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“La gran obra de la Mancomunitat va ser 
feta per professionals, tots enginyers”
Jordi Casassas, catedràtic d’Història  
Contemporània de la UB i nou president  
de l’Ateneu Barcelonès 

S. Folch, SA 
Lligar el futur

MIT: un ecosistema
de talent

i oportunitats





LLes sigles PC s’identificaven, 
durant moltes dècades, amb 
els partits comunistes dels 
països llatins. A partir dels 
anys vuitanta, també van co-
mençar a fer referència al per-
sonal computer. La pregunta 
és: necessita el Col·legi un PC? 
És clar que si hom es refereix 
a un partit comunista, la res-
posta és no. Ni tampoc a cap 
altre, de partit, perquè com a 
Col·legi hem de procurar man-
tenir-nos lluny de qualsevol 
influència partidista. Neces-
sita un personal computer? 
Tampoc, perquè actualment 
disposem d’un parc actualit-
zat i suficient d’ordinadors. 
El que sí que necessita de ve-
ritat el Col·legi és un Projecte 
Compartit (PC). Volem que el 
nostre projecte de Col·legi del 
futur sigui un PC. Un projec-
te que no es redueixi a assolir 
objectius i a obtenir resultats, 
perquè tot projecte reflecteix i 
promou uns valors fonamen-
tals, un model de relacions 
personals i socials, una visió 
de l’ésser humà i una com-
prensió concreta de la realitat. 
I de tot això cal parlar-ne, i cal 
treballar per aconseguir-ho. 
Així doncs, hem de veure el 
Col·legi com un PC amb el seu 
registre i amb el seu estil, sen-
se que això impliqui perdre 
l’essència del passat.

La nostra Junta ha rebut 
un col·legi endreçat, sane-
jat econòmicament, amb uns 
serveis que funcionen raona-
blement bé i ben valorats pels 
usuaris, amb unes relacions 
institucionals excel·lents, i 
ben situat tant en la societat 
com en els mitjans de comuni-
cació. Però ara li cal una sac-
sejada, com a tota empresa o 
institució cada cert temps. Li 
cal obrir les finestres perquè 
hi entri aire fresc; si no, cor-
rem el perill que la bona fei-
na feta fins ara se’n vagi en 
orris. Això enllaça amb el PC 

que necessitem. Hem de ser 
capaços entre tots i totes de 
construir un nou col·legi que 
ens engresqui i que ens doni 
seguretat respecte als canvis 
conjunturals que es van pro-
duint i que es produiran. La 
feina no és fàcil, però tenim el 
capital humà, el coneixement 

i la voluntat suficient per in-
tentar-ho, si més no. Volem 
que tothom (col·legiats, equip 
humà del Col·legi, proveïdors, 
col·laboradors externs, etc.) 
faci seu el projecte. De mo-
ment ja hi col·laboren els caps 
de departament i col·legiats 
per anar elaborant el pla es-
tratègic per als anys vinents. 
Però no volem quedar-nos 
aquí. Volem fer més coses per 
aconseguir, de mica a mica, 
aquest col·legi viu i participa-
tiu que necessitem. Compar-
tim el projecte?

També volem recordar-vos 
que tenim una cita impor-
tant el 24 d’abril en la Jun-
ta General Ordinària, en què 
s’ha d’analitzar i aprovar la 
gestió de la Junta. Som cons-
cients que no són, precisa-
ment, reunions divertides o 
distretes i que fan mandra, 
però la vostra sola presència 
ens dóna ànim i força per con-
tinuar treballant en temps 
complicats, però també plens 
d’oportunitats. Per acabar, us 
volem dir que ja podeu con-
sultar la memòria d’activitats 
del 2013 a l’apartat “Serveis 
per a col·legiats/Publicacions” 
del nostre web. Veureu que 
tenim un col·legi ple de vida i 
activitat, del qual ens hem de 
sentir ben orgullosos. n
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Un PC per al Col·legi del futur

EN PORTADA:

El Simmons Hall acull la residència per a estudiants de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 
Dissenyat per l’arquitecte Steven Holl, aquest edifici avantguardista completa el reconegut complex universitari.

Theknos
C o l · l e g i  d ’ e n g i n y e r s  t è C n i C s  i n d u s t r i a l s  d e  b a r C e l o n anÚ

M
er

o 
18

2
a

b
r

il
 2

0
1

4

“La gran obra de la Mancomunitat va ser 
feta per professionals, tots enginyers”
Jordi Casassas, catedràtic d’Història  
Contemporània de la UB i nou president  
de l’Ateneu Barcelonès 

S. Folch, SA 
Lligar el futur

MIT: un ecosistema
de talent

i oportunitats

Hem de crear 
un nou col·legi 
a partir d’un 
Projecte 
Compartit, que 
aporti seguretat 
davant els canvis 
conjunturals

OBSERVATORI
Miquel Darnés i Cirera l Degà
dega@ebcn.cat



INfORMACIó 
PROfESSIONAL 
Notícies d’interès sectorial

32

OPINIó
El preu del futur

EN SEGONS
El MIT: generador d’idees, 
catalitzador de coneixement

SOSTENIBILITAT
El futur de la pesca

INfORMACIó 
COL·LEGIAL
Notícies d’ENGINYERS BCN

COMISSIONS
Comissió de Cultura i Esports

INNOVACIó
Com gestionar el manteniment 
legal d’instal·lacions

06 07

26

08

14

28

Consell editorial: Jordi Artiga, Jèssica Casulà, Miquel Darnés, Marta Martí, Ricard Nogués, M. Cinta Pastor i 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: Francesc Amer, Carles Borràs, Anna Carrió, Jèssica 
Casulà, Joaquim Elcacho, Jordi Garriga, Pere Garriga Solé, Jordi Giménez, Jordi Goula, David Jiménez, Pere Rodríguez, Berta Roig, David Roman i Montserrat 
Vila. Imatges: Bryce Cickmark; Xavier Corbella; Patrick Gillooly; Marc Javierre; Justin Knight; MIT; Oriol Nin; Sàpiens, i Wikipedia. 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

ARTICLE TèCNIC
L’equilibratge hidràulic en  
instal·lacions de calefacció 
i climatització

29
 

EN PORTADA

20 El MIT:  
un ecosistema de 
talent i oportunitats

Des de fa un segle i mig, l’Institut de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT) és una fàbrica de científics, enginyers 
i emprenedors que excel·leixen en la investigació científica, 
l’educació i els negocis. La innovació, la tecnologia, la 
recerca i una variada oferta educativa en ciències físiques  
i enginyeries l’han convertit en una universitat politècnica 
de referència mundial amb un model educatiu propi.

ENTREVISTA

16 Jordi Casassas
Catedràtic d’història 
contemporània de la UB

L’abril de 1914 s’inaugurava la Mancomunitat de 
Catalunya, liderada per Enric Prat de la Riba. Avui, cent 
anys després, no podem entendre la Catalunya moderna 
sense tenir present la gran obra de la Mancomunitat. 
Parlem amb l’historiador Jordi Casassas, pioner en la 
reivindicació del paper dels professionals en la història 
de la Catalunya contemporània.
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La pregunta del mes

la introducció de les noves tecnologies canviarà la manera 
d’ensenyar i de fer recerca a les universitats?

Els resultats de l’enquesta manifesten una majoria absoluta a 
favor del “SÍ”.

90 % sí.

no. 

ns/nC

Creieu que el nou rebut de la llum  
significarà un estalvi per al consumidor?

opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENqUESTA DEL WEB

TOTAL dE VOTS: 44

5 %

Del 22 d’abril  
al 8 de maig

“Tramitació administrativa de projectes 
d’activitats. En línia”   
Aquest curs vol ensenyar a definir el mapa de 
tramitacions, seqüències a seguir, relacions i 
dependències entre les diferents normatives i els 
tràmits associats, com també a determinar un 
procediment lògic i a facilitar una guia per a la 
tramitació d’activitats i obres associades. Té una 
durada de vuit hores, que es faran en línia del 22 
d’abril al 8 de maig.

6 de maig

“Dones enginyeres: presència, visibilitat, 
equitat”
Seguint el cicle de conferències sobre la igualtat de 
gènere i la paritat que organitza el Col·legi, presentem 
Pilar Carresquer, doctora en Sociologia, que tractarà de 
les actuacions més innovadores en què es combinen 
una presència més gran de les dones en oficis i 
activitats científiques i tècniques i la seva visibilitat en 
aquest àmbit. Tindrà lloc el 6 de maig a les 19 h a la 
sala d’actes del Col·legi. 

12 de maig

Iniciació a la internacionalització  
Ramón Cami, gerent de l’àrea d’iniciació a la 
internacionalització d’ACCIÓ, planteja un conjunt de 
preguntes sobre la possibilitat d’internacionalitzar una 
empresa. L’acte serà el dia 12 de maig a les 19 h a la 
sala d’actes del Col·legi.

14 de maig

Sessió informativa sobre l’Ordenança 
municipal de terrasses de l’Ajuntament  
de Barcelona
Aquesta sessió informativa vol donar una visió de 
conjunt sobre aquesta matèria i exposar el pla 
d’implantació i el pla d’accions fixat per l’Ajuntament 
de Barcelona per a la implantació progressiva de 
l’Ordenança de terrasses, publicada el 31 de desembre 
de 2013. Es farà el dia 14 de maig a les 19 h a la sala 
d’actes del Col·legi.

20 i 22 de maig

Aspectes tècnics de seguretat en màquines 
noves i en ús
Amb aquest curs es pretén explicar com afecten les 
modificacions normatives el conjunt de les màquines en 
cada cas i ensenyar a enfocar la seva actuació. Dies 20 i 
22 de maig de les 17 a les 21 h al Tecnoespai.
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5 %

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

90 %

5 %

5 %

ABR.

MAIG

OBSERVATORI  
DE LA IGUALTAT
Conferència “Dones enginyeres: 
presència, visibilitat, equitat”
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OPINIó
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

El preu del futur
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Veient Mark Zuckerberg a la 
fira de Barcelona, amb el seu 
“uniforme” i els seus fans en 
un entorn més propi d’un con-
cert de rock, i sentint les seves 
afirmacions rotundes, imprò-
pies d’un noi que encara no 
ha fet 30 anys, no vaig poder 
evitar pensar que la seva em-
presa, Facebook, té un valor 
a la borsa de 175.000 milions 
de dòlars i que les noves tec-
nologies fan miracles..., o ho 
sembla. Va explicar amb una 
certa prepotència que compra-
rà WhatsApp per 19.000 mili-
ons de dòlars, una empresa de 
missatgeria que arrasa a Eu-
ropa, però que té competidors 
importants a Àsia, Rússia o als 

mateixos Estats Units. No vaig 
poder evitar pensar si érem al 
2014 o havíem tornat al 2000, 
el gran moment de les anome-
nades puntcom. I em vaig de-
cidir a mirar els números per 
veure la solidesa d’aquesta se-
gona onada d’ebullició tecnolò-
gica. I el que vaig veure no em 
va tranquil·litzar. De Whats-
App no se’n sap pràcticament 
res, perquè no cotitza a la bor-
sa. Només en sabem que té una 
cinquantena d’enginyers i que 
Facebook la compra pagant 42 
dòlars per cada abonat i que si 
el preu estipulat fos el seu va-
lor a la borsa, seria el mateix 
que la multinacional tèxtil 
GAP, que té 135.000 treballa-

dors i unes vendes de 16.000 
milions. Es paga, doncs, futur 
suposant que no li passi com a 
les seves antecessores en el ne-
goci o que una competidora no 
li mengi el terreny. 

Bé, passem a Facebook. 
Els seus números també em 
fan una certa por. Els inver-
sors estan fent una bombolla 
esperant no sé ben bé què. La 
forma més habitual de mesu-
rar-ho es veient el que està dis-
posat a pagar per l’empresa, i, 
en concret, pels beneficis que 
obté. És l’anomenat PER (Price 
Earnings Ratio) que relaciona 
la cotització amb el benefici per 
acció. A Facebook, el PER és de 
102. Vol dir que per cada do-
lar de benefici l’inversor està 
disposat a pagar-ne 102, una 
barbaritat! Pensem que a Goo-
gle en paga 38 i a Yahoo! 28. 
Si paga això és perquè creu 
que el benefici pujarà molt en 
els propers anys... o perquè es-
pera vendre la setmana vinent 
més car... (pura especulació). 
Però potser em preocupa més 
que es paguin 20 dòlars per 
cada dòlar d’ingressos —fona-
mentalment, publicitat— de 
la companyia. Un rang molt 
elevat que em recorda els que 
es coïen en els temps de Terra 
cap allà al 2000. En només 21 
mesos de cotització el valor de 
Facebook ha augmentat en un 
140 %, quan al maig del 2012 
es discutia si el preu de sorti-
da era inflat. “Només miren 
els PER els dinosaures finan-
cers; avui compten els rangs; 
són empreses diferents, són 
les noves tecnologies”, em van 
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EN SEGONS

Què tenen de comú 77 Mas-
sachussets Avenue, l’infinite 
corridor, Noam Chomsky i 
Gobind Khorana? La res-
posta és fàcil per a qui hi 
hagi estat: són noms rela-
cionats íntimament amb el 
MIT. S’hi entra per la porta 
principal al número 77 de 
Massachusetts Avenue i 
s’avança pel mític infinite 
corridor, que canalitza un 
flux incessant de persones 
cap als diferents departa-
ments i edificis de l’Institut. 
El MIT és un centre de co-
neixement en el sentit més 
ampli del terme on es gene-
ren idees i aquestes es con-
creten en un teixit empre-
sarial i de recerca com n’hi 
ha pocs al món. Aquesta 
veritable xarxa de centres 
d’excel·lència té el MIT com 
un dels nodes principals, 
juntament amb l’altre para-
digma del lideratge acadè-
mic, la veïna universitat de 
Harvard. Tot i ser un centre 
de referència en enginye-
ria, cal destacar que el MIT 
acull recerca capdavante-
ra en àmbits tan diversos 
com la lingüística (Noam 
Chomsky) o l’elucidació 
dels secrets del codi genètic 
i de l’estructura de les pro-
teïnes (Gobind Khorana). 
Aquesta multidisciplina-
rietat és un dels actius més 
interessants del MIT. La 

El MIT: generador d’idees, 
catalitzador de coneixement

munió d’investigadors pro-
vinents de tots els racons 
dels cinc continents que hi 
aterren per fer-hi la tesi 
doctoral, estades postdocto-
rals o fins i tot per esdeve-
nir-hi professors és especta-
cular. El MIT es nodreix de 
talent i genera talent en un 
ambient únic que a vega-

des s’ha contraposat al més 
“elitista”, suposadament, de 
la universitat de Harvard, 
amb la qual col·labora en di-
versos centres i iniciatives. 
Una de les característiques 
d’aquest centre és la seva 
capacitat per acollir idees 
noves i per fomentar la crea-
tivitat, tan necessària per 
fer recerca d’alt nivell. Des 
de l’entrada fins a l’edifici 
Eastgate, a l’altre costat de 
l’Institut (prop de l’estació 
de metro de Kendall), pas-
sant per l’infinite corridor, 
podem fer el recorregut fí-
sic d’un viatge iniciàtic per 
un indret mític que deixa 
una empremta inesborrable 
a tot aquell qui el fa. n  

7

Pere Garriga Solé
Professor de l’Escola d’Enginyeria  
de Terrassa i de la Facultat d’Òptica  
i Optometria de la UPC 
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etzibar en una conferència cap 
al 1999 quan em mostrava 
crític amb el que passava amb  
les puntcom.

Fins aquí els números. Em 
direu que els temps han canvi-
at respecte als de la bombolla 
dels puntcom. Cert. No es pot 
comparar la quantitat d’usua-
ris d’Internet, ni l’amplada de 
banda, ni el cost d’iniciar una 
empresa emergent, avui infini-
tament més baix, ni la publici-
tat en línia... Doncs, malgrat 
totes aquestes diferències, tinc 
un cert recel. No puc oblidar 
un dels axiomes de la borsa, 
que en moments d’una cer-
ta excitació se solen oblidar. 

