Cerdà 
de Barcelona, els va donar 
la confiança suficient i l’em-
penta necessària per fixar 
la seva mirada industrial i 
divulgar-la. Amb aquest re-
portatge van guanyar un 
concurs literari organitzat 
pel Col·legi i a partir d’aquí 
les exposicions, una a la Casa 
Golferichs i l’altra a la Biblio-
teca Vapor Vell de Sants, i els 
articles a Theknos. “Vam fer 
un reportage bastant deta-
llat des dels punts de vista 
humà, industrial i d’empre-
nedoria”, explica en Xavier, 
“i vam fer una sèrie de deu 
articles sobre Can Batlló per 
a Theknos”, afegeix en David. 
“I per què no continuem?”, 
es van preguntar, i van con-
tinuar la col·laboració amb la 
revista d’ENGINYERS BCN 
amb uns articles a la secció 

Empresa i algun reportatge 
de portada. “Aquests articles 
ens permeten explicar que a 
Catalunya hi ha moltes em-
preses que funcionen, i no 
solament les més mediàti-
ques”, diu en Xavier.

Les pàgines i pàgines 
de transcripció d’entrevis-
tes i els milers de fotos que 
s’acumulaven a l’ordinador 
van despertar de nou el seu 
caràcter inquiet, i van deci-
dir crear El tecnígraf (eltec-
nigraf.wordpress.com), un 
blog que conté la versió ex-
tensa de tots els seus articles. 

“El meu pare tenia un 
petit taller i jo l’ajudava des 
de petit”, explica en David, i 
afegeix que “el contacte amb 
les màquines, les coses me-

canitzades i els prototips” 
van fer decantar la balança 
cap a l’enginyeria tècnica 
mecànica. Es va iniciar com 
a periodista amateur l’any 
2004 col·laborant amb diver-
ses revistes i actualment ho 
combina amb l’enginyeria 
com a freelance desenvolu-
pant components mecànics  
i de carrosseria per a la ma-
joria d’empreses del sector 
del motor. 

En Xavier també fa re-
ferència a la seva infància: 
“M’agradava desmuntar i 
muntar màquines, i de cop 
em vaig trobar estudiant en-
ginyeria”, explica. S’ha mo-
gut pel camp de la fotografia 
amateur i actualment és di-
rector tècnic d’una empresa 
catalana que es dedica a la 
fabricació de bombes dosifi-
cadores. “Sempre sorgeixen 
idees, però ens falta temps”, 
assegura en David quan li 
preguntem pels projectes fu-
turs. “M’agradaria continu-
ar fent el mateix i acabar de 
compondre una foto de la in-
dústria catalana d’aquesta dè-
cada”, conclou en Xavier”. n

L’enginyeria, el periodisme i la fotografia
Tot va començar a l’Escola Industrial de Barcelona. L’enginyeria 
tècnica i la passió per les motos van fer que Xavier Corbella i 
David Roman coincidissin a la universitat, i el que va començar 
com una amistat amb aficions comunes es va convertir en un 
projecte professional molt relacionat amb la indústria catalana. n

Els seus articles 
posen de relleu 
que a Catalunya 
hi ha moltes 
empreses que 
funcionen 
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  A l’esquerra, 
david Roman; 
a la dreta, 
xavier 
Corbella.
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EEn primer lloc, vull feli-
citar-lo pel guardó obtin-
gut en la darrera edició de 
la diada de la Professió.  
què ha significat per a vos-
tè rebre el Premi al Profes-
sional de l’Any?
Ha estat totalment inesperat 
i una sorpresa molt gran. 
Després de tota una vida de-
dicada al que m’agrada més, 
rebre aquest reconeixement 
dóna molta satisfacció. Es-
tic molt agraït.

Vostè és membre del Con-
sell Consultiu de l’Asocia-
ción Española de Manteni-
miento (AEM). quina és la 
seva activitat?
La seva activitat principal 
és l’impuls de tot allò que 
té a veure amb el manteni-
ment, tant a les empreses 
com a la societat en gene-

ral. Per això, organitzem  
cursos, jornades, congres-
sos, publiquem llibres i es-
tudis, i també publiquem la 
revista Mantenimiento. Es-
tem vinculats amb la Fede-
ració Europea de Manteni-
ment i hem estat fundadors 
de la Federación Iberoame-
ricana de Mantenimiento.

una pregunta potser òbvia: 
què és el manteniment?
Una versió oficial diria que 
és restablir un ítem perquè 
funcioni com el primer dia, 
sigui una màquina, un edi-
fici o qualsevol cosa amb 
utilitat de servei. Això a 
part, jo afegiria que avui  
en dia el manteniment con-
diciona el factor de competi-
tivitat de les empreses, cosa 
molt important. És un dels 
deu factors més importants, 

i això no ho té clar tothom. 
Cal entendre el manteni-
ment com una inversió, no 
com una despesa.

L’activitat tecnicoprofessi-
onal que podem denominar 
manteniment inclou una 
gamma molt àmplia de 
disciplines que poden anar 
des de l’enginyeria pura 
fins a la prevenció, el medi 
ambient o la gestió. quina 
classe de professionals o 
entitats s’acullen a l’Aso-
ciación?
En aquests moments, de 
tota mena. N’hi ha a títol 
personal i també empreses, 
sobretot les més grans del 
país. Per altra banda, hi ha 
moltes empreses que sense 
estar-hi associades han par-
ticipat i participen molt ac-
tivament en les nostres acti-

Si en el col·lectiu dels enginyers tècnics industrials hi ha una persona 
que tingui la mà trencada en l’enginyeria de manteniment, aquesta és 
Pere Rodríguez. A més de la seva tasca purament professional, ha dirigit 
la revista Mantenimiento durant més de catorze anys. Ha estat un dels 
impulsors de l’Asociación Española de Mantenimiento i avui és membre del 
seu Comitè Executiu i del seu Consell Consultiu.

Pere Rodríguez, coordinador de l’Any del Manteniment i membre del Consell 
Consultiu de l’Asociación Española de Mantenimiento

JORdI gARRIgA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 
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vitats. Hi trobem enginyers 
tècnics, enginyers industri-
als, formacions professio-
nals, enginyers de camins, 
professionals de l’adminis-
tració pública...

quins professionals o em-
preses hi predominen?
Sobretot els d’empreses de 
producció, perquè els seus 
tècnics s’hi senten més vin-
culats, però hi ha interès 
de totes les branques. En 
els últims temps les instal-
lacions han canviat moltís-
sim, i també l’aptitud dels 
seus professionals de man-
teniment. Als anys 70 del 

segle xx sobretot es feia un 
manteniment preventiu i, al 
capdavall, correctiu. Avui 
la tecnologia ens aporta un 
nivell molt elevat quant al 
manteniment predictiu, de 
manera que podem prendre 
les decisions abans que els 
aparells o sistemes fallin.

quins són els sectors o  
activitats en què la impor-
tància del manteniment és 
decisiva?
Jo diria que el sector ener-
gètic i la indústria química, 
així com el transport, per 
l’accidentalitat. Per altra 
banda, un fet realment de-
cisiu per al manteniment 
en si és que el cap de man-
teniment de les indústries 
participa molt poc en les de-
cisions quan fan una gran 
inversió en noves instal-
lacions. Això és un proble-
ma i un contrasentit.

Entre altres activitats, 
l’AEM fa enquestes i ob-
servatoris sobre l’estat del 
manteniment, la seva si-
tuació i les tendències de 
l’activitat al nostre país. 
quines són aquestes ten-
dències?
Avui el cost total de les tas-
ques de manteniment a la 
nostra indústria és el 9,4 % 
del PIB. Aquesta xifra és es-
candalosa. És massa gran! 
Hem de trobar la fórmula 
perquè aquesta despesa si-

gui més lògica. Això depèn 
del coneixement. Perquè les 
empreses siguin més com-
petitives, la despesa en man-
teniment ha de ser inferior.

Hi ha prou consciència a 
casa nostra de la impor-
tància del manteniment?
Cada vegada n’hi ha més, 
però encara en falta.

On hi ha una consciència 
més gran de la importàn-
cia del manteniment: en el 
sector privat o en el sector 
públic?
Sempre hi ha hagut més 
consciència en el sector pri-
vat, però els últims anys el 
sector públic s’ha posat a to. 
Nosaltres sempre procurem 
que en les nostres jornades 
el sector públic hi participi, 
i cada vegada ho fa més.

En general, quins són els 
reptes més importants 
quant al manteniment?
Aquesta pregunta és com-
plicada. Jo diria que els de 
sempre, o sigui assolir que  
les empreses siguin cada  
vegada més competitives. 
Avui, gràcies a les noves 
tecnologies, es pot para-
metritzar l’estat de qualse-
vol peça d’una màquina en 
un moment. La qüestió és 
saber què ens diuen certs 
paràmetres en un moment 
determinat. És clar que la 
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“Els enginyers 
tècnics són  
els professionals 
amb una 
vinculació més 
gran amb el 
manteniment”

“Per ser més 
competitives,  
les empreses han 
de reduir  
les despeses en 
manteniment”



competitivitat ha de venir 
del coneixement. Aquest és 
el meu cavall de batalla. I el 
bon manteniment, que no-
més s’assoleix amb un bon 
coneixement, duu a una 
productivitat millor, un es-
talvi energètic més gran, 
una qualitat més bona, una 
accidentalitat inferior i un 
respecte més gran pel medi 
ambient.

Enguany, ENgINyERS BCN 
celebra l’Any del Manteni-
ment 2014, i vostè n’és el co-
ordinador. quines seran les 
activitats principals?
El primer que cal dir és que 
els enginyers tècnics, se-
guits dels enginyers indus-
trials, són els professionals 
amb una vinculació més 
gran amb el manteniment. 
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LA PREguNTA  
dEL dEgÀ 
 
El bon manteniment, 
quin nivell d’estalvi 
pot comportar?

Depèn de la classe d’em-
presa. Hi ha sistemes 
d’auditoria que ara, per  
mi, són difícils de quan-
tificar, però el que sí que 
s’ha vist és que un bon 
manteniment condueix a 
un increment de benefi-
cis, perquè es limiten les 
variables d’amortització. 
Amb adaptacions, incor-
poracions de tecnologia 
nova i manteniment, no 
cal canviar-ho tot cada 
deu anys. n
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Per això, aquest any ens 
permetrà posar damunt la 
taula tot això de què hem 
parlat de forma directa. 
Amb aquest objectiu, fa-
rem un curs de tot un dia 
dedicat al manteniment, a 
més de diferents jornades 
tècniques i altres activitats 

al llarg de tot l’any, que 
es poden consultar al web  
del Col·legi. 

En general, deixant a 
part els esdeveniments anu-
als, cada mes el Col·legi 
plantejarà temes i activitats 
diverses a l’entorn del man-
teniment. n

“El bon manteniment només s’asso-
leix amb un bon coneixement i duu a 
una productivitat millor, un estalvi 
energètic més gran, una qualitat més 
bona, menys accidentalitat i més  
respecte pel medi ambient”

Curs “Eficàcia i eficiència en el manteniment”, 25 de febrer, de 9.30 a 18.30 h. Tecnoespai. Bailèn, 68,  
Barcelona. Inscripcions i informació a: www.enginyersbcn.cat/agenda

quina és la fórmula perquè la despesa que tenen 
les empreses en manteniment sigui inferior?

