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“L’emprenedoria necessita capital privat...  
i els inversors, facilitats fiscals”
Conxa Oliu, directora general de Sabadell Professional 

Sensofar-Tech, SL  
Perfilòmetres òptics 

que mou 
Catalunya

L’energia





A va implantar el pla d’estudis 
del 1966 (3 cursos i projecte),  
i com ens han manifestat di-
versos professors. La tònica 
general a Europa són 180 crè-
dits, la qual cosa té força avan-
tatges, com ara un cost econò-
mic més petit per a les famílies 
i les universitats, la mobilitat 
internacional i un avantatge 
que ens afecta directament: la 
convalidació més fàcil del nos-
tre títol amb el de grau. 

Però, no obstant això, de 
moment s’han de fer quatre 
anys, malauradament, en 
l’àmbit de les enginyeries. El 
motiu no és altre que l’entes-
tament dels enginyers indus-
trials de continuar mantenint 
els dos nivells de l’enginyeria, 
perquè s’han tret de la màni-
ga un màster que habilita per 
a la professió regulada d’en-
ginyer industrial. Ha estat 
una oportunitat d’or perduda  
—pensem que aquí hi ha ha-
gut una certa passivitat del 
nostre Consell General— per 
parar de confondre els estudi-
ants, les empreses i la societat 
en general, i per posar fi a una 
diferència que no existeix en-
lloc més. Però mentre la situa-
ció no canviï, hem de mantenir 
els 4 anys per no donar més 
arguments als qui volen con-
tinuar mantenint una posició 
predominant.

Avui, després d’haver-se aca-
bat el curs acadèmic 2013-
2014, podem afirmar sense 
embuts que ja estem immer-
sos de ple en les noves titula-
cions de Bolonya, els gradu-
ats en enginyeria de l’àmbit 
industrial, és a dir, el “nous” 
enginyers tècnics industri-
als, que s’han de col·legiar al 
nostre Col·legi. Cal dir que els 
graus que compleixen l’ordre 
CIN/351/2009, del 9 de febrer, 
del Ministeri de Ciència i In-
novació habiliten per a l’exer-
cici de la professió regulada 
d’enginyer tècnic industrial. 
De fet, ja tenim alguns col-
legiats amb les titulacions 
noves, cosa que ens estimula 
a esforçar-nos per trobar-los 
l’encaix en el col·lectiu. Les 
titulacions noves tenen uns 
plans d’estudis que no coin-
cideixen totalment amb els 
de l’enginyeria tècnica indus-
trial, entre més coses perquè 
la durada és de 240 crèdits, 
o sigui 4 cursos acadèmics. 
Algun cop hem dit que pen-
sem que amb 3 cursos n’hi ha 
prou, com s’ha demostrat des 
de fa quasi 50 anys, quan es 
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Benvinguts al club

EN PORTADA:

La central hidroelèctrica de Susqueda (Selva), propietat d’Endesa, figura entre les més potents de  
les 380 que hi ha a Catalunya. L’energia hidràulica és la principal font d’energia renovable del nostre país. 

Els “nous” titulats, 
fruit del Pla 
Bolonya, aportaran 
saba nova

OBSERVATORI

dega@ebcn.cat   
@miqueldarnes

Amb tot, el Col·legi aprofi-
tarà l’oportunitat que tenim 
davant d’acollir els nous 
titulats que vulguin ser-ne 
membres, que de ben segur 
que aportaran saba nova, 
idees diferents i propostes 
amb les quals continuarem 
tirant endavant la nostra 
corporació. Ara bé, entre tots 
hem de ser capaços de fer 
veure al conjunt de nous titu-
lats que si volen que la seva 
flamant professió esdevingui 
forta, professionalment res-
pectada i socialment valora-
da, han d’apostar pel Col·legi 
com a eina per aconseguir-ho. 
És molt lícit que pensin en 
els serveis que els oferim 
com a retorn immediat de les 
quotes, però cal que mirin 
més enllà i valorin el paper 
que ha tingut i té el Col·legi 
en la defensa de la professió  
en les administracions públi-
ques i en els tribunals, cosa 
que permet d’exercir-la d’una 
manera digna, i no solament 
en l’àmbit de l’exercici lliure, 
sinó també en l’àmbit de l’em-
presa o dels serveis. No ens 
cansarem de repetir-ho: una 
professió forta necessita un 
Col·legi fort.n

Miquel Darnés i Cirera | Degà
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EN PORTADA

22 L’energia  
que mou Catalunya

Catalunya, per la seva riquesa geogràfica, ha estat i 
és capdavantera en la producció energètica de tota 
mena. La major part de l’energia que es produeix al 
territori continua tenint l’origen en les centrals de cicle 
combinat i en les nuclears, però les energies verdes 
(eòlica, fotovoltaica...) creixen, encara que a poc a 
poc, i creen indústria i llocs de treball.

