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“En infraestructures, has de tenir  
el que necessites, no el que tenen els altres”
Germà Bel, catedràtic d’Economia de la UB 

Editors tecnològics  
Suinsa 

medicina moderna

Enginyeria Biomèdica:
alta tecnologia 

al servei de la   





E
percepció que les noves gene-
racions tenen dels col·legis, se-
gurament no és la mateixa de 
la de fa uns anys. Així doncs, 
cal esmerçar esforços per en-
tendre quines són les necessi-
tats i les motivacions que els 
han de dur a col·legiar-se. Tot  
un repte.

D’altra banda, està a punt de 
sortir la nova Llei de la Gene-
ralitat de l’exercici de les pro-
fessions titulades i els col·legis 
professionals, en la confecció de 
la qual hem participat activa-
ment com a Col·legi a través de 
la Taula Lletrada de la Intercol-
legial. Cal dir que, segons els 
esborranys que hem vist, el 
govern català continua consi-
derant els col·legis i els consells 
de col·legis com a corporacions 
de dret públic, i, per tant, reco-
neix la seva importància quan-
titativa i qualitativa en bé dels 
professionals i de la societat. 
Hem de tenir en compte que 
el sector dels serveis professio-
nals a Catalunya genera al vol-
tant del 9 % del PIB; representa 
el 6 % de l’ocupació total i més 
del 30 % del lloc de treball dels 
titulats universitaris. La Llei 
també es reafirma en el fet que 
la relació amb els Consejos Ge-
nerales ha de ser a partir d’un 
acord voluntari de col·laboració 
i cooperació.

En la fase de diagnosi del 
Pla estratègic que estem ela-
borant, s’han detectat diver-
ses oportunitats i amenaces. 
Sembla ser que hi ha consens 
en tothom que ha participat en 
l’anàlisi DAFO, a l’hora de con-
siderar que tant les noves ti-
tulacions de grau en enginye-
ria de l’àmbit industrial com 
la nova legislació catalana 
ens van a favor; i que la Llei 
estatal de serveis i col·legis 
professionals, ens pot anar 
en contra. Queda clar que els 
nous graus d’enginyeria, que 
segons la propera resolució 
del Departament d’Economia 
i Coneixement s’equipararan 
clarament a la professió re-
gulada d’enginyer tècnic in-
dustrial, han de col·legiar-se 
en els nostres, de col·legis. Per 
tant, tenim una clara oportu-
nitat de captar els nous titu-
lats que surtin de les escoles, 
que no podem deixar passar. 
Ara bé, hem de ser conscients 
que els temps canvien i que la 
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Dues oportunitats  
i una amenaça

EN PORTADA:

Una estudiant del grau d’Enginyeria Biomèdica a la UPC prova el sistema de posicionament hàptic per fer 
intervencions odontològiques. Ja són aquí les primeres promocions catalanes d’aquesta disciplina.
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nostres col·legis. 
L’estatal, no.

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

No obstant això, tenim 
l’amenaça a sobre de la Llei 
estatal de serveis i col·legis 
professionals, que de mo-
ment no es sap res de quan 
sortirà. Vagi per endavant 
que el nostre Consell de Col-
legis va presentar un extens 
document d’al·legacions, on, 
entre altres coses, es posa de 
manifest la vulneració de les 
competències exclusives de 
la Generalitat, ja que la Llei 
executa de forma desmesu-
rada la legislació bàsica es-
tatal. Estem, doncs, davant 
d’una llei recentralitzadora, 
uniformitzadora i fortament 
intervencionista. Amb l’ex-
cusa de la Directiva europea 
de serveis s’ha anat molt 
més enllà per intervenir en 
qüestions que haurien de 
continuar sent competència 
dels col·legis.  Si volem que 
la societat continuï gaudint 
d’uns bons nivells de segu-
retat i protecció en l’àmbit de 
les actuacions professionals, 
els col·legis han de continuar 
exercint la seva funció regu-
ladora i de control, sempre 
dintre d’uns límits raonables. 
La desregulació gairebé total 
que la Llei pregona és senzi-
llament un disbarat. Per tant, 
continuem treballant en les 
oportunitats i esperem que 
l’amenaça decaigui. n
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EN PORTADA

18 Enginyeria Biomèdica: 
enginyers amb esperit 
de metges

Els enginyers biomèdics que, des del 2013, comencen 
a graduar-se a les universitats catalanes, tenen com a 
missió el disseny, la millora i el manteniment dels  
equips, materials i sistemes de la moderna tecnologia 
mèdica i sanitària. El nou grau d’Enginyeria Biomèdica 
està pensat per a estudiants interessats en el camp de  
la medicina des de la vessant pràctica de l’enginyeria. 

ENTREVISTA

14 Germà Bel
Catedràtic d’Economia 
de la UB

En ple debat sobiranista, l’estat de les infraestructures 
del país ocupa un espai rellevant en l’opinió pública, 
matèria en la qual l’economista Germà Bel és una veu 
autoritzada. En aquest àmbit, opina que Catalunya no té 
un problema de mancances sinó de gestió del que ja té, 
que atribueix, en bona part, a la forma espanyola de fer. 
Ara bé, diu que amb la crisi, n’estem aprenent.
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José Luis Rodríguez
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La pregunta del mes

El PiB espanyol ha crescut el primer trimestre de 2014 un  
0,4 % i ja arrossega tres trimestres en positiu. En línia amb 
aquesta dada, l’empresa en la qual treballeu té previst  
contractar personal aquest any?

La gran majoria dels participants reconeix que enguany 
l’empresa on treballa no augmentarà la plantilla.

17 % sí.

no. 

ns/nC

Creieu que els salaris han tocat fons?

opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENQUESTA DEL WEB

TOTAL DE VOTS: 58

17 %

26 de juny 

Petjada de carboni: actualitat del càlcul, 
verificació i compensació  
Segons la transposició de la legislació espanyola de 
la Directiva 2012/27, el sector empresarial disposa 
d’eines de competitivitat econòmica, entre les 
quals hi ha la petjada de carboni com a indicador 
reconegut internacionalment per mesurar els impactes 
ambientals. En aquesta jornada es presenten les eines 
PAS 2050 i PAS 2060, i s’exposen els principis bàsics 
de càlcul, verificació i compensació de la petjada de 
carboni de producte, serveis i organització. El dia 26 de 
juny a les 19 h al Tecnoespai.

3 i 8 de juliol

Casos pràctics en certificació energètica 
d’edificis existents 
L’objectiu del curs és aprofundir en el coneixement 
de les eines de certificació energètica i en la seva 
tramitació a l’ICAEN mitjançant exercicis de casos reals 
que permetin conèixer la part pràctica de tot el procés 
de certificació. Per a aquest curs es requereixen 
coneixements en els procediments simplificats en 
certificació energètica d’edificis existents. Els dies 3 i 8 
de juliol de les 17 a les 21 h al Tecnoespai.

7, 8 i 10 de juliol

Tècniques de venda: Posa’t en marxa i ven! 
Els assistents al curs aprendran a desenvolupar una 
estratègia per enviar de forma efectiva la informació 
als clients, a identificar com processen els missatges 
que reben, a ajudar els clients a veure el valor de les 
propostes comercials i a desenvolupar estratègies de 
venda. Dies 7, 8 i 10 de juliol de les 17 a les 21 h al 
Tecnoespai.

10 de juliol

Taller Comunic@’t . Sigues competent  
en l’ús del teu correu electrònic
Teniu un projecte d’internacionalització, expansió o 
innovació que requereix un finançament addicional? En 
aquesta conferència es parlarà del procés d’ampliació 
de capital i del Foro Capital Pymes, una eina que 
facilita el finançament de petites i mitjanes empreses 
consolidades i amb visió de futur mitjançant l’ampliació 
de capital amb aportacions d’inversors. Igualment, s’hi 
farà una valoració d’empreses des del punt de vista 
tècnic i conceptual. El dia 17 de juny de les 9.30 a les 
11.30 h a la sala d’actes del Col·legi. 
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69 %

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

69 %

14 %

14 %

JUNY

JUL.

PREGUNTES  
FREQüENTS 
Tràmit d’autorització i registre  
d’una instal·lació d’autoconsum
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

Ja no som ni mileuristes!
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Fa uns quants mesos va 
passar bastant desaperce-
buda una nota de les forces 
armades en la qual es deia 
que, dels 45.000 joves que 
s’havien presentat per ocu-
par una plaça de soldat de les 
1.500 convocades l’any pas-
sat, 10.000 eren llicenciats 
superiors. Aquesta xifra, 
desconeguda fins aleshores, 
és sorprenent si comprovem 
que el sou ofert era de 360 eu-
ros durant l’ensinistrament 
i de 1.016 euros bruts al 
mes, més dues pagues, quan 
haguessin estat escollits. 
La trista realitat del país 
s’explicava en poques línies. 
Uns joves que frisaven per 
trobar feina, uns altres que 
reconeixien haver fet uns 
estudis sense sortida labo-
ral i sobretot el conformisme 
enorme d’assegurar-se una 
assignació mensual neta de 
mileurista. Recordem que 
la paraula mileurista la va 
encunyar el 2005 una jove 

catalana que va escriure 
una carta al diari El País 
per queixar-se de la preca-
rietat laboral de la seva ge-
neració. També recordem 
que el 2005 encara lligàvem 
els gossos amb llonganis-
ses, i els diners circulaven 
a gran velocitat, com passa 
sempre que creix una bom-
bolla. Doncs bé, han passat 
els anys, i el baròmetre del 
Centre d’Investigacions So-
ciològiques (CIS) del març 
del 2014 ens sorprèn amb la 
notícia que pràcticament 
la meitat dels espanyols no 
arriba a mileurista, és a 
dir, guanya menys de 900 
euros al mes.

pOquES GArANTiES 
pEr AcTiVAr  
LA DEmANDA
Bé, es tractava d’això quan 
es parlava de la devaluació 
competitiva... per exportar 
més. Però un país amb gaire-
bé 6 milions d’aturats i amb 

la meitat dels que treballen 
cobrant 900 euros el mes no 
ofereix unes garanties gaire 
bones ni per activar la de-
manda interna ni per estal-
viar prou i anar tornant un 
deute acumulat que ja s’acos-
ta al 100 % del PIB, és a dir, al 
que produïm en un any.

Mentrestant, el mes de 
gener el Fons Monetari In-
ternacional (FMI) encara 
continuava demanant més 
rigor salarial a Espanya. Un 
es pregunta quines estadís-
tiques deuen fer servir els 
cervells de l’FMI per continu-
ar demanant més moderació 
salarial, llevat que hagin po-
sat com a objectiu d’arriba-
da Bulgària... Per cert, si no 
vaig errat, en el món empre-
sarial només el president de 
Foment del Treball, Joaquim 
Gay de Montellà, s’ha atrevit 
a fer una crida pública als 
empresaris per apujar sala-
ris..., segons que ho permeti 
la productivitat.
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Des del punt de vista dels 
joves, ens podem preguntar 
com és possible que des de 
l’any 2005 fins avui la seva 
visió hagi canviat tant, de 
manera que els 1.000 euros 
ja no siguin un motiu de 
queixa, sinó un objectiu a 
aconseguir, com en el cas que 
hem vist dels soldats. Deixant 
a part com de malament se 
senti cadascú, la raó sembla 
clara: el 55 % d’atur juvenil. 
Pitjor estar aturat que no ser 
precari i mal pagat...! Tam-
poc no hi ha gaire per elegir. 
Segons el portal de recerca 
d’ocupació Jobandtalent, des 
del començament de l’any la 

meitat de les ofertes de treball 
són de 1.000 euros o menys.  
L’any passat aquests sala-
ris suposaven el 30 % de les 
ofertes, cosa que indica que 
encara que el mercat es co-
menci a moure, hi ha molta 
gent disposada a treballar 
pel que sigui..., i els salaris 
continuen a la baixa. Ja ho va 
advertir el Banc d’Espanya fa 
uns quants mesos: “Els sala-
ris són inferiors al que diuen 
moltes estadístiques”. 

Per tot això, em sembla un 
desvergonyiment que molts 
directius de grans empreses 
amb salaris milionaris con-
tinuïn demanant moderació. 
Dia rere dia, pas a pas, anem 
liquidant la demanda interna 
i, cosa que és pitjor, la moti-
vació de tota una generació 
que, no ho oblidem, demà 
haurà de pagar les pensions 
a l’actual. n 

Un sou de 1.000 
euros ja no és, 
avui, un motiu 
de queixa, sinó 
un objectiu a 
aconseguir

L’enginyeria biomèdica és 
la disciplina que aplica els 
principis elèctrics, químics, 
mecànics o qualsevol altre 
principi de l’enginyeria per 
comprendre, modificar o 
controlar els sistemes biolò-
gics, per concebre i fabricar 
productes capaços de monito-
ritzar funcions fisiològiques 
i donar suport en el diagnòs-
tic i tractament dels pacients. 
L’avenç important que ha 
experimentat la medicina du-
rant les darreres dècades no 
hauria estat possible sense 
l’aportació d’unes tecnologi-
es modernes que han permès 
el desenvolupament de solu-
cions noves per a problemes 
mèdics relacionats amb ma-
lalties i discapacitats.     

El pla d’estudis d’aquest 
grau inclou una formació bà-
sica comuna als altres graus 
en enginyeria de l’àmbit 
industrial, incloent-hi l’es-
tudi de sistemes mecànics, 
elèctrics, electrònics, tecno-
logia de materials, etc. Així 
mateix, es dóna una forma-
ció adequada en les discipli-
nes bàsiques de la medicina, 
com la biologia molecular i 
cel·lular, i la fisiologia. Pos-
teriorment els estudiants es 
formen en les àrees més es-
pecífiques de la tecnologia 
mèdica, com la biomecàni-
ca, biomaterials, equips de 
monitorització, diagnòstic i 
teràpia, etc. Aquesta branca 

de l’enginyeria ha d’aspirar 
a solucionar qualsevol pro-
blema concret d’enginyeria 
que es plantegi en medici-
na. Es preveu que el nombre 
de llocs de treball en aquest 
camp creixerà fins al 31,4 % 
en els set anys vinents arreu 
del planeta, més del doble 
que no es preveu de mitjana 
en els altres sectors. 

Els dos àmbits professi-
onals més importants són 
l’industrial i el sanitari. En 
l’àmbit industrial, els princi-
pals subsectors demandants 
són l’electromedicina, el di-
agnòstic in vitro, el cardio-
vascular, la neurocirurgia, 
els implants per a la cirurgia 
ortopèdica i la traumato-
logia, la tecnologia dental, 
l’òptica i l’oftalmologia. A 
més, l’enginyer biomèdic té 
un paper molt important en 
hospitals i centres sanitaris. 
Les seves responsabilitats  
tenen a veure amb els cri-
teris d’adquisició d’equi-
pament, la utilització més 
adequada dels equips o la in-
corporació de noves tecnolo-
gies com la telemedicina en 
l’assistència domiciliària. n  

Es preveu un 
creixement dels llocs 
de treball en aquest 
camp del 31,4 % en 
els pròxims set anys
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En el cicle de conferènci-
es “Visions de la Catalunya 
del futur”, que enguany or-
ganitza el Col·legi, el 27 de 
maig va tenir lloc la sessió 
“És normal que un país ges-
tioni la seva economia”, dedi-
cada a l’economia futura del 
nostre país tenint en compte 
el procés en què Catalunya 
està immersa.  

El degà del Col·legi d’Econo·
mistes de Catalunya, joan 
B. Casas, va centrar la ses·
sió —presentada i modera·
da en forma de col·loqui pel 
degà del Col·legi, Miquel 
Darnés—, en l’economia del 
nostre país a partir de qua·
tre qüestions principals: les 
balances fiscals, la perma·
nència a la unió Europea i a 
la zona de l’euro, la possibi·
litat d’un boicot comercial i 
les pensions, sempre des del 
punt de vista de la hipòtesi 
d’un estat propi. D’aquestes 
qüestions se’n parla en el lli·
bre Economia de Catalunya. 
Preguntes i respostes sobre 
l’impacte econòmic de la in·
dependència, editat pel Col·
legi d’Economistes de Cata·

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

8

lunya, en la redacció del qual 
han intervingut diverses per·
sonalitats del món econòmic.