Gestionar-la millor. Avui la tecnologia ens dóna unes eines 
fantàstiques per fer un bon manteniment. Hem de deixar 
d’imaginar el cap de manteniment amb una clau anglesa a 
la mà per veure’l amb una tauleta digital... n
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AAmb un volum anual de 
55.117 milions d’euros en 
vendes, el sector químic re-
presenta l’11,5 % del PIB in-
dustrial de l’Estat espanyol 
i és una vitamina energèti-
ca per a l’artrític esquelet 
econòmic de l’Estat. No cal 
usar cap lupa per analitzar 
els nombres del sector, per-
què hi abunden les xifres 
hiperbòliques. La indústria 
química paga 6.500 milions 
d’euros en impostos (IVA, 
Seguretat Social, Impost de 
societats i impostos espe-
cials) i presumeix de tenir 
un paper transcendental 
en les escarransides xifres 
de contractació. Dóna feina 
a 155.000 persones d’una 
manera directa amb un  
90 % de contractes indefi-
nits, i el total d’ocupació 
s’eleva fins a 500.000 per-
sones si es tenen en compte 
les feines induïdes, cone-

L’empresa química BASF, líder mundial, va ser 
una de les primeres d’instal·lar-se a Tarragona, on 
actualment té el centre de producció més gran de 
la península amb més de set-cents treballadors.

21

MARC ROVIRA  l  Text   

ment dels estocs i l’aturada 
consegüent de les plantes. 
La federació Empresari-
al de la Indústria química 
Espanyola (feique) esti-
ma en el 51,3 % el volum 
de la producció que se’n 
va anar amb les exportaci-
ons durant el 2012. A falta 
de tenir tots els balanços 
tancats, les previsions de  
la mateixa Feique augura-
ven per al 2013 un incre-
ment del 4,9 % del negoci a 
l’exterior.

SEgELL CATALÀ
Catalunya té un paper des-
tacat en la química de l’Es-
tat espanyol i, de la matei-
xa manera, és un alumne 
avançat quan es parla d’ex-
portacions. El 60 % de la 
producció que surt de les 
plantes catalanes es destina 
a l’exportació. L’anticipació 
va ser clau. Joan Pedrerol, 

La química ha sabut desenvolupar la fórmula per afrontar la crisi. El culte al mètode 
prova-error, l’esperit dinàmic i la inquietud que impregna els gens de la recerca 
han servit per trobar la drecera que ajuda a escapolir-se de la recessió. Tarragona, 
on es concentra la major part de l’activitat química de l’Estat espanyol, treu profit 
d’aquesta drecera obrint-se anticipadament als mercats exteriors.

gudes amb el terme llocs 
de treball indirectes. En 
aquest context, tot i no ha-
ver pogut esquivar alguna 
esgarrapada, la química ha 
sobreviscut a la batalla de 
la crisi sense dessagnar-se.

VENdRE A L’ESTRANgER
Una part del mèrit del bon 
estat que ha aconseguit 
mantenir rau en la inno-
vació —el sector químic re-
presenta el 24 % del total 
industrial que es dedica a 
R+D+I— i en la penetració 
assolida en mercats exteri-
ors. Abatuda com ha estat i 
com està encara la deman-
da interna, les empreses 
productores van estudiar 
el mercat per trobar alter-
natives. Frontera enllà hi 
van descobrir un terreny 
fèrtil on podien continuar 
col·locant les seves produc-
cions i evitar així l’apila-

     
la fórmula

sector químic
El

troba
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EN PORTADA 

director del complex petro-
químic de Repsol a Tarrago-
na, reconeix que “per sort 
vam optar per exportar”. 
Pedrerol té una visió gene-
ral del sector, perquè també 
presideix l’Associació Em-
presarial química de Tar-
ragona (Aeqt), una entitat 
de referència en el sector. A 
l’Aeqt hi estan afiliades les 
31 empreses que configuren 
el que és considerat el “pol 
petroquímic més important  
del sud d’Europa”. A les 
1.200 hectàrees que hi ha 
entre el polígon nord (a la 
Pobla de Mafumet i el Mo-
rell) i el polígon sud (entre 
els termes de Tarragona, la 
Canonja i Vila-seca) cal su-
mar-hi una trentena d’hec-
tàrees d’infraestructures 
que el port de Tarragona té 
habilitades expressament 
per a la indústria química 
—durant el primer trimes-
tre del 2014, la inaugura-
ció del moll de la química 
acreixerà el mapa de ser-
veis de 14 hectàrees més—. 
També consten com a mem-
bres de l’Aeqt els centres de 
producció de Tortosa i Flix, 
a les terres de l’Ebre, i el 
d’Alcover (Alt Camp).

uNA PROduCCIó dE
20 MILIONS dE TONES
D’aquestes locomotores quí-
miques en surten al cap de 
l’any 20 milions de tones  
de mercaderies. Es tracta, 
bàsicament, de combusti-
bles processats en la refi-
neria (al voltant de 8 mili-
ons de tones) i de productes 
plàstics. L’etilè —un dels 
pals de paller de la indústria 
química—, els polímers, els 
termoplàstics, els asfalts, 
els aïllants o els gasos (ace-

Moehs es fa fort  
al Vallès Occidental

Un estudi de la Generalitat de Catalunya en què es fa 
un pronòstic sobre la indústria catalana l’any 2018 re-
marca el sector químic. S’hi exposa que “diversos actors 
clau de la indústria química que tenen el centre de de-
cisió a Espanya es localitzen a Catalunya”. Com a exem-
ples es posa el cas de Repsol i Ercros, i també es destaca 
la presència al territori català de plantes de firmes mul-
tinacionals (Henkel, BASF, Solvay, Reckitt Benckiser, 
Clariant o Kao Chemicals Europe, entre d’altres).

L’estiu passat, Moehs, una companyia de capital 
nord-americà, inaugurava la seva tercera factoria a 
Catalunya —Moehs BCN, S.L.— en uns terrenys de 
quasi 30.000 m2 al polígon el Llobregat, de Castellbis-
bal (Vallès Occidental). La planta produeix principis 
actius per a medicaments i, per tant, és una font de 
matèria primera per al sector farmacèutic. L’obertura 
d’aquesta factoria —al llarg de la història Moehs ha 
tingut una implantació forta a Rubí i també opera a 
la planta de Coprima a Polinyà— suposa la creació de  
150 llocs de treball i, a més, la companyia deixa una 
porta oberta per a futures ampliacions, atès que s’ha re-
servat uns terrenys al costat de la nau de producció. n
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Vista aèria de 
les obres de  
la nova planta 
de Moehs a 
Castellbisbal 
(Moehs BCN, 
Sl). la planta es 
va inaugurar el 
juliol de 2013.

M
oe

h
s



THEKNOS 180 FEBRER DE 2014

23

tilè, hidrogen, nitrogen o 
diòxid de carboni) consti-
tueixen el gros del catàleg 
de la producció. Són, sobre-
tot, matèries que serveixen  
per retroalimentar el sec-
tor químic —són necessà-
ries per elaborar uns altres 
compostos— i, també, per 
proveir unes altres activi-
tats industrials, principal-
ment del sector de serveis, 
l’agricultura o, cada vega-
da menys, la construcció.

A Barcelona i la seva 
àrea metropolitana hi són 
presents plantes impor-
tants de producció, però 
els 20 milions de tones que 
produeix anualment el sec-
tor petroquímic tarragoní 
representen una quarta 
part del total de la produc-
ció de la indústria química 
de l’Estat espanyol. Per fer 
possibles aquests volums 
de fabricació cal mà d’obra; 
amb relació a això, l’acti-
vitat genera 10.000 llocs 
de treball directes i uns 
30.000 d’induïts. L’Aeqt xi-
fra l’impacte dels salaris en 
600 milions d’euros anuals.

PLANS dE FORMACIó 
I  OCuPACIó
Atès que es tracta de fei-
nes especialitzades i que 
requereixen coneixements 
específics, les empreses del 
sector químic són actives 
en la programació de plans 
de formació i en l’elabora-
ció d’estratègies per trobar 
personal qualificat. 

N’hi ha diversos exem-
ples. Un és el conveni sig-
nat pel Departament d’En-
senyament de la Generalitat 
amb Repsol. El president 
Artur Mas va presidir, uns 
quants mesos enrere a la 

Un 60 % de 
l’activitat total 
del port de 
Tarragona 
la genera 
la indústria 
química. Així 
mateix, s’està 
treballant en 
l’articulació del 
clúster químic 
que servirà 
per impulsar 
la projecció 
internacional.P
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planta de Repsol a la Pobla 
de Mafumet, l’aliança entre 
el Departament i aquesta 
companyia petroliera. 

L’objectiu és promoure 
i desenvolupar el que es 
coneix amb el terme for-
mació professional dual. 
En aquest model d’ense-
nyament els alumnes com-
binen la formació amb les 
pràctiques en empreses. 
Segons l’acord, la Genera-
litat i Repsol tenen la mis-
sió de promoure, impulsar 
i desenvolupar en règim 
d’alternança i amb forma-
ció dual el cicle formatiu de 
grau superior de Química 
Industrial a l’institut Com-
te de Rius de Tarragona. 
Segons manifesta Repsol, 
es pretén “formar persones 
en el camp professional de 
la química i respondre a 
les necessitats de personal 
qualificat” que van sorgint 
en el centre productiu. 

Més de 500 alumnes s’es-
tan formant d’acord amb 
aquest model de formació 
professional que s’inspira 
en models d’Alemanya, Su-
ïssa, Àustria o Dinamarca. 
El complex industrial de 
Repsol a Tarragona té pre-
vist cobrir 277 vacants els 5 
anys vinents amb alumnes 
d’aquests cursos.

PRÀCTIquES A EuROPA
D’una manera similar, la 
companyia BASf, una de 
les empreses que partici-
pen en l’Any del Mante-
niment del Col·legi,  im-
pulsa projectes en el  
terreny de la formació. 
Aquesta multinacional ale-
manya, que té una de les 
plantes més importants a la 
Canonja, ha instaurat la pri-
mera formació professional 
dual transnacional de l’Es-
tat. La iniciativa s’ha activat 
enguany i possibilita que 20 
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Una quarta part 
de la producció 
anual de  
la indústria 
química de 
l’Estat espanyol 
es genera a 
Tarragona

estudiants de cicle formatiu 
de grau superior de Quími-
ca Industrial complemen-
tin la formació que reben 
a l’institut amb les pràcti-
ques laborals en una planta 
de BASF. La particularitat 
és que per primera vegada 
en aquests cicles formatius 
aquestes pràctiques es fan 
obligatòriament i durant un 
període llarg a l’estranger; 
en concret, a la seu central 
de BASF a Ludwigshafen, 
Alemanya. L’estada pràctica 
a Alemanya és d’un perío-
de de 6 mesos, i BASF s’en-
carrega de la formació en 
llengua alemanya dels estu-
diants. Així mateix, la com-
panyia contribueix a cobrir 
les despeses derivades de 
l’allotjament i assigna una 
quantitat com a beca durant 
els mesos de pràctiques en 
l’empresa. Si els alumnes su-
peren el programa, optaran 
a llocs vacants com a opera-
dor de planta química.

Erwin Rauhe, president 
de BASF al sud d’Europa, 
manifesta la seva satisfacció 
per “continuar col·laborant 
en l’educació i, sobretot, po-
der oferir a la societat me-
sures reals que serveixin 
per reduir les xifres d’atur 
juvenil, que a Espanya és 
especialment alt”. Rauhe 
posa de manifest que “l’ob-
jectiu d’aquest projecte és 
contribuir a la capacitació 
professional dels alumnes i 
facilitar la seva inserció al 
mercat laboral i també en 
l’internacional”.