“Quan s’inflin les cotitzacions 
i l’explicació sigui, simple-
ment, que ara és tot molt di-
ferent, malfia-te’n...”. Vegeu 
què es deia als crítics quan al 
2000 Juan Villalonga, llavors 
president de Telefónica i ex-
company de pupitre d’Aznar, 
va pagar 12.500 milions de dò-
lars per Lycos a través de Ter-
ra: “De desagraïts el món n’és 
ple. Entenem realment la nova 
economia i els moviments que 
s’hi produeixen? No devem es-
tar, més aviat, envoltats d’’apre-
nents de bruixot borsaris’ que 
es regeixen per criteris passats, 
de l’època en què ells sabien fer 
negocis?”, escrivia el professor 
E. Dans, de la Universitat de 
Califòrnia (UCLA). Pocs anys 
després, Terra venia Lycos per 
78 milions de dòlars, unes 160 
vegades menys que el preu  
de compra... n 

 

Sentint els nous 
projectes de 
facebook  
em va semblar 
tornar al 2000 i  
al gran moment 
de les puntcom

El MIT és un centre 
de referència en 
enginyeria, que 
també acull recerca 
capdavantera en 
altres àmbits 
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INfORMACIó COL·LEGIAL

Estudiants de l’EUETIB creen un monoplaça 
elèctric per entrar en la fórmula Student

La Fórmula Student és  
una competició interuni-
versitària d’enginyeria que 
dura tot l’any i que implica 
diferents esdeveniments 
internacionals en què els 
alumnes fabriquen un cot-
xe des del no-res. 

La competició consta de di-
ferents proves estàtiques, 
com el pla de negocis, el 
disseny o l’estudi de costos, 
i proves dinàmiques, com 
l’aerodinàmica, l’eficiència, 
la resistència, l’adherència o 
l’acceleració, entre d’altres.

Un grup de 34 estudiants 
d’Enginyeria Mecànica, Elèc-
trica i Electrònica de l’Escola 
Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barce-
lona (EUETIB) ha creat un 
monoplaça elèctric per par-
ticipar en aquesta competi-
ció formant l’E-Tech Racing. 
L’equip ha basat la seva es-
tratègia tècnica a utilitzar 
les noves tecnologies tant 

en la competició automobi-
lística com en la part elèctri-
ca, amb la qual cosa ha optat  
per la innovació tècnica i la 
sostenibilitat.

El projecte E-Tech Racing, 
a més de basar-se en la com-
petició, es fonamenta en els 
estudis tècnics, en el treball 
en equip i en la superació 
de les dificultats sorgides, i 
té el suport de professors de 
l’EUETIB. El capitanegen Jo-
fre Béjar com a team leader i 
Núria Reverte com a associa-
te director. 

El projecte de l’EUETIB va 
sorgir de l’interès d’aquest 
grup per portar a terme un 
projecte sostenible i de futur. 
Gràcies als patrocinadors 

s’ha pogut executar. Cal dir 
que, segons José López Ló-
pez, director de l’EUETIB, 
l’E-Tech Racing té garanti-
da la continuïtat a causa del 
gran interès mostrat pels 
estudiants i perquè, tal com 
explica ell mateix, “trobo 
molt bé aquesta iniciativa, 
clarament multidisciplinà-
ria, que permetrà d’adquirir 
maduresa professional als 
integrants de l’equip i mos-
trar les habilitats personals 
dels nostres estudiants en 
l’àmbit de l’enginyeria in-
dustrial. El projecte permet 
d’aplicar coneixements ad-
quirits amb l’objectiu de re-
soldre un problema o de do-
nar-hi la millor solució”. n

Per a més informació: www.etechracing.com
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Nova tarifa elèctrica: ningú no n’està content

El divendres 28 de març va 
ser aprovada pel Consell de 
Ministres la nova tarifa elèc-
trica. TV3 va sol·licitar a Mi-
quel darnés que, com a degà 
d’ENGINYERS BCN, expli-
qués en el Telenotícies 3/24 
els avantatges i desavan-
tatges d’aquest nou sistema  
de tarifa.

Miquel Darnés va explicar 
que el consumidor notarà poc 
l’estalvi en el rebut de la llum 
—si és que n’hi ha, d’estal-
vi—, perquè el cost de l’ener-
gia elèctrica tan sols cons-
titueix, aproximadament, el  
35 % del cost del rebut, fet que 
desencoratja els esforços per 
estalviar energia. Un 45 % del 
rebut té a veure amb aspec-
tes com primes especials de 
règim (renovables més coge-
neració, carbó nacional, cost 
extra a les illes i Ceuta i Me-
lilla, etc.), més el famós dèfi-
cit tarifari, que suposa 2.200 
milions a l’any i que trigarem 
uns quinze anys a eixugar. El  
20 % restant són impostos 
(IVA més l’impost elèctric). 

També va dir que el Col-
legi no veu aquest sistema 
nou de tarifa com una solució 
i que cal fer una auditoria del 
sistema elèctric per establir 
un model sostenible energè-
ticament i econòmicament i 

fixar un preu real per al con-
sumidor. Va afegir que la res-
ta de costos que actualment 
formen el rebut de la llum po-
den anar a càrrec dels pressu-
postos de l’Estat, encara que 
ell ho veia difícil, atès que en 
aquesta situació els costos es 
comptabilitzarien en el dèficit 
de l’Estat i la Unió Europea 
fixa uns límits de dèficit que 
no s’assolirien amb aquest 
canvi d’imputació.

Finalment, el degà d’EN-
GINYERS BCN va opinar que 
fins ara cap govern no ha 
volgut afrontar el projecte 
de fer una reforma energè-
tica profunda i que, malgrat 
la seva complexitat, avui en 
dia és imprescindible, perquè  
cal definir quin model ener-
gètic es vol seguir.

En el Telenotícies vespre 
es va emetre una declaració 
de les que va fer el degà. n

dos moments 
de l’entrevista 
que es va 
emetre el 28 
de març al 
Telenotícies 
3/24 en 
què Miquel 
darnés va 
opinar sobre 
la nova tarifa 
elèctrica.
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Nova Ordenança de terrasses de Barcelona

Premi al millor expedient del grau en Enginyeria 
de Disseny Industrial d’Elisava

L’Ajuntament de Barcelona 
ha editat la Guia Informati-
va de la Nova Ordenança de 
Terrasses de Barcelona, que 
ja havia publicat a finals de 
l’any passat. La nova Orde-
nança vol fer més homogè-
nia la implantació de terras-
ses a la ciutat.

La raó d’aquesta nova Orde-
nança és el creixent augment 
de noves llicències i la diver-
sitat normativa en aquest sec-
tor i vol millorar l’espai públic 
i la convivència ciutadana.

La Guia reflecteix els re-
quisits per aconseguir o reno-
var una llicència per a la cor-
recta instal·lació de terrasses 
a Barcelona i té com a objec-

El degà d’ENGINYERS BCN, 
Miquel darnés, va lliurar a 
Blanca Guasch el premi al 
millor expedient del grau en 
Enginyeria de disseny In-
dustrial d’Elisava.

En un acte que va tenir lloc 
a la seu del Col·legi, EN-
GINYERS BCN va premiar 
Blanca Guasch pel millor ex-
pedient acadèmic del grau 
en Enginyeria de Disseny In-
dustrial de la promoció 2012-
2013 de l’Escola Superior de 
Disseny i Enginyeria de Bar-
celona, Elisava. El premi va 
consistir en una tauleta digi-

tal i un diploma commemora-
tiu. A l’acte hi va ser present 
Javier Peña, cap d’estudis 
del grau en Enginyeria de 

Disseny Industrial. Blanca 
Guasch va aprofitar la seva 
presència al Col·legi per col-
legiar-se. n
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tiu explicar la correcta instal-
lació de terrasses als carrers, 
places, rambles... També in-
clou ubicacions, distàncies o 
els elements que componen 
la terrassa dins l’entorn on es 
vol posar i els requeriments 
administratius. Amb aquesta 
guia l’Ajuntament preveu im-
pulsar l’activitat econòmica 
de la ciutat.

ENGINYERS BCN, sempre 
sensible a les novetats del seu 
entorn, organitzarà una ses-
sió informativa sobre l’orde-
nança municipal de terrasses 
de l’Ajuntament de Barcelona 
el proper 14 de maig de 2014, 
a les 19 h a la sala d’actes del 
Col·legi on entre d’altres s’ex-
plicaran les principals nove-

tats introduïdes i s’exposarà 
el Pla d’implantació i el Pla 
d’accions previst per l’Ajunta-
ment per a la implantació pro-
gressiva de l’Ordenança. n 
 
Inscripcions a 
www.enginyersbcn.cat/agenda
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Joan Ribó, nou director de l’informe 2014  
de l’Observatori del Risc

L’informe de l’Observatori 
del Risc és una publicació de 
l’IDES (Institut d’Estudis de 
la Seguretat), del qual ENGI-
NYERS BCN n’és patró jun-
tament amb el COEIC. En les 
dues darreres edicions, en va 
ser el director el col·legiat Jo-
sep Maria Rovira i Vilanova, 
exdirector general d’Endesa 
a Catalunya. Ara Joan Ribó 
i Casaus, que va ser degà 
del Col·legi des del 2005 fins  
al 2013 i actualment forma 
part de la Junta de Govern, li 
agafa el relleu.

Enguany l’Observatori del 
Risc porta per títol “Enginye-
ria i seguretat a la Catalunya 
del futur”. 

Aquest informe serà ela-
borat sobretot per membres 
de les comissions professio-
nals dels dos col·legis. S’hi 
tractaran temes transversals 
per al país, com ara la segu-
retat industrial, la seguretat 
contra incendis, la legalitza-
ció d’activitats o el medi ambi-
ent. L’informe de l’Observato-
ri del Risc es publica cada any  
des del 2001. n

Joan Ribó i 
Casaus va 
ser degà del 
Col·legi durant 
el període 
2005-2013 i 
forma part de 
l’actual Junta 
de Govern.

Per a més informació: www.seguretat.org

ACOMIADA´T 
D´ULLERES I LENTILLES

AL MILLOR PREU

SOL·LICITA LA TEVA 1ª CONSULTA MÈDICA 93 362 49 90 / clinicabaviera.com

PATRICIA JULVE
es va operar de miopia 
i astigmatisme a 
Clínica Baviera

[  C I R U R G I A  R E F R A C T I V A  L À S E R  ]  [  V I S T A  C A N S A D A  ]  [  C A T A R A C T E S  ]  
IMPRESCINDIBLE PRESENTAR 
a la 1ª visita a Clínica Baviera. 

Tarifa General: 995€/ull. Tarifes vàlides per a tractament làser. Excepte Lasik/Lasek 
Z-100. Promoció vàlida des de 01/04/14 fins el 30/06/14. No acumulable a altres ofertes.

Consulta mèdica preoperatòria 35€

NOMÉS 

FINS AL 30

DE JUNY

ACREDITACIÓ DE 

col·legiat

Promoció exclusiva per membres
i familiars directes del

Barcelona · Girona · Hospitalet · Mataró · Reus · Sabadell · TarragonaTARIFES I  PROMOCIÓ VÀLIDES NOMÉS A LES CLÍNIQUES DE CATALUNYA
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Procediment de nous subministraments  
d’Endesa Distribución Eléctrica

Es gradua la darrera promoció  
d’enginyers tècnics industrials a l’EUSS

ENGINYERS BCN organitza-
rà, el 28 d’abril, una jornada 
per presentar les funcions 
principals dels nous sub-
ministraments d’Endesa 
distribución Eléctrica.

La jornada, que tindrà lloc 
a la sala d’actes del Col·legi, 
la faran tècnics de la ma-
teixa empresa i servirà per 
explicar no sols la gestió 
d’aquests nous subminis-
traments, sinó també totes 
les qüestions relacionades 
amb la seva contractació, 
és a dir, s’explicaran qües-
tions que van de la fase de 
sol·licitud a la d’acceptació, 
execució i posada en servei 
de les instal·lacions, pas-

Més de cent titulats en 
Enginyeria Tècnica Indus-
trial van rebre el diploma 
corresponent en l’acte de 
graduació a l’Escola Uni-
versitària Salesiana de Sa-
rrià (EUSS). 

sant per la fase d’estudi, 
emissió de condicions tècni-
ques i econòmiques 

En la conferència es po-
saran sobre la taula tots  
els aspectes relacionats amb 
els canvis principals de 
la regulació del sector 
sorgits de la publicació 
del Reial decret 1048, 
del 27 de desembre de 
2013, que estableix el càlcul 
de la retribució de l’activitat 
de la distribució elèctrica i 
que afecta els reials decrets 
1955/2000 i 222/2008.
També es farà un repàs 
dels canvis que recull el va-
demècum d’instal·lacions 
d’Endesa, i en la part final 
de la sessió hi haurà un 

El degà d’ENGINYERS 
BCN, Miquel Darnés, va ser 
el padrí de l’acte i va enco-
ratjar els joves enginyers a 
formar part de la gran famí-
lia del Col·legi com a mitjà 
per desenvolupar la carrera 
professional amb garanties. 
Va ser el darrer cop que es 
graduen alumnes en Engin-
yeria Tècnica Industrial, 
perquè l’any vinent els ti-
tulats seran graduats en 
Enginyeria de l’Àmbit In-
dustrial, en aplicació del pla 
Bolonya. 

Procediment de nous 
subministraments 
d’Endesa Distribución 
Eléctrica. 28 d’abril a les 
18.30 h a la sala d’actes 
del Col·legi.  
Inscripcions a www.
enginyersbcn.cat/agenda

A la vetllada hi van ser pre-
sents el director de l’Escola, 
Carles Rubio; el secretari  
general del Consell Interuni-
versitari de Catalunya, 
Claudi Alsina; el president 
de la Fundació Rinaldi, 
Francesc Riu, i el vicerec-
tor de la UAB, Manel Sabés. 
El Col·legi té un acord de 
col·laboració amb l’Escola i 
periòdicament fa presenta-
cions del Col·legi entre els 
seus estudiants per donar a 
conèixer la institució i pro-
moure la precol·legiació. n

torn de preguntes relaciona-
des amb totes les qüestions 
explicades. n

Un moment 
de l’acte de 
graduació a 
l’EUSS.

12
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La seu del Col·legi va ser l’escenari es-
collit per a l’acte de signatura del con-
veni entre ENGINYERS BCN i Gas Na-
tural Distribución. 

Miquel Darnés, degà d’ENGINYERS 
BCN, i Juan Manuel Belda, director de 
distribució de la zona est de Gas Na-
tural Distribución, van signar, el 20 
de març, un acord important de col-
laboració amb l’objectiu de fomentar i 
organitzar activitats per a la millora 
formativa i cultural dels col·legiats, 
i fer programes conjunts de formació 
contínua en el sector energètic.

La voluntat d’ambdues entitats és 
que l’acord permeti de promoure el 
desenvolupament energètic sostenible 
i també la informació i la formació dels 
col·legiats i dels agents del sector. Per 
realitzar aquests i uns altres punts del 
conveni, el Col·legi oferirà les seves 
instal·lacions perquè durant el primer 
semestre de l’any en curs s’hi facin 
dues jornades tècniques. 

ENGINYERS BCN difondrà notícies 
relacionades amb les novetats energè-
tiques que Gas Natural Distribución 
aporti a la societat. n

ENGINYERS BCN i Secot han signat 
un conveni de col·laboració per fomen-
tar l’activitat empresarial entre els 
col·legiats, generar emprenedors i do-
nar-los suport en l’orientació empresa-
rial. Aquest conveni va ser signat el 20 
de març per Miquel Darnés, degà d’EN-
GINYERS BCN, i Daniel Cañardo, pre-
sident de Secot. L’acord implica que els 
experimentats membres de Secot donin 
l’ajuda necessària als col·legiats que en 
necessitin per orientar-los en tots els as-
pectes relacionats amb l’emprenedoria i 
amb els processos de creixement i conso-
lidació empresarial.

El Col·legi concertarà els serveis de 
mentoring de Secot per satisfer les ne-
cessitats d’orientació dels col·legiats 
que vulguin crear una empresa. L’acord 
també determina organitzar conferènci-
es temàtiques, jornades de reflexió o uns 
altres serveis a la seu del Col·legi.