Pel que fa a les balances fis·
cals, Casas va posar exemples 
dels dos mètodes que hi ha, el 
flux monetari i el flux de bene·
fici, i va explicar les implicaci·
ons de la utilització d’un mèto·
de o de l’altre. Casas va posar 
en valor el fet que Catalunya 
ha estat capaç de disminuir, en 
4 anys, el dèficit de 8.000 mi·
lions d’euros als prop de 2.000 
amb què acabarem aquest any. 
També va tractar de la impor·
tància de la negociació del re·
partiment del deute de l’Estat 
espanyol en cas que es creï un 
estat propi a Catalunya. 

CATALUNYA DINS D’EUROPA

un dels moments més interes·
sants del col·loqui va ser quan 
es va tractar de la posició de 
Catalunya dins o fora de la 
unió Europea i dins o fora de 
la zona de l’euro. Amb relació a 
això, es van donar unes quan·
tes dades, com ara que l’econo·
mia de Catalunya és més gran 
que la de Portugal o Romania 
i, per tant, força important o 
que la nostra posició territori·

al i empresarial és estratègi·
ca per al sistema europeu. Es 
van proposar solucions com 
acords, com el que hi ha amb 
noruega, per la qual cosa no 
és necessària la unanimitat 
per realitzar·se. Quant a l’eu·
ro, el degà del Col·legi d’Eco·
nomistes de Catalunya va ex·
plicar que, encara que seria 
possible una moneda sòlida 
diferent de l’euro, els costos 
elevats de transició serien in·
assolibles; per tant, la millor 
opció és continuar amb l’eu·
ro. També es va parlar de les 
implicacions que el manteni·
ment o no de l’euro tindria en 
el sistema financer. 

Casas va descartar la pos·
sibilitat d’un boicot comerci·
al que afectés d’una manera 
important el conjunt de l’eco·
nomia catalana. Respecte a 
les pensions, malgrat que hi 
ha un problema estructural 
d’envelliment de la població 
que afecta de la mateixa ma·
nera sigui quina sigui l’opció 
a la qual ens referim, com 
que Catalunya és un contri·
buent en positiu a la bossa de 
les pensions, és a dir, hi apor·
ta més del que rep, la situació 
dels jubilats milloraria en un 
estat propi.

Finalment, joan B. Casas 
va explicar el resultat d’una 
enquesta feta als seus col·
legiats en què es van fer pa·
leses les opinions que tenen 
els economistes de Catalunya 
sobre dotze punts clau. n

La sala 
d’actes del 
Col·legi, de 
gom a gom, 
durant la 
primera 
conferència 
del cicle 
“Visions de 
la Catalunya 
del futur”.

La propera conferència del cicle “Visions de la Catalunya del futur” se celebrarà el 3 de juliol a la sala d’actes del Col·legi 
i serà impartida pel president de la Cecot, Antoni Abad.

És normal que un país gestioni  
la seva economia
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La Junta General Extraordinària  
aprova els nous Estatuts per unanimitat

D’esquerra a 
dreta, Juan 
J. Gracia, 
assessor 
jurídic del 
Col·legi; 
Miquel 
Darnés, degà; 
i Jordi Artiga, 
secretari.

L’aprovació 
unànime a  
la modificació 
de l’article 6 
permetrà acollir 
nous titulats  
del grau  
en Enginyeria 
dintre  
de l’àmbit 
industrial.

La Junta General Extraor-
dinària, celebrada el 22 de 
maig, va aprovar per unani-
mitat la proposta de modifi-
cació de l’article 6 dels Esta-
tuts del Col·legi

El 100 % dels col·legiats as·
sistents a la junta General 
Extraordinària va votar a 
favor de l’aprovació de modi·
ficació de l’article 6, relatiu 
a la composició del Col·legi. 
Aquesta modificació, doncs, 
permetrà d’acollir nous titu·
lats del grau en Enginyeria 
que es troben dintre de l’àm·
bit industrial. És el cas dels 
graduats en Enginyeria en 
Disseny Industrial i Desenvo·
lupament de Productes, Me·
catrònica, Energia, Enginye·
ria Biomèdica, Tecnologies 
Industrials, Organització In·
dustrial, Materials i el títol 
estranger homologat. 

L’adaptació dels Estatuts 
col·legials a la Llei catala·
na 7/2006, del 31 de maig, 
de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis 
professionals, va exigir la 
reforma anterior dels Es·

tatuts, que es va fer l’any 
2009 i amb la qual ja es 
van afegir com a membres 
del Col·legi, en l’article 6, 
les persones que tenen el 
títol oficial d’enginyer de 
grau de les branques in·
dustrials obtingut d’acord 

amb l’article 12.9 del Reial 
decret 1393/2007, del 29 
d’octubre, i d’acord amb les 
condicions establertes en 
l’Ordre CIn/351/2009, del  
9 de febrer, així com els en·
ginyers tècnics en Disseny  
Industrial. n

www.ioa.es26 CLÍNIQUES DENTALS AL TEU SERVEI
AVANTATGES PER A COL.LEGIATS/ADES I FAMILIARS DE: 

Descompte del 25% en 
IMPLANTS I PRÒTESIS

ORTODÒNCIA

Consultar la caducitat de l’oferta a clínica

També aplicable a invisalign Pregunta’ns per                        
l’ortodòncia transparent

1a visita, consulta i revisió GRATUÏTA 

Radiografies intrabucals GRATUÏTES
Higiene bucal amb revisió gratuïta inclosa 22€
Resta de tractaments 20% Dte.
18 mesos de Finançament sense interessos 
i altres opcions a consultar

Barcelona  Girona  Tarragona  Badalona  Cornellà  Granollers  L’ Hospitalet de Llob.  Manresa  Mataró  Sabadell  Sant Boi de Llob. Terrassa Vic  Vilanova i la Geltrú



INFORMACIÓ COL·LEGIAL

L’esperit d’equip inspira la nova campanya

un any més, el Col·legi enge·
ga una campanya publicitària 
amb dos objectius: donar·se a 
conèixer a la societat en gene·
ral i atreure col·legiats, siguin 
professionals amb experiència 
com a enginyers de l’àmbit in·
dustrial o siguin persones re·
centment titulades.

IMATGE RENOVADA
Amb una imatge completa·
ment renovada i diferent, el 
Col·legi ha apostat per una 
campanya emocional en què 
juga amb l’esperit de l’equip 
com a símbol de pertinença 
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a un equip de jugadors (Col·
legi) amb uns interessos i 
uns objectius comuns: gua·
nyar. A través d’un sistema 
textual de comunicació propi 
d’aquest esport, es vol remar·
car la versatilitat que carac·
teritza el nostre col·lectiu i el 
suport del Col·legi a través 
dels serveis que ofereix per 
desenvolupar la professió 
d’enginyer en tots els àmbits.

Entre les accions esta·
blertes hi ha fer uns anun·
cis institucionals dirigits 
al col·lectiu d’enginyers i al 
públic general; la publicitat 

relacionada amb els serveis 
específics del Col·legi, com la 
Guia de Professionals, la Bor·
sa de Treball, els cursos que 
organitza EnGInyERs BCn 
o les comissions o uns anun·
cis especials, com el de l’Any 
del Manteniment. També s’ha 
elaborat material promocio·
nal destinat a les escoles uni·
versitàries i universitats, com 
díptics i fulletons, el carnet de 
precol·legiat o material gràfic 
d’activitats, amb l’objectiu de 
donar a conèixer el Col·legi i 
els seus serveis als joves estu·
diants d’enginyeria. n



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

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat.

No volia sorpreses.

Escullo el metge que vull dins d’un ampli quadre mèdic, si viatjant
em passa res tinc assistència en viatge gratuïta, i, si algun dia ho necessito,
tinc  l’hospitalització coberta en qualsevol centre del món.

Tot ben cobert i a un bon preu.

la nostra raó
de ser ets tu
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Cada dia s’hi publica informació per als col·legiats i professionals tècnics interessats. Per facili·
tar el seguiment dels diferents temes (agenda d’activitats, ofertes de feina, lloguer d’aparells...), 
utilitzem etiquetes (hashtags) específiques.

@enginyersbcn: 500 seguidors a Twitter

ENGINYERS BCN @enginyersbcn   
Sessió Comprovador d’instal·lacions elèctriques  
PROFITEST 0100SII de KAINOS. En línia http://ow.ly/x0vSp #slamEBCN

ENGINYERS BCN @enginyersbcn   
Oferta de feina per: enginyer/a comercial a Sant Just Desvern Ref.14-0455 
#OfertesEBCN http://ow.ly/x8AWD

ENGINYERS BCN @enginyersbcn   
“És normal que un país gestioni la 
seva economia” 27 de maig amb  
@JoanBCasas degà @economistescat 
http://ow.ly/x2YbA #visionsCatalunya

ENGINYERS BCN @enginyersbcn   
Debat tècnic: Responsabilitats legals 
que afecten el manteniment - 10 de 
juny #anymanteniment  
http://bit.ly/1tO6sYK 

ENGINYERS BCN @enginyersbcn   
Deducció de les quotes col·legials 
a la Declaració de la Renda 2013 
http://ow.ly/vNDBS 

ENGINYERS BCN @enginyersbcn   
El rol de l’enginyer comercial: no perdis 
oportunitats laborals! - 3, 4 i 11 de juny 
#agendaEBCN http://bit.ly/1rc46VS 

xARxEs sOCIALs



COMIssIONs

Comissió d’Ajuts socials

El Col·legi d’Enginyers Tèc·
nics Industrials de Barcelona 
va crear, l’any 2006, la Co·
missió d’Ajuts socials, una 
comissió nascuda a proposta 
d’alguns col·legiats i accepta·
da per la junta de Govern.

Pensada per estudiar i re·
soldre, dins les limitacions 
del seu reglament, les situaci·
ons d’alguns col·legiats sense 
feina o amb dificultats econò·

miques, els recursos d’aques·
ta comissió provenen de les 
aportacions voluntàries dels 
col·legiats fetes amb aquesta 
única finalitat i sempre han 
estat gestionats a part dels 
pressupostos del Col·legi. Du·
rant aquest període s’han re·
solt diversos casos mercès a 
aquest fons.

Amb l’objectiu que aques·
ta comissió continuï man·

tenint el seu esperit inici·
al d’ajudar en situacions 
esporàdiques els nostres col·
legiats, recordem que qualse·
vol col·legiat i els seus famili·
ars de primer grau es poden 
beneficiar d’aquests ajuts, 
sempre que es faci d’acord 
amb els procediments propis 
del Col·legi i es justifiquin el 
motiu i la destinació de l’ajut, 
i la gravetat i la urgència de 
la situació.

Per a qualsevol dubte o in·
formació, us podeu posar en 
contacte amb el Departament 
de serveis Generals d’EnGI·
nyERs BCn, on trobareu tot 
el que us cal saber per presen·
tar sol·licituds, les quals se·
ran tractades amb la màxima 
confidencialitat. 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

D’esquerra 
a dreta, M. 
Fdez. Deu;  
J. M. Segarra 
Barriga; 
J. Garreta 
Piera; M. 
Gracia 
Cebrián; F. 
Fdez. Simó, i 
F. Espadero 
Roca.

La planta 
processa  
7.600 tones  
de residus 
l’any i dóna 
serveis a 
diversos 
municipis 
metropolitans.
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ACTIVITATs

El 29 d’abril, quinze col·legiats d’ENgINYERS BCN 
van visitar la planta de compostatge de Sant Cugat 
del Vallès. Proposada per la Comissió de Medi Am-
bient, Energia i Seguretat del Col·legi, en aquesta 
visita van fer un circuit per les instal·lacions i van 
observar el procés per elaborar compostatge a par-
tir de la fracció orgànica i de restes vegetals.

La planta processa 7.600 tones de residus l’any 
i dóna serveis a diversos municipis metropolitans. 
En l’enllaç http://tinyurl.com/neqyckc trobareu més 
dades sobre aquesta planta de compostatge: infor-
mació general, dades tècniques, gestió del carboni 
i localització. n

Visita guiada a la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès

THEKNOS 184 juny DE 2014
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Curiositat i esforç: el camí de l’èxit 
cap a l’enginyeria 
José Luis Rodríguez, enginyer tècnic  
industrial, professor associat a la UPC i assessor

ANNA CARRió l Text i foto

retrat professional

En José Luis Rodríguez va 
topar amb l’enginyeria per 
accident. Als dos anys es va 
posar un endoll a la boca 
que li va destrossar part del 
llavi; aquest fet malaurat 
li va despertar una enorme 
curiositat per l’electricitat 
i l’electrònica, i va marcar 
l’inici d’una carrera tècni-
ca. “Durant l’etapa d’estudis 
bàsics, era molt mal estudi-
ant”, ens confessa, però te-
nia molt clar quin camí volia 
escollir. Es va decidir pels 
estudis professionals d’elec-
trònica industrial i per un 
mòdul professional de sis-
temes automàtics a l’Escola 
Tècnica Professional del Clot 
de Barcelona. Això li va per-
metre d’iniciar els estudis 
universitaris d’Enginyeria 

Tècnica Industrial a l’Escola 
Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barce-
lona (EUETIB) de la UPC. Va 
provar sense èxit l’especiali-
tat d’electrònica, però quan 
va entrar a la d’electricitat 
“em vaig adonar que aquesta 
era la branca que m’omplia”, 
comenta.

ESTUdiANT i PROfESSOR
A la Universitat, compagina-
va els estudis amb la docèn-
cia en centres de reciclatge 
i formació professional. Va 
finalitzar la carrera l’any 
2004, amb 29 anys, i es va 
veure obligat a competir la-
boralment amb enginyers de 
vint-i-pocs. Va començar a 
escriure articles tècnics rela-
cionats amb instal·lacions o 

amb la gestió d’empreses per 
anar-se fent un lloc en l’àm-
bit laboral. Al 2005 va entrar 
a treballar a Impac 3, una 
empresa instal·ladora, com 
a responsable tècnic tant de 
projectes executius i de le-
galització d’instal·lacions de 
seguretat industrial, com de 
protecció contra incendis. A 
partir del 2008, va unir en-
ginyeria i docència, i va co-
mençar a donar classes de 
projectes d’enginyeria i ex-
pressió gràfica a l’EUETIB.

Actualment, és professio-
nal per compte propi a Abet-
tra Consulting, una empresa 
que ofereix assessorament a 
empreses i cooperatives en 
temes de qualitat, relacions 
públiques, gestió, màrque-
ting i estudis econòmics i 
financers. A més, imparteix 
cursos i conferències, és 
professor de projectes d’en-
ginyeria i expressió gràfica 
a la UPC i segueix escrivint 
articles i llibres. Un clar 
exemple de la multidiscipli-
narietat de l’enginyer. n

Compagina la tasca de professor 
a la UpC amb la d’assessor a 
empreses i cooperatives en temes 
de qualitat, gestió i màrqueting

La multidisciplinarietat d’un enginyer
L’electricitat i l’electrònica li desperten una curiositat irremeiable 
des que era petit. L’esperit emprenedor i les ganes de realitzar 
els seus somnis l’han ajudat a formar-se i a construir-se un 
futur, i actualment assessora empreses i cooperatives en temes 
de qualitat i gestió, i ajuda els joves enginyers i enginyeres a 
encarar els seus reptes des de les aules. n



L’economista Germà Bel és expert en 
infraestructures i membre del Consell 
Assessor per la Transició Nacional. 
imparteix classes a assignatures del 
màster de Recerca en Economia de la UB, 
on va tenir lloc aquesta entrevista.
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QQuines “infraestructures 
necessàries” manquen a 
Catalunya per estar més 
ben dotats amb vista a 
sortir de la crisi?
Primer de tot, cal pregun-
tar-se quins problemes te-
nim, no quines infraestruc-
tures ens falten. Aquesta és 
l’única manera de plantejar 
bé les inversions necessàri-
es, si és que n’hi ha. A Cata-
lunya hem reproduït mas-
sa el costum espanyol de 
preguntar-se què no tenim.

i quins problemes tenim?
Si parlem del sistema ferro-
viari, sense entrar en qües-
tions singulars, podem afir-
mar que no en tenim cap pel 
que fa a la llarga distància. 
Quant a la distància mit-
jana, tampoc. Si tenim un 
problema gran, aquest és el 
Corredor del Mediterrani. 
Cal fer les millores necessà-
ries a l’Euromed, però s’aca-

ben de suspendre les licita-
cions Vandellòs-Tarragona, 
de manera que tornem a ser 
al cap del carrer. En gene-
ral, tenim problemes en el 
transport de mercaderies. 
Així mateix, tenim els pro-
blemes estructurals a l’àrea 
metropolitana i a l’àrea de 
rodalia. Aquí és on es con-
centren les mancances. Pel 
que fa al sistema aeroportu-
ari, també està prou bé, més 

aviat en tenim un excés. Sen-
se tenir en compte, és clar, la 
gestió comercial, que depèn 
de Madrid, i això sí que és 
un problema, però no pas 
d’infraestructura.