La multinacional nord-
americana Dow Chemical 
manté una vinculació amb 
el món acadèmic i des de fa 
35 anys premia “els projec-
tes professionals i d’inves-

tigació” dels alumnes que 
acaben els estudis superi-
ors d’enginyeria química a  
la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV). Anton Valero, 
president de Dow Chemical 
Ibèrica i vicepresident de 
Feique, manifestava en l’ac-
te de lliurament del premi 
Dow 2013 que, vista la pre-
carietat del mercat laboral, 

la companyia ha canviat les 
bases del guardó i, en lloc de 
retribuir amb 10.000 euros 
el vencedor —com feia fins 
ara—, s’ha prioritzat l’oferta 
formativa. D’aquesta ma-
nera, Dow obre les portes 
a l’estudiant guanyador i 
li permet integrar-se —en 
principi, temporalment— 
en una de les plantes que 
Dow té a Europa, l’Orient 
Mitjà o Àfrica. 

L’empresa Tepsa és espe-
cialista en la recepció, em-
magatzemament i reexpedi-
ció de productes líquids al 
port de Tarragona, i també 
ha optat per acostar-se al 
món universitari amb un 
premi (3.000 euros) per als 
estudiants de l’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria 
Química (ETSEQ). Tepsa 

premia el millor projecte 
en logística. I és que la dili-
gència en els afers logístics 
(càrrega, descàrrega i trans-
port de mercaderies) és una 
de les claus per a l’eficàcia 
d’una activitat de negoci, 
també en la química. 

EL PORT: uN NuS CLAu
En aquest àmbit, el port de 
Tarragona és un nus clau.  
La química genera el 60 % 
de tota l’activitat del port 
tarragoní, que, pel volum 
de trànsit, es mou entre el 
quart i el cinquè port més 
actiu de l’Estat. Josep An-
dreu, president de Port de 
Tarragona, no amaga que 
el 2013 no ha estat, pre-
cisament, el millor exer-
cici per fer lluir els balan-
ços d’activitat, perquè “el 
tràfic químic s’ha reduït  
un 10 %”, però confia que 
haurà estat una caiguda 
circumstancial i que l’arti-
culació “del clúster químic 
en què treballem ens ser-
virà per agafar projecció 
internacional”. El moll de 
la química és una de les 
infraestructures que han 
d’alimentar els volums d’ac-
tivitat del sector químic. La 
seva inauguració era pre-
vista per al començament 
de 2014, però s’ha retardat 
uns quants mesos “per la 
complicació de l’obra”, diu 
Andreu, i per una causa de 
molt mal preveure. Resulta 
que els tècnics del port van 
detectar la presència d’una 
quinzena d’exemplars de 
gavina corsa, una espècie en 
perill d’extinció, que feien 
nius a la zona d’obres; es va 
decidir aturar l’activitat per  
no importunar el naixe-
ment dels polls. 

EN PORTADA 
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La paralització d’infraes-
tructures és un greuge que 
repetidament ha lamentat el 
sector químic. Joan Pedre-
rol exposa que exportar és  
un baló d’oxigen per a la in-
dústria. 

AMPLE dE VIA EuROPEu
Malgrat que s’ha acceptat que 
per exportar s’han de superar 
traves, “podem tenir més pro-
blemes si l’Administració no 
s’espavila”. Juntament amb 
l’alt cost de l’energia elèctri-
ca —Kepa Díaz de Mendíbil, 
director del complex indus-
trial de Dow Chemical a Tar-
ragona, calcula que és un 30 
% més car que als països del 
nord d’Europa, i encara és 
més car si es compara amb 
el cost de l’Orient Mitjà o 
dels Estats Units—, la xarxa 
d’infraestructures és una re-
clamació perpètua. Pedrerol 
alerta que “per exportar has 
de ser competitiu”. El desen-
callament de les obres del que 
es coneix amb el nom de tercer 
fil ha suposat una notícia molt 
bona per al sector químic, que 
veu com s’acosta el dia en què 
tindrà connexió amb l’ample 
de via europeu, sense haver de 
fer maniobres de transborda-
ment, per exportar la produc-
ció al cor d’Europa. 

El president de la Cam-
bra de Comerç de Tarragona, 
Albert Abelló, coincideix que  
“el tercer fil representa un ele-
ment de competitivitat de pri-
mer ordre”, però insisteix en 
l’eterna demanda feta per múl-
tiples sectors del teixit indus-
trial: l’autovia A-27, que ha de 
connectar amb el nord de la Pe-
nínsula. Abelló explica que “es 
tracta d’un rècord de rècords: 
en 25 anys s’han fet 7 quilòme-
tres d’autovia”. n

La versatilitat  
dels enginyers: un valor

Els coneixements i la versatilitat d’un enginyer tècnic 
industrial poden tenir un paper protagonista en dife-
rents processos de l’activitat química. Deixant a part 
la participació activa que tenen en el procés produc-
tiu els enginyers químics —relacionats estretament 
amb el tractament de les matèries primeres per obte-
nir productes acabats de valor afegit—, els enginyers 
tècnics industrials són un comodí per a les exigències 
de la indústria. La redacció i supervisió de projectes 
d’instal·lacions noves —siguin plantes construïdes o 
infraestructures ampliades en funcionament—, les 
feines de peritatge, les funcions de control i manteni-
ment del procés productiu o, entre altres tasques, el 
disseny d’estratègies per millorar i fer més eficients 
els processos de treball d’una planta són competènci-
es en què un enginyer tècnic industrial se sap moure 
com peix a l’aigua. El coneixement de tècniques per 
avaluar l’impacte que té en el medi una activitat (vi-
bracions, sorolls o emissions) també és fonamental per 
satisfer les necessitats d’una indústria química cada 
dia més preocupada per ser més verda. n
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SOSTENIBIlITAT

Abelles: perill d’extinció
La uE prohibeix tres insecticides que afecten les productores de mel

l’1 de desembre va entrar en vigor l’apartat del reglament dictat per la Comissió europea el  
24 de maig del mateix 2013 en què es prohibeixen l’ús i la comercialització de llavors trac-
tades amb productes fitosanitaris que continguin clotianidina, tiametoxam o imidacloprid.  
la decisió comunitària pretén protegir la salut de les abelles i assegurar-ne la supervivència. 

JOAquIM ELCACHO l comunicaciencia.cat
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La Comissió Europea prohi-
bia els tres insecticides més 
potents del grup dels neoni-
cotinoides arran de diversos 
estudis que els relacionen 
amb riscos importants per a 
la supervivència de les abe-
lles. La prohibició europea 
dels insecticides sospitosos 
és, en realitat, la punta de 
l’iceberg d’un problema d’es-
cala mundial: el declivi de les 
abelles, uns insectes de gran 
importància per als ecosiste-
mes i, sobretot, per a la pol-
linització en cultius d’interès 
alimentari per als humans.

Les abelles, els insectes 
més preuats pels humans, 
són afectades des de fa dèca-
des per diverses circumstàn-
cies —algunes de les quals 
encara no han estat escla-
rides— que provoquen una 
mortalitat d’exemplars i colò-
nies molt més gran que no és 
habitual en aquesta espècie 
semidomèstica.

Mentre la Unió Europea 
tramitava la prohibició de 
la clotianidina, el tiameto-
xam o l’imidacloprid, Carlos  
Moreno, president de l’As-
sociació Espanyola d’Api-
cultors, afirmava que les ex-
periències dels últims anys 
indiquen que “no hi ha una 

L’existència de 
les abelles és 
vital per als 
ecosistemes 
i per a la 
polinització 
en cultius 
d’interés 
alimentari per 
als humans. 
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única causa que afecti la sa-
lut de les abelles, sinó molts 
factors”. Tot i això, Moreno 
reconeixia que l’ús massiu 
en l’agricultura d’aquests 
insecticides altera el com-
portament dels insectes i pot 
causar-ne la mort. Pel que 
fa als insecticides del grup 
dels neonicotinoides —que 
afecten les neurones fins i 
tot d’animals superiors—, 
Moreno detalla que un rusc 
situat a prop d’un camp fu-
migat pot quedar abandonat 
en poques setmanes, perquè 
sembla que les abelles afec-
tades “es despisten, no saben 
tornar al rusc i moren”.

ALTRES FACTORS LETALS
La llista d’amenaces per a les 
abelles és molt llarga. Mig 
segle enrere, el perill porta-
va les sigles d’un altre potent 
insecticida, el DDT. A princi-
pi dels anys 80 va arribar a 
l’Estat espanyol la varroasi, 
una malaltia provocada per 
l’àcar Varroa destructor, que 
s’assembla a una aranya, fa 

   
La vespa 
asiàtica s’ha
establert a 
Catalunya

Al novembre uns efec-
tius del cos de bombers 
del País Basc van partici-
par al Mallol (Garrotxa) 
en la primera retirada a 
Catalunya d’un rusc de 
vespes d’origen asiàtic 
de l’espècie Vespa velu-
tina. La presència dels 
bombers bascos era jus-
tificada per la seva expe-
riència en la manipulació 
d’un insecte que comença 
a ser tractat com a plaga 
al País Basc i Navarra. 

La Vespa velutina va 
ser introduïda a França 
de forma accidental l’any 
2005 i es caracteritza per 
l’habilitat a capturar abe-
lles i alimentar-se’n.

Àngel Noguer, pre-
sident d’Apicultors Gi-
ronins Associats, con-
sidera que “la vespa 
asiàtica ha vingut per 
quedar-se”, però dema-
na la col·laboració de les 
institucions per evitar 
que la nova plaga posi en 
perill la supervivència de 
les abelles i la producció 
de mel a Catalunya. n

L’Ajuntament de Barcelona
estudia crear ruscos dins  
la ciutat

No tot són problemes i enemics. L’Ajuntament de Barcelona 
vol aliar-se amb els apicultors i posar ruscos d’abelles per 
a la producció de mel en edificis emblemàtics de la ciutat. 
La proposta va ser presentada el passat mes de novembre 
pel regidor Jordi Portabella i es troba en fase d’estudi, tot 
i que haurà de superar alguns entrebancs legals. La Gene-
ralitat ha recordat que la normativa actual d’ordenació de 
les explotacions apícoles estableix que els ruscos han de ser 
a més de quatre-cents metres de nuclis urbans i, en con-
seqüència, l’únic emplaçament possible seria Collserola. n

I A MéS

només 0,4 mil·límetres de 
diàmetre i s’adhereix al cos 
de les abelles adultes o de les 
larves, a les quals provoca el 
debilitament i la mort. Dues 
dècades més tard, els apicul-
tors van detectar els primers 
casos d’una altra malaltia 
mortal per a les abelles: la 
nosemiasi, causada pel nose-
ma (Nosema apis), un micro-
organisme paràsit que afec-
ta l’aparell digestiu de les  
abelles. Els insecticides, la 
varroasi i la nosemiasi són 
tres problemes coneguts, 
però arreu del planeta s’han 
produït durant les últimes 
dècades alguns episodis de 
mortalitat massiva per cau-
ses poc clares i coneguda 
com a síndrome del col·lapse 
dels ruscos. 

En vista d’amenaces tan 
diverses, resulta ben jus-
tificat que ara la Comissió 
Europea hagi posat en pràc-
tica la política de precaució 
i hagi prohibit l’ús dels in-
secticides sospitosos tot es-
perant estudis nous. n

les abelles 
afectades per  
la fumigació 
d’un camp no 
saben tornar  
al rusc i moren 
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Una interrupció imprevis-
ta d’una línia de producció 
pot comportar el caos en 
una planta, mentre que una 
avaria greu que duri uns 
quants dies pot derivar en 
la pèrdua d’un client. Sigui 
quin sigui el motiu, una fa-
llada o una parada impre-
vista del procés sol resultar 
decisiva i fins i tot pot com-
portar un fracàs total. Les 
conseqüències, a més de ser 
un factor d’alt risc per a la 
seguretat tant del personal 
com de les instal·lacions i 
poder comportar una afecta-
ció mediambiental, deriven 
en costos elevats, la dismi-
nució de la rendibilitat de la 
producció i l’encariment del 
manteniment.