Amb aquest conveni ENGINYERS 
BCN vol donar tots els mitjans possibles 
als col·legiats que vulguin crear una 
empresa o desenvolupar nous projectes 
i oferir-los l’orientació i l’experiència 
dels membres de Secot. n

CONVENIS

ENGINYERS BCN i Gas Natural dis-
tribución han signat un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu de difon-
dre les millores en el sector energètic 
i millorar la formació dels col·legiats i 
dels agents del sector.

ENGINYERS BCN i SECOT signen un 
conveni de col·laboració amb l’objectiu 
de donar orientació empresarial als 
col·legiats i fomentar entre ells l’acti-
vitat emprenedora.

Més informació a www.gasnaturaldistribucion.com Més informació a www.secot.cat



COMISSIONS

Comissió de Cultura i Esports

La Comissió de Cultura i Es-
ports es va crear l’octubre 
de 1998 i ara està formada 
per 154 col·legiats, segons 
el darrer cens de gener 
d’enguany. Té un caire cla-
rament familiar i és oberta 
a tots els membres del nos-
tre col·lectiu que hi vulguin 
participar respectant les ide-
es socials, polítiques i religi-
oses de cadascú. 

En la reunió del dar-
rer dimarts de cada mes, 
es proposa una sortida 
cultural i gastronòmica 
per conèixer les diferents  
comarques i poblacions de 
Catalunya. Entre les activi-

tats de l’any 2013 destaquen 
les visites a museus, fàbri-
ques i altres indrets (Museu 
dels Carros i Eines del Camp, 
de Valls; castell de Montes-
quiu; Centre del Ruc Català 
i santuari de Queralt; fàbri-
ca de xocolata Simon Coll, a 
Sant Sadurní d’Anoia, i les 
caves Llopart) i els viatges 
a la Cerdanya i el Conflent,  
i als Ports de Beseit, a la 
Terra Alta.  

La Comissió està ober-
ta a col·laborar amb les al-
tres comissions i amb els  
departaments del Col·legi. 
És voluntat de tots els mem-
bres de la Comissió acollir 

les vídues dels companys 
traspassats perquè conti-
nuïn gaudint de les nostres 
activitats. Animem tots els 
companys a inscriure’s a la 
Comissió i a participar-hi 
activament a fi d’aportar les 
seves idees per millorar les 
nostres activitats. 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
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d’esquerra a 
dreta, Albert 
Planas,  
Josep Maria 
Aguilà i 
domènec 
Tubert.

14

ACTIVITATS

El 6 de març, proposada per la Comissió de Seguretat 
contra Incendis i Emergències, a la sala d’actes del Col-
legi es va fer una conferència sobre la seguretat contra 
els incendis en aparcaments i la seva normativa. Pre-
sentada i moderada per Òscar Rosique, president de la 
Comissió, la van fer Jordi Asín, oficial en cap del Parc 
de l’Eixample del Servei de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvament (SPEIS) de l’Ajuntament de Barcelona; 
Pere Martínez, tècnic de l’SPEIS de Barcelona i cap de 
guàrdia de Bombers de Barcelona; Meritxell Pineda, 
assessora en seguretat, i Toni Izquierdo, president de 
la Comissió de Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil 
d’ENGINYERS BCN. 

Van començar la sessió parlant de l’experiència 
treta de dos casos reals d’incendis en aparcaments a 
la ciutat de Barcelona totalment oposats, tant en danys 
com en el temps d’actuació per extingir-los.

També van tractar del passat, present i futur de la 
normativa. Quant al futur, la jornada va servir per co-
nèixer que la normativa es va basant en les propietats 
dels possibles nous materials utilitzats en la construc-
ció d’aparcaments.

 En la part final de la conferència, van donar el seu 
parer sobre la gestió de l’emergència, començant per 
la importància d’una caracterització correcta de les ti-
pologies d’aparcaments. n

Propera reunió: dimarts 29 d’abril a les 18 h a la sala d’actes del Col·legi.
Pròximes activitats: sortida a Aiguafreda, visita a la granja ecològica Salgot (24 de maig), i caminada a l’Ermita de Sant 
Ramon, a Sant Boi del Llobregat (14 de juny).

Casos reals d’incendis en aparcaments: experiència, normativa i reflexions
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“Sempre he tingut curiositat  
per saber com es feien les coses”
César Rojo, enginyer tècnic en disseny Industrial  
i fundador de Cero design

ANNA CARRIó l Text  CERO dESIGN l Fotografia  

RETRAT PROfESSIONAL

“Sempre he tingut clar que 
volia treballar per a mi”, 
confessa, i ho ha fet. L’any 
2001 en César va entrar a 
estudiar una enginyeria tèc-
nica de Disseny Industrial a 
l’Escola Superior de Disseny 
i Enginyeria de Barcelona 
(ELISAVA). Durant els tres 
anys que hi va estar va ex-
perimentar amb tot el que 
fins llavors l’havia apassi-
onat: les motos i les bici-
cletes. “He corregut com a 
mountainbiker professional 
durant molts anys”, afegeix. 
“Suposo que la curiositat 
per saber com funcionen 
les coses em va portar a es-
tudiar una enginyeria”, ex-
plica. Tot i que després no 
s’hi va especialitzar, això 

no va suposar un entrebanc  
per desenvolupar tot el que  
havia après. 

La seva trajectòria pro-
fessional no és gaire llarga. 
Tot just acabada la carrera, 
va treballar en quatre o cinc 
empreses, sempre vinculat 
amb l’enginyeria i complint 
diferents funcions. “Em vaig 
posar a treballar de seguida 
com a freelance en l’àmbit 
de les bicicletes”, afirma, i 
l’any 2010 es va llançar a la 
piscina per fundar Cero De-
sign, un espai com pocs n’hi 
ha a Espanya, en què l’engi-
nyeria i el disseny conviuen 
d’una manera harmònica 
per desenvolupar projectes 
de disseny de producte, dis-
seny gràfic, programació i 

enginyeria. “El disseny sem-
pre m’ha agradat; l’enginye-
ria, al final, són productes 
que tenen una base bastant 
forta de disseny”, afirma  
en César.

Orgullós de tot el camí 
recorregut, pocs poden pre-
sumir d’haver liderat el 
projecte de disseny del nou 
model Mondraker Podium, 
de Mondraker, una empre-
sa espanyola que produeix 
bicicletes de muntanya d’alt 
rendiment; d’haver aconse-
guit el repte de dissenyar 
una moto d’enduro de Gas 
Gas, una marca especialitza-
da en motocicletes de trial, 
enduro i quads, o d’haver 
creat el selló amb què deu 
pilots van córrer el mundial 
i el quart campionat espa-
nyol de velocitat amb grans 
resultats. “Tothom s’ha de 
modernitzar, buscar noves 
maneres d’entendre les co-
ses i entendre què demana 
la gent”, conclou. I és que 
en César té un llarg camí  
per recórrer. n

Una carrera per desenvolupar
César Rojo té tot just 32 anys i ha aconseguit viure d’una de 
les seves passions: el disseny industrial. D’actitud tranquil·la 
però amb una iniciativa i una empenta molt fortes, sempre mira 
endavant. Aquest jove enginyer va fundar, l’any 2010, Cero 
Design (www.wearecero.com), un estudi pioner a Catalunya 
situat a la ciutat de Barcelona que uneix dues grans disciplines, 
com són el disseny i l’enginyeria. n

El 2010 funda Cero Design, un 
espai on l’enginyeria i el disseny 
conviuen per crear productes 
com el nou model de bicicleta d’alt 
rendiment de Mondraker



Mancomunitat i enginyeria tenen el seu punt  
de trobada a l’Escola Industrial de Barcelona,  
on el maig de 1914 Enric Prat de la Riba 
inaugurava l’Escola del Treball, predecessora  
de l’actual EUETIB, per respondre a les 
necessitats d’una creixent indústria catalana.
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A
Aquest any es parla molt 
dels 300 anys del 1714, 
però molt poc del centenari 
de la Mancomunitat de Ca-
talunya. És injust?
Tot és injust i no ho és. És 
evident que el tricentenari 
del 1714 té molts elements 
de lligam amb el procés de 
la consulta, la qual cosa li 
fa adquirir una gran im-
portància. Però és que el 
1714 també va ser molt im-
portant per a la Mancomu-
nitat. Tant, que Prat de la 
Riba mateix, el president 
de la Mancomunitat, en el 
seu discurs inaugural, el 6 
d’abril del 1914, es referia 
als 200 anys del 1714.

Què és el més important de 
la Mancomunitat, pel que 
fa al significat històric i 
també a l’acció concreta? 

Primer de tot, cal dir que la 
Mancomunitat va ser un or-
ganisme unitari que ajun-
tava les quatre diputacions 
catalanes. En principi, es 
tractava d’un instrument 
purament administratiu, 
però de seguida va adquirir 
un potencial molt impor-
tant. La Mancomunitat va 
transformar el potencial ca-
talà en acció, tot i que va ar-
rencar amb poques atribu-
cions i en un context molt 
hostil, tenint en compte tant 
les relacions amb l’Estat, 
que li va donar transferèn-
cies sense pressupost, com 
els anys de guerra social 
que es van viure del 1914 al 
1918. Jo diria que la tasca 
de la Mancomunitat és im-
portantíssima. Per arrencar 
una obra de govern per a tot 
Catalunya, va caldre un salt 

qualitatiu que va acabar de-
terminant el futur del país, 
tot i que 8 o 10 anys és molt 
poc per consolidar una obra 
de govern.

Vostè sempre ha destacat 
la importància del paper 
dels professionals i els 
intel·lectuals en l’acció de 
la Mancomunitat... 
Si la Mancomunitat va fun-
cionar, és perquè el que jo 
anomeno professionals i 
intel·lectuals ja s’havien 
mobilitzat al segle xix. Això 
va permetre construir un es-
perit o moralitat col·lectiva 
que va conduir al noucen-
tisme, que fou l’espurna que 
ho va fer arrencar tot. Enric 
Prat de la Riba, intel·lectual 
i polític, va permetre d’or-
ganitzar la intervenció dels 
professionals en la cons-

El 6 d’abril de 1914 s’inaugurava solemnement la Mancomunitat de Catalunya, 
liderada per Enric Prat de la Riba. I avui, cent anys després, no podem entendre 
la Catalunya moderna sense tenir present la gran obra de la Mancomunitat, 
transcendental en els àmbits polític, social, econòmic, educatiu i cultural. 
Parlem amb l’historiador Jordi Casassas, pioner en la reivindicació del paper 
dels professionals en la història de la Catalunya contemporània.

Jordi Casassas, catedràtic d’Història Contemporània de la UB  
i nou president de l’Ateneu Barcelonès

JORdI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

 

va ser feta per professionals,
“
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Mancomunitat
 La gran obra de la

tots enginyers”



ENTREVISTA

La col·laboració, després  
de la Guerra Civil i la dic-
tadura, i amb la revolució 
russa al mig, era molt di-
fícil. Però Catalunya és 
curiosa. De sempre hem 
tingut una voluntat esta-
dista, però sense Estat. La 
Generalitat de Tarradellas 
ja és un gran acord entre 
polítics i tècnics de gran 
diversitat. Però amb les 
primeres eleccions autonò-
miques aquesta unitat es 
va desfer. L’estratègia po-
lítica partidista va passar 
per damunt del bé col·lectiu 
i l’acció va quedar en mans 
dels polítics mentre la soci-
etat civil perdia força. Però 

és provable que ara siguem 
en una represa...

Un dels èxits de la Manco-
munitat va ser l’Escola del 
Treball i l’Escola Indus-
trial. Quina importància  
va tenir això per al desen-
volupament econòmic de 
Catalunya? 
Els esforços per crear or-
ganismes de capacitació 
tècnica han estat notables 
a Catalunya des del se-
gle xviii. Al començament  
del segle xx, això ho va or-
ganitzar la Mancomunitat 
amb la intervenció d’uns 
altres organismes. La pri-
mera etapa va ser tirar  
endavant l’Escola del Tre-
ball, ja projectada anteri-
orment. La segona va con-
sistir a integrar això en el 
disseny de la universitat 
catalana. Aleshores va in-
tervenir l’enginyer Rafael 
Campalans que va fer dues 
coses importants: coordi-
nar l’Escola del Treball amb 
unes altres escoles tècni-
ques del país per crear un 
ensenyament en xarxa i ra-
cionalitzar els estudis. I va 
fer una passa més: crear la 
universitat per als obrers, 
de manera que es van in-
troduir les humanitats en 
els estudis tècnics, que ara 
serien l’FP. Hi van interve-
nir els millors professors 
del país. Ja es pensava en 
la formació de graus tèc-
nics superiors i intermedis, 
formar quadres i elevar els 
graus intermedis i els tre-
balladors. En tots aquests 
estudis ja s’hi va introduir 
el treball pràctic, d’acord 
amb una visió molt mo-
derna dels ensenyaments  
tècnics.
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Els enginyers formats a casa nostra gaudeixen d’una 
bona reputació internacional. Fins a quin punt ho de-
vem a la Mancomunitat i la “seva” Escola Industrial?
Ho devem a la Mancomunitat i al que ja s’havia impul-
sat anteriorment, però la realitat és que aquests estu-
dis van rebre una gran revolució durant els anys 60 i 
80, quan es va crear una mentalitat universitària que 
ha revolucionat el panorama educatiu de la transició 
ençà. Sí que té una relació amb la Mancomunitat la 
idea d’enviar gent a l’estranger per formar-la. Campa-
lans mateix va anar als Estats Units a veure com s’or-
ganitzaven els ensenyaments tècnics. n
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trucció de Catalunya. Hi ha 
un moment de gran efer-
vescència, il·lusió i partici-
pació. I voluntat de servei.  
El que van fer els polítics va 
ser arribar a grans acords. 
La Mancomunitat va ser  
el fruit d’un gran acord  
polític.

Què hem d’aprendre de 
tots aquells professionals 
i intel·lectuals que van 
saber crear la Catalunya  
moderna? 
Tot. Però aquesta unitat fou 
possible en l’arrencada del 
segle xx. Després aquest se-
gle va ser violentíssim. El 
clima ja no va ser el mateix. 

“L’obsessió de Prat de la Riba era que 
cada poble tingués telèfon, carretera i 

escola pública amb biblioteca”



Al seu parer, hi ha cap 
paral·lelisme entre la crisi 
que viu el sector industri-
al català actual amb l’es-
tancament econòmic de la 
Catalunya anterior a la 
Mancomunitat?
El desenvolupament indus-
trial que hereta la Manco-
munitat tenia un sostre  
importantíssim de creixe-
ment, que era la competèn-
cia belga, francesa i europea 
en general. Hi havia una 
certa irregularitat en la pro-
ducció i una mà d’obra fàcil. 
A més, durant la Primera 
Guerra Mundial, contra tot 
pronòstic, la indústria cata-
lana va tenir una gran de-
manda dels països en guer-
ra. Això va provocar un salt 
de modernitat extraordina-
ri, però després bona part 
dels patrons enriquits no 
van reinvertir. Tot i això, la 
Mancomunitat va continuar 
projectant, i hi va haver un 
intent de salvar la crisi in-
tervenint. Això no obstant, 
avui el grau de deslocalitza-
ció fa poc comparable aquell 
moment amb l’actual.

Un dels trets definidors de 
la Mancomunitat és el seu 
vessant artístic i arquitec-
tònic. En el procés polític 
actual, falta el reconeixe-
ment de la importància de 
l’acció cultural, més enllà 
de la llengua?
No... El que falta en aquest 
moment precís són diners 
per pagar les obres. Però la 
realitat és que els arquitec-
tes i els enginyers han dis-
senyat tot el que tenim ara.
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LA PREGUNTA  
dEL dEGÀ 
 
El llegat de  
la Mancomunitat és 
impressionant: des de 
la reconstitució polí-
tica de Catalunya fins 
al desenvolupament 
d’infraestructures com 
el ferrocarril o la tele-
fonia, la creació de la 
zona franca del port de 
Barcelona, la creació  
o potenciació del Ser-
vei Geogràfic i Geolò-
gic de Catalunya,  
el Servei Meteorològic, 
etc. Quin va ser el pa-
per dels enginyers en  
tot això?