Sembla que tot estigui en 
un estat òptim...
No, és clar que no. La qües-
tió és si, tal com ara està el 
país, aquests problemes són 
més importants que no pas 

L’estat de les infraestructures del país ocupa un espai rellevant en l’opinió 
pública, matèria en la qual l’economista Germà Bel és una veu autoritzada.  
En aquest àmbit, opina que Catalunya no té un problema de mancances sinó  
de gestió del que ja tenim, que atribueix, en bona part, a la forma espanyola  
de fer. Si a l’Estat tenen “la mania radial”, aquí tenim “la mania orbital”, 
afirma. Ara bé, diu que amb la crisi, n’estem aprenent.

Germà Bel, catedràtic d’Economia de la UB

JORdi GARRiGA l Text MARC JAviERRE l Fotografia 

has de tenir el que
“
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 En infraestructures,

no el que tenen els altres”

LA PREGUNTA dEL dEGÀ 
 
Quins elements o necessitats s’han de prioritzar  
a l’hora de planificar les inversions en 
infraestructures?

La premissa és: “Has de tenir el que necessites, no el 
que tenen els altres”. A Catalunya hem avançat en 
aquest sentit. Però, així com a Espanya tenen la ma-
nia radial, aquí tenim la mania orbital, i tampoc no 
ha de ser pas bona ni tenir sentit. Cal identificar els 
problemes, entendre quins són prioritaris i el guany 
que et suposa la inversió. n

necessites,



entreVista

ple més clar és el desdobla-
ment de la N-340 al sud. 
Generem demandes de més 
infraestructura quan el 
problema és de gestió de 
les infraestructures que hi 
ha. Catalunya és una eco-
nomia moderna amb una 
dotació moderna d’infraes-
tructures. Tenim un pro-
blema massiu de gestió del 
que ja tenim. Però això no 
evita problemes concrets, 
evidentment.

Què en pensa de la molt 
discutida manca de con-
nexió amb l’alta velocitat 
internacional?
Respecte al Corredor del 
Mediterrani, per exemple, 
el problema no és ni l’alta 

velocitat ni l’ample euro-
peu. El problema és mo-
dernitzar el que ja tenim, a 
més de la qüestió de crear 
formes d’exportació ferrovi-
ària. El problema ferroviari 
a Catalunya són les mer-
caderies i la connexió amb 
el port i l’aeroport. A més, 
és clar, del gran problema 
dels trens de rodalia. Cal 
entendre que la funció del 
tren és que la gent pugui 
anar a treballar cada dia. 
En aquest sentit, el servei 
de rodalia és el gran forat 
negre de les infraestructu-
res a casa nostra.

A Catalunya es critica 
l’estratègia de l’Estat es-
panyol en infraestructu-
res de transport, però no 
és, també, un malbarata-
ment de recursos públics 
l’aeroport de Lleida?  
Efectivament, aquest és 
l’exemple més clar que hi 
ha una certa mimesi res-
pecte a la forma espanyola 
de fer, però és que el marc 
mental és el que és. Tenim 
un altre exemple, però, que 
és el de la línia 9 del metro 
i la seva supressió al cen-
tre de la ciutat, una decisió 
que cal veure com una for-
ma d’aprenentatge de l’Ad-
ministració.
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les escoles, els hospitals, les 
beques o la recerca...

No m’ha parlat de les car-
reteres. Tampoc no hi te-
nim problemes?
Si es milloressin els trans-
ports ferroviaris de mercade-
ries, potser el quart cinturó 
seria replantejable. A Cata-
lunya, el problema de les 
carreteres és, únicament, de 
regulació de preus, és a dir: 
què passa en els peatges? És 
lògic escometre l’obra d’una 
carretera quan hi passa una 
autopista pràcticament en 
paral·lel? Aquestes són pre-
guntes cabdals. Si tingués-
sim un Estat, discutiríem 
qüestions de peatges, con-
cessions, etcètera. L’exem-

“Els principals 
problemes 
ferroviaris que 
tenim són  
el Corredor del 
Mediterrani, 
el transport de 
mercaderies i  
el servei de rodalia”



La crisi ha ajudat a racio-
nalitzar les coses?
Sí. La noció de restricció 
pressupostària hi ha aju-
dat, certament. Avui pots 
suspendre una obra i no 
passa res..., o sí: estem mi-
llor! A Catalunya, social-
ment, s’ha après molt.

Llegeixo el títol del seu 
últim llibre: Anatomia 
d’un desengany. El dels 
catalans d’avui amb l’Es-
panya que no ha pogut 
ser. des de quan percep 
aquesta decepció?
La decepció, jo la tinc de fa 
temps. De fet, des del 2003. 
Aleshores m’adono que el 
canvi necessari a Espanya 
no és viable. El meu primer 
llibre, Espanya, capital Pa-
rís, és una part d’aquest 
procés. De fet, en aquest 
llibre agafo l’exemple de les 
infraestructures com una 
qüestió per entendre que hi 
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ha certes coses que no poden 
canviar. Així, el desengany 
és un procés molt lent. I ara, 
amb el procés recentralitza-
dor, pel que fa tant a la unitat 
de mercat com als impostos, 
el desengany encara hi és. I 
compte, jo no penso que tot 
això sigui una reacció al so-
biranisme, sinó que és un 
retorn als patrons habituals 
espanyols. Em refereixo a la 
verticalitat i a la jerarquia. A 
Espanya li ha calgut una au-
tèntica revolució menestral, 
però no s’ha donat. 

En el cas hipotètic que Ca-
talunya arribés a ser inde-
pendent, per on passarien 
les mercaderies espanyo-
les, tant si parlem de car-
retera com de ferrocarril?
Això és poc important. És 
un tema de sobrecost i de 
pressupostos. Per al govern 
de l’Estat, no representaria 
una gran despesa bonificar 
el pas per qualsevol altre in-
dret. Amb tot, deixant a part 
el debat sobre la sobirania, 
resulta difícil d’explicar per 
què costa tant que Espanya 
entengui les necessitats de 
l’economia productiva; entre 
elles, les infraestructures.

El ministre espanyol 
d’Afers Exteriors, José Ma-
nuel García-Margallo, diu 
que si Catalunya declara 

“Llei, tribunals, 
exèrcit. No és 
descartable que 
aquest sigui  
el procediment 
de l’Estat quan 
el conflicte a 
Catalunya arribi  
a un punt àlgid”

la independència, “vagarà 
per l’espai” i restarà ex-
closa de la UE “pels segles 
dels segles”...
Margallo no ens parla pas 
a nosaltres, sinó als es-
panyols. És una qüestió 
d’apujar l’autoestima. Cal 
entendre que al llarg de la 
història l’única forma que 
han experimentat els espa-
nyols per solucionar el que 
passa aquí és enviar-nos 
els tancs. Llei, tribunals, 
exèrcit. No entenen cap al-
tre sistema. Així és que no 
és descartable que aquest 
sigui el seu procediment 
quan el conflicte arribi a un 
punt àlgid.

Si volem evitar els tancs, 
estem en fora de joc?
No. Som al camp. El joc ha 
de definir la participació de 
Catalunya en les instituci-
ons europees. Parlem de co-
ses serioses, com és la lliu-
re circulació de persones i 
mercaderies.

Sí, però vostè em parla de 
tancs...
És que nosaltres, aquí, ho 
hem de tenir en compte tot. 
I com abans ho tinguem en 
compte, millor. És impor-
tant que en el debat posem 
totes les possibilitats da-
munt la taula. Per què el 
Govern espanyol no ha fet 
venir les forces de l’ordre? 
Doncs perquè tem la reac-
ció europea si ens envien 
l’exèrcit per un conflicte 
social. I aquest és el nostre 
avantatge.

Què passarà a Catalunya?
Passarà el que una societat 
prou àmplia, madura i es-
forçada vulgui que passi. n



Universitat Politècnica 
de Catalunya. Alumnes 
d’Enginyeria Biomèdica 
estudien l’equilibri postural 
mitjançant una plataforma 
de força. El sistema permet 
determinar la dinàmica 
temporal del centre de masses 
del pacient i la correlació amb 
el ritme cardíac.
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LL’estiu del 2013 Vanessa 
Sancho es va convertir en 
una dels estudiants que 
completaven la primera pro-
moció d’Enginyeria Biomè-
dica de Catalunya, un grau 
universitari creat el 2009 
per la universitat Politècni-
ca de Catalunya (uPC). L’es-
tiu vinent, Víctor González 
espera fer el mateix; en 
aquest cas, ell és un dels 
estudiants de la primera 
promoció d’Enginyeria Bio-
mèdica a la universitat de 
Barcelona (uB). L’any 2015 
serà el torn dels estudiants 
que completaran aquest 
grau a la universitat Pom-
peu Fabra (uPF), que va 
oferir aquesta carrera el 
2011. Aquesta triple oferta 
del grau universitari, més 
el màster de la mateixa es-
pecialitat que fan conjunta-
ment la uPC i la uB, situen 
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mèdics que es formen en 
centres com el de la uPC”.  

PrimErES 
EXPEriÈNCiES
La definició d’objectius és 
clara, però de vegades els 
joves arriben a una carrera 
universitària gairebé per ca-
sualitat, com va ser el cas de 
Vanessa Sancho, que volia 
estudiar medicina, però es 
va quedar a dues dècimes de 
la nota de tall. “Com a alter-
nativa, com que era una car-
rera que estava relacionada 
amb el món sanitari, vaig 
optar per l’Enginyeria Bio-
mèdica, tot i que al principi 
em feia una mica de respec-
te per tractar-se d’una engi-
nyeria, i les enginyeries te-
nen fama de ser estudis molt 
difícils”, recorda. El primer 
any a l’EuETIB, Sancho va 
trobar que els estudiants 

Els enginyers biomèdics que, des del 2013, es comencen a graduar a les universitats 
catalanes, tenen com a missió el disseny, la millora i el manteniment dels equips, 
materials i sistemes de la moderna tecnologia mèdica i sanitària. El grau d’Enginyeria 
Biomèdica està pensat per als qui “agrada molt la medicina però que aspiren a conèixer 
el camp tècnic de l’enginyeria i treballar-hi”, en paraules de José lópez, director de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica industrial de Barcelona.

Catalunya al nivell europeu 
en un camp de l’enginyeria 
que creix i pren força.  

josé López, director de 
l’Escola universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona (EuETIB), on 
es fan aquests estudis de 
la uPC, ens explica que el 
grau d’Enginyeria Biomèdi-
ca està pensat per als estu-
diants a qui “agrada molt la 
medicina però que aspiren a 
conèixer el camp tècnic de 
l’enginyeria i treballar-hi, 
més que no pas a fer de 
metges”. I afegeix: “La ma-
quinària i els instruments 
d’alta tecnologia que fan 
servir a hores d’ara els met-
ges requereixen professio-
nals altament qualificats per  
desenvolupar-los, millorar-los 
i mantenir-los, i aquest és 
un dels camps en què tre-
ballaran els enginyers bio-

 Biomèdica:
Enginyeria

esperit de metges
enginyers amb
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optimista pel que fa a les 
possibles sortides laborals. 
González reconeix que la cri-
si econòmica no ajuda, però 
explica amb decisió quin és el 
futur que espera trobar ben 
aviat. “una primera sortida 
professional és la recerca en 
centres públics o privats, i 
també s’ha de pensar en la 
feina en hospitals, a banda 
de les empreses privades del 
sector”, indica aquest futur 
enginyer biomèdic. 

Sigui com vulgui, Víctor 
González recorda que molts 
estudiants de grau conti-
nuaran estudiant algun 
màster i probablement arri-
baran a fer el doctorat. Per 
tant, és possible que encara 
triguin un quant temps a 
incorporar-se de ple al món 
laboral, sigui a Catalunya o 
a l’estranger. “És important 
i interessant de marxar a 
l’estranger per completar 
els estudis o trobar feina en 
moments difícils com l’actu-
al, però després qui vulgui 
ha de tenir la possibilitat 
de tornar, i això és el que 
s’ha de millorar”, assenyala 
González, que fa una refle-
xió que molt probablement 
comparteixen tots els seus 
companys de promoció.  

ENTrE lA TÈCNiCA 
i lA ClÍNiCA
La uB va iniciar aquests es-
tudis de grau el curs 2010-
2011 “com a evolució lògica 
del màster en Enginyeria 
Biomèdica que ja oferia amb 
la uPC des del curs 2006-
2007”, recorda Daniel na-
vajas, catedràtic de fisiolo-
gia i cap d’estudis del grau 
d’Enginyeria Biomèdica en 
aquesta universitat. “Érem 
conscients de la importància 

20 anaven “una mica perduts 
sobre les assignatures que 
es trobarien i sobre quin 
podia ser el futur professi-
onal, però el professorat hi 
estava molt implicat i sem-
pre donava molta ajuda”. Va 
començar els estudis amb 
l’expectativa que com a en-
ginyera biomèdica podria 
buscar feina en empreses o 
centres del món sanitari es-
pecialitzats en equipaments 
o recerca. En especial, un 
dels seus camps d’interès és 
el dels materials i implants, 
tot i reconèixer que a Catalu-
nya i en el conjunt de l’Estat 
aquesta sortida professional 
és limitada per falta d’em-
preses o centres especialit-
zats. Ara, Vanessa Sancho 
estudia el màster d’Enginye-
ria Biomèdica de la uPC i la 
uB, i en el moment de parlar 
amb theknos (maig del 2014) 

Aplicació pràctica  
de l’enginyeria biomèdica
Segons la descripció que fa la UPC al seu web, 
els estudis d’Enginyeria Biomèdica aporten la 
formació adequada per exercir la direcció i gestió de 
projectes d’enginyeria relacionats amb les següents 
especialitats: 
 
•   Disseny d’equips de monitorització, diagnòstic i 

teràpia.
•   Disseny de sistemes d’informació i comunicació 

aplicats a la sanitat, la telemedicina i la 
monitorització remota.

•   Control de qualitat d’equips.
•  Electromedicina cardiovascular. 
•   Neurocirurgia.
•   Tractament del dolor.
•   Implants per a cirurgia ortopèdica i traumatologia.
•   Productes sanitaris d’un sol ús.
•   Gestió i assessorament tècnic d’equips i sistemes 

biomèdics.
•   Avaluació i certificació de tecnologia mèdica.

té posades les il·lusions en 
un procés de selecció per  
a un lloc de treball d’una em-
presa que gestiona el man-
teniment de l’equipament 
sanitari de diversos centres 
hospitalaris a Catalunya. 
Precisament, una de les co-
ses que Sancho troba a faltar 
en els estudis de grau és un 
suport més gran de la uni-
versitat per dirigir els estu-
diants cap a sortides profes-
sionals concretes. “És cert 
que es fan pràctiques —jo en 
faig a l’Hospital Sant joan 
de Déu—, però ja que es trac-
ta d’uns estudis nous, potser 
cal més suport per trobar 
empreses que estan interes-
sades en estudiants d’Engi-
nyeria Biomèdica.”