ENTREVISTA

18 Conxa Oliu
Directora general de 
Sabadell Professional

Conxa Oliu dirigeix la divisió del Banc Sabadell respon-
sable de les relacions amb col·lectius professionals,  
la banca associada i la xarxa d’agents i emprenedoria. 
Per al col·lectiu d’enginyers tècnics industrials, té 
especial importància el programa BStartup, amb el 
qual l’entitat financera impulsa la creació d’empreses 
de perfil tecnològic i innovador.
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La pregunta del mes

Creieu que els salaris han tocat fons?

Una majoria ajustada dels participants a l’enquesta en línia  
opina que els salaris encara poden patir més reduccions.

41 % sÍ

no 

ns/nC

Penseu canviar de companyia elèctrica  
en un futur immediat?

opineu a www.enginyersbcn.cat

l’ENqUESTA DEl WEB

TOTAL dE VOTS: 76

41 %

15 de setembre 

Tertúlia d’economia  
L’economista Jordi Goula analitzarà els aspectes més 
rellevants de la situació econòmica actual. A les 19.30 h 
al Tecnoespai.

17 de setembre 

III Jornada d’innovació i recerca docent en 
l’àmbit cientificotecnològic a la universitat i 
a l’ensenyament secundari  
EnGinyErS BCn, preocupat per la tendència a reduir 
i fins i tot a fer desaparèixer la tecnologia en alguns 
estudis de secundària, proposa aquesta jornada per 
mostrar alguns exemples d’activitats sobre innovar o 
fer recerca a l’aula en l’àmbit cientificotecnològic. De 
les 15.30 a les 20.15 h a la sala d’actes del Col·legi.

22, 23, 25, 29 i 30 de setembre 

Les eines per a la certificació d’edificis 
existents: CE3 i CE3X. 4a convocatòria 2014  
Aprenent a emprar les eines CE3 i CE3X, els assistents 
coneixeran la normativa relacionada amb la certificació 
energètica d’edificis existents, les possibilitats, l’entorn 
i l’estructura de cadascuna de les eines d’aplicació. 
Acabaran el curs amb els coneixements suficients per 
qualificar edificis existents. De les 17 a les 21 h al 
Tecnoespai.

22 de setembre - 20 d’octubre 

4a convocatòria del curs de Microsoft 
Project  
Curs en línia per aprendre a planificar en el temps una 
activitat o un projecte amb Microsoft Project: portar 
un seguiment constant i real introduint el projecte i 
fent una previsió dels desviaments, aprofundir en la 
planificació i organització, adquirir els coneixements 
teòrics i pràctics per arribar a una planificació integral 
de projectes, etc. Del 22 de setembre al 20 d’octubre. 
20 hores de durada (aproximadament).

6, 7, 13, 14, 20 i 21 d’octubre 

Augmenta les teves possibilitats laborals 
amb les eines 2.0 més adequades  
Fes xarxa de contactes, dóna força a la teva trajectòria 
professional amb les eines 2.0 més adequades, usa 
el Twitter com a eina de comunicació i networking, 
crea el teu perfil de Linkedin i descobreix els trucs 
per fer-ne una gestió efectiva. De les 17 a les 21 h al 
Tecnoespai.
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54 %

Consulteu l’agenda d’activitats completa a
www.enginyersbcn.cat/agenda
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