Per això, és important 
conèixer en tot moment i 
des de qualsevol lloc l’estat 
de funcionament dels ele-
ments clau del sistema de 
producció. El coneixement 
anticipat de la possible ava-
ria, del seu origen i del grau 
de gravetat que té permet 
prendre decisions i actuar 
de forma ràpida i eficaç.

Un sistema de monito-
ratge i control capaç de con-

trolar màquines, motors i 
altres elements del procés 
productiu és l’alternativa 
més rendible per fer front 
a les parades imprevistes, 
perquè proporciona tota la 
informació necessària per 
tenir la planta controlada 
en tot moment. D’aques-
ta manera es poden preve-
nir possibles avaries abans  
que aquestes paralitzin  
el sistema de producció, pre-
nent les decisions idònies i 
fent les actuacions pertinents 
amb el temps suficient.

És important per a la vostra empresa prevenir avaries o interrupcions de la línia de 
producció? i si fóssim capaços de detectar les avaries abans no es produeixin?  
la prevenció sempre és el millor tractament. 
LLuíS VERdAguER l Ceo d’effitronix, manteniment i automatització industrial

Coneixement, poder i  
control per augmentar  
la productivitat

ARTIClE TèCNIC

ESquEMA dEL SISTEMA dE MONITORATgE I CONTROL

Una fallada 
imprevista 
posa en risc  
la seguretat  
del personal i  
la instal·lació, 
afecta el medi 
ambient i pot 
derivar en 
costos elevats 
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CASOS d’èxIT 
dEL SISTEMA MICO24
El sistema MICO24 és la so-
lució innovadora i rendible 
per al monitoratge dels ele-
ments clau de la planta de 
producció.

CAS 1: LA FARgA ROd
La Farga és un hòlding fa-
miliar amb més de 200 anys 
d’història que fabrica i co-
mercialitza semielaborats de 
coure i els seus aliatges per 
als mercats elèctrics, d’en-
vasos metàl·lics, ferroviari, 
de canonades, d’automoció,  
de massissos i conductors ae-
ris per a alta tensió. Gràcies 
al seu capital humà de més de 
300 persones i a la idea d’in-
novar constantment i invertir 
per millorar, s’ha convertit en  
líder mundial en tecnologia 
de reciclatge de coure.

Disposa de tres plantes 
productives a Espanya, una 
a la Xina, una altra als Estats 
Units i un centre de distribu-
ció de tubs de coure a França. 
A més, a través de La Farga 
Intec ha exportat la tecnolo-
gia de procés a més de trenta 
plantes d’arreu del món.

La Farga Rod fabrica i 
comercialitza alambró elec-
trolític de coure. Mitjançant 
una tecnologia capdavan-
tera que incorpora l’state-
of-the-art més avançat del 
sector, s’aconsegueix un 
alambró d’altes prestacions 
que garanteix el nivell mà-
xim de qualitat i productivi-
tat als clients.

 A causa de l’alt nivell 
d’automatització i al fet de 
tractar-se d’un procés total-
ment continu, és vital evi-
tar cap parada imprevista 
d’alguna de les màquines 
que intervenen en el procés, 

perquè aquestes tenen un 
impacte directe sobre la ren-
dibilitat de la producció, la 
qualitat i la satisfacció dels 
clients.

Amb l’objectiu d’elimi-
nar aquesta incertesa, en-
tre altres raons, després 
de diferents reunions amb 
l’equip d’Effitronix, es va 
decidir implantar el sistema 
MICO24 per al control de 
tres bombes de refrigeració 
de 22 kW i dos motors de 75 
i 500 kW. A més, també es 
van integrar dins la matei-
xa plataforma de MICO24 
analitzadors de xarxa per 
al control dels paràmetres 
elèctrics de qualitat d’al-
guns quadres de potència. 
En total, es controlen uns 
120 senyals que es proces-
sen des d’un PC industrial 
situat a l’oficina tècnica, 
des d’on els responsables de 
manteniment tenen una vi-
sió global de la planta i po-
den conèixer l’estat de fun-
cionament de les màquines 
de manera fàcil i intuïtiva.

BEnEfiCiS oBTinguTS
•  Centralització de tota la informa-

ció rellevant dels paràmetres de 
funcionament de les màquines 
clau de la planta.

•  Reducció del 100 % de les para-
des imprevistes de les màquines 
monitorades.

•  Estalvi energètic que arriba  
al 55 %.

•  Augment de la producció i de  
la productivitat.

•  Estalvi d’estocs de recanvi.
•  Augment de la vida útil de les 

màquines.
•  Recepció d’avisos i alarmes a 

temps real pel personal respon-
sable.

Josep Portet, gestor de 
manteniment elèctric de la 
farga Rod, destaca que grà-
cies a MICO24 “no tan sols 
hem reduït al 100 % les pa-
rades imprevistes, sinó que 
també podem comparar els 
resultats de les revisions i 
anàlisis de vibracions peri-
òdics, així com comprovar 
l’efecte de les diferents actu-
acions preventives”. A més, 
valora especialment la visu-
alització fàcil i intuïtiva del 
sistema, així com la capaci-
tat de l’equip d’Effitronix de 
dissenyar aplicacions per-
sonalitzades i a mida: “Vam 
demanar a Effitronix que 
ens dissenyés una aplicació 
per convertir la pantalla de 
MICO24 en un oscil·loscopi 
per prendre mostres cada 
μs durant uns pocs minuts. 
Gràcies a això, hem pogut 
optimitzar el procés i hem 
augmentat la producció”.

CAS 2: LA FARgA TuB
La Farga Tub fabrica, ven 
i distribueix tubs de coure 
ecoPPERclean, completa-
ment reciclable i sense bac-
teris, per als mercats de 
subministrament de materi-
als de sanejament i calefac-
ció, gas, aire condicionat, 
climatització, refrigeració 
i gasos medicinals, i per al 
mercat industrial de fabri-
cació d’accessoris. 

La màquina capçalera de 
planta és un forn d’inducció 
de 2.100 kW. Una avaria que 
provoqui una parada de més 
d’una hora i mitja d’aquesta 
màquina té conseqüències 
greus per a la producció i 
pot parar la planta (el cost  
de la parada s’estima en 
3.500 €/h). Les rutes de man-
teniment i presa de mesures 
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diàries, a més de representar 
un risc per als tècnics que 
les feien, resultaven insufi-
cients i el forn havia tingut 
avaries importants durant 
els anys anteriors. Per això 
hi havia la necessitat de te-
nir la màquina controlada 
en tot moment de forma re-
mota per anticipar-se a pos-
sibles fallades i avaries.

S’hi va implantar el sis-
tema MICO24 per al control 
complet del forn d’induc-
ció, que escalfa a més de  
800 ºC cilindres de coure per 
fer-ne tubs i que treballa a  
1.200 V, 950 A i a una fre-
qüència de 600 Hz. Els se-
nyals procedents dels sen-
sors instal·lats es recullen 
en un quadre d’adquisició 
situat en la mateixa sala 
on hi ha els armaris elèc-
trics de potència del forn. 
Aquests senyals s’envien 
a través d’una xarxa Et-
herCAT a un PC de control 
situat dins l’oficina dels 
tècnics de manteniment a  
100 metres dels quadres, el 
qual processa contínuament 
els senyals i des del qual es 

pot consultar en tot moment 
l’estat de funcionament del 
forn mitjançant un monitor 
tàctil.

BEnEfiCiS oBTinguTS
•  Reducció dels riscos laborals: 

els tècnics de manteniment 
disposen de les mesures en tot 
moment des de la seva oficina, 
situada a 100 m de la màquina. 

•  Reducció del 100 % de les para-
des imprevistes del forn.

•  Recepció d’avisos i alarmes a 
temps real pel personal respon-
sable.

•  Centralització de tota la informa-
ció rellevant des del punt de vista 
del manteniment dels elements 
clau del forn d’inducció. 

Marc Pujol, director d’en-
ginyeria i manteniment 
de La Farga Tub, defineix 
MICO24 amb els termes 
“control, previsió, ajuda, 
tranquil·litat i eficiència”. 
Considera que “és el futur 
del manteniment indus-
trial”. A més, valora espe-
cialment que “el sistema 
pot ser retroactiu i actuar 
en funció de les variables 

que llegeix. A part d’enviar 
alarmes, és capaç d’activar 
sistemes i funcions com la 
de lubricació o refrigeració 
auxiliar”.

CAS 3: PROMIC gROuP
Promic Group és una em-
presa dedicada a la reco-
llida d’excedents i sub-
productes de la indústria 
alimentària humana per 
transformar-los i valorit-
zar-los en matèries prime-
res destinades a elaborar 
pinsos per a l’alimentació 
animal. Més de 400 indús-
tries d’alimentació humana 
confien en Promic per ges-
tionar els seus excedents i 
subproductes, perquè ofe-
reix una garantia total de 
traçabilitat i protecció de la 
marca. 

En els primers passos del 
procés productiu, trobem 
un separador balístic que 
s’encarrega de separar els 
productes segons la mida i 
la densitat. La matèria pri-
mera és molt heterogènia i 
canviant; així és que resul-
ta difícil fixar el moment 

El sistema 
MICO24 és 
la solució 
innovadora i 
rendible per al 
monitoratge 
dels elements 
clau de la 
planta de 
producció que 
aporta grans 
beneficis

ARTIClE TèCNIC
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Reducció de riscos laborals i 
augment de la producció són alguns 
dels beneficis que aporta un sistema 
de monitoratge i control eficaç

òptim per a les operacions 
de neteja sense tenir dades 
sobre el funcionament de la 
màquina. MICO24 és una 
eina ideal per optimitzar  
la neteja del separador, evi-
tar les parades no contro-
lades, reduir els períodes 
d’inactivitat i les despeses 
derivades de l’elevat cost 
del manteniment correctiu. 

 Per tot això, es decideix 
monitorar el motor i instal-
lar detectors de vibracions 
a l’estructura del separa-
dor. En total, es controlen 
una vintena de senyals. El 
seguiment fet per l’equip 
tècnic d’Effitronix, que in-

clou l’anàlisi de les dades 
i la redacció d’informes, 
ha permès, entre altres as-
pectes, determinar quines 
classes d’operacions de ne-
teja són les més efectives.

Josep Maria Macià, di-
rector de producció del 
grup, afirma que “a part 
d’haver eliminat la totalitat 

de les parades imprevistes 
i haver estalviat en man-
teniment, hem augmentat 
el temps d’operativitat de 
la màquina, cosa que ha 
implicat un augment de la 
productivitat”. I conclou 
que “amb tot això, hem 
aconseguit un payback de 
sis mesos”. n

BENEFICIS dEL MANTENIMENT PREdICTIu

El coneixement del l’estat de funcionament de  
les màquines ens ajuda a fer-ne un manteniment

predictiu continu i eficaç.

BEnEfiCiS oBTinguTS
•  Coneixement de l’estat de fun-

cionament de la màquina en 
tot moment i de la manera com 
afecten les classes d’operaci-
ons de neteja i manteniment.

•  Optimització de les operacions 
de neteja. 

•  Reducció de les despeses de 
manteniment.

•  Reducció del 100 % de les  
parades imprevistes.

•  Augment del temps d’operativi-
tat de la màquina.