Víctor González, estudi-
ant de la primera promoció 
d’Enginyeria Biomèdica a la 
uB, es mostra una mica més 
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d’aquests estudis i ens tro-
bàvem amb la paradoxa de 
ser, a Catalunya i en el con-
junt d’Espanya, un dels pocs 
llocs on no hi havia uns estu-
dis reglats de grau en aques-
ta especialitat, tot i haver-hi 
una demanda real”, comenta 
el professor navajas. 

La reforma de l’ense-
nyament universitari que 
permetia la creació de ti-
tulacions va obrir el camí 
per a una opció que la uB 
ja tenia decidida. Aquesta 
universitat va voler crear 
una Enginyeria Biomèdica, 
“molt implicada i integrada 
amb la medicina, amb una 
formació biomèdica molt 
potent”. Aquest grau està 
adscrit a la Facultat de Me-
dicina, tot i que actualment 
es fa, aproximadament, al 
50 % entre les facultats de 
Medicina i Física. “Els es-
tudiants passen la meitat 
del temps al campus de Pe-
dralbes, en un entorn tec-
nològic, i l’altra meitat a 
l’Hospital Clínic-Facultat 
de Medicina, en un entorn 
clarament clínic”, detalla el 
cap d’estudis. I en dóna més 
detalls: “A quart curs, els 
alumnes tenen tres assig-
natures obligatòries molt 
específiques de la nostra 
universitat que són imparti-
des per metges de l’Hospital 
Clínic, per tal que els met-
ges expliquin als enginyers 
com veuen i utilitzen la tec-
nologia”. El programa o pla 
docent de la uB mostra, en 
aquest sentit, una dedicació 
notable a la formació biomè-
dica, subratlla el catedràtic 
navajas. “Volem formar uns 
enginyers excel·lents amb 
les eines pròpies de l’engi-
nyeria, però també amb una 

formació de primer nivell 
del camp de la medicina, i 
això ho podem fer, precisa-
ment, pel context de la nos-
tra universitat.”

SOrTiDES 
PrOFESSiONAlS
El contingut d’aquests es-
tudis a la uB també fixa les 
sortides professionals que 
hi pot haver. “un enginyer 
biomèdic format a la nostra 
universitat estarà preparat 
per treballar en empreses 
de l’àmbit de la tecnologia 
mèdica i de serveis sanitaris 

amb una base tecnològica; 
també podrà accedir a llocs 
de feina en l’entorn hospita-
lari, en la gestió hospitalària, 
l’enginyeria clínica i les in-
fraestructures, o en llocs en 
què col·laborarà amb serveis 
hospitalaris, com els relacio-
nats amb la cardiologia o la 
nefrologia. un tercer àmbit 
de treball és l’Administració; 
per exemple, les agències 
d’avaluació tecnològica o les 
agències de gestió tecnolò-
gica. Finalment, una altra 
possibilitat és la recerca a 
les universitats o als cen-

Un dels  
camps que 
requereix  
el coneixement 
d’un enginyer 
biomèdic és  
la maquinària 
d’alta 
tecnologia 
que utilitzen 
els metges. 
A la imatge, 
anàlisi d’un 
senyal electro-
cardiogràfic. 
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tres d’investigació”, enume-
ra el professor navajas. En 
teoria, el ventall de sortides 
professionals és força gran. 
“Malauradament, el teixit 
industrial a l’Estat espa-
nyol és menys sòlid i potent 
que no pas en molts altres  
països en aquest camp, i per 
tant, l’oferta és més reduï-
da”, lamenta. “Sempre dic 
als estudiants que no deixin 
de considerar Europa com el 
seu terreny, la seva referèn-
cia professional”, conclou 
Daniel navajas abans de fer 
esment que “una de les apos-
tes d’aquests estudis de grau 
a la uB és aconseguir que 
els estudiants tinguin un do-
mini de l’anglès força elevat 
amb, aproximadament, el 40 
% de les assignatures impar-
tides en aquesta llengua”.

Víctor González no recor-
da haver donat gaire impor-
tància a l’idioma en què es 
farien les classes. Per contra, 
es va fixar molt en unes al-
tres característiques bàsi-
ques dels estudis. “A la uPC 
veia més un perfil d’enginye-
ria, mentre que a la uB s’està 
més en contacte amb el món 
mèdic.” En aquest àmbit, ara 
que està a punt d’acabar el 
grau, González destaca ha-

ver fet “moltes pràctiques” 
i haver tingut “un contacte 
directe amb els metges i els 
investigadors, una caracte-
rística molt forta del perfil 
dels estudis de la uB que 
fins i tot ha superat les me-
ves expectatives.”

molts grups de recerca que 
feien projectes conjunts en 
el món de la biologia, la me-
dicina i l’enginyeria, i aquest 
coneixement també es va tras-
lladar d’una manera natural 
al món de la docència”, recor-
da Óscar Cámara, professor 
associat del Departament de 
Tecnologies de la Informa-
ció i les Comunicacions de la 
uPF i responsable de la titu-
lació d’Enginyeria Biomèdica 
en aquesta universitat junta-
ment amb javier Macía, coor-
dinador docent d’aquest grau 
a la Facultat de Ciències de la 
Salut i de la Vida.

La uPF ofereix, entre els 
seus valors diferenciadors, 
la varietat d’estudis. “Tenim 
fins a 44 crèdits d’assignatu-
res optatives, perquè el món 
de la biomedicina és molt 
gran i volem donar opcions 
als estudiants perquè trobin 
les àrees que els interessen 
més aprofitant assignatures 
d’uns altres graus i facilitant 
la convalidació de crèdits per 
a estudiants que se n’aniran 
fora”, explica Óscar Cáma-
ra. També com a valor propi 
d’aquests estudis a la uPF, el 
tercer curs i el quart del grau 
s’imparteixen íntegrament 
en anglès, a banda d’algunes 
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Instrumentació  
a la divisió de 
diagnòstic 
de Grifols, 
multinacional 
catalana 
especialitzada  
en el sector 
farmacèutic i 
hospitalari que 
ofereix un  
programa  
de pràctiques  
per a estudiants.

“Els estudis de 
la UB promouen 
el contacte amb 
el món mèdic; 
a la UPC estan 
enfocats a 
l’enginyeria”

UN PErFil TiC PrOPi
La uPF també tracta de te-
nir el seu perfil en l’oferta 
del grau d’Enginyeria Bio-
mèdica, uns estudis que va 
començar a oferir el 2011 
després d’un procés medi-
tat de preparació en què hi 
va haver l’impuls dels pro-
fessors del Departament de 
Tecnologies de la Informació 
i les Comunicacions, i la par-
ticipació destacada de profes-
sors de les facultats de Biolo-
gia i Medicina. “La uPF tenia 
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Hi ha demanda d’enginyers biomèdics a 
les empreses catalanes del sector?
Veiem que l’enginyeria aplicada en el camp 
de la salut és una disciplina en creixement. 
L’aplicació de tecnologies diverses en aquest 
camp ha fet canviar el concepte que fins ara 
teníem de la medicina i obre moltes opor-
tunitats d’innovació a companyies de sec-
tors diferents: el de la imatge, l’electrònica, 
la mecànica, el programari, la robòtica… 
Tant aquestes empreses com els seus clients 
(hospitals i proveïdors de serveis sanitaris) 
necessiten professionals que coneguin l’en-
ginyeria i el seu àmbit d’aplicació, la salut.

quines empreses tenen necessitat de 
professionals formats en aquest camp?
Empreses de tecnologies mèdiques i els 
seus proveïdors tècnics, hospitals i fins 
i tot la indústria farmacèutica. Avui la 
medicina demana un enfocament inte-
gral. Cal entendre les necessitats dels 
pacients i solucionar-les mitjançant ser-
veis o tecnologies que van més enllà del 

fàrmac. Això 
ha fet canvi-
ar els models 
empresarials i 
demana perfils 
professionals 
dedicats a ana-
litzar proble-
mes i trobar 
solucions per 
satisfer neces-
sitats. La for-
mació en engi-
nyeria biomèdica respon perfectament a 
aquesta demanda.

Els estudis d’Enginyeria Biomèdica 
que es fan a Catalunya ofereixen una 
sortida laboral interessant? 
Sens dubte, perquè el camp de la salut va 
creixent. Avui en dia les necessitats d’inno-
vació són en les interfícies entre discipli-
nes; per tant, els qui es formin en aquest 
espai tindran moltes oportunitats. n

“l’enginyeria aplicada en el camp mèdic  
impulsa la innovació en diferents sectors”   
Amb la visió panoràmica que li atorga estar al capdavant de Biocat, entitat que 
coordina i promou el sector de les biociències a Catalunya, montserrat vendrell  
assegura que l’enginyeria biomèdica és una disciplina en creixement, de la qual 
“es beneficiaran altres sectors com el de l’electrònica, la robòtica o la mecànica”.

assignatures en aquest idio-
ma a primer i segon cursos. 

Considerant el professo-
rat de la uPF, el grau d’Engi-
nyeria Biomèdica en aques-
ta universitat posa molt 
d’èmfasi en la cardiologia, 
la neurologia, la biologia, 
la biologia sintètica, la bio-
logia de sistemes, el proces-
sament de dades i imatges 
mèdiques, així com en els 
models computacionals i les 
simulacions. Les pràctiques 
obligatòries es concentren 

en sis crèdits a quart curs a 
través d’acords amb empre-
ses del sector, moltes de les 
quals ja col·laboren amb la 
uPF en projectes de recerca 
o han estat en contacte amb 
els alumnes d’aquest mateix 
grau en seminaris en els pri-
mers cursos. A més a més, 
“els nostres alumnes estan 
molt motivats i ells mateixos 
fan propostes per fer pràc-
tiques en programes com 
els que té l’empresa Grifols; 
fins i tot tenim un estudiant 

que se n’anirà a la Xina a fer 
unes pràctiques d’estiu amb 
Philips”, posa el professor 
Cámara com a exemples.

La uPF també ha esta-
blert acords per a pràctiques 
amb centres de recerca i hos-
pitals. A quart curs, els estu-
diants tindran una assigna-
tura optativa en què podran 
fer un rotatori a l’Hospital 
del Mar passant per sis o set 
serveis diferents, i si volen, 
també podran fer les pràcti-
ques en aquest hospital. n

montserrat vendrell, directora general de Biocat i del Parc Científic de Barcelona
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L’aigua de l’Ebre: continua  
el debat sobre el seu ús
L’Ebre torna a ocupar un lloc destacat en l’agenda política des del 28 de febrer arran de 
l’aprovació en un consell de ministres del nou Pla hidrològic d’aquesta conca, que inclou 
un augment important del consum d’aigua per al reg. El Govern central destaca que el Pla 
té el suport de la majoria de comunitats autònomes afectades, mentre que a Catalunya es 
considera que es posa en perill el futur del delta de l’Ebre.

Joaquim ELcacho l comunicaciencia.cat
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El Pla hidrològic de la conca 
de l’Ebre, aprovat pel consell 
de ministres, fixa un aug-
ment notable del consum 
d’aigua en tot el recorregut 
del riu i els seus afluents, 
que passa dels 8.210 hectò-
metres cúbics anuals actu-
als fins als 10.700 hm3 del 
2027. A més, el cabal ambi-
ental fixat per al tram final 
d’aquest riu —la quantitat 
mínima d’aigua que ha d’arri-
bar al Delta— queda establert 
en 3.220 hm3 anuals, molt 
lluny dels 7.160 hm3 anuals 
reclamats per la Generalitat 
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i les entitats ambientalistes. 
Tal com està plantejat ac-
tualment, el Pla hidrològic 
prioritza el regadiu per a 
l’agricultura sense tenir en 
compte l’alternativa del reg 
per degoteig, que seria l’ade-
quat en molts conreus de la 
conca de l’Ebre. 

mESuRES LEGaLS 
coNTRa EL pLa
La resposta al document 
aprovat pel Govern central 
no es va fer esperar. La Ge-
neralitat va anunciar, el ma-
teix 28 de febrer, accions le-

gals a la Unió Europea per 
considerar que el projecte 
posa en perill la integritat i 
l’equilibri ecològic del Del-
ta, a més de vulnerar la di-
rectiva europea de l’aigua. 
Dues setmanes més tard, el 
Govern català va detallar 
que la denúncia a la Unió 
Europea es podria presen-
tar amb unes altres admi-
nistracions i uns altres 
representants territorials 
membres de la Comissió de 
Sostenibilitat de les Terres 
de l’Ebre. 

Miguel Arias Cañete, 
ministre d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient en 
el període de l’aprovació del 
pla, va destacar que aquest 
document té el vistiplau de 
la majoria de comunitats 
autònomes i entitats de 
pagesos d’aquesta conca. 
Arias Cañete va defensar el 
repartiment de cabals esta-
blert en el Pla i va assegu-
rar que si s’adoptés el cabal 
ambiental que defensa la 
Generalitat, molts pagesos 
de les comarques de Lleida 
i Tarragona haurien de re-
nunciar a regar amb aigua 
de l’Ebre.

La Generalitat 
ha denunciat 
el nou pla 
hidrològic de 
l’Ebre a la 
uE, perquè 
considera 
que perjudica 
l’equilibri 
ecològic del 
Delta.
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Els regants del marge 
dret de l’Ebre i alguns sin-
dicats agraris i regants de 
les comarques de Lleida es 
van mostrar satisfets amb 
el nou Pla hidrològic, per-
què, segons el seu plante-
jament, garanteix el cabal 
per als canals que hi ha ara 
i per als que estan en fase 
de desenvolupament, com 
el canal Segarra Garrigues.

cRiTERiS ciENTÍFicS... 
o poLÍTicS? 
El Pla de l’Ebre es basa en 
“criteris científics”, va as-
segurar Arias Cañete en 
la presentació del projec-
te. En canvi, el catedràtic 
d’Ecologia de la Universitat 
de Barcelona, Narcís Prat, 

ducció de la disponibilitat 
d’aigua a causa del canvi  
climàtic. 

Una de les parts tècni-
ques més destacades del nou 
Pla hidrològic de l’Ebre és 
l’estudi sobre els cabals eco-
lògics en la desembocadura 
d’aquest riu, que inclou una 
recopilació bibliogràfica so-
bre els cabals ecològics nor-
matius al delta de la badia de 
Califòrnia, considerat com 
un dels punts de referència 
internacional. A partir de les 
dades internacionals i l’estu-
di del funcionament del del-
ta de l’Ebre, el Ministeri con-
sidera demostrat que la seva 
proposta de cabals ecològics 
serà suficient per mantenir 
els ecosistemes. n

considera que el document 
aprovat pel consell de mi-
nistres respon a criteris i 
negociacions polítics, i per-
judicarà greument el Delta. 
El professor Prat creu que 
el nou pla “no té en comp-
te els criteris científics” i, 
com a exemple d’aquesta 
consideració, recorda que 
el projecte aprovat no in-
corpora els càlculs de re-

   
El pla hidrològic en l’arena política i social
Diverses organitzacions 
socials i ecologistes han 
expressat la seva oposi-
ció radical al pla hidro-
lògic de l’Ebre, com va 
quedar demostrat el 30 
de març en la manifes-
tació convocada per la 
Plataforma de Defensa 
de l’Ebre, que va aplegar 
unes 10.000 persones als 

carrers de Sant Jaume 
d’Enveja i Deltebre.