I l’obra social de les caixes?
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L’any 2007 va ser 
excel·lent per a les caixes 
d’estalvis, que van dedi-
car 2.000 milions a l’obra 
beneficosocial. Mai no ha-
vien dedicat tants diners a 
l’objectiu amb què havien 
nascut, moltes al segle xix. 
L’any 2012, en plena crisi 
hi van dedicar només 800 
milions. Un exemple ben 
proper a nosaltres i que 
posa en relleu el drama de 
la situació és el de Caixa 
Laietana, que hi va dedicar 
6 milions el 2007 i l’any 
passat hi va destinar una 

quantitat que amb prou 
feines va arribar al milió, 
ja incorporada al mag-
ma de Bankia. L’evolució 
de l’obra social és un dels 
punts que ha fet més mal a 
la societat i dels quals s’ha 
parlat menys en aquests 
anys que han vist la des-
aparició de totes aquestes 
entitats amb el seu estatus 
tradicional, salvant dos 
exemples minúsculs a On-
tinyent i Pollença, que han 
quedat com a relíquies his-
tòriques. Algun dia refa-
rem el trencaclosques del 

que ha passat en aquests 
foscos anys. La Comis-
sió del Parlament ha tar-
dat un any a analitzar 
la qüestió, i finalment el 
text no va aportar res de 
nou, tret de fer ressaltar 
les responsabilitats del 
Banc d’Espanya, la Co-
missió Nacional del Mer-
cat de Valors i el Minis-
teri d’Economia, mentre 
acusava també algunes 
entitats de falta de trans-
parència i ètica. Tot és 
absolutament cert, però 
sembla incomplet...

Per exemple, la banca 
ha estat la gran benefici-
ada de la seva desapari-
ció, atès que el 2007 les 
caixes tenien una mica 
més de la meitat del pas-
tís dels crèdits i estalvis 
a Espanya. Des de feia 
temps les crítiques al seu 
model eren contínues per 
les barbaritats financeres 
que algunes havien co-
mès. Recordem els casos 
de Castella-la Manxa o de 
les dues valencianes, que 
els polítics van portar a 
la ruïna. Va passar el que 
va passar, però d’aquí a 
un quant temps queda-
ran en la memòria les 
anècdotes —que si un ae-
roport sense avions, que 
si un parc temàtic…— i 
ningú ja no es recordarà 
que el BBVA, per posar 
un exemple, va comprar 
UNNIM (Sabadell + Ter-
rassa + Manlleu) per un 
euro... 
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EN SEGONS

Un sector elèctric complex
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El cert és que a Catalu-
nya hi havia 10 caixes, i ara 
n’han quedades una d’inde-
pendent (“la Caixa”, que va 
absorbir Girona) i una altra 
de nacionalitzada (Catalu-
nya + Tarragona + Manresa). 
La resta han estat absorbi-
des (UNNIM) o són semide-
saparegudes, com Penedès 
—el Banc de Sabadell en va 
comprar la xarxa catalana i 
aragonesa— i Laietana, que 
dorm a Bankia.

qUi PrOTEgirà  
ELS méS VULNErAbLES?
Un estudi recent del Cen-
tre d’Estudis Econòmics i 
Socials (L’obra social des-
prés de la desaparició de 
les caixes d’estalvis) expli-
ca pas a pas l’evolució que 
ha seguit cada una de les 
entitats catalanes. Un dels 
fets que posa en relleu és 
la concentració de l’actua-
litat: l’aportació de “la Cai-
xa” a l’obra social suposa el  
80 % del total del que apor-
ten les de la resta d’Espanya 
i la situació de desprotecció 
en què quedarà l’anomenat 
tercer sector social amb 
qui els últims temps havi-
en col·laborat assíduament, 
sobretot en el món dels dis-
capacitats. El tercer sector 
el formen les entitats no go-
vernamentals i no lucrati-
ves que treballen en el camp 
social. Actualment, a Cata-
lunya aquest sector inclou 
7.500 entitats, representa 
el 2,8 % del PIB, dóna feina 
a 100.000 persones i presta 
serveis a 1,7 milions de per-
sones. La pregunta que cal 
fer-se en aquests moments 
és qui cobrirà les necessi-
tats d’aquest sector, sens 
dubte el més vulnerable de 
la societat, en vista de l’aus-
teritat a ultrança que apli-
ca i continuarà aplicant el  
Govern. n 

Actualment, hi ha dos fac-
tors determinants que condi-
cionen el sector elèctric: l’un 
econòmic (“dèficit tarifari”) 
i l’altre tecnològic (l’excés 
d’“oferta de generació” amb 
relació a la demanda real). 
El dèficit tarifari s’avalua en 
uns 30.000 milions d’euros. 
L’excés d’oferta per la deman-
da actual és el doble, en valors 
estrictament numèrics.