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
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La salut del manteniment
la gestió del manteniment s’ha incorporat de manera natural al món industrial i a les seves 
activitats, i afecta cada cop més els resultats econòmics de les empreses. en aquest context, 
és evident la necessitat d’una formació reglada i d’uns criteris que ajudin a situar aquesta 
professió tècnica en el teixit empresarial.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

Segons una enquesta feta 
per l’Asociación Españo-
la de Mantenimiento l’any 
2010, la falta de formació 
dels professionals del man-
teniment, la manca d’opera-
ris qualificats i la limitació 
de recursos de la direcció de  
les empreses són els entre-
bancs principals per al sector 
del manteniment. L’interès 
dels estudiants per aquesta 
disciplina no es correspon 
amb la importància que té 
en una empresa, i el fet que 
encara no hi hagi una for-
mació reglada universitària 
no ajuda a impulsar aques-
ta professió. És cert que co-
mencen a aparèixer màsters 

poració de materials nous. 
La gestió del manteniment 
no pot quedar al marge de 
la innovació. Tot i que una 
part del sector empresarial 
no considera que sigui una 
activitat essencial, aquest 
desinterès és compensat per 
l’actitud de moltes empreses 
i molts directius que la con-
sideren un factor clau per 
ser més competitius. 

MÉS PLANIFICACIó 
Això no obstant, segons 
l’enquesta, els responsables 
de manteniment afirmen 
que es dediquen principal-
ment a actuar, decidir i so-
lucionar, en lloc del que la 
majoria pensen que hau-
rien de fer: planificar, pro-
gramar i organitzar. Com 
evolucionarà el sector? Hi 
ha poques universitats que 
s’hagin plantejat la neces-
sitat de formar tècnics en 
manteniment, i per a molts 
professionals, la seva única 
referència és la seva expe-
riència, però la tendència 
empresarial palesa la neces-
sitat d’una formació bàsica 
i rigorosa en totes les bran-
ques de l’enginyeria. n

i postgraus, però cal crear 
la consciència que es tracta 
d’un element clau en el fun-
cionament d’una empresa 
industrial. De moment, se-
gons l’enquesta, el 88 % dels 
directors i caps de manteni-
ment són, a falta d’una for-
mació específica, enginyers 
industrials, enginyers tèc-
nics industrials i graduats 
en cicles formatius de grau 
superior.

La formació és necessà-
ria per garantir bons resul-
tats empresarials en els pro-
cessos de modernització de  
les instal·lacions industrials, 
l’automatització dels proces-
sos productius i la incor-

Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

INNOVACIó
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ENgINyERS BCN, per sa-
tisfer la gran demanda 
que generen les eines de 
certificació energètica en 
el col·lectiu, organitza dos 
cursos de vuit hores cadas-
cun, dedicats a un nivell 
avançat de l’eina CE3x i 
a casos pràctics en certifi-
cació energètica d’edificis 
existents.

CuRS CE3x AVANçAT
L’objectiu d’aquest curs és 
aprofundir en el coneixe-
ment de l’eina CE3X i re-
soldre els dubtes que hagin 
sorgit als tècnics que ela-
boren certificats i en conei-
xen el funcionament bàsic. 
El curs, que es farà al final 
del mes de març, es divideix 
en dues sessions de quatre 
hores cadascuna, durant 
les quals s’expliquen els 
conceptes més complexos 
per utilitzar el CE3X i es 
resolen els dubtes dels as-
sistents. Atès que es reque-
reixen coneixements previs 
dels procediments simplifi-
cats en certificació energè-
tica d’edificis existents, les 
qüestions que es tracten en 

Nous cursos de certificació energètica: 
avançat i casos pràctics

el curs responen a dubtes 
d’un nivell avançat. 

Així doncs, el programa 
es divideix en els apartats 
següents:  
—  Patrons complexos d’om-

bra. Casos pràctics.
—  Instal·lacions de calefac-

ció i refrigeració en edi-
ficis residencials. Casos 
pràctics.

—  Instal·lacions de gran 
terciari.

—  Ponts tèrmics.
—  Altres qüestions relacio-

nades.
—  Preguntes plantejades 

pels assistents.

CASOS PRÀCTICS 
El curs de casos pràctics en 
certificació energètica d’edi-
ficis existents es farà el mes 
d’abril i consta de dues ses-
sions de quatre hores cadas-
cuna. Té l’objectiu d’apro-
fundir en el coneixement de 
les eines de certificació ener-
gètica i en el procediment de 
tramitar-la a l’Institut Català 
de l’Energia (ICAEN), mit-
jançant exercicis de casos re-
als que permetin conèixer la 
part pràctica de tot el procés 

de certificació. Aquests exer-
cicis inclouen la visita de dos 
immobles del Col·legi (la seu 
col·legial i el Tecnoespai del 
carrer de Bailèn) per obte-
nir dades, utilitzar-les com 
a informació tècnica i fer la 
certificació energètica amb 
les dues eines de certificació, 
el CE3 i el CE3X. Finalment, 
els resultats es comparen 
i es fa la tramitació final a 
l’ICAEN. 

Aquest curs, que tam-
bé requereix coneixements 
previs dels procediments 
simplificats en certificació 
energètica d’edificis exis-
tents, ajudarà a aplicar la 
informació adquirida en els 
dos cursos que actualment 
s’imparteixen al Col·legi: 
“Les eines per a la certifi-
cació energètica d’edificis 
existents: CE3 i CE3X” i 
“L’envolupant tèrmica en 
edificis existents. Sistemes 
constructius, patologies i 
solucions de rehabilitació 
energètica”. n

Més informació i inscripcions a 
www.enginyersbcn.cat
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la llei defineix 
emprenedor 
com la persona 
que fa una 
activitat 
econòmica 
productiva, 
empresarial o 
professional

34

INfORMACIó PROfESSIONAl

Exposem, a continuació, els 
punts dels articles que la 
Llei dedica a l’emprenedor 
de responsabilitat limitada:  

1. EL CONCEPTE
d’EMPRENEdOR
L’emprenedor és definit 
d’una manera àmplia en 
aquesta llei. S’entén per 
emprenedor la persona 
que, prescindint de la seva 
condició de persona física 
o jurídica, fa una activitat 
econòmica productiva, em-
presarial o professional (ar-
ticle 3).

2. L’EMPRENEdOR 
dE RESPONSABILITAT 
LIMITAdA (ERL)
La Llei estableix que l’em-
prenedor persona física, 
sigui quina sigui l’activitat 
que fa, pot limitar la seva 
responsabilitat pels deu-
tes que tingui a causa de 
l’exercici d’aquesta activitat 
empresarial o professional 
acceptant la condició d’em-
prenedor de responsabilitat 
limitada, un cop complerts 
els requisits formals i ma-
terials establerts en la Llei.

La Llei pretén regular 
un supòsit de persona físi-
ca que no estigui subjecta 

al principi de responsabili-
tat patrimonial universal de 
l’article 1911 del Codi civil 
estatal, que estableix que 
“del compliment de les obli-
gacions en respon el deutor 
amb tots els seus béns, pre-
sents i futurs”.

3. L’EFICÀCIA dE 
LA LIMITACIó dE RES-
PONSABILITAT dE L’ERL

3.1. Publicitat 
de la condició d’ERL
La Llei exigeix que el ca-
ràcter d’emprenedor de res-
ponsabilitat limitada neces-
sita publicitat:

1. Publicitat registral: ins-
cripció de l’ERL en el regis-
tre mercantil corresponent 
al seu domicili amb acta no-
tarial (article 9.1).
2. Notorietat en el tracte 
ordinari: obligació de fer 
constar la condició d’ERL 
en tota la seva documenta-
ció vinculada amb l’activitat 
(correspondència, factures, 
publicitat, etc.) (article 9.2).

El Col·legi de Registra-
dors ha de tenir un portal 
públic d’accés lliure que di-
vulgarà sense cost les dades 
relatives als ERL inscrits 
(article 9.4).

3.2. Abast de la limita-
ció de responsabilitat de 
l’ERL inscrit
La limitació de responsabi-
litat se circumscriu a l’ha-
bitatge habitual de l’ERL 
deutor, sempre que el seu 
valor no superi 300.000 
euros. S’aplica un coefici-
ent de l’1,5 a aquest valor 
en poblacions de més d’un 
milió d’habitants, és a dir, 
450.000 euros (article 8.2).

La valoració de l’habi-
tatge habitual s’ha de fer 
conforme al que es disposa 
en la base imposable de l’im-
post sobre transmissions 

L’emprenedor de  
responsabilitat limitada
JORdI BARRIL  l  Departament de Serveis Jurídics d’ENGINYERS BCN

la llei 14/2013, del 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internaciona-
lització, té com a objecte donar suport a l’emprenedor i a l’activitat empresarial, tant en 
el moment inicial com en el desenvolupament posterior. entre altres novetats, inclou la 
figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada.
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patrimonials i actes jurídics 
documentats en el moment 
de la inscripció en el regis-
tre mercantil (article 8.2).

Encara que la Llei no ho 
diu, sembla recomanable 
que l’habitatge habitual no 
estigui relacionat amb l’ac-
tivitat empresarial o profes-
sional, en el sentit de no ser 
inclòs en el llibre d’inventa-
ri o els comptes anuals.

En l’acta notarial i en la 
inscripció en el registre mer-
cantil, hi ha de constar el bé 
immoble que es vol que no 
hagi de quedar obligat pels 
deutes empresarials o pro-
fessionals (articles 8.3 i 9.1). 
Sense una inscripció també 
en el registre de la propietat, 
la no-subjecció de l’habitat-
ge habitual no és oposable a 
tercers (article 10.1).

A la pràctica, no es pot 
descartar que si un empre-
nedor ha de sol·licitar fi-
nançament, li sigui denegat 
si el seu únic bé és, preci-
sament, aquest habitatge o 
bé l’obliguin a hipotecar-lo 
o fins i tot a renunciar a la 
condició d’ERL. 

3.3. deutes exclosos de 
la limitació de responsabi-
litat de l’ERL inscrit
La limitació no s’aplica en 
aquests casos:
1. Deutes o obligacions  
no empresarials o professi-
onals.

2. Deutes empresarials o 
professionals contrets amb 
anterioritat abans de la ins-
cripció de la condició d’ERL 
en el registre mercantil i el 
bé immoble no vinculat als 
deutes (article 10.3), excepte 
si els creditors ho consenten 
expressament (article 9.3).
3. Respecte dels deutes de 
dret públic (disposició ad-
dicional primera, apartat 
1), entre els quals hi ha 
les obligacions tributàries 
o amb la Seguretat Social  
(article 10.3).

Això no obstant, si en-
tre els béns eventualment 
embargats hi ha l’habitatge 
habitual, s’estableixen unes 
regles per al constrenyiment 
residual d’aquest, de mane-
ra que ha de ser el darrer bé 
travat i s’ha d’atorgar un ter-
mini de dos anys obligatoris 
entre la primera diligència 
d’embargament i el llança-
ment (disposició addicional 
primera, apartat 3).

3.4. Pèrdua del benefici de 
la limitació de responsabi-
litat de l’ERL inscrit
L’ERL perd el benefici  
de la limitació de la respon-
sabilitat si:
1. L’ERL ha actuat amb 
frau o negligència greu en 
el compliment de les seves 
obligacions amb tercers, 
sempre que sigui acreditat 
per sentència ferma o de-

clarat culpable en concurs  
(article 8.4).

El concepte de negli-
gència greu és un concep-
te jurídic indeterminat que 
en l’àmbit de les activitats 
professionals sovint pot do-
nar lloc a pèrdues del bene-
fici segons com es redactés  
la sentència.        

En aquest sentit, per 
exemple, l’article 44.3, lle-
tra j de la Llei 12/2008, de 
seguretat industrial, esta-
bleix que és una infracció 
greu d’expedir d’una mane-
ra imprudent o negligent 
“certificats, declaracions de 
conformitat, informes o ac-
tes referits al projecte, a la 
instal·lació, a la inspecció 
o al compliment dels requi-
sits o de les obligacions es-
tablertes per la normativa 
que no s’ajustin a la realitat 
dels fets”. 