El Parlament es va 
pronunciar en contra 
d’aquesta planificació hi-
drològica a través d’una 
moció aprovada per una 
majoria molt important 
el 25 d’abril. La resolució 
de la cambra catalana, 
presentada per ICV-EUiA 

i transaccionada en al-
guns punts amb CiU, 
ERC i PSC, considera 
insuficient el cabal am-
biental fixat en el pla de 
conca i insta el Govern 
català a “utilitzar tots els 
mecanismes jurídics per 
aturar-lo”. Els diputats 
de PPC i C’s van votar en 
contra de la moció. n

S’ha fixat un 
major consum 
d’aigua del riu 
i menys cabal 
ambiental en  
el tram final
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Formació especialitzada i certificació 

La velocitat amb què canvia el món gràcies a les noves tecnologies ens obliga a no 
perdre de vista el futur més immediat. La intenció de les empreses i del món universitari 
d’oferir una formació específica per a l’enginyer en manteniment agafa força gràcies a la 
nova norma ISO-55000:2014.
aNNa caRRiÓ l www.annacarrio.com

L’any 1970, un enginyer 
mecànic holandès va fun-
dar una empresa a casa 
seva per fer les primeres 
classes d’hidràulica i pneu-
màtica. Iniciatives com 
aquesta demostren que la 
formació i la millora de 
les competències són vitals 
per al desenvolupament 
d’aquest sector. Les compe-
tències s’aconsegueixen no 
solament amb la formació 
reglada. Cal un exercici de 
conscienciació del sector 
empresarial per participar 
en els programes d’inves-
tigació aplicada en la in-
dústria, que ultrapassen la 
institució universitària i, 
per tant, requereixen una 
col·laboració entre la uni-
versitat i l’empresa. 

La sensibilitat envers 
el manteniment ha aug-
mentat, i les universitats 
ofereixen formació sobre 
aquest camp en les titu-
lacions d’enginyer tècnic 
o enginyer industrial, 
mòduls de formació pro-
fessional, màsters o doc-
torats, però encara falta 
una formació específica 

que aquest camp representa 
en els pressupostos de les 
empreses. 

méS coNEixEmENTS 
EN La GESTiÓ D’acTiuS  
La Publicly Availabe Speci-
fication (PAS), dirigida per 
l’Institut de Gestió d’Ac-
tius (IAM), ha treballat en 
col·laboració amb l’Institut 
d’Estàndars Britànics (BSI) 
per desenvolupar la PAS 
55, una norma que defi-
neix el procés de manteni-
ment i que ha fet possible 
l’ISO-55000:2014, que posa 
de manifest la importància 
de la gestió d’actius. Però 
amb això no n’hi ha prou 
per garantir que el mante-
niment dels actius sigui efi-
cient i eficaç: cal que es faci 
amb coneixement. 

Per aquest motiu, l’AEM 
treballa en la certificació 
pròpia de persones com a 
experts gestors de manteni-
ment i experts supervisors 
de manteniment, que en poc 
temps haurien de ser ex-
perts especialistes en man-
teniment. És un bon camí 
per assolir l’excel·lència. n

per a l’enginyer en man-
teniment. Països com el 
Japó o Alemanya són un 
model a seguir, així com 
l’Escola d’Enginyeria de la 
Universitat de Manchester, 
considerada l’organització 
independent d’investigació 

en manteniment més gran 
d’Europa. L’Asociación Es-
pañola de Mantenimiento 
(AEM) ja fa anys que re-
clama que el manteniment 
sigui considerat una carre-
ra universitària. No es pot 
negligir el volum econòmic 

amb la participació de:

i la col·laboració de: 

INNOVACIÓ

ThEKNoS 184 JUNY DE 2014

L’Asociación 
Española de 
Mantenimiento 
treballa en  
la certificació 
de persones 
com a futurs 
experts 
especialistes en 
manteniment
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La visió tradicional de les 
actuacions de l’àrea de man-
teniment ha estat basada en 
l’obtenció d’una disponibi-
litat determinada de planta 
amb un pressupost determi-
nat. Per aconseguir-ho, al 
llarg del temps hem utilitzat 
diferents tècniques que han 
estat i són més o menys apli-
cades i que ens han permès 
d’obtenir els resultats exigits. 
Aquestes tècniques de gestió 
es resumeixen en aquests 
conceptes:
—  Manteniment correctiu
—  Manteniment predictiu
—  Manteniment preventiu
—  Formació tècnica persones
—  RCM
—  TPM
—  Indicadors de gestió
—  Recanvis
—  GMAO
—  Subcontratació 
—  Diversos
No obstant això, la gestió 
del manteniment i de l’àrea 
de producció ha de fer un 
salt cap a l’excel·lència 
que podem definir així:  

resultats immediats en la 
productivitat, la competiti-
vitat i la rendibilitat del ne-
goci. 

El principi bàsic de Lean 
és optimitzar processos eli-
minant els set elements de 
deixalles o mudes: l’excés 
operatiu, el temps d’espera, 
l’excés de transport, l’excés 
de procés, l’excés d’estocs, 
l’excés de moviments i min-
ves, i l’scrap per defectes. 
Hi ha diferents eines Lean 
aplicables en àrees o pro-
cessos, com ara les 5S, 
SMED, VSM...

El value stream mapping 
(VSM) és una eina de Lean 
que utilitza paper i llapis,  
i que permet de veure el flux 
del procés, material i infor-
mació per facilitar la identifi-
cació i l’eliminació del rebuig 
(waste). A més, és una font 
única d’informació docu-
mentada de tot el que passa 
en el procés d’elaboració d’un 
producte o família de produc-
tes. Permet una detecció fàcil 
i ràpida de millores en els 
diferents processos de fabri-
cació de productes, estableix 
prioritats en les activitats de 

El manteniment correctiu i predictiu, la formació tècnica de persones i els indicadors de 
gestió són algunes de les diferents tècniques que s’han emprat els darrers anys en l’àrea 
de manteniment per tal d’obtenir els resultats exigits. Però la gestió del manteniment 
necessita fer un salt qualitatiu cap a l’excel·lència mitjançant la millora contínua i amb 
l’ajuda dels sistemes de gestió Line i Six Sigma. 
FéLix TobaLiNa poNS l Director general de Tobalina Consulting Group

Aquest sistema es basa, fo-
namentalment, en la idea 
que els comandaments in-
termedis i alts responsables 
del manteniment i de la pro-
ducció ja tenen superada 
l’aplicació de les tècniques 
anteriors i que la seva feina 
diària consisteix a millorar. 

Un comandament inter-
medi ha de millorar la seva 
àrea de responsabilitat, 
com també ha d’aspirar a 
la millora el responsable de 
manteniment i producció. 
Els objectius clàssics de la 
millora esdevenen la raó de 
ser del manteniment / de la 
producció.

LEaN: pLaNTEJamENT 
DE miLLoRa DE 
pRocESSoS
L’activitat dels comanda-
ments intermedis i superi-
ors consisteix, bàsicament, 
a portar àrees. Lean és un 
sistema i un plantejament 
de millora de processos de 
producció i serveis basats 
en l’eliminació de deixalles 
i d’activitats que no afegei-
xen valor al procés, amb la 
qual cosa s’aconsegueixen 

MILLORA CONTÍNUA - LEAN 
MANAGEMENT  - SIX SIGMA

La millora contínua  
a través de Lean Six Sigma
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millora contínua i defineix 
els plans d’actuació i el temps 
total de cada procés.

Per assegurar la millora 
contínua, el procés metodo-

lògic elemental, aplicable en 
qualsevol camp de l’activitat, 
és la roda de Deming, for-
mada per quatre fases fona-
mentals: plan (planificar), do 
(fer), check (verificar) i act 
(actuar). Aquest procés ana-
litza les dades, investiga cau-
ses, s’orienta a la prevenció, 
no pas al remei, subratlla la 
preparació i el plantejament 
abans que l’acció i el control 
dels resultats, i es pot apli-
car en qualsevol problema de 
l’empresa, simple o complex, 
i en qualsevol nivell (direcció 
o col·laboradors).

Per aplicar la millora 
contínua, es formen grups 
o equips de millora kaizen 
i kaikaku. Els equips kai-
zen són per prendre mesu-
res a mitjà o llarg terminis. 
Els equips kaikaku són per 
prendre mesures radicals 

que cal implementar en un 
període curt de temps.

SiSTEma Six SiGma
Six Sigma és un sistema de 
gestió amb l’objectiu d’acon-
seguir l’excel·lència empre-
sarial quant a la qualitat i la 
productivitat, tant en el crei-
xement com en els costos, que 
es desenvolupa mitjançant la 
gestió eficient dels proces-
sos de negoci que afecten el 
client, sigui intern o extern. 
Aconseguir un nivell de quali-
tat Six Sigma en una empresa 
significa ser capaç de submi-
nistrar productes i serveis 
lliures, pràcticament, de “de-
fectes” amb tan sols 3,4 DPM 
(defectes per milió) d’oportu-
nitats de crear un “defecte”. 
Per a una bona implantació 
calen la implicació de la direc-
ció, una bona identificació del 

L’arbre  
de millora de  
les operacions 
resumeix  
els avantatges 
del mètode Lean 
Six Sigma. 
Les pomes 
representen  
les millores 
obtingudes.

El value stream 
mapping 
(VSM) és una 
eina Lean que 
permet una 
detecció fàcil i 
ràpida  
de millores en  
els diferents 
processos de 
fabricació de 
productes
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client de cada projecte, una 
bona estructura ben definida 
(champion, black belts, gre-
en belts i yellow belts), una 
formació en tots els nivells i 
el treball en equip.

La metodologia per a 
l’aplicació de Six Sigma és 
la de DMAIC: define (defini-
ció del problema), measure 
(mesurar el procés), analyze 
(analitzar i determinar la 
causa del defecte), improve 
(millorar el procés) i control 
(controlar el procés).

Els sistemes de gestió 
Line i Six Sigma compartei-
xen diversos principis, com 
l’enfocament per aportar 
valor al client, la utilització 
de diferents tècniques, l’eli-
minació de les deixalles i la 
creació d’equips de millora. 
La fusió de tots dos mètodes 
és el que coneixem amb el 
terme Lean Six Sigma (LSS), 
perquè combina els avantat-

ges de tots dos. Podem resu-
mir gràficament aquest fet 
en el que anomenem arbre 
de millora de les operacions, 
on les pomes representen les  
millores.

apLicaciÓ DE LEaN 
maiNTENaNcE  
i Six SiGma 
Aquests sistemes de gestió en 
l’àmbit del manteniment s’han 
d’aplicar a les següents àrees:  
—  Determinació del valor 

afegit i de la manca de va-
lor afegit en els processos 
de manteniment. Aplica-
ció value stream mapping.

—  Procés de convertir co-
mandaments intermedis 
i superiors en gerents 
d’àrea. Entrenament. 

—  Aplicació de tècniques de 
DMAIC. 

—  Sigma aplicada en el dis-
seny de màquines. 

—  Sigma aplicat en processos 
poc fiables o molt variables.

—  Pla de formació en man-
teniment de la producció 
en els diferents nivells es-
pecialistes de Six Sigma 
(LSS champion, master black 
belts, black belts, green belts, 
yellow belts i white belts). 

—  Pla de millora contínua 
definit, analitzat, quanti-
ficat i amb el caràcter de 

compromís anual per  
a comandaments inter-
medis i superiors de 
manteniment.

D’acord amb la nostra ex-
periència en empreses 
d’alimentació, els resultats 
tipus que s’obtenen són:  
—  Augment de la disponi-

bilitat del 10-15 %. 
—  Millora del cost del man-

teniment del 10-20 %.
—  Estoc de recanvis neces-

saris del 40-50 %. 
—  Reducció de la minva de 

la producció del 50 %. 
—  Qualitat final (per fases) 

Six Sigma.

En resum, Lean Six Sig-
ma busca que les màqui-
nes del procés productiu i 
els processos de manteni-
ment i producció tinguin 
menys variabilitat i que el 
seu funcionament normal 
tingui un cost més petit 
en totes les fases (disseny, 
operacions i manteniment).  
El manteniment i la pro-
ducció moderns s’han de 
basar en la gestió Lean Six 
Sigma, i això implica un 
salt en els sistemes tradici-
onals molt més important 
que no pas el que va com-
portar aplicar TPM. n

Line Six Sigma 
(LSS) busca que 
la producció i  
el manteniment 
tinguin menys 
variabilitat 
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Són nombroses les empreses 
que decideixen incloure un 
estudiant en pràctiques en 
el seu equip, conscients dels 
avantatges que els aporta 
una persona jove amb una 
forta motivació per aplicar 
els coneixements adqui·
rits recentment durant la 
carrera i per demostrar tot 
el que pot aportar. És una 
oportunitat que per a molts 
enginyers es convertirà en 
la porta d’accés al món pro·
fessional i que, si més no, 
comporta una relació que 
enriqueix ambdues parts. 

bO pEr a l’EmprESa...
El període de pràctiques 
proporciona un escenari 
perfecte per aconseguir ta·
lent i observar de primera 
mà la manera de treballar 
i l’estil de cada candidat. Si 
bé cal fer una petita inver·
sió econòmica i de temps en 
el futur enginyer, suposa 
un suport addicional per a 
l’equip de treball. També hi 
veiem uns altres avantat·
ges, com incorporar visions 
i idees noves o optar per la 
possibilitat que l’estudiant 
desenvolupi un projecte apli·
cable a la companyia mitjan·
çant el treball final de grau 

amb el suport del professor 
tutor, un professional amb 
molta experiència i grans 
coneixements. 

... i pEr a l’ESTudiaNT
Els estudiants també es bene·
ficien molt de les pràctiques 
en empreses, pràctiques que 
els faciliten l’aplicació pràc·
tica dels seus coneixements 
i els acosten al món laboral. 
El Col·legi contribueix a en·
fortir aquest vincle amb la 
tasca que fa a les vuit esco·
les del seu àmbit territori·
al, amb les quals manté un 
conveni de col·laboració per 

acostar el món professional 
i la universitat. Amb relació 
a això, la Borsa de Treball 
del Col·legi difon les ofertes 
de pràctiques i contribueix 
d’aquesta manera a la feina 
feta per les escoles. Els més 
de 400 estudiants precol·
legiats a ENGINYERS BCN 
poden accedir a les ofertes 
publicades de franc per a les 
empreses i accedir a l’asses·
sorament personalitzat que 
ofereix l’SSP · Borsa de Tre·
ball. La difusió de les ofer·
tes es fa extensiva a les dife·
rents escoles en funció dels 
perfils requerits. n

pràctiques universitàries,  
nou talent per a l’empresa
Cristina Olmos  l  Tècnica d’inserció laboral i orientació professional del Col·legi

En la segona part dels estudis els estudiants d’enginyeria tenen l’oportunitat de  
realitzar un conveni de cooperació educativa en una empresa. És el que habitualment 
coneixem amb el nom de pràctiques i que es concreta amb els famosos becaris. És un 
guany per a les empreses, que compten amb l’energia i els coneixements de les noves 
generacions d’enginyers.



•   L’empresa  publica  de  franc  una 
oferta amb el perfil requerit a 
la Borsa de Treball del Col·legi 
(www.enginyersbcn/borsa·treball).

•   El Col·legi distribueix l’oferta entre 
les escoles sense que l’empresa se 
n’hagi de preocupar més.

•   Les  escoles  fan  arribar  els 
estudiants interessats a l’empresa.

•   L’estudiant seleccionat fa el tràmit 
directament amb la universitat 
deu dies abans de l’inici del 
conveni.

•   L’empresa  defineix,  d’acord  amb 
la universitat, el perfil i el pla de 
treball de l’estudiant.

•   Es  dóna  d’alta  l’estudiant  a  la 
Seguretat Social amb un cost mínim 
de cotització de 40,81€/mensuals, 
més el preu per hora i les gestions 
administratives que indica cada 
universitat.

•   Els  estudiants  poden  fer  estades 
fins a un màxim de 900 hores 
per curs acadèmic i, durant la 
carrera, de 1.800 hores.

•   Disposar de personal amb una formació avançada en les diferents àrees tecnològiques, 
amb motivació i idees noves.

•   Conèixer amb profunditat  i en condicions de treball candidats per  incorporar-los  
en el futur a l’empresa.

•   Possibilitat d’ampliar o rescindir el conveni en qualsevol moment.