Molt important, perquè 
Enric Prat de la Riba va 
fer que la Mancomuni-
tat actués amb la idea 
que tot allò de què gau-
dia Barcelona havia de 
ser a tot arreu. Es volia 
una integració territo-
rial. La seva obsessió 
era que no hi hagués 
cap poble incomunicat. 
Cada poble havia de te-
nir telèfon, carretera i 
escola pública amb bibli-
oteca. Per tant, tot el que 
es va fer va ser gràcies al 
paper dels professionals, 
tots ells enginyers, i tots 
ells, de primer, van anar 
a l’estranger. Rafael 
Campalans, Manuel Ra-
ventós... Eren pioners, i 
molt polivalents i acos-
tumats a treballar en 
equip. Devia ser apassi-
onant de dissenyar una 
escola i un cos de funci-
onaris per a l’Adminis-
tració catalana. n
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Es pot fer cap paral·lelisme 
entre el llarg procés de 
constitució de la Manco-
munitat, sobretot pel que 
fa a la negativa inicial del 
Govern espanyol, i l’actual 
procés pel dret a decidir?
Els bastons a les rodes, cu-
riosament, no han desapare-
gut mai. Passa, però, que es 
fan evidents en el moment en 
què es volen fer coses. Això 
és així des del segle xviii. He 
dit “curiosament”, perquè el 
fet que un estat freni el des-
envolupament és una forma 
molt curiosa de fer un estat 
modern. Sens dubte, limitar, 
per exemple, el creixement 
de l’aeroport de Barcelona o 
el corredor mediterrani per-
tany a la irracionalitat polí-
tica. La vida dels pobles és 
molt complicada... Però aquí 
hi ha una constant històrica 
des de sempre.

Què ha impedit al llarg de 
tants anys aconseguir un 
encaix satisfactori de Ca-
talunya amb Espanya?
Per creure en la necessitat 
d’un encaix hi ha d’haver 
consciència de ser dues pe-
ces. Des de la perspectiva 
uniformitzadora, no hi ha 
dues peces. Per tant, no 
hi ha encaix possible. Ja 
al seu moment, tant Pujol  
com Maragall van pretendre 
d’anar a Espanya a explicar 
qui som i què volem, però 
això no ha estat possible. 
A nosaltres, l’Estat ens veu 
com aquell nen mal educat 
que fa un rot a taula justa-
ment quan tens convidats  
a casa... n

“La Mancomunitat propicia un moment de 
gran efervescència, il·lusió i participació.  
I voluntat de servei”

Més informació sobre el centenari de la Mancomunitat 
a www.mancomunitatdecatalunya.cat
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CCom si fos una pel·lícula, 
conscients de la importància 
d’estudiar en una institució 
que ja ha complert 150 anys, 
abans de fer un examen, els 
estudiants del MIT freguen 
amb la mà el nas de l’efígie 
de George Eastman que hi 
ha al campus per carregar-se 
de bona sort. Eastman va ser 
un empresari que al prin-
cipi del segle xx va fer uns 
donatius que van permetre 
finançar un nou campus 
universitari d’una institució 
que s’anava consolidant com 
a model educatiu. 

El MIT va ser fundat 
l’any 1861 pel geòleg, físic 
i educador William Barton 
Rogers a Cambridge, Mas-
sachusetts (EUA), com a 
resposta a la industrialitza-
ció creixent que experimen-
tava el país. Entre els prin-
cipis fundacionals hi havia 

El campus del MIT es troba a Cambridge (Massachusetts, EUA),  
on es va originar, des de final del xix, un model d’universitat 
politècnica que actualment és un referent a tot el món.  
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ANNA CARRIó  l  Text   

ca, les ciències polítiques o 
l’administració empresarial. 

Molts alumnes han desta-
cat en la investigació científi-
ca, el servei públic, l’educació 
i els negocis; entre ells hi ha 
personalitats de la política 
americana com Ben Bernan-
ke, president de la Reserva 
Federal, o figures reconegu-
des del panorama polític in-
ternacional com el secretari 
general de les Nacions Uni-
des, Kofi Annan, o el físic 
Richard Feynman. El premi 
Nobel ha estat entregat a 24 
alumnes d’aquest centre uni-
versitari; 44 estudiants han 
estat seleccionats al llarg 
dels anys per gaudir de la 
beca prestigiosa de postgrau 
internacional Rhodes (que 
atorga la Universitat d’Ox-
ford) i 55 han rebut el pro-
grama de beques Marshall 
(creades pel parlament del 

des de fa un segle i mig, l’Institut de Tecnologia de Massachusetts, conegut per les 
seves sigles en anglès MIT, és una fàbrica de científics, enginyers i emprenedors 
que excel·leixen en la investigació científica, l’educació i els negocis. La innovació, 
la tecnologia, la recerca i una oferta educativa molt variada en ciències físiques i 
enginyeries són els elements que l’han convertit en una universitat politècnica de 
referència mundial amb un model educatiu amb segell propi.

una aposta ferma per la tec-
nologia i una oferta educati-
va molt variada de ciències 
físiques i enginyeries, cosa 
que de seguida el va conver-
tir en un model d’universi-
tat politècnica i va cridar 
l’atenció de les indústries 
més avançades en investiga-
ció i innovació.

Al llarg dels anys, aquest 
centre s’ha anat transfor-
mant i ha format part de la 
història dels Estats Units. 
Durant la Segona Guer-
ra Mundial va col·laborar 
amb el Govern americà en 
el desenvolupament de mè-
todes de defensa, però s’ha 
mantingut fidel al concep-
te inicial. Durant la dèca-
da dels 60 del segle passat,  
el MIT va ampliar l’oferta 
formativa amb titulacions 
relacionades amb la biolo-
gia, l’economia, la lingüísti-

MIT: un ecosistema
de talent

i oportunitats
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EN PORTADA 

xements i els punts de vista 
dels estudiants. “Els nostres 
alumnes adquireixen un co-
neixement fonamental de 
les ciències i l’enginyeria, 
però també estan implicats 
en l’aprenentatge pràctic a 
través del seu treball en la-
boratoris i projectes. A més, 
cada llicenciatura té un any 
de treball del curs a la Fa-
cultat d’Humanitats, Arts i 
Ciències Socials”, ens expli-
ca Bernd Widdig, director 
d’Afers Internacionals del 
MIT. L’equip docent i tots 
els experts que participen 
en aquest projecte educatiu 
generen talent i n’atreuen 
no solament dels Estats 

Al MIT “es valoren les persones per les 
seves idees i per la seva dedicació al tre-
ball”, assegura Pere Garriga, un profes-
sor de la UPC que va tenir la sort de viure 
com treballen al MIT. “Vaig anar-hi dos 
anys com a investigador postdoctoral i 
després com a investigador visitant”. Il-
lusionat per treballar amb el premi Nobel 
de bioquímica Gobind Khorana, va trobar 
al MIT una universitat de referència, do-
tada d’un entorn molt innovador i compe-
titiu. Motivats per la ciència i la tecnolo-
gia, “els estudiants tenen l’oportunitat de 
col·laborar en projectes durant la carrera 
amb grups de recerca de referència inter-
nacional”, assenyala; és “una diferència 
bàsica respecte al nostre sistema”. “Aquí 
tenim, en general, un sistema universita-
ri funcionarial, poc pragmàtic i amb una 
resposta molt lenta als canvis”, explica 
per argumentar que copiar el model del 
MIT al nostre país, deixant a part aga-
far-ne els aspectes que es poden traslla-
dar a la nostra societat, no li sembla una 

opció gaire viable. “El MIT és un entorn 
obert, flexible, en línia i molt adaptable 
als nous canvis tant socials com tecnolò-
gics”, afirma, i afegeix que “té com a base 
una concepció pragmàtica i meritocràtica 
pròpia de la societat nord-americana”. n
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Regne Unit per a estudiants 
americans). Les dades parlen 
per si soles. 

En l’àmbit empresarial, 
el MIT també reconeix la 
trajectòria professional dels 
seus alumnes, perquè molts 
són fundadors d’empreses 
de prestigi com Intel, Texas 
Instruments, Rockwell In-
ternational o Campbell. En 
aquesta línia, cada any més 
de 400 empreses acudeixen 
al MIT per contractar es-
tudiants amb talent en els 
camps de la biotecnologia, 
les finances, la tecnologia 
de la informació i l’educa-
ció, com Google, Microsoft 
o General Electric. La seva 

escola d’enginyeria ocupa 
un dels primers llocs entre 
els programes de postgrau 
i actualment es troba en el 
quart lloc en l’Academic 
Ranking of World Univer-
sities, un estudi que analit-
za les 500 universitats més 
importants d’arreu del món 
i que també li atorga el pri-
mer lloc en l’àrea d’enginye-
ria, tecnologia i ciències de 
la computació.

EL MOdEL dEL MIT
El model educatiu del MIT 
pren per fonament el lema 
Mens en Manus (‘ment i 
mà’) i una de les seves pri-
oritats és ampliar els conei-

M
IT

El valor d’una estada a l’estranger
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Units, sinó també d’arreu 
del món. “Mirem d’oferir 
el millor ambient acadèmic 
i d’investigació possible”, 
afirma Widdig, i afegeix que 
“això inclou una interacció 
estreta amb els nostres pro-
fessors i els investigadors, 
temes de recerca d’avant-
guarda, i una important 
ajuda financera en forma de 
beques i ajuts per a estudi-
ants de grau i postgrau”.

El MIT basa el seu model 
educatiu en una democratit-
zació de l’educació. Els ci-
entífics, els enginyers i els 
emprenedors se’n benefici-
en. “Al nostre país també es 
va democratitzant l’educa-
ció d’una forma molt clara 
i profunda”, afirma Ferran 
Marqués, director de l’Esco-
la Tècnica Superior d’Engi-
nyeria de Telecomunicació 
de Barcelona (ETSETB-Tele-
comBCN). Aquest centre se-
gueix, des de l’any 2009, el 
model educatiu CDIO (acrò-
nim de concebre-dissenyar-
implementar-operar), origi-
nat al MIT al final dels anys 
90 del segle passat i que 
l’any 2000 es va establir en 
col·laboració entre el MIT, el 
Royal Institute of Techno-
logy i dues universitats 
sueques. En rebre el premi 
nacional d’educació d’engi-
nyeria Bernhard M. Gor-
don, l’impulsor del CDIO, el 
professor del MIT Eduard 
Crawley, va explicar que es 
tracta “d’una iniciativa edu-
cativa l’objectiu de la qual és 
formar els futurs enginyers 
i que està pensada per de-
senvolupar-los la capaci-
tat de concebre, dissenyar, 
implementar i operar sis-
temes reals i nous produc-
tes”. Aquest model educatiu 

Un investigador 
del CSAIL 
(Computer 
Science and 
Artificial 
Intelligence 
Laboratory) 
del MIT, prova 
un prototip de 
sensor ideat 
per als serveis 
d’emergència 
dels edificis.  

va néixer gràcies a la col-
laboració de científics, engi-
nyers, professors, professi-
onals de l’àmbit industrial i 
exalumnes del MIT.

L’EdUCACIó dIGITAL
Molts experts asseguren 
que amb l’aparició de l’edu-
cació digital hi haurà un 
canvi en el model de ne-
goci de l’educació univer-
sitària. “Encara és molt  
d’hora per poder afirmar 
que l’educació digital can-
viarà l’educació superior”, 
explica Widdig. De moment 
aquest model permet de fa-
cilitar l’accés als coneixe-
ments gràcies a iniciatives 
com la plataforma de codi 
obert edX, impulsada pel 
MIT, que treballa perquè les 
universitats ofereixin els 
seus estudis en línia. 

El campus digital ATE-
NEA de la UPC també és un 
exemple que la tasca diària 
d’una universitat ja és digi-
tal. “Aproximadament, més 
del 70 % de les assignatures 
que s’imparteixen a la nos-

El model MIT  
s’ha de construir 
des dels 
primers anys 
d’escolarització

Una prova que la imple-
mentació d’aquest model 
educatiu ha estat un èxit a 
l’ETSETB és que el proper 
congrés que celebrarà la 
iniciativa CDIO —cada any 
en fa un— tindrà lloc del 
15 al 19 de juny a l’Escola 
com a reconeixement de la 
tasca feta, que molts ja ano-
menen el model Barcelona. 
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tra escola es fan mitjançant 
el suport del campus digi-
tal”, assegura José Anto-
nio Lázaro, subdirector de 
Relacions Internacionals 
de l’ETSETB-TelecomBCN, 
una eina molt útil per “fi-
xar els exercicis que els es-
tudiants han d’anar fent al 
llarg de l’assignatura, per 
rebre correccions i comen-
taris del professor i per ava-
luar-se en alguns casos”. 

L’ETSETB és conscient de 
la gran utilitat de les eines 
d’educació digital i recent-
ment ha presentat cinc inici-
atives d’innovació educativa 
basades en cursos massius 

en línia oberts (massive 
open on-line course, MOOC), 
que ofereixen mecanismes 
per desenvolupar eines cada 
cop més potents d’educa-
ció universitària. “No crec 
que l’educació digital sigui  
capaç de substituir, per 
exemple, la pràctica en un 
laboratori amb equipament 
real”, explica Ferran Mar-
qués, “però una de les ini-
ciatives esmentades es des-
tina a generar laboratoris 
virtuals; com si es tractés de 
les pràctiques que fan els pi-
lots en un simulador de vol 
abans de les proves en un 
avió real”, conclou.

INTERNACIONALITzAR 
EL TALENT I FOMENTAR 
LA INNOVACIó
Cada any, prop de 120 estu-
diants de l’ETSETB marxen 
a fer el projecte de final de 
carrera a empreses, univer-
sitats i centres d’investiga-
ció d’arreu del món, prin-
cipalment a Europa i els 
Estats Units, i molts d’ells 
van al MIT. Alhora, l’Escola 
rep entre 90 i 100 estudi-
ants d’arreu del món. “Una 
de les nostres prioritats  
és la internacionalització”, 
assegura Marqués, “i grà-
cies al treball conjunt de  
professors i d’alumnes, és 
possible”. L’Escola de Tele-
comunicacions de Barcelona 
suposa, aproximadament, el 
8 % del total dels professors 
de la UPC —són uns 200 
docents— i el conjunt del 
professorat de l’Escola va 
participar en 39 projectes 
competitius del programa 
marc d’investigació de la 
Unió Europea, més del 20 % 
del total de projectes en què 
ha participat la UPC. “Tota 
aquesta activitat genera lla-
ços professionals entre els 
professors de la nostra es-
cola i universitats i empre-
ses europees”, afirma Láza-
ro. Sens dubte és una porta 
oberta a un ventall ampli 
de possibilitats d’intercanvi 
internacional que possibi-
lita que els alumnes afron-
tin diversos reptes tècnics i 
tinguin la porta d’entrada al 
món laboral. Tal com afirma 
el director de l’ETSETB-Te-
lecomBCN, actualment els 
exalumnes obren portes, des 
d’empreses multinacionals, 
als nous estudiants que vo-
len ser competitius interna-
cionalment.

EN PORTADA 

Mitjançant un 
STM (scanning 
tunnelling 
microscope), 
un estudiant de 
postgrau i la 
seva professora 
sondegen la 
superfície de 
la pirita per 
determinar-ne 
les propietats 
electròniques. 
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Una 
investigadora 
del MIT fent 
un experiment 
sobre els 
efectes d’estrès 
tèrmic en els 
senyals químics 
alliberats pels 
coralls.
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El model educatiu del 
MIT atreu i genera talent, 
però la necessitat de rete-
nir aquest talent continua 
sent un motiu de debat en  
l’entorn acadèmic i profes-
sional. Al MIT treballen  
per generar professionals 
i per habilitar l’entorn ade-
quat per fer néixer opor-
tunitats que permetin de 
desenvolupar aquest talent 
en un context nacional o in-
ternacional. “L’objectiu més 
important és, més que no 
pas retenir el talent, oferir 
possibilitats perquè el talent 
que se n’ha anat a aprendre 
fora torni i ens enriqueixi”, 
afegeix Ferran Marqués. 
Els programes educatius 
que s’imparteixen a les uni-
versitats tenen un paper 
molt important a l’hora de 
traspassar aquesta neces-
sitat de ser internacional-
ment competitius als seus 
alumnes, però les empreses 
han d’aprendre a valorar el 
talent amb experiència in-
ternacional, perquè supo-
sa un valor afegit de gran  
importància. 