En cas de danys i per-
judicis generats per aques-
ta classe d’actuacions, el 
jutge pot adoptar el criteri 
de qualificació de la norma  
administrativa per quali-
ficar la gravetat civil de la 
negligència.
2. Han transcorregut set 
mesos des del tancament de 
l’exercici social sense que 
hagin dipositat els comp-
tes anuals en el registre 
mercantil (article 11.3), 
obligació que l’afecta en 
qualitat d’emprenedor de 
responsabilitat limitada (ar-
ticle 11.1). En aquest cas, 
la pèrdua de benefici depèn 
dels deutes contrets després 
de la fi d’aquest termini, i 
l’emprenedor de responsa-
bilitat limitada recupera el 
benefici en el moment de 
presentar els dits comptes  
(article 11.3). n 

A la pràctica, no es pot descartar 
que si un emprenedor ha de 
sol·licitar finançament, li sigui 
denegat si el seu únic bé  
és l’habitatge habitual 
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En l’àmbit de la seguretat 
industrial, la direcció ge-
neral d’Energia, Mines i Se-
guretat Industrial (dgEM-
SI), en col·laboració amb 
els col·legis professionals 
del camp de la indústria 
(Consell de Col·legis d’En-
ginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya i Col·legi Ofi-
cial d’Enginyers Industri-
als de Catalunya), ha creat 
un conjunt de taules amb la 
finalitat de tenir un marc 
de referència per a cada 
una d’aquestes branques de 
la seguretat industrial en 
què siguin representats els 
agents implicats. 

Pel que fa a les instal·lacions 
de fred, l’octubre del 2012 va 
tenir lloc la primera presa de 
contacte entre els sectors que 
intervenen en aquest àmbit. 
Arran d’aquesta trobada, es 
va constituir la taula consul-
tiva corresponent.

Durant l’any 2013 la taula 
es va reunir quatre vegades. 
A més, hi va haver la convo-
catòria especial d’un grup de 
treball reduït per preparar un 
pla d’actuació a fi d’incloure 
les instal·lacions no legalitza-
des en el circuit administra-
tiu. La normativa principal 

Taula Consultiva d’Instal·lacions de fred, TC-If

objecte de debat a la Taula és 
el RD 138/2011 (RSIF) i l’Or-
dre EMO/332/2012, que regu-
la l’aplicació d’aquest regla-
ment a Catalunya. 

Durant l’any, la DGEM-
SI va publicar la Instrucció 
3/2013, per la qual s’aproven 
els procediments d’actuació 
dels organismes de control 
en l’àmbit reglamentari de les 
instal·lacions frigorífiques. 
Aquesta instrucció té molta 
importància, perquè permet 
inscriure instal·lacions exis-
tents, que fins avui no havien 
estat legalitzades convenient-
ment, i fer-ho respectant la 
normativa vigent en el mo-
ment d’execució de la instal-
lació. Aquest tràmit permetrà 
fer el manteniment i les ins-
peccions preceptives que mar-
ca el RSIF sobre instal·lacions 
existents, que presenten un 
estat de conservació molt pre-

cari per no haver estat inclo-
ses en la regulació normativa 
vigent. 

Altres trets destacats, dels 
quals també s’ha fet ressò  
la Taula, són la publicació 
de la Guia tècnica d’aplicació 
del RSIF, la preparació d’una 
guia genèrica de mesures 
d’estalvi energètic aplicable en 
el sector o l’aplicació del nou 
impost pels gasos fluorats. 

Finalment, un dels objec-
tius principals de la Taula és 
difondre entre els agents del 
sector els canvis normatius 
més rellevants per a aquesta 
branca de la seguretat indus-
trial. En aquest sentit, el 6 de 
novembre de 2013 va tenir 
lloc la Jornada d’Aplicació 
i Desenvolupament del Re-
glament de Seguretat per a 
Plantes i Instal·lacions Frigo-
rífiques, destinada principal-
ment als instal·ladors. 

La següent jornada sobre  
aquesta matèria és prevista 
per al 26 de febrer. Va destina-
da als tècnics facultatius que 
dissenyen, projecten i dirigei-
xen aquestes instal·lacions. 
Per a més informació accediu 
a www.enginyersbcn.cat/ins-
tallacionsfrigorifiques. n
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Agents que hi participen:
—  Direcció General d’Energies, Mines i Seguretat Industrial.
—  Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
—  Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
—  Organismes de control autoritzats a Catalunya per actuar en aquest sector. 
—  Gremis d’instal·ladors (FERCA, AGIC, ASFRICAT, etc.).
—  Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració.
—  Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías.
La secretaria de la taula és rotativa entre els col·legis i durant els anys 2013 i 2014 
recau en el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

objectius:
—  Crear grups tècnics reduïts per treballar temes específics.
—  Proposar possibles revisions dels procediments administratius que afecten 

les instal·lacions i els agents.
—  Detectar la necessitat de formació dels agents i promoure-les.
—  Detectar la necessitat d’actuacions de difusió i informació, i promoure-les.
—  Obtenir indicadors d’incidents/accidents d’aquesta classe d’instal·lacions.
—  Analitzar el sector des de l’òptica de noves amenaces i oportunitats.

dAVId JIMÉNEz  l  Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN 
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El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya ha tingut una reunió amb Antoni Castellà, 
secretari d’universitats i Recerca, per parlar de conver-
tir en grau el títol d’enginyer tècnic industrial, perquè 
es considera desproporcionat el model actual, pel que fa 
tant a la dedicació com al cost.

El Consell de Col·legis de Catalunya treballa  
per convertir en grau el títol d’enginyer tècnic 
industrial

d’esquerra a 
dreta, Antoni 
Castellà, 
secretari 
d’universitats 
i Recerca; 
Estanis Trepat 
i Miquel 
darnés, 
secretari i 
vicepresident 
del Consell 
de Col·legis 
d’Enginyers 
Tècnics 
Industrials de 
Catalunya.

Miquel Darnés, vicepresi-
dent del Consell i degà de 
Barcelona, i Estanis Tre-
pat, secretari del Consell, 
han explicat a Antoni Cas-
tellà, que s’hi ha mostrat 
molt receptiu, la necessitat 
de crear un grup de treball 

format per la UPC, la Ge-
neralitat i el Consell a fi 
d’establir un sistema que 
garanteixi l’accés al grau 
d’una manera molt més 
assequible i raonable. Es 
preveu constituir el grup 
a mitjan febrer. n

Reunió 
del Consell 
de Col·legis amb 
el rector de 
la uPC 

Narcís Bartina, presi-
dent del Consell, i Mi-
quel Darnés, vicepre-
sident, han mantingut 
una entrevista amb En-
ric Fossas, rector de la 
UPC, i Maribel Rosse-
lló, vicerectora de Polí-
tica Docent, per tractar, 
entre d’altres, el tema 
de l’accés al títol de 
graduat en enginyeria 
i replantejar-lo. D’acord 
amb el rector i vicerecto-
ra, el següent pas serà 
elaborar una nova pro-
posta d’accés més asse-
quible que l’actual. n
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L’aplicació dels PAU ha  
estat, però, molt limitada, 
perquè tan sols se n’han tra-
mitat uns 2.250. Ara, des-
prés de més de 3 anys, toca 
revisar el Decret, actualit-
zar-lo, millorar-ne l’aplicació 
i incorporar l’experiència 
obtinguda fins ara. 

El director general de 
Protecció Civil ha fet públic 
el projecte de modificació i 
ha obert un període de re-
flexió. Els objectius princi-
pals són millorar, aclarir, 
concretar i simplificar el 
Decret, el procediment i els 
criteris, i ajustar l’annex III 
als objectius del PAU.

En concret es fan modifi-
cacions amb relació a aques-
tes qüestions:

—  L’ajust del temps de confi-
nament al risc.

—  La implantació del Pla  
el primer any del PAU i el 
fet d’efectuar-ne el man-
teniment.

—  El primer informe d’im-
plantació quadriennal al 
cap de dos anys de l’ho-
mologació.

—  La potenciació dels simu-
lacres com a mecanisme 
de control.

—  El procediment per acre-
ditar entitats (d’avalu-
ació i control), integrat 
en el procediment del 
Departament d’Interior 
(s’introdueix el concepte 
de control).

—  L’aclariment dels òrgans 
tramitadors i homologa-
dors.

—  L’acreditació de tècnics, 
principalment a través 
de la formació (el tràmit 
d’experiència per a les 
administracions).

—  La possibilitat de reconèi-
xer tècnics acreditats de 
fora de Catalunya.

—  La pèrdua i la suspensió 
de l’acreditació de tèc-
nics.

—  El fet d’haver-hi dos 
únics annexos (IA i IB). 
L’antic IB queda inte-
grat.

—  La possibilitat d’una or-
denança municipal per 
ampliar el catàleg.

—  El procediment especial 
per a activitats tempo-
rals, periòdiques, etc. 
amb terminis ajustats.

—  El fet que les activitats 
de l’annex IB que com-
prenen més d’un muni-
cipi passin a tràmit de la 
Generalitat.

—  La simplificació i reduc-
ció de l’annex del PAU 
municipal.

—  El fet que un concepte 
nou substitueixi el de 
dispositius de vigilància. 

—  La identificació i l’avís 
de totes les activitats en 
horari de funcionament 
per mitjans personals o 
tecnològics.

—  L’ampliació d’activitats 
amb vigilància de segu-
retat i sistema automà-
tic de videovigilància.

—  L’eliminació de l’exemp-
ció de dispositius sani-
taris per certificat d’ar-
ribada en menys de 5 
minuts.

—  La validació del dimensi-
onament dels mitjans de 
prevenció i incendis per 
la DGPEIS.

—  Les millores per definir 
les activitats extraordi-
nàries, puntuals o espo-
ràdiques, el recinte, l’es-
pai delimitat, etc. n

Revisió del decret 82/10
sobre el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció

JORdI ARTIgA  l  Secretari d’ENGINYERS BCN

el 2010, la generalitat va aprovar el decret 82/10 d’autopro-
tecció com a desplegament de la norma de protecció civil 
(PC) relativa a les activitats i els centres que havien d’elabo-
rar un pla d’autoprotecció (Pau), i les mesures i els mitjans 
que calen per afrontar situacions de risc i d’emergència.

El projecte de 
modificació 
del Decret 
d’autoprotecció  
pretén 
millorar-lo i 
simplificar-ne 
el procediment 
i els criteris
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PREGUNTES fREqüENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT TèCNIC

L’any 2010 entrava en vigor la Llei 20/2009 
(LPCAA), que, bàsicament, derogava la Llei 
3/1998 (LIIAA). Una qüestió essencial respec-
te de la LIIAA era la separació de la interven-
ció de l’Administració en les activitats en tres 
grans camps: el medi ambient, els incendis i 
els espectacles públics i activitats recreatives. 
La conseqüència directa d’aquesta distinció 
va ser que també calia establir quina era la 
consideració de canvi substancial en cada un 
d’aquests camps. 

uNA dEFINICIó PER A CAdA ÀMBIT 
L’àmbit ambiental quedava regulat dins la 
LPCAA mateixa, però a falta del seu desenvo-
lupament mitjançant un decret, la Ponència 
Ambiental va publicar un document que conté 
els criteris de qualificació de les modificacions 
com a substancials o no substancials, d’acord 
amb la Llei estatal 34/2007, de qualitat de l’ai-
re i protecció de l’atmosfera. Aquest document 
indica que els paràmetres per considerar si 
un canvi és substancial es divideixen en cinc 
apartats relacionats amb: la dimensió de l’ac-
tivitat afectada; la producció; el volum, el pes 
i la tipologia dels residus generats; la qualitat 
i capacitat regenerativa dels recursos naturals 
que siguin afectats, i el grau de contaminació 
produïda (consum d’aigua i energia, i incor-
poració o augment de substàncies perilloses). 