Com puc acollir un estudiant en pràctiques per a 
la meva empresa?

avantatges principals per a l’empresa
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PREGUNTES FREQÜENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC

L’ampli ventall de canvis que ha experimentat 
el marc normatiu amb relació a la producció i 
el consum de l’energia elèctrica, especialment 
des que l’any 2012 va entrar en vigor el Reial 
decret llei 1/2012 —pel qual es van suprimir 
les primes a les energies renovables— fins que 
al final de l’any passat es va publicar la Llei 
estatal 24/2013 del sector elèctric —que, entre 
més mesures, posava fi al sistema tarifari an·
terior (tarifa d’últim recurs (TUR) i instaurava 
un model nou (preu voluntari petit consumidor 
(PVPC))—, ha fet que els titulars de les instal·
lacions elèctriques es plantegin un seguit d’al·
ternatives pel que fa a la racionalització del seu 
consum.  

En moltes ocasions aquesta racionalització 
es vol aconseguir a través de l’autoconsum. 
El registre i la tramitació d’aquesta classe 
d’instal·lacions és el motiu principal de la nota 
publicada per la DGEMSI.

Segons s’indica a la nota, un tret a destacar 
de la Llei 24/2013 és que elimina els conceptes 
diferenciats de règim ordinari i règim espe·
cial, i regula la producció d’energia elèctrica. 
Concretament, l’article 9 defineix el concepte 
d’autoconsum com el consum d’energia elèc·
trica provinent d’instal·lacions de generació 
connectades a l’interior d’una xarxa d’un con·
sumidor o mitjançant una línia directa d’ener·
gia elèctrica associada a un consumidor.

A partir d’això i en especial de les classes 
d’instal·lacions generadores de baixa tensió 
definides a la ITC·BT·40 del REBT, la nota 
identifica:

—  instal·lacions generadores aïllades: 
aquelles en què no hi pot haver cap con·
nexió elèctrica amb la xarxa de distribució 
elèctrica.

—  instal·lacions generadores assistides: 
aquelles en què hi ha connexió a la xarxa de 
distribució elèctrica, però sense que els ge·
neradors hi treballin en paral·lel amb ella.

—  instal·lacions elèctriques interconnec-
tades: les que habitualment treballen  
en paral·lel amb la xarxa de distribució 
elèctrica.

El tràmit a seguir per a les dues primeres 
classes d’instal·lacions generadores (aïllades i 
assistides) és similar, i s’estableix que s’ha de 
fer d’acord amb les ITC·BT·4 i 5 del REBT i amb 
la Instrucció 7/2003 de la DGEMSI.

A banda del tràmit ordinari, segons la 
ITC·BT·40, pel que fa a les instal·lacions as·
sistides, el titular està obligat a presentar un 

Com s’ha de realitzar a Catalunya 
el tràmit d’autorització i registre 
d’una instal·lació d’autoconsum?
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Aquest article és un extracte de la nota informativa sobre el règim d’autorització i registre 
que s’aplica en les instal·lacions generadores d’energia elèctrica connectades a una xarxa 
interior, publicada per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). 
Se’n pot consultar el text complet al web del Departament d’Empresa i Ocupació (Àmbit 
energia, mines i seguretat industrial / Energia / Normativa). 

Un tret a destacar de 
la Llei 24/2013 és que 
elimina els conceptes 
diferenciats de règim 
ordinari i especial, i 
regula la producció 
d’energia elèctrica



 

Trobareu les consultes més freqüents que rep el Servei d’Assessorament Tècnic d’ENGINYERS BCN a www.enginyersbcn.cat
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projecte a l’empresa distribuïdora d’energia 
elèctrica d’aquelles parts que afectin les con·
dicions d’acoblament i seguretat del subminis·
trament elèctric. 

Finalment, a la nota s’estipula que d’acord 
amb la Llei estatal 24/2013, aquest tipus d’instal·
lacions també s’han d’inscriure al Registre ad·
ministratiu d’autoconsum d’energia elèctrica del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, creat 
amb el RDL 9/2013.

Respecte a les instal·lacions elèctriques inter·
connectades, la nota fa dues distincions:
–  Instal·lacions generadores BT sense abocament 

a la xarxa elèctrica. El tràmit és anàleg al de les 
instal·lacions generadores assistides. 

–  Instal·lacions generadores BT amb abocament 

a la xarxa elèctrica. El tràmit d’autorització ad·
ministrativa, la posada en servei i la sol·licitud 
d’inscripció al Registre d’Instal·lacions de  
Producció Elèctrica s’han de fer d’acord amb el 
procediment establert pel RD 661/2007, vigent 
transitòriament; el RD 1699/2011; el Decret 
308/1996; el Decret 147/2009 (per a les instal·
lacions eòliques de qualsevol potència i fotovol·
taiques sobre terra amb una potència > 100 kW), 
i els procediments de la DGEMSI. Això a banda, 
la instal·lació s’ha d’inscriure al Registre d’Instal·
lacions de Producció d’Energia Elèctrica de Ca·
talunya (RIPRE), així com al Registre Admi·
nistratiu d’Autoconsum d’Energia elèctrica del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord 
amb l’article 9 de la Llei estatal 24/2013. n
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Del 30 de setembre al 3 d’octubre, Barcelo·
na tornarà a ser la capital mediterrània de 
la química aplicada gràcies a la celebració si·
multània d’Expoquimia, Eurosurfas i Equi·
plast, uns salons que mostraran al recinte 
de la Gran Via de Fira de Barcelona l’oferta 
comercial tècnica i científica de tres indústri·
es fonamentals per al desenvolupament del 
benestar de la societat actual. Aquesta edició 
serà un punt d’inflexió en la seva trajectòria 
i tindrà l’objectiu d’ampliar el seu horitzó 
internacional durant els deu anys vinents i 
convertir·se en el futur World Chemical Sum·
mit, en què s’aplegaran la  ciència i la indús·
tria mundials. A més, amb la nova fórmula 
WICAP (world, investment, cooperation, ap·

plication, project), els expositors de tots tres 
salons coneixeran en exclusiva diversos pro·
jectes tecnològics que es desenvolupen en al·
guns mercats emergents i que necessiten un 
nombre elevat de productes i materials.

Tothom qui estigui interessat a participar 
en el Project Presentation d’Expoquimia, Eu·
rosurfas i Equiplast ha d’enviar un correu 
electrònic a expoquimia@firabarcelona.com.

Amb la implementació de la fórmula WI·
CAP, es pretén d’augmentar el grau d’inter·
nacionalització, connectar la ciència i la in·
dústria, i atreure inversions estrangeres i 
projectes que es desenvolupin en qualsevol 
país per tal de ser presentats en exclusiva als 
expositors que participaran a Expoquimia, 
Eurosurfas i Equiplast. n 

Participeu en el Project Presentation  
d’Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast,  
en el futur World Chemical Summit 

Del 30 de setembre al 3 d’octubre de 2014:
www.expoquimia.com
www.eurosurfas.com 
www.equiplast.com
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presència, visibilitat, equitat
El 6 de maig Pilar Carrasquer, doctora en Sociologia, professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i membre de l’Institut de Treball de la UAB i del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i del Treball, va 
dirigir la jornada “Dones enginyeres: presència, visibilitat i equitat”.

Quines són les causes de la segregació ocupa·
cional tan present en el sector de l’enginye·
ria industrial? En la conferència impartida 
per Pilar Carrasquer, es va parlar dels tòpics 
més estesos: les habilitats innates, la manca 
de competències, les pautes culturals, les res·
ponsabilitats domèstiques i familiars, els es·
tereotips... 

Sigui per aquestes raons o per unes altres, 
el resultat és el mateix i igual d’esfereïdor: 
la pèrdua de talent (the talent gap). Totes les 
dones que, tot i poder dedicar la seva vida 
professional a l’enginyeria i ocupar llocs de 
responsabilitat, no ho acaben fent per deter·
minades raons tenen un talent que es perd. 

Segons Carrasquer, es treballa en diferents 
línies d’actuació per tal de millorar aquesta 
situació: des de programes específics de la UE 
fins a plans d’igualtat en empreses locals. 

Un cop acabada la ponència, el col·loqui 
va servir per prendre consciència que totes 
aquestes grans accions ajuden, però no són 
suficients: tots nosaltres també hem d’assu·

mir una part de responsabilitat perquè aquest 
canvi que volem esdevingui una realitat. 

Pilar Carrasquer va destacar, per finalitzar, 
la importància de la gran participació que hi 
havia hagut a la jornada i de la varietat dels 
assistents: tant homes com dones de 20 fins a 
80 anys d’edat. 

Podeu consultar la presentació de Pilar 
Carrasquer a www.enginyersbcn.cat/agenda 
(ponència del dia 6 de maig). Us animem a 
participar i a formar part activament d’aquest 
projecte. n

El Col·legi farà una enquesta  
amb l’objectiu d’analitzar  
les necessitats professionals i 
personals de les enginyeres 
L’enquesta es realitzarà durant tot el mes de juny, serà 
en línia, ràpida de contestar i facilitadora de la partici-
pació i estarà oberta fins al final de juliol. 

Les conclusions es presentaran passat l’estiu en 
una xerrada col·loqui que servirà per posar en comú ex-
periències, aportar idees i conèixer millor les enginyeres 
que formen part del Col·legi. 

Posteriorment s’informarà a tots els companys dels 
resultats obtinguts per avançar en el camí iniciat aquest 
primer any. n

“Funcionem junts”, nou símbol  
per al projecte per la igualtat del Col·legi

Per tal de fer més visible el compromís ferm de la Junta 
de Govern de treballar per la igualtat dels enginyers i les 
enginyeres, hem creat un símbol representatiu i fàcilment 
identificable per tots els que formem part d’ENGINYERS 
BCN. L’engranatge com a base, juntament amb els símbols 
de l’home i la dona representats equitativament, fan que tots 
ens hi sentim representats amb la mateixa importància. 

Els enginyers fem funcionar les coses i aquest projecte 
no pot ser menys. Encapçalat pel lema “Funcionem junts”, 
escrit amb una tipografia tipus sketch, volem mostrar que 
aquest és l’inici del projecte en què tots hem de prendre una 
part de responsabilitat. n



Caixa d’Enginyers Serveis de la llar

El passat dijous 15 de maig, Caixa d’Engi·
nyers va signar la renovació del conveni de 
col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Tèc·
nics Industrials de Barcelona pel qual refor·
cen els seus llaços i l’entitat ofereix els seus 
productes i serveis en condicions preferents 
als col·legiats. A l’acte de la signatura (a la 
imatge) van estar presents Miquel Darnés, 
degà d’ENGINYERS BCN, i Josep Oriol Sala, 
president de Caixa d’Enginyers.

Arran de la signatura d’aquest conveni, 
tots els col·legiats que es facin clients de Cai·
xa d’Enginyers disposaran de condicions es·
pecials en els productes i serveis de l’entitat, 
entre els quals podem trobar: finançament per 
a professionals, microcrèdits IFEM, línies ICO, 
préstecs d’estudis per a postgraus i màsters, així 
com nombrosos serveis exempts de comissions. 

Per a més informació podeu consultar el web 
www.caixa·enginyers.com. n

Nuñez y Navarro

A través de la Intercol·legial, la xarxa de 
pàrquings Nuñez y Navarro ofereix un  
10 % de descompte directe en aparcaments 
puntuals presentant el carnet col·legial i 
fins al 50 % en abonaments. Més informa·
ció a infoparkings@nyn.es i a www.engi·
nyersbcn.cat/descomptes n

MyEntrada

 

Els col·legiats poden gaudir, cada mes, de 
descomptes interessants i nous en especta·
cles de música i teatre de Barcelona gràcies 
a un acord amb MyEntrada. Per accedir·hi 
cal entrar al web www.myentrada.com n

Saunier Duval lidera a Europa el subministrament 
de sistemes intel·ligents per al confort domèstic. 
Firma dedicada a les activitats d’aigua calenta 
sanitària, a calefacció i a climatització, Saunier 
Duval és el fabricant que ha desenvolupat diver·
ses innovacions tecnològiques en el sector com  
la primera caldera mural mixta a gas, l’escalfador 
sense pilot, la caldera estanca, la caldera mural 
de condensació directa i moltes altres encamina·
des a millorar els aspectes d’economia, confort, 
seguretat i respecte al medi ambient en aquest 
tipus de productes.

Saunier Duval ofereix als col·legiats que ne·
cessiten una caldera o equip d’aire Saunier Duval 
les següents condicions especials: 38 % de des·
compte en tota la nostra gamma de calderes i 45 
% en l’aire condicionat, respecte els preus de tari·
fa 2014, a més d’abonar un xec de 60 € de regal. 

La venda d’aquests productes es canalitza a 
través de diversos distribuïdors, motiu pel qual 
cal posar·se en contacte previ amb Joan Ortega 
en el 93 2641940 o bé al correu juan.ortega@
suinierduval.es per sol·licitar l’aplicació dels 
descomptes, i on també se’ls podrà assessorar 
dels models que millor s’adapten a les seves ne·
cessitats. n
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La detecció i l’eliminació d’incidències  
en instal·lacions elèctriques

El 5 de maig es va fer una jor-
nada tècnica al Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona per explicar 
la importància de millorar 
l’eficàcia de les instal·lacions 
elèctriques, reduir costos i 
augmentar l’eficàcia mitjan-
çant el control i la correcció. 

Pablo Fernández, gerent 
de n2S Ingeniería —empresa 
especialitzada en gestió ener-
gètica i comunicacions—, va 
parlar de la monitorització 
com a eina de control i cor-
recció lògica per gestionar 
correctament l’energia. 

En les instal·lacions on es 
disposa de la monitorització 
de n2S, el rendiment mitjà 
d’una gestió correcta és en-
tre el 5 % i el 10 % de reduc-
ció dels costos. 

Podem ajustar la potèn-
cia, modificar el consum, 
detectar incidències... millo-
rant la gestió de l’energia. 
Les alarmes són avisos d’in-
cidències que permeten una 
intervenció ràpida. 

Els punts de control po-
den ser fiscals (lectures de 
consum i potència) o tecno-
lògics (control de l’estat de la 
xarxa), sempre escalables. 

Xavier Aranda, respon-
sable d’Eficiencia Energética 
EFE –fabricant dels equips 
EFE–, va parlar de la cor-
recció física, va fer una ex-
posició genèrica de les noves 
tecnologies en el sector, va 
presentar l’equip EFE i va 
distingir entre tecnologies 
de connexió en sèrie i de con-
nexió en paral·lel. 

Les primeres interrom-
pen el subministrament en 
cas d’avaria i exigeixen una 
instal·lació laboriosa i un 
manteniment, són volumi-
noses i tenen un cost elevat.  

Les segones són fàcils 
d’instal·lar, tenen poc vo-
lum, no interrompen el sub-
ministrament, no acostu-
men a tenir manteniment i 
tenen un cost baix. El perío-
de d’amortització és curt. 

Xavier Aranda va apro-
fundir en la tecnologia de 
“supercondensadors”, la 
composició i la qualitat dels 
quals en condicionen el ren-
diment, l’eficàcia i la durada. 

Es va centrar en l’equip 
EFE, basat en l’ús de “su-
percondensadors” de gran 
qualitat i electrònica pròpia, 
el qual potencia les funcions 
dels components i té els se-
güents efectes: 
1) Estabilitza la tensió. 
2)  Redueix la distorsió har-

mònica. 
3)  Redueix la descompensa-

ció de reactiva. 
4)  Redueix la descompensa-

ció de fases. 
5)  Millora l’efecte de parpe-

lleig (fliker). 
6)  Millora l’efecte d’harmò-

nics en transformador. 
7) Redueix crestes.
8)  Millora el factor de potèn-

cia.
Com a conseqüència 

d’aquests efectes es reduei-

xen pèrdues i el sobrecon-
sum, la qual cosa ocasiona 
una baixa del consum ge-
neral de quilowatts. Afegim 
que, a més a més, es redu-
eixen els costos de mante-
niment i de recanvi d’ele-
ments, hi ha menys menys 
mermes en la producció i 
s’assoleix una durada més 
llarga de la instal·lació i dels 
receptors. n

Per a més informació tècnica adreceu-vos a:
Aleix Garriga. E. f. E. Tècnic zona nordest. 

T. 652289646. www.eficienciaenergeticaefe.com. 
Distribuïdor oficial n2S a Catalunya

Equip de millora de la qualitat 
del fluxe elèctric.
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En sabem gaire, d’anàlisi de vibracions?