En un moment difícil eco-
nòmicament parlant en què 
totes les qüestions socials i 
educatives són afectades per 
la situació, com es pot optar 
amb fermesa per la innova-
ció quan hi ha una falta evi-
dent de recursos? Malgrat 
la crisi econòmica que ha 
colpejat el món amb força en 
tots els àmbits i sectors, un 
model educatiu com el que 
ha creat el MIT es constru-
eix des de la base cultural 
de la població i des dels pri-
mers anys d’escolarització. 
Fomentar la creativitat, la 
iniciativa, la innovació, així 
com la investigació compor-

El model Barcelona
La UPC fa 5 anys que segueix el model educatiu del 
CDIO. Avui, gairebé 100 escoles d’enginyeria d’arreu 
del món, com la Standford University (EUA), l’Éco-
le Polytechique de Montreal (Canadà) o la Technical 
University Denmark, desenvolupen aquesta iniciati-
va. “Els projectes que es treballen són el resultat de 
compartir experiències d’èxit amb unes altres univer-
sitats; el projecte que es treballa en aquest primer curs 
és el mateix que proposa el MIT”, explica J. A. Lázaro, 
subdirector de Relacions Internacionals de l’ETSETB-
TelecomBCN. “No crec que espais d’innovació com 
Harvard, Silicon Valley o el MIT siguin copiables, 
però poden ser recreats en el nostre entorn”, afirma 
F. Marqués, director de l’ETSETB-TelecomBCN, per-
què Barcelona té capacitat d’atracció de capital humà 
i d’innovació, i acull universitats, grups i centres de 
recerca de primera línia. n

Estudiants del 
MIT mostren 
la seva creació: 
una nano-
càmera que 
permet capturar 
objectes 
translúcids, com 
ara un gerro de 
vidre, en 3D.

ta un canvi en la cultura i 
en la manera de fer d’una 
societat, i en aquest aspecte, 
la societat americana té una 
visió pragmàtica de la vida 
i una concepció social que 
es basa en els mèrits perso-
nals. “Diverses escoles de 
Barcelona han introduït un 
canvi de plantejament amb 
relació a la creativitat i l’em-
prenedoria des de primària 
i als centres d’educació su-
perior”, explica Marqués. 
“L’ETSETB col·labora amb 

un ampli nombre d’insti-
tuts d’educació secundària 
de Barcelona per oferir-los 
la possibilitat de realitzar 
petits projectes d’investiga-
ció als nostres laboratoris, 
i ofereix espais als estudi-
ants que com a resultat del 
seu treball de final de grau 
o per iniciativa individual, 
volen crear una empresa 
de base tecnològica”, afe-
geix. “Hem de ser agents 
decisius en aquest canvi”, 
conclou. n
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SOSTENIBILITAT

La UE adopta una política  
pesquera més sostenible  
 

Millores i mancances de la nova política pesquera comunitària

la unió europea avança cap a una gestió de la pesca més respectuosa amb el medi 
ambient. després d’un any de debat i negociacions, el Parlament europeu i el Consell de 
la ue van aprovar al desembre la nova política pesquera comuna (PPC), un conjunt de 
mesures que van entrar en vigor l’1 de gener d’aquest any per substituir la PPC del 2002. 

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat
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Un dels objectius principals 
de la nova PPC és facilitar la 
recuperació de la població de 
peixos, amb la qual cosa es 
reconeix que actualment el 
80 % de la població d’interès 
pesquer del Mediterrani i el 
47 % de la de l’Atlàntic són 
sobreexplotades. En aquest 
sentit, el text de la nova PPC, 
publicat al Diari Oficial de 
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la UE el 28 de desembre de 
2013, obliga els estats mem-
bres a establir quotes soste-
nibles de pesca a partir del 
2015. Cada país podrà esco-
llir les mesures i els instru-
ments per reduir la capacitat 
de les flotes i només en ca-
sos excepcionals podrà ajor-
nar aquesta obligació fins al 
2020, a tot tardar.

L’acord subratlla que els 
pescadors han de respectar 
el rendiment màxim soste-
nible (RMS), que estableix el 
límit de captures que cada 
any es poden fer d’una po-
blació de peixos sense posar 
en perill la seva capacitat de 
regeneració futura. 

D’altra banda, la PPC in-
trodueix la prohibició pro-
gressiva dels rebuigs (cap-
tures de peix no volgudes 
tornades al mar) d’acord 
amb un termini que anirà 
del 2015 al 2019. Per tal de 
posar fi a aquesta pràctica, 
que actualment no està sub-
jecta a cap limitació, la nova 
PPC obliga els vaixells a des-
carregar el 2015 almenys el 
93 % de les captures, una xi-
fra que augmentarà fins al 
95 % el 2019.

La PPC estableix nor-
mes més estrictes per a 
les flotes que treballen en 
aigües no comunitàries, 
de manera que els vaixells 
europeus només tindran 
accés a la pesca en països 
tercers quan hi hagi exce-
dents de peix a les seves ai-
gües. Aquest acord pretén 
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d’evitar que els vaixells eu-
ropeus de pesca provoquin 
la sobreexplotació dels re-
cursos dels països en via de 
desenvolupament. 

Raül Romeva, dipu-
tat europeu per ICV, vice-
president de Verds/ALE i 
membre de la Comissió de  
Pesca del Parlament euro-
peu, considera que la nova 
PPC és “un pas important” 
cap a la gestió sostenible 
dels recursos pesquers. 
Aquest eurodiputat destaca 
en especial el fet que s’ha-
gi reconegut que les ajudes 
econòmiques de la UE han 
d’anar destinades priorità-
riament als pescadors que 
actuen amb “criteris de sos-
tenibilitat i responsabilitat 
social, i que contribueixen 
més a les comunitats costa-
neres”. Aquests recursos es 
distribuiran principalment 
a través del nou fons euro-
peu marítim i de la pesca.

Tanmateix, puntualitza 
Romeva, “el resultat final 
també té mancances impor-
tants”. Així, si bé l’acord 
estableix un compromís de 
recuperar els estocs per da-

   

Impacte a Catalunya del nou fons europeu 

El nou fons europeu marítim i de la pesca 
tindrà un impacte negatiu per als pesca-
dors de Catalunya, segons la Generalitat. 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep 
Maria Pelegrí, considera molt preocupant  
que en la definició de flota costanera, apro-
vada en la PPC, s’exclogui el 65,80 % de la 
flota catalana. Això suposarà una reducció 
dels fons europeus destinats a Catalunya i 

retallarà l’accés de les embarcacions catala-
nes a ajudes com la diversificació o la subs-
titució de motors. Pel que fa a les subvenci-
ons a la parada temporal i definitiva, el text 
del Parlament europeu no inclou explícita-
ment les vedes fetes en el marc dels plans de 
gestió adoptats d’acord amb el Reglament 
de pesca del Mediterrani, a diferència dels 
plans plurianuals de les pesqueries atlànti-
ques, que sí que estan reconeguts. n

El canvi del clima només
farà augmentar la pesca  
a prop de les zones polars
En un estudi publicat el 23 de febrer a la revista Nature Cli-
mate Change per un equip internacional d’experts —entre 
ells, Gorka Merino, investigador d’AZTI-Tecnalia, centre 
tecnològic especialitzat en investigació marina i alimentà-
ria— es calcula l’efecte que tindrà el canvi climàtic, fixat 
per al 2050, a les 67 zones de pesca més importants del 
planeta. Els models preveuen una disminució important de 
la productivitat de les aigües en latituds baixes i mitjanes, 
és a dir, des de l’equador fins als cercles polars àrtic i antàr-
tic. En canvi, augmentarà la productivitat pesquera de les 
aigües de latituds altes, al voltant dels pols. n

I A MéS

munt del RMS, la nova PPC 
no defineix clarament quan 
es consideren recuperats els 
estocs de peix. A més, “és  
lamentable que, en lloc d’op-
tar per una prohibició com-
pleta dels rebuigs per a totes 
les espècies capturades, al 
final s’hagin inclòs nombro-
ses excepcions a l’acord”, in-
dica Romeva. n

L’acord 
estableix 
el límit permès 
de captures 
anuals sense 
posar en perill 
la regeneració
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Com gestionar el manteniment legal 
d’instal·lacions
les tasques derivades de les disposicions legals relatives a la gestió del manteniment 
constitueixen un àmbit en què no decideixen ni els propietaris, ni els contractistes de 
manteniment ni els fabricants dels equips. són unes tasques obligatòries conegudes 
amb el terme manteniment legal.
ANNA CARRIó l www.annacarrio.com

Inclòs dins el manteniment 
preventiu obligatori, el man-
teniment legal demana a 
crits tenir nom propi. Hi ha 
qui s’hi refereix amb les ex-
pressions inspeccions regla-
mentàries o manteniment 
per requeriment legal. Sigui 

contractació d’aquest con-
junt d’activitats preventives 
no deslliura el propietari 
de la seva responsabilitat 
respecte a l’Administració, 
fet que remarca la impor-
tància de tenir controlades 
totes les responsabilitats 
legals que afecten el man-
teniment, perquè a vegades 
amb el simple compliment 
dels reglaments no n’hi ha 
prou. En aquest sentit, es 
fa evident que el propietari 
o responsable de les instal-
lacions té dues obligacions: 
d’una banda, sol·licitar la 
inspecció legal a temps i,  
de l’altra, obtenir un resul-
tat positiu. 

Algunes empreses dedi-
cades a l’enginyeria i a la 
formació tècnica treballen 
per elaborar un programa-
ri per gestionar el manteni-
ment legal d’instal·lacions 
industrials, unes aplicaci-
ons que continguin totes 
les normatives relacionades 
amb una activitat concreta 
en un context en què la re-
gulació d’activitats indus-
trials és canviant. n

com vulgui, es tracta d’un 
conjunt d’accions amb què 
es controlen els requisits do-
cumentals per construir les 
instal·lacions, els requisits 
per executar-les, els mitjans 
humans i materials necessa-
ris per mantenir-les i el con-
trol administratiu periòdic 
del compliment reglamenta-
ri. En tot moment es treballa 
per disminuir el risc derivat 
d’aquestes instal·lacions i, 
així, evitar danys a perso-
nes, danys materials i perju-
dicis per al medi ambient.

Una planta industrial ne-
cessita que s’hi apliquin di-
versos mecanismes de man-
teniment per compensar i 
controlar la pèrdua de pres-
tacions que l’ús continu i el 
temps provoquen en instal-
lacions elèctriques d’alta 
i baixa tensió, aparells de 
pressió, instal·lacions petro-
líferes i d’incendis, aparells 
elevadors o la contaminació 
ambiental, per exemple, que 
són alguns dels equips sot-
mesos al manteniment legal. 
La seguretat motiva totes les 
accions de manteniment, i la 

Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

INNOVACIó
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L’equilibratge hidràulic per-
met que la instal·lació sem-
pre tingui la temperatura 
d’impulsió que es vol, tant si 
és un sistema de calefacció 
com de climatització. Permet 
de subministrar el cabal ne-
cessari per garantir el con-
fort tèrmic en cada estança i 
limitar el consum d’energia. 
Si les unitats terminals re-
ben el cabal adequat, poden 
funcionar en condicions no-
minals, o sigui en les condi-
cions per a les quals van ser 
dimensionades i assegurar 
tant l’eficiència energètica 
de la instal·lació com el seu 
bon funcionament, el qual 
ha de suposar un bon servei 
i evitar costos innecessaris 
de manteniment.

Una planta mal equili-
brada es pot compensar:
—  Augmentant les dimen-

sions de la bomba per 
forçar el cabal a velo-
citats suficients per a 
usuaris crítics. Amb un 
equilibratge correcte, és 
possible de reduir en un  
50 % la quantitat d’aigua 
en circulació. 

ells i la resistència de l’ai-
gua en recórrer la canona-
da. Si considerem que els 
ramals són idèntics (la ma-
teixa resistència de les ca-
nonades i dels components 
del sistema), es necessita 
establir la mateixa pressió 
diferencial a través dels ra-
mals per assegurar el cabal 
correcte en totes. Aquesta 
és la comesa d’una vàlvula 
d’equilibratge.

ARTICLE TèCNIC

l’objectiu de l’equilibratge hidràulic és crear la pèrdua de càrrega adequada a cada circuit, 
de manera que totes les unitats terminals rebin el cabal quan el necessitin, i l’escalfin i 
el refrigerin segons els valors de disseny. les vàlvules d’equilibratge limiten el cabal en 
els circuits més afavorits i asseguren la disponibilitat instantània dels cabals de disseny 
en els circuits desafavorits.
CARLES BORRÀS l Product Manager de la gamma Flow Control a standard Hidráulica

L’equilibratge hidràulic  
en instal·lacions  
de calefacció i climatització

—  Augmentant la tempe-
ratura de subministra-
ment, o sigui la tempe-
ratura d’aigua per a tots 
els usuaris. Els costos de 
calefacció d’un sistema 
desequilibrat es poden 
reduir fins a un 15 %.

La velocitat del flux entre 
el subministrament i el re-
torn es determina per la 
pressió diferencial entre 

Sistema  
de calefacció 
sense 
equilibrar. 
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ARTICLE TèCNIC

Un circuit 
està equilibrat 
hidràulicament 
si cada una 
de les unitats 
terminals rep 
en tot moment 
el cabal de 
disseny 
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Amb vàlvules d’equili-
bratge instal·lades i ajusta-
des adequadament, el cabal 
correcte segons els càlculs 
de disseny arriba a tots els 
terminals del sistema, amb 
la qual cosa es garanteix el 
confort tèrmic adequat per 
a tots els usuaris en totes 
les condicions.

BENEFICIS d’UN 
SISTEMA EQUILIBRAT
S’aconsegueix un bon con-
fort tèrmic, perquè tots els 
usuaris reben l’energia ne-
cessària en totes les condi-
cions. No hi ha un consum 
innecessari d’energia. Les 
bombes no treballen més del 
que és necessari i es redu-
eixen les pèrdues de calor a 
les canonades.

L’estalvi energètic ve de 
la combinació d’uns quants 
efectes:
—  Reduir la pressió dispo-

nible en els circuits més 
afavoridors.

—  Reduir la velocitat del ca-
bal d’aigua calenta i les 

pèrdues de calor com a 
conseqüència de reduir 
la pressió.

—  Eliminar la demanda de 
més temperatura en la 
sortida de la caldera de 
resultes d’augmentar la 
pressió als circuits més 
desafavorits.

COM TREBALLEN 
LES VÀLVULES 
d’EQUILIBRATGE?
La manera de mesurar el 
cabal és la relació que hi ha 
entre el flux que passa a tra-
vés d’un orifici i la pèrdua 
de pressió en travessar-lo. 
La lògica bàsica en totes les 
vàlvules d’equilibratge es 
basa en la fórmula del cabal:

Q = Kv x √Δp 
Q = cabal
Kv = coeficient de la vàlvula
Δp = pressió diferencial

Bàsicament, es necessita 
la capacitat d’ajustar el ca-
bal de la vàlvula per deter-
minar el cabal. Es diu que 
un circuit està equilibrat 
hidràulicament si cada una 
de les unitats terminals del 
circuit rep en tot moment el 
cabal de disseny. L’equació 

del cabal ens diu que es pot 
calcular si se saben l’àrea de 
pas i la caiguda de pressió a 
través del seu pas. Cada tub 
crea fricció en el líquid que 
hi passa. Això es transfor-
ma en pèrdua d’energia i de 
pressió. 

CLASSES dIFERENTS
dE VÀLVULES
d’EQUILIBRATGE

Vàlvula de regulació 
de pas variable
És la primera generació 
de vàlvules d’equilibratge 
i encara la coneguda més 
comunament. La diferèn-
cia de pressió es mesura a 
través del seient. Per tant, 
l’orifici entre les dues pre-
ses de pressió és variable. 
El mesurament dóna la  
pèrdua de pressió real a tra-
vés de la vàlvula. No obstant 
això, ha d’indicar la posi-
ció d’ajust de la vàlvula al  
mesurador.