L’àmbit dels incendis queda regulat amb 
la Llei 3/2010, en vigor des del maig del 2010, 
i en concret amb la definició de modificació sig-
nificativa: “els canvis en establiments, activi-
tats, infraestructures o edificis que redueixen 
les condicions de seguretat, que poden ésser 
en les condicions següents: d’accés per a la in-
tervenció dels serveis de socors, de resistència 
al foc d’elements constructius, de sectoritza-
ció i combustibilitat de materials, d’ocupació o 
d’evacuació o de les instal·lacions de protecció 
contra incendis i d’altres instal·lacions, o qual-
sevol altra variació que provoqui una exigèn-
cia superior en les condicions de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis”. 

Quant a l’àmbit d’espectacles públics 
i activitats recreatives, cal anar a la Llei 
11/2009 i al Decret 112/2010 (REPAR), que 
la desenvolupa. Aquí, es parla de modifi-
cació dels establiments i les seves instal-
lacions (article 127 del Decret) i considera 
que una modificació, sigui per transforma-
ció, adaptació o reforma, ampliació o reduc-
ció, és substancial segons el que indiqui el 
codi tècnic de l’edificació (CTE). 

Així doncs, cal anar al CTE per deter-
minar l’abast d’aquesta terminologia i ara 
més recentment complementar-lo amb la in-
terpretació de determinats conceptes sobre  
la intervenció en edificis existents arran de 
l’entrada en vigor de la Llei estatal 8/2013, 
de rehabilitació, regeneració i renovació  
urbanes. 

En aquest sentit, un canvi substancial 
va molt associat amb intervencions estruc-
turals o amb les intervencions que modifi-
quin essencialment paràmetres de segure-
tat i accessibilitat continguts als respectius 
documents bàsics del CTE (DB SI, DB SUA, 
etc.). Cal tenir present l’ordenança de cada 
municipi, atès que pot acabar regulant 
l’abast dels canvis substancials. 

Un exemple: a Barcelona l’OMAIIAA de-
termina que un canvi substancial és “qual-
sevol modificació de l’activitat autoritzada 
que pugui tenir repercussions perjudicials 
o importants en la seguretat, la salut públi-
ca o el medi ambient i, en tot cas, les modifi-
cacions o les ampliacions que impliquen un 
canvi del codi en què hagi estat classificada 
l’activitat (...) tant si el canvi es produeix en 
relació amb el mateix annex o amb un an-
nex diferent; (...) qualsevol modificació que 
alteri desfavorablement les condicions exi-
gides pel Codi d’accessibilitat de Catalunya 
o quan (...) signifiqui el seu canvi de clas-
sificació en relació amb les que estableix 
el Pla general metropolità o la normativa 
sectorial aplicable o la necessitat de complir 
condicions addicionals”. n

diferències entre canvi substancial  
i no substancial per a una activitat?

trobareu les consultes més freqüents que rep el servei d’assessorament tècnic d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat
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qüestió de pes
Bacsa, SA
amb una trajectòria solvent en el món del pesatge, bacsa ha fet tres dècades de vida en 
un sector en què és una especialista reconeguda. amb la incorporació d’una nova línia 
de balances comercials al catàleg, l’empresa de santa Perpètua de Mogoda (Vallès oc-
cidental) potencia la presència a l’estranger.

Bacsa es constituí el 1984 
com a resultat de l’emprene-
doria de José María Catalán 
i Delfín Herrero. Tots dos 
van formar-se en l’extinta 
Básculas y Arcas Pibernat 
i, coneixedors en profun-
ditat del negoci, establiren 
una empresa nova per apro-
fitar la crisi del sector i in-
troduir-hi noves tecnologi-
es des de Santa Perpètua de 
Mogoda.
 
PRESENTS EN TOTS 
ELS CAMPS
El manteniment, el disseny 
i la fabricació de bàscules 
industrials centrà l’activi-
tat de la societat. El 1992, el 
grup Precia, una multinaci-
onal francesa del sector, en-
trà a formar part de l’accio-
nariat, un fet que reflecteix 
el tarannà de l’empresa, per-
què, com afirma José María 
Catalán, “és millor arribar 
a acords i col·laborar amb 
la competència que no pas 
lluitar-hi directament”. L’ar-
ribada al segle xxi suposà 
l’externalització de la secció 
metal·lúrgica a causa de l’alt 
cost que suposava actualit-
zar les instal·lacions perquè 
complissin la normativa.  
La darrera decisió estra-
tègica de l’empresa va ser 

l’adquisició de la fàbrica 
valenciana de balances co-
mercials Igarra, gràcies a 
la qual ha ampliat el radi 
d’acció en el sector del pe-
satge. “Tot i que la tècnica i 
el concepte del producte són 
molt semblants —afirma 
Catalán —, el canal de distri-
bució del pesatge industrial 
i el del pesatge comercial són 
completament diferents”. El 
directiu de Bacsa insisteix: 

“Sempre hem optat per fer 
un producte de disseny pro-
pi i per la producció local, i 
aquest fet ha determinat la 
trajectòria de l’empresa”.

PESATgE ELECTRòNIC
Des de l’inici, Bacsa optà pel 
pesatge electrònic, una tèc-
nica incipient en la dècada 
dels 80 que posà fi a les com-
plexes bàscules mecàniques. 
“No crec que m’equivoqui 

dAVId ROMAN I xAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

José María 
Catalán (dreta) 
i delfín Herrero 
(esquerra) van 
ser els primers 
d’homologar, 
l’any 1988, 
una bàscula 
electrònica de 
gran tonatge a 
l’Estat espanyol.
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si afirmo que vam ser els 
primers d’homologar, l’any 
1988 a l’Estat espanyol, 
una bàscula electrònica de 
gran tonatge”, explica Del-
fín Herrero, actual cap del 
servei d’assistència tècnica. 
“Vam optar per l’electròni-
ca amb suport informàtic 
per pura lògica, observant 
l’evolució del sector, tot i 
que introduir la tecnologia 
nova no va ser fàcil i vam 
haver de lluitar per convèn-
cer empreses i ajuntaments 
a fi d’instal·lar bàscules que 
requerien connexió a la xar-
xa per funcionar.” 

Bacsa dissenya el softwa-
re usat per controlar els seus 
productes, gràcies al depar-
tament d’R+D, en el qual 
actualment treballen quatre 
enginyers, dos d’ells infor-
màtics. Catalán, president 
de l’Associació Espanyola de 
Coordinació de la Indústria 
del Pesatge, creu que l’evo-
lució del sector es donarà, 
precisament, en el camp del 

suport informàtic: “El tele-
manteniment suposarà una 
revolució, un estalvi per a 
usuaris i fabricants, perquè 
permetrà fer el manteniment 
de les bàscules en línia, sen-
se haver de desplaçar equips 
pesants i costosos. Caldrà, 
de primer, una adaptació de 
la normativa, ara per ara 
una de les més estrictes que 
hi ha”.  

ASSISTèNCIA TèCNICA
RÀPIdA I EFICAç
Bacsa fa el manteniment 
de les 10.000 bàscules de 
camió que ha instal·lat els 
darrers trenta anys, així 
com de moltes altres de fa-
bricants que han desapa-
regut. Això explica que el  
50 % del personal de l’em-
presa treballi en el servei 
d’assistència tècnica (SAT), 
una secció vital per al pre-
sent i futur de l’empresa, 
com explica Catalán: “Una 
bàscula en un port o en una 
línia de producció ha de ser 

operativa al 100 % les 24 
hores del dia. Una atura-
da pot tenir un cost eleva-
díssim”; per això, remarca 
Catalán, cal oferir un ser-
vei d’assistència tècnica 
ràpid i eficaç. “En aquesta 
línia, els indicadors asse-
nyalen que fem bé la feina. 
Si ofereixes un bon servei 
tècnic, hi tens molt de gua-
nyat. Crec que la capacitat 
de reacció de Bacsa és una  
de les nostres virtuts.” 

AFERS ExTERIORS
Exportar bàscules indus-
trials és difícil, perquè 
és necessari disposar in 
situ d’un SAT fiable. Per 
això Bacsa instal·la equips 
allí on té delegacions que  
poden assegurar aquest 
servei. Les oficines de Tàr-
rega, Madrid, Sevilla, Gra-
nada, València i Barcelona 
asseguren cobrir gran part 
del territori peninsular. 

Atents a 
l’evolució del 
sector van optar 
per l’electrònica 
amb suport 
informàtic: 
bàscules que 
funcionen 
connectades a 
la xarxa

L’empresa 
aposta per fer 
un producte 
de disseny 
propi i per 
la producció 
local, fet que 
ha determinat 
la seva 
trajectòria.
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Fitxa de l’empresa

Básculas y Arcas Catalunya, SA.

Activitat: empresa dedicada al disseny, la fabricació,  

la instal·lació i el manteniment de bàscules industrials i 

balances comercials.

Treballadors: 20 (a la central de Santa Perpètua de 

Mogoda).

Any de fundació: 1984.

Carrer de flassaders, 13-15 
08130 Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona) 

Tel.: 93 718 33 12
www.bacsa.es
bacsa@bacsa.es

En el pesatge comercial, 
la situació és molt diferent, 
i les vendes s’incrementen 
de forma progressiva grà-
cies al departament d’ex-
portació, creat recentment. 
Les balances de Bacsa, de 
concepció modular i fabri-
cades íntegrament amb 
acer inoxidable, són un 
producte de gamma mitja-
na-alta, destinades al petit 
comerciant de productes de 
qualitat. “Les virtuts de les 
nostres balances ens han 
empès a mirar cap a l’ex-
terior —afirma Catalán—. 
Aquesta no era una decisió 
obligada, però ens ha anat 
molt bé per compensar la 
caiguda del mercat intern”. 
L’exportació obre perspecti-
ves a aquesta empresa, peti-
ta i enèrgica: “Aguantem i 
aguantarem. Veig l’empre-
sa en bona forma —afirma,  
orgullós, Catalán— amb 
gent jove que pot tirar-la  
endavant. Un personal fan-
tàstic, el nostre principal 
patrimoni”. n
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La cèl·lula de càrrega: revolució electrònica   

Revolucionà el món del pesatge en la dècada dels 
80 i eliminà els sofisticats mecanismes tradici-
onals basats en palanques i ganivets. La cèl·lula 
de càrrega és un dispositiu electrònic que permet 
convertir una força —en aquest cas, el pes— en 
un senyal elèctric. El pes deforma el cos metàl·lic 
de la cèl·lula, que incorpora una galga extensio-
mètrica. La galga té la propietat de variar la resis-
tència elèctrica per efecte d’aquesta deformació, i a 
partir d’aquesta variació, transformada en senyal 
digital, la bàscula o balança determina el pes. El 
cos de la cèl·lula té formes diferents en funció de 
l’ús a què es destina, i sempre es dissenya perquè 
treballi en el domini elàstic. n

L’adquisició 
de la fàbrica 
valenciana 
de balances 
comercials 
Igarra ha 
ampliat el radi 
d’acció de Bacsa 
en el sector del 
pesatge.

EMPRESA



Per saber-ne més:
n   www.corchodelpais.com: lloc web del Grupo Corcho del País, una de 

les empreses més importants del ram i una de les sòcies fundadores de 
Quality Suber. 

n   Museu del Suro de Palafrugell. Fundat el 1972, aquest museu estudia i 
difon l’herència cultural i el patrimoni natural relacionats amb el món 
del suro a Catalunya. El 2012 es traslladà a la seu actual, Can Mario, una 
antiga fàbrica modernista. www.museudelsuro.cat.

n   www.icsuro.com: lloc web de l’Institut Català del Suro.