Els ciutadans, en gene-
ral, i el sector industrial, en 
particular, han de contribu-
ir a solucionar uns proble-
mes que l’Administració de 
l’Estat espanyol, a través 
dels seus ministeris, va cre-
ar en diferents escenaris de 
responsabilitat política. És 
difícil explicar a la societat 
que els incentius econòmics 
(primes) a determinades tec-
nologies renovables són el 
motiu d’aquest deute multi-
milionari que entre tots hem 
d’assumir i solucionar pa-
gant uns costos de l’energia 
molt superiors al seu valor 
real, amb el benentès que 
ningú no pot qüestionar el 
desenvolupament d’aques-
ta classe d’energies netes, 
però que la seva implantació 
hauria de ser rendible per si 
mateixa. Les actuals dispo-
sicions normatives, que han 
modificat les primes respec-
te a aquestes tecnologies, 
poden posar en risc finan-
cer molts desenvolupaments 
(bombolla energètica?). 

Amb relació a l’oferta de 
generació, també és difícil 

d’explicar i d’entendre que 
quan l’oferta és, si fa no fa, el 
doble que la demanda real, el 
cost del producte no es redu-
eixi considerablement. 

La raó per la qual s’ha 
arribat a aquesta situació 
l’haurien d’explicar les ad-
ministracions reguladores, 
perquè està comportant que 
inversions importants fetes 
per les empreses del sector 
hagin de suportar uns ele-
vats dèficits econòmics en 
tecnologies que permeten 
acostar la generació al con-
sum, cosa que millora molt la 
garantia de servei en tots els 
seus aspectes —sostenibili-
tat—, utilitzant el gas natural 
com a combustible —cicles 
combinats— (risc, també, de 
bombolla energètica?).

Catalunya també és afec-
tada per tots aquests factors 
ja comentats. A més, s’ha de 
tenir en compte que és la co-
munitat que produeix i con-
sumeix més energia, i la que 
té instal·lada una capacitat 
de generació que li permet 
abastir la seva demanda (da-
des consolidades del 2012). 

La situació en què es 
troba el sector elèctric és 
complexa i la solució pas-
sa, sobretot, per l’increment 
del consum. Per incentivar 
aquest consum, però, és im-
prescindible reduir el cost 
de l’energia i promoure ini-
ciatives com el vehicle elèc-
tric d’una manera decidida 
i harmònicament definida i 
regulada. n  

Josep m. rovira Vilanova
Expert en energia 
Col·legiat núm. 4751



Després d’un any:  
la feina feta
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El passat 21 de juny, l’actual Junta 
de govern va celebrar el seu primer 
any de mandat.

La Junta de Govern actual va començar el man-
dat el 21 de juny de l’any passat. Des del pri-
mer minut que tots els membres es van posar 
a treballar en l’engrescador projecte del Col·legi 
del Futur, que va inspirar la campanya electo-
ral. Durant aquest any s’ha treballat per con-
solidar el funcionament del Col·legi, per posar 
fil a l’agulla als nombrosos projectes que hi ha 

programats, per planificar l’estratègia per als 
nous escenaris que es plantejaran en el futur 
immediat i, en definitiva, per dirigir els destins 
col·legials amb eficiència, compromís i dedica-
ció. Els objectius generals són i seran satisfer al 
màxim les necessitats dels col·legiats i defensar 
la dignitat de la professió en tot moment i arreu. 
En aquest article s’exposa la feina feta fins ara. n



Després d’un any:  
la feina feta

Tot projecte necessita un li-
deratge, i aquesta és la fei-
na principal que fa el dega-
nat. Es procura que tothom 
que participa en el projecte 
doni el millor de si mateix a 
fi d’assolir els objectius esta-
blerts per a aquest mandat de 
la Junta. És evident que per 
assolir-los cal que l’equip de 
la Junta funcioni a ple rendi-
ment; per això són necessàri-
es una bona coordinació, una 
bona distribució de feines i 
una bona comunicació. 