Per determinar el cabal a 
través de la vàlvula, el me-
surador de cabal mesura el 
Δp. Cada dimensió de vàlvu-
la té una taula amb el valor 
Kv segons un ajustament 
donat. A la pràctica es ne-
cessiten unes quantes repe-
ticions per establir un cabal 
determinat a la vàlvula. Una 
vàlvula de pas variable as-
segura una estimació molt 
bona de la caiguda de pres-
sió generada per la vàlvula, 
però no del cabal.

Vàlvula de regulació 
de pas fix
Amb la inserció d’una tove-
ra Venturi a la vàlvula de re-
gulació, tenim una vàlvula 
de pas fix, que aporta molts 
avantatges, un dels quals és 

Vàlvula 
d’equilibratge 
dinàmic.
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la lectura directa del cabal. 
El valor Kv de la tovera Ven-
turi, on es mesura la Δp, és 
constant i no canvia en fer 
l’ajustament de la vàlvula. 

L’eix que regula la vàlvu-
la es col·loca després de les 
preses de mesurament, i el 
Δp només afecta una part de 
l’equació de cabal; el valor 
Kv a través de les preses de 
mesura no es modifica. Això 
comporta que l’equilibratge 
a la vàlvula sigui molt rà-
pid. Una vàlvula de control 
de pas fix assegura una es-
timació molt bona del cabal, 
no pas de la pèrdua de càr-
rega generada.

Vàlvula d’equilibratge 
estàtic o dinàmic?
Una vàlvula estàtica és una 
vàlvula el valor d’ajusta-
ment del qual (valor Kv) 
no es modifica amb els can-
vis en el circuit. Sigui per 
l’augment del cabal de la 
bomba o perquè les vàlvu-
les termostàtiques es tan-
quen, el valor d’ajustament  
no canvia.

La vàlvula estàtica es  
recomana per a instal-
lacions de calefacció i amb 
bombes de cabal constant. 
Per a una regulació correc-
ta es perd molt temps. Si la 
instal·lació es modifica en 
algun moment, tota la regu-
lació inicial es perd.

D’una banda, una vàlvula 
dinàmica és una vàlvula el 
valor Kv de la qual és com-
pensat per una membrana 
per mantenir l’ajustament 
constant (cabal, pressió di-
ferencial o temperatura) i 
adaptar-se a les modificaci-
ons del circuit.

Les vàlvules dinàmiques 
es divideixen en dues famí-

lies principals: les vàlvules 
de control del cabal i les vàl-
vules de control de la pressió 
diferencial. Les característi-
ques d’aquestes vàlvules són:
—  Mesurament directe del 

flux.
—  Equilibratge automàtic.
—  Posada en marxa simple.
—  Instal·lació flexible.

Amb aquestes vàlvules, es 
redueixen considerable-
ment els temps de posada en 
marxa. Si en algun moment 
la instal·lació es modifica, 
aquesta es regula tota sola i 
manté els valors assignats.
Fins ara els dissenys s’han 
elaborat combinant dife-
rents vàlvules. Actualment 
els enginyers substitueixen 
sistemes de cabal constant 
per sistemes de cabal vari-
able i bombes amb variador 
de velocitat. Les vàlvules de 

control i equilibratge inde-
pendents de la pressió inclo-
uen les funcions de vàlvula 
de control i vàlvula d’equili-
bratge dinàmic, tot integrat 
en una mateixa vàlvula.  
Els actuadors en les vàlvu-
les dels terminals són con-
trolats per BMS o per ter-
mòstats.

Com les vàlvules de con-
trol de dues vies, obren i 
tanquen per mantenir la 
temperatura que es vol, i les 
pressions en la instal·lació 
fluctuen, cosa que provo-
ca que actuï el variador de 
la bomba. Aquesta actuació 
repercuteix en l’autoritat 
de regulació de les vàlvules 
de control, que en resulten 
afectades negativament. Per 
contrarestar aquest efec-
te, s’utilitzen les vàlvules 
reguladores de la pressió  
diferencial. n

Sistema de 
climatització.



Quan Joan Ribó i Josep Miquel Aced, en-
ginyer industrial, parlaven de la proble-
màtica que tenien respecte a les diferents 
interpretacions que els tècnics municipals 
dels districtes de Barcelona feien de les 
normatives referents a les activitats de 
l’Ajuntament, van decidir d’actuar, de ma-
nera que van demanar hora a Joan Moya, 
cap de llicències d’activitats de Barcelona, 
per proposar-li de fer una taula de treball 
amb la TINSCI (Taula per a la Interpretació 
de la Normativa de Seguretat contra Incen-
dis) per unificar criteris. Poc s’imaginaven 
que posaven la primera pedra de la TAS-
COM (Taula de Debat i Seguiment dels Cri-
teris sobre les Ordenances Municipals de  
l’Ajuntament de Barcelona que s’apliquen 
en el règim d’activitats). 

Aquesta col·laboració, que va començar 
el 26 d’abril de 2005 amb la signatura del 
conveni corresponent, ha donat fruits, atès 
que s’han publicat i posat a l’abast dels nos-
tres col·lectius les circulars internes que 
l’Ajuntament ha redactat des del 2004.

COMPOSICIó I FUNCIONAMENT 
La TASCOM de Barcelona la componen re-
presentants d’Enginyers BCN, del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, de 
la Direcció d’Actuació Urbanística i de la 
Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental 
de l’Ajuntament de Barcelona. De vegades 
també hi són presents uns altres departa-
ments en funció de les qüestions a tractar. 

Es reuneix cada dos mesos i alterna el lloc 
de reunió entre els dos col·legis i l’Ajunta-
ment, dins del qual les reunions són, també 
alternadament, a Urbanisme i a Medi Ambi-
ent. La secretaria la porten exclusivament 
els col·legis en períodes d’un any. 

A les reunions es repassen els temes no 
tancats i se n’hi afegeixen de nous, sempre 
aportats pels Col·legis, sigui per l’experièn-
cia dels seus representants o per les quei-
xes rebudes d’uns altres col·legiats.

Un cop exposades les disfuncions obser-
vades, els serveis tècnics de l’Ajuntament 
les estudien, redacten les circulars internes 
i les fan públiques.

A la web del Col·legi hi trobareu les circulars:  
www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/
servei_orientacio_tecnica/tascom.html. n

FRANCESC AMER l Vicesecretari d’ENGINYERS BCN 

La TASCOM ha publicat 
les circulars internes 
que l’Ajuntament 
ha redactat des del 
2004. Són a l’abast 
dels nostres col·lectius 
a través del web 
d’ENGINYERS BCN
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Taula de Debat i Seguiment de Criteris  
sobre les Ordenances Municipals, TASCOM
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La formació continuada a ENGINYERS BCN: 
cursos, conferències i activitats abril-juny

Cursos Data
Curs Ce3X avançat 22 i 23 d’abril de 2014
retrobar-se novament amb un procés de selecció 23 i 24 d’abril de 2014
tramitació administrativa de projectes d’activitats. en línia del 22 d’abril al 8 de maig de 2014
Millora el teu CV i aprèn a fer-lo per competències (tres convocatòries) 29 d’abril, 27 de maig i 26 de juny de 2014
Marca personal i identitat digital a la recerca de feina 7 de maig de 2014
aspectes tècnics de seguretat en màquines noves i en ús 20 i 22 de maig de 2014
el rol de l’enginyer comercial: no perdis oportunitats laborals! 20, 21 i 22 de maig de 2014
Perfecciona el teu perfil personal linkedin 28 de maig de 2014
autoCad 2012 3d. Formació en línia (dues convocatòries) del 2 de juny al 6 de juliol de 2014

del 16 de juny al 20 de juliol de 2014
Manteniment i eficiència energètica en les instal·lacions de climatització. 2a edició 2, 4, 10 i 12 de juny de 2014

activitats Data
Visita guiada de la planta de compostatge de sant Cugat del Vallès 29 d’abril de 2014
Partides comentades i simultànies d’escacs (dues convocatòries) 15 de maig i 05 de juny de 2014

Conferències Data
Presentació del llibre defensors de la terra. una presentació diferent 22 c’abril de 2014
Procediment de nous subministraments d’endesa distribución eléctrica 28 d’abril de 2014
seria possible viure una dictadura en l’actualitat? 29 d’abril de 2014
solucions per a la gestió d’energies a la indústria 05 de maig de 2014
eliminació d’incidències en instal·lacions elèctriques. Casos pràctics 05 de maig de 2014
dones enginyeres: presència, visibilitat, equitat 06 de maig de 2014
sense so, no hi ha paradís: estat de l’art de l’electroacústica 08 de maig de 2014
iniciació a la internacionalització 12 de maig de 2014
el cloud monitoring a la indústria. integració de tècniques i tecnologies predictives. Casos d’èxit 12 de maig de 2014
Mesures relacionades amb l’eficiència energètica amb el multifunció testo 435 14 de maig de 2014
sessió informativa sobre l’ordenança municipal de terrasses de l’ajuntament de barcelona 14 de maig de 2014
taller d’orientació per a la mobilitat laboral dels empleats públics de les administracions locals 15 de maig de 2014
Jornada tècnica sobre sistemes de potència elèctrica (sPe), qualsevol nivell de tensió 15 de maig de 2014
Jornada tècnica sobre l’anàlisi de flexibilitat i els canvis en les normes de 2012 15 de maig de 2014
tertúlies d’economia 19 de maig de 2014
sessió pràctica del comprovador d’instal·lacions elèctriques ProFitest 0100sii de Kainos 29 de maig de 2014
transcendència de l’enginyeria: importància de la tecnologia en l’evolució de la humanitat 29 de maig de 2014
aplicació de la directiva d’eficiència energètica 2012/27/ue. Contribució del gas natural 02 de juny de 2014
tast de qualitat: obsolescència programada versus fiabilitat 05 de juny de 2014
debat tècnic: responsabilitats legals que afecten el manteniment 10 de juny de 2014
actualitat del càlcul, verificació i compensació de la petjada de carboni de producte (HCP) 26 de juny de 2014

Cursos subvencionats per a empreses 
Les empreses que cotitzen a la Se-
guretat Social disposen d’un crèdit 
per a la bonificació de la formació 
que permet als treballadors realit-
zar cursos subvencionats. Per tal de 
gestionar aquesta bonificació, cal 
posar-se en contacte amb el Depar-
tament de Formació, Comunicació i 

Màrqueting del Col·legi després de 
fer la inscripció del curs. El Depar-
tament us informarà de tots els pas-
sos a seguir i del funcionament de 
les bonificacions, que podeu consul-
tar a l’apartat: www.enginyersbcn.
cat/serveis-colegiats/formacio/for-
macio-bonificada.html. n

inscripcions i tota la informació actualitzada a www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/formacio-bonificada.html



OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT

L’enginyeria, un camp 
masculinitzat? 

el pròxim 6 de maig a les 19 h tindrà lloc a la sala d’actes del Col·legi la conferència “dones 
enginyeres: presència, visibilitat, equitat” a càrrec de Pilar Carrasquer oto, professora titular 
del departament de sociologia de la universitat autònoma de barcelona i membre del grup 
d’estudis sobre la vida quotidiana i el treball de l’institut d’estudis del treball (iet). 

Les activitats relacionades amb la ciència i la 
tecnologia sovint són camps en què la segre-
gació ocupacional és molt present. Les dones 
continuen sent minoritàries en ocupacions 
professionals tècniques, i molt especialment 
en les enginyeries. Ho hem comprovat amb 
els resultats de l’enquesta mensual d’opinió 
del web del Col·legi, en la qual us demanà-
vem: “Hi ha diferències entre home i dona en 
l’àmbit laboral en el món de l’enginyeria?”. 
La majoria de respostes, malauradament, 
han estat afirmatives. 

SEGREGACIó OCUPACIONAL
En aquesta jornada parlarem de la segre-
gació ocupacional i de la tendència que els 
homes i les dones desenvolupin les seves tas-
ques professionals en diferents ocupacions, 
de manera que s’accentua la divisió de sexes 
en feines considerades com a masculines o 
com a femenines. 

Pilar Carrasquer, professora titular del 
Departament de Sociologia de la UAB, ens 
explicarà què passa en aquest camp concret, 
del qual l’enginyeria és un exemple clar, i 
veurem de quina manera actuen des de les 
institucions europees fins a l’administració  
local, passant per les empreses i les institu-
cions educatives. 

Amb aquesta jornada, ENGINYERS BCN 
continua el cicle de conferències destinat a 
tot el col·lectiu d’enginyers, però especial-
ment a les enginyeres. Aquest cicle es va ini-
ciar el dia 6 de febrer d’aquest 2014 a la sala 
d’actes del Col·legi amb un acte que duia per 
títol “Estratègies comunicatives en el món 
professional en clau de gènere”, en el qual 
van participar Montserrat Gatell, presidenta 
de l’Institut Català de la Dona (ICD), i Estre-
lla Montolío, catedràtica de Llengua Espa-
nyola de la UB.

Us hi esperem. Vosaltres també sumeu. n

Il·lustració 
basada en 
l’escultura 
d’Emili 
Armengol que 
s’exhibeix al 
vestíbul de la 
planta noble 
del Col·legi i 
que representa 
un home i una 
dona.
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www.enginyersbcn.cat/agenda
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trobareu les consultes més freqüents que rep el servei d’assessorament tècnic d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat
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PREGUNTES fREqüENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT TèCNIC

Pregunta:

A efectos de cumplimiento de los criterios de 
evacuación de la Sección SI 3: en un uso re-
sidencial público, ¿puede considerarse válida 
una única salida de planta cuando ésta no esté 
destinada a alojamiento, por ejemplo una ter-
raza, si dicha planta está situada en un nivel 
superior al de la segunda planta por encima 
de la salida de edificio, si se cumplen el res-
to de condiciones establecidas en la Tabla 3.1 
de la Sección SI-3 (altura evacuación < 28 m,  
ocupación < 100 personas, recorridos evacua-
ción < 25 m)?

Resposta:

Aunque conforme a la SI 3-3, Tabla 3.1, una 
planta de un establecimiento de uso residen-
cial público que esté más de dos plantas por 
encima de la de salida del edificio debe tener 
más de una salida de planta, cabe entender que 
dicha exigencia no es aplicable a una planta 
de terraza visitable, por tanto no destinada 
a alojamientos, siempre que su ocupación, 
sus recorridos de evacuación y su altura de 
evacuación no excedan de los que se exigen  
con carácter general para plantas con una  
única salida. n

Consulta feta al Ministeri de Foment 
amb relació a l’aplicació del dB SI 
respecte als criteris de sortida  
de planta en ús residencial públic

El 12 de novembre de 2013 el Servei d’Orientació Tècnica del Col·legi va enviar una consul-
ta al Ministeri de Foment a instàncies d’un col·legiat que tenia problemes amb una autoritat 
municipal respecte a la interpretació de l’aplicació de la normativa en matèria de protecció 
contra incendis. 

A continuació reproduïm íntegrament la pregunta formulada i la resposta donada per 
la Direcció General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl. Les reproduïm mantenint l’idioma en 
què es va fer el tràmit per conservar la literalitat dels textos.

Difonem aquesta consulta per si interessés els tècnics projectistes.

Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | 
Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00 - www.mgc.es | e-mail: mgc@mgc.es

assistència sanitària | indemnització salut | vida i accidents

la nostra
raó de ser ets tu

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat. 



Etap Power: l’èxit
LA NOVA REVOLUCIó 
INdUSTRIAL

La recessió mundial (desen-
cadenada per les conegudes 
bombolles immobiliàries, 
d’Internet i altres segments 
financers) ha tornat a situ-
ar la indústria com a factor 
clau de la competitivitat i 
el creixement. Som en una 
nova revolució industrial en 
la qual l’energia elèctrica i 
els seus diferents experts te-
nen un paper important. 

El programari professio-
nal, avui indispensable, ha 
pres nous rumbs per res-
pondre a l’enginyeria, con-
jugant les diferents especia-
litats inseparables (com, per 
exemple, els diferents ni-
vells de tensió i corrents AC 
DC) i estalviant un temps 
incalculable.