Els darrers anys, Preditec/
IRM ha fet un sondeig per 
saber l’abast dels coneixe-
ments dels tècnics i engi-
nyers de manteniment en 
anàlisi de vibracions, atès 
que la norma ISO 18436-2 
classifica en quatre catego-
ries els analistes predictius 
per vibracions. Preditec/IRM, 
en col·laboració amb el Mo-
bius Institute, certifica els 
analistes fins a la categoria 
III segons aquesta norma, a 
més de certificar la formació 
oferta sobre unes altres tècni-
ques predictives.

Per això, es va elaborar 
un examen amb deu qües-

tions senzilles que qualsevol 
integrant d’un departament de 
manteniment predictiu ha de 
conèixer. En realitat, la funció 
principal d’aquest qüestionari 
és aconsellar els interessats de 
fer els cursos de certificació 
del Mobius Institute, en el curs 
de categoria I o en el de cate-
goria II.

Segons la nostra estimació, 
només un 18 % dels qui varen 
completar el sondeig supera-
rien un examen ISO 18436-2 
de categoria I, tot i que aquest 
nivell és l’exigit als qui fan les 
rutes de mesurament de vibra-
ció per a inspeccions predic-
tives i malgrat que la norma 

només els exigeix saber els 
conceptes bàsics del mante-
niment predictiu per l’anàlisi 
de vibracions.

Després d’haver registrat 
235 participants en aquest 
sondeig, tenim prou dades 
per “provar” que la majoria 
dels qui s’interessen per la 
formació en anàlisi de vibra-
cions no tenen el nivell mí-
nim exigit per la norma ISO 
184636-2 en la categoria I.

Si voleu participar en la 
prova de coneixements sobre 
anàlisi predictiva de maqui-
nària per vibracions, aneu a 
l’enllaç http://www.preditec.
com/formulario-analisis-vi-
bracion/. 

La manca de coneixe-
ments bàsics dels tècnics de 
manteniment predictiu té 
com a conseqüència la presa 
de decisions errònies, que re-
dueixen la fiabilitat i l’eficièn-
cia de plantes industrials.

Com a conclusió, podem 
dir que els tècnics i engi-
nyers de manteniment de la 
nostra indústria tenen man-
cances importants en forma-
ció. Això pot millorar-se amb 
els programes formatius que 
ofereixen companyies espe-
cialitzades en formació in-
dustrial, com Preditec/IRM, 
i institucions internacionals 
com el Mobius Institute, lí-
der en formació i certificació 
d’especialistes en manteni-
ment predictiu per anàlisi de 
vibracions. n

Més informació a  
info@preditec.com

Només el 15% 
dels qui varen 
fer l’examen van 
obtenir una qua-
lificació d’aprovat 
o una de superior 
segons els conei-
xements exigits 
per l’ISO 18436-2 
als tècnics d’ins-
pecció predictiva 
per vibracions. 

La mitjana ob-
tinguda pels 
examinands va 
ser de 4,7 en-
certs sobre 10 
qüestions. La 
prova es supera 
amb 7 respostes 
correctes.

Aprovats Suspensos
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Ucrete FAST: el mètode SMED  
aplicat al manteniment i renovació  
de paviments industrials

El mètode SMED (single-
minute exchange of die), 
molt difós en el sector 
industrial, s’utilitza per re-
duir el temps de parada en 
els processos productius.

El terme single-minute 
fa referència als canvis 
productius, els canvis de 
peces a la màquina eina 
per fabricar un altre dis-
seny de peça o atendre una 
comanda diferent, que en 
una situació ideal s’han de 
fer en el temps d’un sol dí-
git, és a dir, en menys de 10 
minuts.

EL MÈTODE SMED 
Aquest mètode va ser desen-
volupat per Shigeo Shingo, 
quan analitzant els processos 
productius de les empre-
ses principals (Mitsubishi, 
Daihatsu, yamaha, Toyota, 
Mazda, Sharp, Fuji, nippon, 

Hitachi, Sony, Olympus o 
Peugeot), va observar la di-
ficultat d’eliminar els colls 
d’ampolla deguts al temps 
llarg d’aturada pels canvis 
d’eina.

El mètode SMED s’aplica 
en nombrosos àmbits quo-
tidians. A tall d’exemple 
il·lustratiu, el canvi de 
pneumàtics que fan els mo-
noplaces durant les curses 
de Fórmula 1 s’ajusten a 
la perfecció als conceptes 
del mètode SMED, així com 
uns altres mètodes del lean 
manufacture (producció 
flexible ajustada a la de-
manda). El temps durant 
el qual la màquina està 
parada és un temps im-
productiu, per la qual cosa 
s’han d’analitzar i optimit-
zar totes les operacions per 
tal de reduir al màxim el 
temps de parada.

UCRETE FAST 
Amb la mateixa idea però 
aplicada en l’àmbit del man-
teniment i de la renovació 
de paviments industrials, 
neix l’ucrete FAST. 

ucrete és el paviment 
industrial per excel·lència. 
Els sistemes de paviments 
i revestiments superficials 
ucrete han estat molt utilit-
zats en la indústria durant 
més de quaranta anys. Molts 
dels primers paviments que 
es van fer encara continuen 
en servei. 

ucrete és resistent a 
aquests factors:
• Les agressions mecàni-
ques extremes. 
• Un nombre elevat de com-
postos químics agressius. 
• Temperatures en servei de 
-40 ºC a 130 ºC i vessaments 
esporàdics de 150 ºC.

ucrete FAST permet 
de minimitzar el temps 
d’intervenció fins i tot a tem-
peratures baixes i ampliar 
la vida útil del paviment. 
Amb això, s’aconsegueix 
disminuir el temps impro-
ductiu durant l’actuació de 
renovació i manteniment, i 
evitar en gran manera les 
actuacions futures, atès que 
s’allarga la vida útil del pa-
viment. 

El paviment és la superfí-
cie de l’edifici o fàbrica amb 
més ús per a qualsevol em-
presa, i el seu comportament 
fins i tot pot condicionar la 
rendibilitat de tota la com-
panyia per aquestes raons:
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•  Els costos elevats de man-
teniment correctiu. Si 
contínuament es fan ope-
racions de manteniment i 
parades productives, du-
rant la vida del paviment 
el cost total s’incrementa 
notablement. 

•  La manca de funcionali-
tat. Si l’estat del paviment 
no és l’adequat, el desen-
volupament normal de les 
activitats es pot alterar. 

•  Els riscos laborals. El 
paviment ha de propor-
cionar una superfície de 
treball segura per evitar 
el risc de caigudes, explo-
sions, contaminació, etc. 

•  Les normatives de sa-
lut i higiene. En alguns 
casos, pot suposar la no-
conformitat en auditories 
i inspeccions. 

•  El medi ambient. El pavi-
ment ha de proporcionar 
una barrera contra el ves-
sament i la introducció al 
medi d’elements contami-
nants. 

•  L’entorn laboral. La qua-
litat de l’entorn laboral 
influeix en la salut, la 
motivació i el rendiment 
productiu. 

•  La imatge corporativa, 
que influeix en la impres-
sió que s’emporten els 
proveïdors, els clients i 
els inversors que visiten 
les empreses.

D’altra banda, la decisió de 
fer intervencions de repa-
ració o renovació pot estar 
condicionada fortament per 
la necessitat de disposar de 
sistemes que minimitzin o 
evitin el temps prolongat de 
parada. 

A continuació es compara 
una intervenció amb ucrete 
FAST amb una intervenció 

amb una sistema conven-
cional en una superfície de  
200 m2 durant una parada 
en un cap de setmana i amb 
una temperatura ambiental i 
del suport de 5º C.

Ucrete ofereix uns beneficis 
clau en la indústria: 
•  Màxima durabilitat i resistèn-

cia a l’impacte i al desgast. 
•  No contaminant. 
•  Aplicació i curació ràpides. 
•  Tolerància a la humitat en el 

suport. 
•  Resistència elevada a la  

temperatura. 
•  Netejabilitat al mateix nivell 

que l’acer inoxidable. 
•  Resistència química molt  

elevada. 
•  Net i segur per als opera-

ris, els productes i el medi  
ambient. 

•  Instal·lació per aplicadors es-
pecialitzats i homologats. n

PLA DE TREBALL DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS SISTEMA UCRETE FAST

Dissabte 6 h Preparació mecànica del suport

Dissabte 12 h Aplicació de la imprimació uCRETE FS PRIMER

Dissabte 14 h Curació de la imprimació uCRETE FS PRIMER

Dissabte 21 h Aplicació d’uCRETE FAST

Diumenge 5 h Curació del sistema uCRETE FAST

Dilluns 5 h Posada en servei

Per a més informació tècnica adreceu-vos a:
www.master-builders-solutions.basf.es

PLA DE TREBALL DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS SISTEMA CONVENCIONAL

Dissabte 6 h Preparació mecànica del suport

Dissabte 12 h Aplicació de la imprimació

Dissabte 14 h Curació de la imprimació

Diumenge 14 h Aplicació del sistema convencional

Diumenge 22 h Curació del sistema convencional

Dimarts 22 h Posada en servei
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Editors tecnològics
Suinsa
L’adaptabilitat, la capacitat de treball i la visió de futur. Tres valors constants en la trajec-
tòria de Suinsa (Subcontrataciones Industriales, SA), una empresa familiar que acumula 
més de tres dècades d’experiència en la mecanització de precisió i que lluita per conso-
lidar-se com a empresa de serveis d’enginyeria.

Suinsa aviat complirà 35 
anys de vida i durant aques-
ta dilatada singladura fabril 
ha demostrat que la capaci-
tat d’adaptació forma part 
del seu ADN. El fundador, 
Jesús Visauta, era direc-
tor de la secció de Control 
Numèric per Computadora 
(CNC) d’Hispano Olivetti. 
Quan la fàbrica de màquines 
d’escriure va deslocalitzar 
la producció, aquest engi-
nyer aragonès va decidir-se 
a establir la seva empresa i 
apostar pel control numèric, 
llavors una tecnologia inci-
pient. Així nasqué, el 1980, 

Subcontrataciones Industri-
ales, SA, dedicada a la meca-
nització de components d’alt 
valor afegit per als sectors 
de les telecomunicacions, les 
dues rodes i la indústria de 
l’òptica. Empreses com Alca-
tel, Showa, Montesa-Honda, 
o Indo eren clients habituals 
de l’empresa badalonina. 

L’entrada d’Indo en la 
producció de béns d’equip va 
resultar clau per a Suinsa, 
que va començar a tenir un 
paper decisiu en el desenvo-
lupament i la gestió dels pro-
jectes nous, a coordinar les 
compres i a gestionar una 

DaviD Roman i Xavi CoRbElla l eltecnigraf.wordpress.com

Susanna 
visauta, filla 
del fundador, 
dirigeix 
l’empresa 
des del 2006 
juntament 
amb el seu 
germà, amb 
qui ha liderat 
l’obertura 
empresarial a 
nous sectors.
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La crisi els  
ha portat a 
buscar nous 
clients en 
sectors com 
la farmàcia, 
l’aeronàutica 
o l’automoció 
i a oferir un 
servei integral 
d’enginyeria  
en la producció
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línia de muntatge pròpia en 
què muntava, comprovava 
i expedia la maquinària del 
qui va ser el seu client prin-
cipal durant la dècada de 
1990. Tenien experiència, 
capacitat i mitjans: per què 
no els aprofitaven per obrir 
vies de negoci?

miRaR Cap a SECToRS 
ESTablES
El 2006 Susanna i Jesús Vi-
sauta, fills del fundador, es 
van incorporar a la direcció 
de l’empresa. La crisi avi-
at els va afectar els clients 
principals, de manera que 
havia arribat el moment 
de dirigir la mirada cap a 
sectors nous, més estables 
i afins al plantejament del 
treball de Suinsa, com són 
la farmàcia, l’automoció o 
l’aeronàutica. Al cap de vuit 
anys, a Badalona comencen 
a collir els fruits d’aquesta 
aposta estratègica. “Hem 
treballat en projectes que 
han requerit un gran es-
forç humà i de recursos  
—explica amb convenciment 
Susanna Visauta—, gràcies 
als quals ens hem consolidat 
després d’aquest canvi d’ori-
entació. En el procés hi ha 
tingut molt a veure el sector 
aeronàutic, en el qual treba-
llem per a un fabricant de 
trens d’aterratge, en projec-
tes complexos però amb un 
cicle de vida llarg, que ens 
asseguren un flux de feina 
constant durant anys.” 

Suinsa ofereix un servei 
integral d’enginyeria en la 
producció, un enfocament 
de la feina que ha modificat 
l’estructura de l’empresa i 
que Visauta defineix d’una 
manera original: “Anem en 
la direcció de convertir-nos 

mecatrònica per a la salut  
En el camí per passar de proveïdor a partner, destaca 
la participació en el desenvolupament del BlisPack de 
Grífols Engineering, una màquina que automatitza el 
tallament i ensobratge en monodosis de blísters de me-
dicaments, utilitzada als hospitals per reduir les possi-
bilitats d’error en l’administració de medecines. És un 
projecte complex que ha combinat mecatrònica i visió 
artificial, i en el qual Suinsa ha coordinat el desenvolu-
pament i la producció d’una part de la màquina. Cinc 
anys de feina que comencen a donar fruits i que a Suin-
sa consideren un projecte engrescador perquè no hi ha-
via res de semblant en el mercat i molts components es 
van crear del no-res. 

A Suinsa coneixen la màquina tan a fons que par-
ticipen en l’engegada. Ha suposat una forta inversió, 
i ara que les màquines comencen a instal·lar-se en di-
ferents països del món, és un aparador de la capacitat 
tecnològica de l’empresa badalonina. n

Suinsa  
ha participat  
en la producció 
de la màquina 
per automatitzar 
el tallament 
i ensobratge 
de blísters de 
medicaments,  
la blispack 
de Grifols 
Engineering.
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en editors tecnològics. Tenim 
capacitat per ocupar-nos de la 
mecatrònica, els prototips i la 
producció, i podem acompa-
nyar el client des del moment 

en què es defineix el pro-
ducte”. Inquiets de mena, a 
Suinsa també treballen des-
envolupant un nou producte 
propi d’alta tecnologia per 
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Fitxa de l’empresa
Subcontrataciones 
Industriales, SA

activitat: empresa 
dedicada a la 
mecanització de 
precisió i al muntatge 
de conjunts de 
mecatrònica. Serveis 
d’enginyeria i gestió 
de projectes de 
producció en els camps 
farmacèutic, aeronàutic 
i de l’automoció.

Treballadors: 25

any de fundació: 1980

Indústria, 609-611 
08918 Badalona (Barcelona) 
Tel. 93 320 56 00 
Fax 93 320 56 55 
info@gruposuinsa.com
www.gruposuinsa.com
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Sala de muntatge. Equips per fabricar productes del sector farmacèutic.

l’empresa 
s’ocupa de  
la mecatrònica, 
els prototips i 
la producció, i 
acompanya el 
client des del 
moment en què 
es defineix el 
producte.

EMPRESA

al sector biomèdic, “tot i que 
en aquest terreny s’avança 
més lentament a causa de 
la manca de finançament”. 
Segons Visauta, avui en dia 
aquest és el principal pro-
blema de les empreses que 
volen i poden créixer: la fal-
ta de suport dels bancs. 

Les xifres mostren l’evo-
lució de Suinsa: el 2003 el 
85 % de l’activitat es basa-
va en la mecanització, que 
en deu anys s’ha reduït al 
65 % en favor del muntatge 
de conjunts mecatrònics, el 
qual ha passat del 15 al 20 %, 
i de l’enginyeria, que supo-
sa el 15 % del total. Simul-
tàniament, s’ha substituït el 
personal sense qualificació 
per operaris provinents de 
cicles formatius de grau 
superior i s’han contractat, 
entre d’altres professio-
nals, a enginyers tècnics 
industrials. La complexitat 
dels projectes ho requereix, 
i avui dia Suinsa disposa 
d’una plantilla rejovenida, 
formada i versàtil.

l’EvoluCió  
vol FoRmaCió
Suinsa s’ha convertit en 
pocs anys en una empresa 
atractiva en el mercat de 
treball: la mitjana d’edat és 
baixa, la feina és variada, 
enriquidora i interessant, 
i això és un al·licient per 

a tècnics formats i per a 
estudiants en pràctiques. 
Però un torner o un opera-
ri necessita moltes hores de 
feina al costat d’un profes-
sional format, la qual cosa 
avui dia representa un cost 
difícil d’assumir. Segons 
Visauta, “calen sistemes de 
contractació que facilitin el 
procés d’aprenentatge per 
invertir en formació amb 
rendibilitat”. 