INDÚSTRIA.CAT

quality Suber, SL

Suro amb valor afegit
A Catalunya la indústria del suro inclou explotacions fo-
restals, productors de matèria primera i elaboradors de 
productes acabats. El 2013 es constituí Quality Suber, SL, 
una societat en què participen industrials i propietaris fo-
restals creada per unir esforços i facilitar la introducció 
en el mercat d’una matèria primera que necessita un pe-
ríode llarg de preparació abans de ser manufacturada, fet 
que genera uns estocs costosos. 

A la planta de Santa Coloma de Farners, Quality Suber 
fa la primera transformació i posa a la disposició de la 
indústria el suro assecat, triat i bullit. Això permet co-
ordinar les campanyes i augmenta el consum de suro de 
procedència local, especialment dens i amb les caracterís-
tiques adequades per a la tapada de vins de qualitat i cri-
ança, un mercat de més valor afegit . n

+ 43

Text de David Roman

Fotografies: ICSURO         
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Col·lectivitzar el finançament
BERTA ROIg l @bertaroig

la crisi i les restriccions del crèdit han fet agusar l’en-
giny per trobar unes altres fórmules de finançament. el 
crowdfunding o micromecenatge, nascut a partir del model 
de donacions i vinculat sobretot amb el sector cultural, es 
presenta avui com una alternativa en auge per a projectes 
emprenedors que necessiten capital.  

En pocs anys el crowdfun-
ding o micromecenatge s’ha 
fet un lloc entre les alterna-
tives per finançar emprene-
dors. L’auge d’aquesta pràc-
tica, nascuda en el sector 
cultural, ha generat el llan-
çament de diverses platafor-
mes especialitzades que a 
poc a poc es fan un lloc. Tot 
i que encara és una pràctica 
força informal i resulta difí-
cil tenir xifres oficials sobre 
el seu volum, el sector calcu-
la que el 2011 les platafor-
mes de crowdfunding van 
arribar a canalitzar, apro-
ximadament, 1.500 milions 
de dòlars al món, un volum 
que es pot haver duplicat  
el 2013.

dIFERENTS MOdALITATS
Però no totes les operacions 
de finançament que mou 
el crowdfunding tenen la 
mateixa naturalesa. Una 
de les opcions més esteses 
i més fidels a l’origen del 
micromecenatge és oferir 
als petits inversors una re-
compensa no monetària a 
canvi de la seva aportació. 
Normalment, es tracta d’al-
gun reconeixement públic 

—com per exemple, una 
menció als títols de crèdit 
d’una pel·lícula— o d’un 
pagament en espècie, com 
la possibilitat d’assistir a la 
preestrena del film, seguint 
l’exemple d’una pel·lícula fi-
nançada en part o totalment 
amb aquesta fórmula. Gene-
ralment, la classe de recom-
pensa es fixa en funció de 
l’aportació que fa el particu-
lar, i aquesta acostuma a ser 
de quantitats modestes. 

Com que ha evolucio-
nat cap a una fórmula de 

finançament d’start-up, el 
crowdfunding també ha 
adaptat els seus models de 
recompensa als inversors. 
Així, els emprenedors obren 
la porta a obtenir una petita 
participació en l’empresa a 
canvi de l’aportació que fa 
el petit inversor. En aquest 
cas, el crowdfunding deixa 
de ser pròpiament microme-
cenatge i es converteix en 
una inversió de risc que pot 
oferir, però, una rendibilitat 
atractiva. 

FINANçAR PROJECTES 
A TRAVÉS dE LA xARxA 
A l’Estat espanyol hi operen 
una desena de plataformes 
especialitzades a obtenir 
fons per a nous projectes 
emprenedors. La majoria 
han sorgit a Catalunya, com 
és el cas de Nestarter (a la 
imatge), que opera des del 
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MANAGEMENT PER A ENGINYERS MANAGEMENT PER A ENGINYERSMANAGEMENT PER A ENGINyERS

d’Extremoduro a Stallone

Una de les primeres experiències de crowdfunding en 
el món de la música el va protagonitzar el grup extre-
meny Extremoduro. El 1987, quan molt poca gent al 
món coneixia el concepte de micromecenatge, aquest 
grup va posar a la venda paperetes de 1.000 pessetes 
per finançar la gravació de la seva maqueta a canvi 
d’una còpia del disc per als petits inversors. Els líders 
d’Extremoduro es fixaven en una pràctica que comen-
çava molt tímidament als EUA i al Regne Unit. Des 
d’aleshores el creixement del micromecenatge ha estat 
imparable, especialment en la darrera dècada, i avui 
fins i tot estrelles consolidades de Hollywood, com l’ac-
tor Sylvester Stallone, recorren a aquest sistema per 
finançar-se la darrera pel·lícula. n
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gener de 2013  i que se cen-
tra en projectes de negoci 
2.0. Els emprenedors que 
s’anuncien en aquest por-
tal sol·liciten aportacions 
que es mouen entre 2.000 i 
17.000 euros. Els seus im-
pulsors afirmen que Nestar-
ter ha nascut amb la volun-
tat d’omplir el buit deixat 
per les caixes d’estalvis. 
Una altra plataforma que 
uneix emprenedors amb po-
tencials petits inversors és 
Nuuuki, que en pocs mesos 
ja ha rebut més de 450 pro-
jectes que tenen un marge 
d’inversió una mica més alt, 
fins a 115.000 euros.   

EL CROWdLENdINg
Un pas més enllà del 
crowdfunding és el crowd-
lending, és a dir, préstecs de 
particulars a empreses. Ja 
no es tracta d’aportar capi-
tal a canvi d’una petita par-
ticipació en previsió d’una 
rendibilitat futura mitjan-
çant dividends o plusvàlu-
es, sinó de deixar diners a  
empreses amb una certa tra-
jectòria a canvi d’un tipus 
d’interès pactat. Aquí el risc 
és considerablement més pe-
tit que en el crowdfunding, 
però l’inversor no accedeix 
en cap cas a l’accionariat de 
l’empresa i la rendibilitat 
acostuma a ser inferior. 

Es tracta d’una pràctica 
molt més nova que el mi-
cromecentage i que encara 
és molt verda a Catalunya. 
La plataforma Arboribus és, 
ara com ara, una de les po-
ques que ofereixen aquesta 
alternativa de finançament, 
especialment indicada per a 
microempreses i empreses 

Presentació del llibre Crowdfunding en l’àmbit de l’enginyeria, d’Eric Rivera 
Butzbach (ENGINYERS BCN, 2014); 2 d’abril a les 19 h. Tecnoespai.
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petites i mitjanes que tenen 
un accés difícil als mercats 
tradicionals de crèdit. De 
fet, Arboribus ha estat la 
primera plataforma de tot 
l’Estat espanyol a tancar 
una operació de finança-
ment per aquesta via. Això 
va ser al juliol del 2013 i 
a hores d’ara ja ha tancat 
sis operacions amb un vo-
lum total de 162.340 euros 
i a un tipus mitjà d’interès  
del 7,91 %. 

TENdèNCIA dE FuTuR
A pesar que l’auge del 
crowdfunding i el crowdlen-
ding d’aquests darrers anys 
ha coincidit amb la crisi eco-
nòmica i la necessitat de les 
empreses d’obrir vies alter-
natives de finançament, el 
sector defensa que aquesta 
classe d’inversions ha arri-
bat per quedar-se. Aquesta 
pràctica no solament és de-
guda a la necessitat de les 

empreses de diversificar les 
fonts de finançament, sinó 
també perquè els particulars 
busquen alternatives noves 
d’estalvi i d’inversió amb 
rendiments atractius. Amb 
tot, la progressió que tin-
guin aquestes vies dependrà 
molt del marc regulador que 
fixin les administracions. Hi 
ha pocs països que hagin 
aprovat normes per regular 
aquesta activitat —els an-
glosaxons—, però a Europa 
encara manca un impuls de-
cidit dels governs. n

Més nova és 
la pràctica del 
crowdlending,
que facilita  
el préstec 
de particulars 
a empreses
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ESTIGUES Al DIA

El balneari de Caldes de Boí està si-
tuat al cor de la vall de Boí, a 1.500 
metres d’altitud, envoltat d’un pai-
satge sorprenent de llacs, rius i 
salts d’aigua. Entre els atractius 
principals d’aquesta zona hi ha el 
centre termal i els seus programes 
de salut, que aprofiten les aigües 
termals que sorgeixen de 37 brolla-
dors en una superfície de 24 hectà-
rees de jardins. 

Les aigües del balneari de Cal-
des de Boí són mineromedicinals, 
presenten una variada composició i 

estan a temperatures molt diferents, 
des de 4 fins a 56 ºC. Una opció per 
gaudir-ne sense haver-se d’allotjar a 
l’hotel és fer un “dia relaxant a Cal-
des de Boí”, una proposta que inclou 
un circuit termal complet de setanta 
minuts (sauna, bany turc, dos jacuz-
zis, piscina de recuperació, pedilu-
vi, dutxa escocesa bitèrmica, dutxa 
amb essències, dutxes de Cuba, dut-
xa nebulitzant i màquina de gel). 

A més, inclou un massatge local 
de 25 minuts i un dinar o sopar a 
la carta al restaurant del balneari. n

Exposició
LE CORBuSIER
CaixaForum · Fins a l’11 de maig

El CaixaForum de Barcelona presenta 
una panoràmica de l’obra i la vida d’un 
dels arquitectes més influents del se-
gle xx. El francosuís Charles-Édouard 
Jeanneret-Gris, més conegut pel pseu-
dònim Le Corbusier, va ser pioner en 
els estudis de millora dels habitatges 
de les classes més baixes i va proposar 
noves formes d’arquitectura eficient en 
ciutats molt poblades. Va ser un artis-
ta multidisciplinari amb una obra que 
inclou la pintura i la fotografia, de ma-
nera que uneix l’art i l’arquitectura. La 
mostra fa un itinerari complet per totes 
les fases de l’obra de l’arquitecte a tra-
vés d’una col·lecció extensa de dibui-
xos, pintures, projectes arquitectònics 
i maquetes d’edificis.

Teatre
dOñA ROSITA LA SOLTERA
TNC · Del 27 de febrer al 6 d’abril

El director català Joan Ollé estrena al 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) la 
seva versió d’un dels grans clàssics 
de Federico García Lorca, Doña Rosita 
la Soltera o el lenguaje de las flores. 
Rosita, interpretada per Nora Navas, 
és una noia òrfena que viu a casa dels 
seus oncles, a Granada, i que es veu 
obligada a separar-se del seu promès, 
que marxa a l’Argentina amb la seva 
família. Abans de marxar, però, aquest 
promet a Rosita que tan aviat com pu-
gui tornarà per casar-s’hi, si ella està 
disposada a esperar-lo. La noia espe-
ra, però la situació es prolonga durant 
anys. Carme Elias, Mercè Arànega i En-
ric Majó també formen part del reparti-
ment d’aquesta gran producció.

Música
NANA MOuSKOuRI
Palau de la Música · 21 de febrer

La cantant Nana Mouskouri és un mite 
no solament per als grecs. El seu can-
çoner poliglot (francès, castellà, anglès 
o alemany) l’ha feta popular més en-
llà d’Europa. Per celebrar els 79 anys,  
ha tornat als escenaris amb el Happy 
Birthday Tour, en el qual, amb el seu 
variat repertori de temes pop, es-
tàndards del jazz, cabaret, chanson 
francesa, bandes sonores, música 
religiosa, clàssica o òpera recorda els 
compositors i lletristes que l’han inspi-
rada a través dels anys, entre els quals 
destaquen Quincy Jones i Michel Le-
grand. El concert que oferirà al Palau 
de la Música Catalana de Barcelona 
forma part del programa del 15è Banc 
Sabadell Festival del Mil·lenni.

SAlUT I MéS

Jornada de relax a Caldes de Boí
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Text cedit per la revista Descobrir Catalunya.
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