L’energia de l’ésser humà 
es compon bàsicament d’il-
lusió i optimisme. El nostre 
món és ple de paradoxes po-
lítiques, socials, tècniques 
i financeres; per això, avui, 
l’enginyeria elèctrica es 
troba en vies de reprendre 
el lloc que li correspon per 
poder generar, distribuir i 
canalitzar aquests milers de 
gigawatts que la humanitat 
necessita i que formen el 

nucli principal de les con-
tradiccions.

ETAP, LA SOLUCIó
Etap es una suite comple-
ta i totalment integrada de 
programes d’enginyeria 
elèctrica presentades en 
forma de mòduls amb un 
menú i control comuns, 
per al disseny, càlcul, ve-
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rificació, simulació, con-
trol i manteniment des de 
la generació, transport, 
distribució i instal·lacions 
elèctriques. A la mateixa 
aplicació podreu conjugar 
diferents nivells de tensió 
des de molt alta tensió fins 
a les més baixes emprades 
en aquest àmbit, tant en 
AC com DC. n

Utilitzat per les grans empreses 
del sector elèctric

OpOrtunitat de negOci
OpOrtunitat de treball

EnginyErs i projEctEs nacionals  
i intErnacionals
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•   Estudi de fluxos de càrregues 
equilibrats, desequilibrats, 
òptims, Newton-Raphson, 
Gauss-Seidel, desacoblament 
ràpid. AC, DC.

•   Estudi de curtcircuits IEC 
60909, IEC 61363 (Naval), 
ANSI/IEEE C37 IEE 141 &399, 
GOST.

•   Estudi dinàmic d’arrencada de 
motors.

•   Estudi d’estabilitat dinàmica.
•   Estudi d’harmònics.
•   Estudis de posada a terra (pas, 

contacte...).
•   Estudi de l’Arc Flash (arc 

elèctric).
•   Coordinació i selectivitat.
•   Distribució.
•   Transport.
•   Real Time.

Els treballs propers a ins-
tal·lacions elèctriques en 
tensió exposen el personal 
a fenòmens perillosos re-
sultants dels arcs elèctrics. 
L’arc elèctric és un risc pre-
sent a tota instal·lació; per 
tant és necessari una pro-
tecció adequada, que en pre-
vingui l’aparició. Els arcs 
elèctrics no tan sols es pro-
dueixen pels CC, sino també 
per la separació en càrrega 
d’elements nus o mal aïllats 
sota tensió i sense mesures 
especials (barres, cables, ter-
minals, fusibles, etc.). 

L’impacte tèrmic d’un arc 
elèctric depèn de:
•   L’energia  incident  alli-

berada durant el procés,  

en funció de la tensió, 
corrent i temps de du-
ració...

•   Les  condicions  de  la 
transmissió del flux de 
calor, incloent-hi les 
condicions d’exposició 
i la distància de l’arc. 

Les primeres equa-
cions per determinar els 
riscos elèctrics associats 
a l’arc elèctric són intro-
duïdes per Ralph H. Lee 
el 1982.

En l’actualitat les nor-
mes utilitzades per a aquest  
fi són les d’Estats Units  
NFPA 70E-2012 i IEEE 
1584b-2011, així com la ca-
nadenca CSA Z462. 

La norma europea EN 
50110-1, de març de 2013, 
diu a l’apartat B.6.3: “En 
cas que calgui treballar prop 
d’una instal·lació elèctrica 
o sota tensió, és convenient 
avaluar-ne el risc”. n

ARC ELèCTRIC, ESTIMACIó dE L’ENERGIA CALORíFICA INCIdENT

Jornada tècnica sobre sistemes 
de potència elèctrica (SPE). 

15 de maig de 9.30 a 13.30 h. 
Sala d’actes d’ENGINYERS 

BCN. Inscripcions a  
www.enginyersbcn.cat/agenda

Genin & Garcés, SL. Representant oficial Etap España. 
www.etapesp.es
www.etap.com
Per a més informació, escriviu a info@software-gg.com

AVANç GENERAL dE TEMES TRACTATS A LA JORNAdA



  
de dalt a baix, generadors de 
càrregues de sisme i vent, i  
Interfaz AutoPIPE – STAAd.Pro

Liderant l’anàlisi de flexibilitat de canonades
L’anàlisi de flexibilitat i 
els canvis en les normes
Molts processos de les in-
dústries es duen a terme a 
una temperatura diferent 
de la temperatura ambient. 
En alguns, la temperatura 
del fluid a la canonada és 
elevada, per la qual cosa la 
canonada s’expandeix, i en 
d’altres s’esdevé a tempera-
tures fredes, cosa que fa que 
es contraguin. En tots dos 
casos es produeixen càrre-
gues en suports i equips que 
s’avaluen amb programes 
de flexibilitat per assegurar-
se l’operació. Les normes de 
canonades demanen calcu-
lar tensions primàries, això 
és la canonada com a estruc-
tura, que s’ha de mantenir 
dreta durant l’operació, i 
tensions secundàries, que 
ens asseguren que no fa-
llarà per fatiga conseqüèn-
cia de l’acumulació de defor-
macions per cicles tèrmics. 

Des dels anys cinquanta 
del segle passat, les tensions 
secundàries es basaven en 
els moments generats per 
efectes tèrmics. No obs-
tant això, per reduir costos 
s’augmenten les càrregues 
a les canonades i es redueix 
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la secció de les 
estructures que 
les suporten. 

Per això, les 
normes s’han 
adaptat tenint 
en compte al-
tres càrregues, 
i les fórmules de 
les tensions “de 
codi” s’han mo-
dificat. Des de 
2010, els B31.1 
i B31.3 exigei-
xen incloure a 
les tensions pri-
màries l’efecte 
de l’elongació 
per pressió. El B31.3 2012 
inclou les forces axials a les 
tensions secundàries. 

El programa AutoPIPE 
de Bentley Systems inclou 
totes les modificacions de 
les normes. L’AutoPIPE ge-
nera les combinacions de 
càrrega per a tensions  
de manera automàtica en 
seleccionar l’edició i poden 
comparar les tensions amb 
diferents anys de la nor-
mativa amb pocs clics. Una 
ajuda addicional és el càlcul 
automàtic dels rangs tèr-
mics. L’AutoPIPE importa 
la geometria des de gairebé 
qualsevol model intel·ligent 
3D, des de models no 
intel·ligents CAD, o importa 
la geometria d’Excel. Això 
ens estalvia temps i evita 
errors. L’AutoPIPE per-
met modelar estructura o 
importar-la i sincronitzar-

la amb STAAD.Pro. L’estudi 
inclou les deformacions de 
l’estructura i el seu efecte a 
les canonades. Igualment, 
l’estructura es calcula amb 
càrregues reals i de manera 
més ràpida i eficient.

I tot en un ambient gràfic 
Windows intuïtiu, que ens 
permet obrir unes quantes 
sessions del programa i com-
partir dades entre escenaris 
fent servir els comandaments 
de copiar o enganxar. En re-
sum, una eina que permet a 
l’analista d’estrès concentrar-
se a resoldre problemes i no 
a manipular un programa. n

Jornada tècnica sobre l’anàlisi  
de flexibilitat i els canvis  
en les normes de 2012.
15/05/2014 de 15.30 a 19.30 h. 
Sala d’actes d’ENGINYERS BCN. 
Inscripcions a  
www.enginyersbcn.cat/agenda
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Genin & Garcés S.L. Representant oficial d'AutoPIPE a España.  
Per a més informació, escriviu a: autopipe@autopipe.es



Garantir la continuïtat del servei  
i la qualitat de l’energia.  
Solucions per a una instal·lació eficient
El mes de novembre del 
2013, Legrand Group, espe-
cialista en infraestructures 
elèctriques i xarxes d’in-
formació, va celebrar una 
jornada al Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Industrials 
de Barcelona (ENGINYERS 
BCN). L’objectiu d’aques-
ta trobada, dedicada a la 
garantia de la continuïtat 
del servei i la qualitat de 
l’energia, era donar a conèi-
xer les noves solucions per 
a una instal·lació eficient. 

La jornada es va estructurar 
en tres parts: el disseny i l’ar-
quitectura d’una instal·lació 
eficient; la gestió de l’energia 
i mesura e.comunicante, i la 
qualitat de l’energia.

La ponència la va fer Ra-
fael Serrano, que és especia-
lista en formació i distribu-
ció de l’energia de Legrand 
Group. Va començar amb la 
representació d’un trèvol i 
els seus pètals com a metà-
fora per explicar que, encara 
que una instal·lació elèctrica 
es compon de diverses parts, 
les solucions són aportades 
per tot el conjunt. Així, va 
explicar als assistents la ne-
cessitat de tenir en compte 
aquests tres aspectes a l’ho-
ra de dissenyar una instal-
lació correcta i eficaç, a més 
de proposar solucions com la 
importància de la selectivitat 
en la continuïtat del servei.  

També es va tractar de 
l’evolució i del manteniment 

de les instal·lacions elèctri-
ques, i es va presentar la 
repartició IS (increased sa-
fety), un sistema que garan-
teix la continuïtat del servei 
del quadre davant les ope-
racions d’explotació, man-
teniment i evolució, i que 
va ser molt ben acollit pels 
avantatges innovadors que 
ofereix, com ara la facilitat 
i la seguretat del muntatge i 
del desmuntatge. 

D’altra banda, es va expli-
car un sistema de mesura, 
e.comunicante, que permet 
no solament de vigilar el 
consum, sinó també de detec-
tar avaries. A més, inclou un 
MODBUS RS485, que pot ser 
integrat en una instal·lació i 
que permet el mesurament 
dels principals paràmetres 
elèctrics, visibles in situ o 
bé en un telèfon intel·ligent, 
una tauleta o un ordinador. 

Amb referència a la qua-
litat energètica, es van deta-
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llar els sistemes d’alimentació 
ininterrompuda i la compen-
sació de l’energia reactiva. 
Així mateix, es van remarcar 
els avantatges de la continuï-
tat del servei i la qualitat de 
l’energia que aporta un SAI 
modular de potència, inclòs 
dins la nova gama presenta-
da per Legrand Group. 

Igualment, es van resu-
mir els possibles problemes 
en la qualitat de l’energia (so-
roll, interrupcions, mínims 
de tensió, etc.) i els produc-
tes dissenyats per solucionar 
aquests inconvenients (regu-
ladors de tensió, transforma-
dors, filtres actius, reactànci-
es, SAI...).

Per concloure la jornada 
es va tractar de la millora de 
la qualitat energètica en les 
bateries de condensadors i 
les seves característiques, i es 
van destacar els diferents sis-
temes de seguretat que tenen 
els condensadors Legrand. n
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Rafael Serrano, 
especialista 
en formació i 
distribució de 
Legrand Group, 
va donar 
a conèixer 
el sistema 
de mesura 
e.comunicante 
i la repartició 
IS.
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Lligar el futur
S. Folch, SA
Ja fa més de 70 anys que s. Folch, sa, produeix cordes, originàriament al barri de sants 
de barcelona i després a llinars del Vallès, i en ple segle xxi continua oferint un producte 
tècnic d’una qualitat reconeguda. amb un catàleg renovat i servint sectors diversos, 
l’empresa llinassenca està immersa en un procés de modernització en tots els àmbits.

Cada casa és un món. Aques-
ta dita es pot aplicar en el 
món empresarial. El sector 
de les cordes treballa amb  
un producte tradicionalís-
sim d’un origen ancestral 
amb una mecanització con-
temporània i uns materials 
de darrera generació en evo-
lució constant. És una cu-
riosa combinació de passat, 
present i futur. 

A S. Folch, SA, fabri-
quen cordes en materials 
sintètics, partint sempre 
de fibres de monofilament  
o de multifilament. El pro-

cés és simple en el concep-
te: es tracta d’anar agru-
pant fibres o grups de fibres 
mitjançant el torçament i 
el trenat; d’aquesta mane-
ra s’augmenta la secció del 
conjunt per obtenir la resis-
tència volguda. L’execució 
pràctica de la idea és bastant 
més complexa: les màquines 
de trenar i torçar treballen 
contínuament i són autènti-
ques filigranes de la mecà-
nica de precisió en què les 
molles, les lleves, els con-
trapesos, els tensors i les 
guies es combinen en uns 

dAVId ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Marc Pascual, 
cap de producció 
de S. Folch, SA, 
mostra una  
de les màquines 
de trenar, 
autèntiques 
filigranes de  
la mecànica  
de precisió.
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L’actiu més 
important 
de l’empresa 
es troba en 
l’experiència en 
el càlcul i l’ús 
dels diferents 
materials  
i tècniques  
en funció  
de l’aplicació
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conjunts que farien feliç el  
més exigent dels afeccionats  
als mecanismes. “En aquest 
ram la tecnologia ha afectat 
principalment la producti-
vitat i la rapidesa. Per això 
aquí la maquinària moder-
na conviu amb peces gairebé 
de museu, encara útils per 
a encàrrecs especials.” Així 
explica la diversitat mecàni-
ca de la planta Marc Pascu-
al, enginyer tècnic mecànic, 
actual cap de producció de 
S. Folch, SA. Defineix com 
a representant mecànic més 
singular la Folch 12, una 
màquina enorme de trenar 
de 12 pues concebuda a la 
mateixa empresa, apta per 
fabricar sense interrupció 
cordes que poden arribar a 
1.000 metres de longitud.

FIBRES, CORdILLS 
I CORdONS 
L’estructura d’una corda és 
diferent si es tracta d’un cap, 
d’una estatja o d’una drissa, 
però la podem resumir orde-
nant els elements que la com-
ponen per diàmetre creixent 
en fibra (unitat elemental), 
cordill (grup de fibres torça-
des) i cordó (grup de cordills 
torçats). El trenat i el torça-
ment d’aquests components 
donen lloc a les diferents 
famílies de productes: caps 
(obtinguts per torçament de 
cordons), estatges (obtingu-
des per trenat de 8 cordons) 
i drisses (cordes amb trenat 
doble). Els diàmetres poden 
variar des dels 4 mm de 
caps de 3 cordons o trenats 
fins als 128 mm de diàmetre 
d’unes estatges enormes per 
a l’ús naval.

La resistència i el grau 
d’elasticitat d’una corda de-
penen, a més del material 

Estatges inextensibles  
de disseny i patent propis   

L’origen de S. Folch, SA, cal buscar-lo al carrer de 
Vallespir del barceloní barri de Sants. Allí Jacinto 
Folch Salvans començà a elaborar cordes abans de 
traslladar el negoci al Vallès Oriental, on inicià, el 
1942, la fabricació, entre més productes, d’estatges 
inextensibles de disseny i patent propis. El seu fill 
Salvador va ser el responsable del desenvolupament 
tecnològic de l’empresa, especialment de la maquinà-
ria emprada en la fabricació. Teresa Folch Munné, la 
tercera generació al capdavant del negoci, va ser qui 
va donar l’empenta fabril definitiva fent créixer tant 
el catàleg com el volum de la producció. En l’actuali-
tat les seves filles Anna i Marta Mas Folch, besnétes 
del fundador, la dirigeixen i són responsables de la 
cerca de mercats nous i del procés endegat recent-
ment d’internacionalització i de professionalització  
de la gestió. n

A Llinars 
del Vallès, 
Jacinto Folch 
Salvans inicià 
la fabricació 
d’estatges 
inextensibles 
de disseny i 
patent propis, 
com demostra 
aquest 
document, 
datat el 1945, 
amb el detall 
del sistema de 
trenat.

emprat, del pas del torça-
ment i del sistema de trenat. 
L’actiu més important de 
l’empresa es troba en l’ex-
periència en el càlcul i l’ús 
dels diferents materials i tèc-
niques en funció de l’aplica-
ció. Uns càlculs que es fan a 
partir dels assaigs de tracció 
fets sobre grups unitaris de 

fibres i que mitjançant tau-
les i coeficients específics 
per a cada classe de produc-
te permeten d’aplicar els re-
sultats en cadascuna de les 
cordes. Per a proves d’assaig 
de producte final, a S. Folch, 
SA, disposen d’un enorme 
banc de proves que arriba a 
200 TM de força.
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Fitxa de l’empresa

S. Folch, SA

Activitat: empresa 

dedicada a la fabricació 

de cordes de materials 

sintètics (cordes, drisses 

i estatges) per a la 

nàutica, la indústria i  

els treballs verticals. 