En vista d’aquest proble-
ma de fons, Visauta formu-
la una pregunta: “Ha de ser 
un sector estratègic, la in-
dústria?”. I respon ella ma-
teixa amb un sí rotund: “Cal 
reivindicar el nostre paper 
en la construcció del país i 
actuar en diversos fronts: 
potenciar la col·laboració 
entre el teixit empresarial, 
el que anomenem networ-
king, i aprendre a buscar 
finançament. I cal, sobretot, 
enfortir el lligam entre la 
universitat i l’empresa”. n

La complexitat 
dels projectes 
requereix 
una plantilla 
versàtil 
formada per 
enginyers 
tècnics 
industrials



Per saber-ne més:
l  Localització: Esplugues de Llobregat, carrer 

de la Verge de la Paloma amb Joan XXIII. A 
la vora de la parada del trambaix de Montesa 
podem contemplar el monument, resituat a 
prop de l’emplaçament original després de la 
demolició de la fàbrica, l’any 2002.

l  Operació Impala. Aquest documental, produït 
per Bausan Films, dirigit per Manuel Garriga 
i estrenat el 2012, dóna una perspectiva de 
la més important de les fàbriques de motos 
del país a través d’un dels models més 
emblemàtics de l’empresa, la moto Impala. 

l  Viquipèdia. Hi trobareu una entrada breu 
que descriu la fàbrica d’Esplugues i el 
monument, situat al pati. ca.wikipedia.org/
wiki/F%C3%A0brica_Montesa.

INDÚSTRIA.CAT

monument a montesa
al·legoria del prototip
Per commemorar el 25è aniversari de la fàbrica de motos 
Montesa, Pere Permanyer (Barcelona, 1911-1987), soci 
fundador i gerent de l’empresa, decidí d’encarregar una 
obra a l’escultor Josep M. Subirachs (Barcelona, 1927-
2014). Aquest artista català va fer una al·legoria del 
prototip amb dos monòlits de formigó entre els quals es 
comprimien components de les motos fabricades a Mon-
tesa durant el quart de segle d’existència. El conjunt 
exalça l’esforç, el treball i la constància, que s’amaguen 
darrere els èxits comercials i esportius; en els monòlits, 
de set metres d’alçada, s’hi poden llegir els noms dels 
models produïts fins al 1970. L’escultura es construí a 
la mateixa fàbrica amb la col·laboració dels operaris de 
la casa i actualment és l’únic vestigi material a Esplu-
gues de Llobregat de la famosa marca de motos que va 
donar nom a un barri. n

+
Text i fotografies (en color): David Roman
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pere permanyer (a l’esquerra), gerent de montesa, conversa amb l’escultor 
Josep m. Subirachs davant del monument.

A
R

x
Iu

 F
A

M
íL

IA
 P

E
R

M
A

N
y

E
R



44

Cooperatives: un model 
d’empresa per als nous temps
Berta roig l @BertaRoig

El cooperativisme no està en crisi. L’any passat es van crear 
147 cooperatives a Catalunya, amb la qual cosa es va con-
solidar la xifra del 2012 i es va superar en 34 el nombre de 
les creades l’any 2011. Ja són 6 anys de creixement i conso-
lidació que evidencien que el model cooperatiu pot ser una 
fórmula d’èxit en els nous temps posteriors a la crisi.

Si bé uns quants mesos en-
rere els problemes finan-
cers de Fagor, emblema 
del gegant cooperatiu basc 
Grup Mondragón, van po-
sar en dubte l’èxit del model 
cooperatiu, el cert és que les 
xifres demostren que, lluny 
d’aquesta sensació, ara més 
que mai el cooperativisme 
apareix com una alternati-
va atractiva en el procés de 
creació d’empreses. Preci-
sament la crisi econòmica 
ha donat valor a un model 
d’empresa més democràtic 
i participatiu, i més vincu-
lat i compromès amb el seu  
entorn. 

A Catalunya la creació 
de cooperatives acumula 
anys d’augments impor-
tants que consoliden una 
posició de lideratge dins 
el conjunt de l’Estat espa-
nyol —Catalunya té prop del  
22 % del sector. El coopera-
tivisme dóna feina a més de 
40.000 persones al Princi-
pat i aplega unes 5.000 em-
preses entre cooperatives i 
societats laborals, a més de 
representar uns 7.000 mili-

ons d’euros en valor de pro-
ducció. Són unes xifres que 
situen el pes del cooperati-
visme vora el 3 % del PIB 
català.  

Com CoNStitUir 
UNa CooPeratiVa
La Generalitat acaba d’apro-
var un nou avantprojecte 
de llei de cooperatives que 
pretén, entre més coses, 
simplificar molt els tràmits 
burocràtics per constituir 
una cooperativa, una ini-

ciativa que enllaça amb el pla 
estratègic AraCoop del Govern 
i que té per objectiu augmen-
tar encara més la presència 
d’aquesta classe d’empreses en 
l’economia catalana. 

Mentre s’espera el tràmit 
parlamentari de la nova llei  
—que substituirà l’actual marc, 
del 2002—, tothom qui estigui 
interessat a crear una coopera-
tiva ha de tenir present 7 pas-
sos bàsics:

1)  redacció d’estatuts. La llei 
fixa un contingut mínim 
per als estatuts, que s’han 
d’aprovar formalment a 
l’assemblea constituent.

2)  assemblea constituent. El 
conjunt de socis fundadors 
han de celebrar assemblea 
per acordar la creació de la 
cooperativa, aprovar-ne els 
estatuts socials i designar 

tHeKNoS 184 JUNY DE 2014

UN miLer De CooPeratiVeS NoVeS eL 2016 

Tot i el bon ritme de creixement del sector, la Generalitat 
vol impulsar encara més el cooperativisme i per això ha 
impulsat el pla de suport a la creació d’empreses coope-
ratives 2013-2016, que té com a objectiu generar 1.000 
cooperatives a Catalunya en 4 anys. El Pla té un pressupost 
de 250.000 euros anuals, cosa que implica un pressupost 
global d’un milió d’euros per a tot el període. El Pla pretén 
fer més visible el món cooperatiu amb l’organització de més 
de 400 tallers en escoles, així com desfer idees errònies, com 
ara que es tracta d’una fórmula apta només per a determi-
nades activitats econòmiques més socials. També pretén de 
fomentar el model cooperatiu entre els nous emprenedors i 
impulsar el creixement de les cooperatives que hi ha. n

MANAGEMENT PER A ENGINYERSMANAGEMENT PER A ENGINYERS MANAGEMENT PER A ENGINYERS
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les persones sòcies que 
formaran el primer con-
sell rector, així com les 
que seran interventores 
de comptes.

3)  obertura d’un compte 
bancari. Les cooperatives 
s’han de constituir amb 
un capital social inicial 
de 3.000 euros provinent 
de les aportacions dels so-
cis. Aquest pas cal fer-lo 
abans de portar els esta-
tuts a la notaria per sig-
nar l’escriptura pública 
de constitució.

4)  escriptura de constitu-
ció. Ha de contenir l’acta 
de l’assemblea constitu-
ent i el certificat acredita-
tiu de les aportacions dels 
socis al capital social. 

5)  Sol·licitud del CiF provi-
sional. El CIF provisional 
se sol·licita a l’Agència Tri-
butària i és vàlid fins que 
la societat no sigui inscrita 
al registre de cooperatives.

6)  autoliquidació del itP-
aJD. Les cooperatives, en 
constituir-se, estan exemp-
tes del pagament de l’im-

UNa reaLitat moLt DiVerSa 

A Catalunya operen més de 4.000 cooperatives i un miler 
de societats laborals, que formen un ecosistema prou 
variat quant als sectors d’activitat. Certament, les coopera-
tives de treball són majoria (3.042), però també destaquen 
les agrícoles (463), les de serveis (183), les de consum 
(128), les d’habitatge (94) o les d’ensenyament (86). A més, 
el mapa català té mig centenar de cooperatives de segon 
grau —formades per dues persones jurídiques, pel cap 
baix, de les quals una, si més no, ha de ser una coopera-
tiva—, la qual cosa també palesa la vocació de creixement 
del sector. n

SECTORS D’ACTIVITAT
CATALUNYA / ESTAT ESPANYOL

agricultura
1,9%  /  6,6%

indústria
22,2%  /  21,8%

construcció
5,2%  /  5,6%

serveis
70,7%  /  66%

C O O P E R A T I V I S M E :  C O M P A R A T I V A  C A T A L U N Y A - E S T A T  E S P A N Y O L

4.779 cooperatives

1.638 al règim general

3.141 al règim d’autònoms

CATALUNYA

21.603 cooperatives

12.272 al règim general

9.331 al règim d’autònoms

ESTAT ESPANYOL

respecte a l’Estat espanyol representem:
22%  de les empreses
13% en règim general

34% en règim autònoms

EMPRESES

38.546 treballadors/es

27.549 al règim general

10.997 al règim d’autònoms

268.768 treballadors/es

197.039 al règim general

71.729 al règim d’autònoms

respecte a l’Estat espanyol representem:
14%  de l’ocupació

14% en règim general
15% en règim autònoms

CATALUNYA ESTAT ESPANYOL
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CREACIÓ

660 llocs de treball creats

166 al règim general
494 al règim d’autònoms

70 llocs de treball creats

70 al règim general
0 al règim d’autònoms

PÈRDUA

-13 llocs de treball perduts

-13 al règim general
0 al règim d’autònoms

-21.600 llocs de treball perduts

-21.184 al règim general
- 416 al règim d’autònoms
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post de transmissions pa-
trimonials i actes jurídics 
documentats.

7)  inscripció al registre ge-
neral de cooperatives.

miLLoreS 
amB La NoVa LLei
L’avantprojecte de la nova 
Llei de cooperatives aprovat 
pel Govern català té per ob-
jectiu principal la simplifi-
cació administrativa i elimi-
na, per exemple, l’obligació 
d’escriptura pública. A més, 
l’interventor de comptes dei-
xa de ser obligatori en les 

cooperatives de segon grau, 
i es permet que ho sigui una 
persona no sòcia amb els co-
neixements necessaris. El 
text també proposa reduir de 
tres a dos el nombre mínim 
de socis per constituir una 
cooperativa, llevat del cas 
d’usuaris i consumidors, on 
el mínim es fixa en deu. 

A més, per millorar el fi-
nançament d’aquestes em-
preses s’incorpora la figura 
del soci temporal, que ajuda-
rà a ajustar les necessitats, 
sobretot d’ocupació, de la co-
operativa al mercat. n



ESTIGUES AL DIA

Al carrer de Bailén de Barcelona hi ha un 
lloc peculiar que els curiosos de la tec-
nologia han de visitar: el FabCafe (www.
fabcafe.com). Des de fora del local es 
llegeix el lema “What do you fab?” (“Què 
fabriques?”). Tret d’això, sembla una ca-
feteria normal. Però no. Quan hi entres, 
veus les màquines per tallar amb làser o 
imprimir en 3D.

I és que en aquest espai podreu fa-
bricar petits objectes tot prenent alguna 
cosa, com un penjoll personalitzat, un 
plat exclusiu per a la vaixella de casa o 
les figures per al tauler d’escacs, segons 
la vostra imaginació.

El funcionament és senzill. L’usuari 
lloga la màquina per imprimir les seves 
creacions. Només ha de portar l’arxiu mo-
delat en 3D o descarregar-se d’Internet les 
propostes predissenyades específicament 
per a la marca. S’ofereixen dos materials 
que són dels més utilitzats en impressores 
de sobretaula: l’ABS (acrilonitril/butadiè/
estirè), que és el mateix plàstic que fan 
servir per a les peces de LEGO, i el PLA 
(àcid polilàctic), un filament biodegradable.

El FabCafe Barcelona és el primer a 
establir-se a Europa i té l’origen a la ciu-
tat de Tòquio, on la productora japonesa 
Loftwork va obrir el primer FabCafe el 

2012. Un lloc com aquest, que et permet 
de fabricar un cavall d’escacs, beure  
o picar alguna cosa i connectar-se a In-
ternet, promet. n
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FABCAFE  Imprimir objectes en 3D tot fent un cafè 
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

Ara és temps de portar les ulleres de sol amunt i avall, i a 
vegades no sabem on les hem deixades, si són a casa, al 
cotxe, o ens les hem descuidades al restaurant. A Austrà-
lia un grup d’enginyers ha creat el projecte Tzukuri, unes 
ulleres de sol amb tecnologia iBeacon d’Apple integrada. 
D’aquesta manera es poden localitzar per mitjà de l’iPho-
ne. Es preveu que al desembre sortiran al mercat els sis 
dissenys d’ulleres disponibles, totes fabricades a mà i al 
Japó. Si voleu col·laborar econòmicament en el projecte, 
aneu a www.tzukuri.com per rebre’n més informació. n

Agrodomésticos és una proposta que forma part del projecte 
Agronautas, de PEZestudio. Es tracta d’equipaments ecolò-
gics domèstics, autoconstruïbles i de codi lliure que funcio-
nen amb energia solar.

Al web dels creadors, www.pezestudio.org, s’hi pot 
veure un vídeo en què una noia fa servir un agrodomèstic per 
cuinar, l’anomenat forn solar paràsit, i un altre per conservar 
els aliments frescos, la “nevera 
càntir”. L’aparell “paràsit” capta 
l’energia solar i l’acumula dins 
seu per poder cuinar. La nevera 
(a la imatge) és un receptacle de 
baixa temperatura amb un siste-
ma d’aigua que es refreda pels 
fenòmens d’evaporació i radiació 
nocturna. D’aquesta manera, les 
hores solars s’aprofiten gràcies 
a aquests agrodomèstics, que es 
poden instal·lar a casa. n

Fins al 20 de juny diversos espais de Bar-
celona acullen el Festival de Ciència, Tec-
nologia i Innovació, organitzat per l’Ajunta-
ment de Barcelona. Des de la seva primera 
edició l’any 2007, el Festival ha esdevingut 
una trobada oberta amb la finalitat d’apro-
par la recerca i la innovació a la ciutadania. 
Es tracta d’una bona oportunitat perquè el 
públic familiar pugui participar i accedir a 
experiments i demostracions científiques 

en clau d’espectacle, tallers, jocs i ex-
posicions. Enguany, a més, se celebrarà 
la primera jornada dedicada a la ciència 
ciutadana, impulsada pel Barcelona Lab. 
Es presentaran diversos projectes on po-
dreu participar, com ara Atrapa el Tigre, 
Observadors del Mar o Rius, una excel·lent 
ocasió per esdevenir científics per un dia. 
Trobareu més informació al web http://
festivalcti.bcn.cat. n

TZUKURI Ulleres de sol geolocalitzables AGRODOMÉSTICOS Electrodomèstics ecològics

FESTIVAL DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ
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PROpulsar:
Posem a disposició
teva una pòlissa de
crèdit amb uns
avantatges
exclusius.
Una manera de propulsar les teves iniciatives és oferir-te una
pòlissa de crèdit professional amb uns avantatges exclusius, per
tal de mantenir la teva tresoreria personal equilibrada al llarg de
tot l’any i pagar els interessos només quan la utilitzes.

Si ets membre del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona i vols promoure la teva feina, protegir els teus
interessos o els teus valors professionals, amb Banc Sabadell ho
pots fer. Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un banc que
treballa en PRO dels professionals.

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.

Sabadell
Professional

  

El banc de les millors empreses. I el teu.
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APBBBPAPILMFIHMIDMJGCFHEEHEEGJHJG
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