Treballadors: 20.

Any de fundació: 1942.

Ctra. B-510, km 9,3
Torres folch - Apartat de 
Correus número 1 
08450 Llinars del Vallès 
(Barcelona)
Tel. (+34) 938 412 445
fax (+34) 938 412 017
www.folchsa.com
info@folchsa.com
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A S. Folch 
SA, fabriquen 
cordes en 
materials 
sintètics, 
partint sempre 
de fibres de 
monofilament 
o de 
multifilament.

EMPRESA

LA MOdERNITzACIó 
d’UNA ACTIVITAT 
TRAdICIONAL
La fàbrica de S. Folch, SA, 
ha estat sempre al mateix 
lloc: una construcció a l’oba-
ga de la Serralada Litoral 
Catalana que ha anat crei-
xent de forma quasi orgà-
nica, envoltada d’un bosc 
ufanós d’alzines i pins. El 
layout, resultat dels 60 anys 
d’activitat i amb construcci-
ons adjacents intercomuni-
cades a diversos nivells, és 
un xic desconcertant per al 
forà. No obstant això, el con-
junt funciona amb força lò-
gica, perquè els espais estan 
organitzats com a unitats 
independents de producció. 
Pascual és un dels respon-
sables del procés de moder-
nització general impulsat 
per la gerència actual. “D’un 
temps ençà hem mirat de 
canviar el funcionament 
de la fàbrica i de l’empresa 
en general. Des del punt de 
vista estrictament produc-
tiu, anem modernitzant les 
instal·lacions, hem establert 
un programa de manteni-
ment i anem implantant un 
sistema informàtic de gestió 
integral.”  Quant a l’àmbit 
comercial, S. Folch, SA, po-

tencia el mercat exterior mi-
rant d’augmentar les expor-
tacions i el tracte amb flotes 
i ports d’arreu del món,  
tot i que, com explica el cap 
de producció, l’empresa ja 
exporta, de vegades, indi-
rectament: “Ara per ara 
resulta difícil de precisar 
quina proporció de la pro-
ducció és exportació, perquè 
bona part del producte que 
fabriquem acaba en vaixells 
que naveguen a l’estranger. 
Mirem d’internacionalitzar 
el tracte amb les empreses”. 

Tots aquests canvis te-
nen per objecte reforçar el 
producte de S. Folch, SA, en 
la gamma alta de les cordes 
amb un producte d’una qua-
litat reconeguda. “No som 
proveïdors de clients que no-
més busquen preu —afirma 
Pascual—, perquè el rigor 
en la producció, el control 
de la qualitat i les auditories 
externes que garanteixen el 
producte tenen una incidèn-
cia lògica en el cost. Per als 
qui tan sols busquen preu, 
ja hi ha uns altres fabricants 
amb productes de rang infe-
rior, encara que una corda 
que duri més anys, com és el 
nostre cas, a la llarga suposa 
un estalvi.” n

“El rigor en  
la producció 
i la qualitat 
encareixen  
el producte.  
Però una corda 
de gamma alta, 
que dura més 
anys, a la llarga 
és un estalvi”



Per saber-ne més:
l  Rodalia de Renfe: les unitats 446 i 447 —exteriorment, pràcticament iguals— encara circulen per 

la xarxa ferroviària estatal. Un simple bitllet d’una zona permet de comprovar in situ el nivell del 
treball d’Associate Designers.

l  www.ramonbigasdisseny.com: lloc web del dissenyador Ramon Bigas amb una documentació 
gràfica abundant sobre les unitats de rodalia i altres projectes en el camp del transport.

l  Viquipèdia: les sèries 446 i 447 de RENFE tenen unes entrades completes i ben estructurades 
en aquesta enciclopèdia en línia, en les quals hi ha uns enllaços interessants amb publicacions 
del ram. L’estudi de disseny AD-Associate Designers també hi té una 
entrada breu.

INDÚSTRIA.CAT

Unitat 446
Un dels millors trens 
de rodalia del món
A mitjan dècada dels anys 80 Associate Designers rebé l’encàrrec de 
dissenyar els nous trens de rodalia de RENFE. Amb Ramon Bigas al 
capdavant, aquest estudi barceloní treballà en un disseny que mirava 
de satisfer les necessitats d’un servei que RENFE volia replantejar per 
aproximar-lo al funcionament del metro. La premissa principal era acon-
seguir uns trens fiables, amb una arrencada i una parada ràpides, i amb 
uns accessos que facilitessin l’entrada i sortida dels passatgers. Després 
de dos anys de projecte en què s’havien tractat amb rigor tots els detalls 
interiors i exteriors (ergonomia, il·luminació, economia de producció, 
facilitat de manteniment...), el 1989 entraven en servei les unitats 446, 
considerades un dels millors trens de rodalia del món. Dos anys més 
tard començaven a circular les 447, amb una motorització més adequada 
a les distàncies mitjanes que en permetia l’ús en serveis regionals. n

+ 43

Text de David Roman

Fotografies: Arxiu Ramon Bigas
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Més emprenedors i més formats
BERTA ROIG l @bertaroig

a pesar de la crisi, la proporció de la població adulta que 
vol iniciar un projecte empresarial a Catalunya continua 
creixent. Ho posa de manifest el darrer informe de l’obser-
vatori sobre emprenedoria geM, que també palesa un cert 
canvi en el perfil de l’emprenedor, que guanya formació i, 
per tant, afronta projectes més innovadors. 

L’emprenedoria no és in-
compatible, ni de bon tros, 
amb la crisi. És veritat que 
el context econòmic i laboral 
no ha aturat l’activitat em-
prenedora, però certament 
ha incidit, per exemple, en 
l’augment que hi ha hagut 
aquests anys del nombre 
d’emprenedors per neces-
sitat, és a dir, dels qui es 
llancen a crear una empresa 
més aviat per la manca d’al-
ternatives que no pas per ha-
ver detectat una oportunitat 
de negoci. Això es concreta, 
per exemple, en el fet que el 
2012 el 18,3 % de la població 
amb voluntat per empren-
dre era a l’atur, segons ex-
plica el darrer informe GEM  
per a Catalunya (Global En-
trepreneurship Monitor), 
observatori global de l’em-
prenedoria.

Segons aquest mateix 
informe la proporció de la 
població adulta a Catalu-
nya involucrada en la crea-
ció d’una iniciativa empre-
sarial va créixer més del  
15 % respecte a l’any an-
terior. És una dada clara-
ment positiva que té el con-

trapunt, però, en el fet que 
aquests emprenedors cata-
lans tenen dificultats per 
passar de l’etapa de planifi-
cació, els anomenats empre-
nedors naixents, a l’acció 
empresarial, els emprene-
dors novells. Hi ha, doncs, 
molt potencial que es queda 
pel camí i que no s’aprofita.

Tanmateix, el nivell del 
capital humà de l’emprene-
dor no ha fet sinó millorar 
en els darrers anys. Així, 
si el 2006 el percentatge 

d’emprenedors amb estu-
dis superiors no arribava al  
53 %, l’any 2012 va assolir 
el 68,3 %. La dada és impor-
tant perquè tots els estudis 
demostren que hi ha una 
relació directa entre, d’una 
banda, el nivell de formació 
dels emprenedors i, de l’al-
tra, la qualitat del nou ne-
goci i la seva capacitat per 
superar el primer any de 
vida. Així, com més estudis 
té l’emprenedor, més innova-
dor és el projecte i més dura-
da té l’empresa.

CAPACITAT FINANCERA
L’informe GEM també posa 
de manifest el pes de la ca-
pacitat financera de l’em-
prenedor a l’hora de d’ini-
ciar una nova activitat. En 
aquest sentit, el document 
explica que les persones 
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MANAGEMENT PER A ENGINYERS

MENYS EMPRENEdORES

L’informe GEM posa de manifest que si bé la voluntat 
emprenedora de les dones a Catalunya ha augmentat de 
manera constant des del 2009, la seva activitat emprene-
dora ha experimentat un retrocés important en aquest 
mateix període. Aquests dos fets palesen que les dones, 
probablement, han d'afrontar més barreres en el pas 
de la intenció a la formalització de la voluntat empre-
nedora. El 2012 la taxa d'activitat emprenedora entre 
les dones catalanes es va situar en el 4,89, a sota de la 
meitat de la masculina (10,77). Igualment, l’informe 
destaca que la reincorporació al mercat laboral de les 
emprenedores que s’han vist forçades a tancar el negoci 
encara és més difícil que no pas la dels seus companys 
homes.  n

MANAGEMENT PER A ENGINYERS MANAGEMENT PER A ENGINYERS
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que tenen més facilitat per 
avançar en les diferents eta-
pes del procés empresarial i 
sobretot les que aconseguei-
xen crear la pròpia empresa 
manifesten que pertanyen a 
famílies amb un nivell d’in-
gressos molt superior a la 
mitjana catalana. I a la in-
versa, les persones que a 
Catalunya declaren haver 
abandonat una iniciativa 
empresarial de la qual eren 
amos es caracteritzen pel 
baix nivell d’ingressos fami-
liars. En concret, l’informe 
GEM destaca que el 50 % 
d’aquests exempresaris te-
nia uns ingressos familiars 
no superiors a 20.000 euros 
anuals, mentre que aquest 
grup de renda més baixa  
només representava el  
5,5 % de la població empre-
nedora activa.

QUAN EL NEGOCI FALLA
Un element preocupant 
del retrat que fa l’informe 
GEM de l’emprenedor cata-
là és la capacitat que té per 
reincorporar-se al mercat 
laboral en cas que es vegi 
abocat a tancar el negoci.  
El 40 % dels exemprenedors 
recents van passar a una 
situació d’ocupació laboral  
a compte d’altri. El 44,8 %  
del 60 % restant afirmava 
que era a l’atur, el 24,8 %  
havia optat per jubilar-se i el  
17,3 % va passar a dedicar-se 
a tasques de la llar. Segons 
aquest informe el fet que 
augmenti el percentatge 
d’exemprenedors que passen 
a l’atur quan deixen el nego-

ci afecta la distribució genera-
cional del perfil emprenedor a 
Catalunya. Després de gairebé 
una dècada de descens de l’edat 
mitjana d’aquests emprene-

dors, el 2012 es va observar 
per segon any consecutiu un 
augment important d’aques-
ta edat fins als 40,3 anys 
respecte als 36,4 del 2010. n 
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Proporció d’emprenedors en fase inicial amb estudis superiors entre 2006 i 2012 *

emprenedors naixents (en etapa de planificació) per rang d’edat el 2010, 2011 i 2012 (%) *

* Extret de l’Informe GEM Catalunya 2012

18-24 anys
25-34 anys
35-44 anys
45-54 anys
55-64 anys

2010

41,0

39,0

35,23

25,57

22,16

9,66
7,39

27,1

24,6

4,25,1

32,0

15,0

8,0
4,0

2011

2012

Els dies 4 i 5 de juny se celebrarà el saló Biz Barcelona (solucions per a pimes i emprenedors) al Recinte de Montjuïc.  
ENGINYERS BCN hi estarà present a través de la Intercol·legial.
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ESTIGUES AL DIA

La colònia Rusiñol, situada als afores de Manlleu, ja era una 
fàbrica de filatura al 1857 amb vuit cases on vivien els treba-
lladors. A final del xix l’adquireix Jaume Rusiñol, avi del pintor 
i dramaturg Santiago Rusiñol, i passa a dir-se “Fábrica de 
Hilados y Tejidos de Algodón de Jaime Rusiñol”. En mans 
dels Rusiñol la fàbrica va ser ampliada i va viure moments 
d’esplendor. Una mostra és la construcció del Cau Faluga, 
d’estil premodernista industrial, on Santiago Rusiñol organit-
zava actes literaris i el seu germà Albert, industrial i polític, 
reunions de feina. Durant el segle xx la fàbrica va passar per 
diferents propietaris i va aturar la producció de cotó i altres 
fibres naturals, artificials i sintètiques al 2011. Avui podem 
visitar-la, conèixer la seva evolució política, econòmica i so-
cial i entrar a la fàbrica de filatura on encara hi ha la turbina 
en funcionament. Es tracta d’una visita guiada per a grups 
que cal reservar prèviament (www.museudelter.cat).

Podem completar aquesta sortida amb una visita al 
Museu del Ter, a Manlleu. Diferents màquines i maquetes 
ens ensenyen el procés de transformació del cotó en fil i, 
com a cirereta del pastís, el recorregut inclou l’espectacular 
posada en funcionament d’una de les turbines més anti-
gues del Ter —la turbina Fontaine de 1860—, que mostra 
com l’energia hidràulica, a través de la turbina i mitjançant 
un sistema de transmissió mecànica (els embarrats), enge-
ga les màquines de la filatura. n

Internet és una eina més per acostar 
la ciència a tothom i, especialment, als 
més joves. En aquest sentit, el portal  
surtderecercapercatalunya.cat aposta 
per la recerca en família i, en l’apartat 
“activitats familiars”, recull diverses pro-
postes per fer en el temps lliure i en famí-
lia, com ara visites d’interès naturalista o 

tallers als museus. Més enllà de les ac-
tivitats pròpiament familiars, aquest lloc 
web també ofereix informació sobre xer-
rades, conferències o fins i tot obres de 
teatre relacionades amb temes científics. 
Una proposta divertida és la de reviure 
virtualment la ruta que Albert Einstein 
va fer a Barcelona l’any 1923, a través 

de la realitat augmentada que ofereix  
l’aplicació Layar. n

L’estalvi energètic i la sostenibilitat s’han d’aprendre des 
que som petits. El projecte educatiu que Endesa posa a 
disposició de les escoles actua en aquesta direcció i vol 
divulgar el coneixement sobre l’energia des d’una ves-
sant lúdica amb activitats i tallers (gratuïts) adreçats a 
alumnes d’educació infantil, primària, secundària i bat-
xillerat. Les activitats es realitzen al centre informatiu 
d’Endesa a Barcelona (Roger de Flor, 54) i els tallers els 
imparteix un educador a les escoles. Els alumnes de P4 
i P5 coneixeran, per exemple, com funciona una bom-
beta i els de primària quin és el cicle de l’energia des 
que es genera fins que es consumeix. Més informació a  
www.endesaeduca.com. n

COLòNIA RUSIñOL Entre l’art i el cotó
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CIèNCIA A LA XARXA www.surtderecercapercatalunya.cat

ENdESA EdUCA Tallers per impartir a les escoles

PLAY-I Robots que ensenyen a programar
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Bo és un robot amb rodes motoritzades, detecció bàsica 
d’objectes i una extensió de braç bàsica. Yana és la seva 
companya. No és mòbil però té les mateixes capacitats 
de detecció, llums i disseny ampliable. Fins aquí, tot nor-
mal. Però els seus creadors, la companyia Play-I (www.
play-i.com), volen que aquests robots canviïn el concep-
te de robot que tenen els nens. I aquí ve l’aspecte inno-
vador de la joguina: la programació. Amb un dispositiu  
Android o iOS, els nens poden crear programes i ins-
truccions amb una interfície gràfica molt senzilla, apre-
nent els building blocks per a programació en ordina-
dors o robots. Quan estiguin 
llestos per avançar, poden 
canviar la visió de blocs 
pel codi real. n



7.000 enginyers tècnics industrials
llegeixen aquest anunci

Com tu,

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

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

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

Consell de Cent, 365-08009 Barcelona
Tel: 934 96 14 20 - ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

artfinal_7000enginyers.indd   1 05/02/13   17:06



Sabadell
Professional

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

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

Més de

0 3% Gratis 2.300
comissions de devolució dels teus la targeta de crèdit i de oficines al teu servei.
d’administració i rebuts domèstics principals, dèbit.
manteniment. fins a un màxim de 20

euros al mes.

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

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

Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu col·lectiu,
organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

*El Compte Expansió PRO requereix la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros. S’exclouen els ingressos
que provenen de comptes oberts al grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si tens entre 18 i 25 anys, no cal domiciliar cap ingrés periòdic.
**Fins a un màxim de 100 euros l’any per compte.
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El banc de les millors empreses. I el teu.
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