COOrdiNACió 
Amb L’EqUiP HUmà
Però només amb l’esforç de 
la Junta no n’hi hauria prou, 
per la qual cosa el lideratge 
també inclou una coordinació 
necessària amb l’equip humà 
del Col·legi, encapçalat per 
la gerent, Marta Martí, amb 
el suport de l’equip directiu 
(caps de departament). En 
conseqüència, el deganat ha 
impulsat canvis organitza-
tius amb l’objectiu de millo-
rar el funcionament intern 
i de potenciar els departa-
ments donant més autono-
mia als caps, perquè creu en 

Deganat
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El deganat, 
al capdavant 
de la Junta, 
està format 
pel degà, 
miquel 
darnés, i la 
vicedegana, 
maria Cinta 
Pastor. A la 
foto, amb el 
professor 
Franz de 
Copenhague, 
“mascota” 
del Col·legi. 

la iniciativa de les persones 
com a eina indispensable per 
a les organitzacions. També 
el deganat ha tornat a con-
siderar la importància del 
compliment de la norma ISO 
9001, una eina que ha de va-
lorar tant els encerts com les 
no-conformitats. D’altra ban-
da, lidera l’elaboració d’un 
pla estratègic. En aquests 
moments n’ha finalitzat la 
segona fase, la de diagnosi, 
que s’ha elaborat amb la col-
laboració de tota la Junta, de 
l’equip directiu, dels presi-
dents de comissions i de di-
versos col·legiats implicats 
amb el Col·legi. Aquest és un 
exemple de l’aposta de la Jun-
ta per augmentar la partici-
pació en diversos àmbits.

ALTrES FUNCiONS
Però a part de liderar el pro-
jecte de Col·legi del Futur, 
el deganat també assumeix 
unes altres funcions inhe-
rents als càrrecs, com la re-
presentació de la corporació a 
les institucions, la participa-
ció en òrgans supracol·legials 
(Consell, Consejo, Mesa de 
l’Enginyeria Tècnica,..), la in-

tervenció en mitjans de comu-
nicació, etc. 

Altrament, el degà, Mi-
quel Darnés, és el respon-
sable de la Junta de l’Àrea  
de Comunicació i Màrque-
ting, dirigida per Montserrat 
Vila, així com de l’Àrea de les 
Tecnologies de la Informació, 
dirigida per Manel Queralt. 
La vicedegana, Maria Cinta 
Pastor, és la responsable de 
l’Àrea de Recursos Humans 
amb el suport en la gestió 
d’Eva Mestres. Com a fets 
destacats impulsats pel dega-
nat podem esmentar la nova 
campanya de màrqueting per 
obtenir i fidelitzar col·legiats, 
basada en l’esperit d’equip; el 
cicle de conferències “Visions 
de la Catalunya del futur”, 
com també el projecte “Fun-
cionem junts” per fer visible 
la dona enginyera. Al degà 
enguany li correspon la pre-
sidència de la Fundació IDES, 
i a la vicedegana, la secreta-
ria. Ambdós són membres del 
Consell Editorial de Theknos. 
El degà també és el vicepresi-
dent del Consell de Col·legis 
d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Catalunya. n
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Des de l’Àrea Tècnica, en-
capçalada pel secretari, Jor-
di Artiga, i el vicesecretari, 
Francesc Amer, i amb la col-
laboració directa de l’asses-
sor jurídic, Juan Gracia, i del 
cap de departament, David 
Jiménez, s’ha estat fent feina 
diversa i abundant. 

TrEbALL EN EqUiP 
Un dels fets destacats ha es-
tat la millora de la pòlissa de 
responsabilitat civil professi-
onal. En una feina conjunta 
amb l’Àrea Econòmica, s’ha 
aconseguit una reducció im-
portant dels preus de les pri-
mes canviant de companyia 
asseguradora. Així, tenim 
que amb menys cost s’oferei-
xen fins i tot unes cobertures 
més bones. Una altra acció 
important ha estat la regula-
rització del sistema de visats 
i dels Registres de Verifica-
ció Documental (RVD) amb 
l’actualització de les codifica-
cions i amb el canvi del cri-
teri jurídic utilitzat fins ara 

Àrea Tècnica

L’àrea Tècnica 
l’encapçalen 
Francesc 
Amer, 
vicesecretari, 
i Jordi Artiga, 
secretari.
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pel que fa a l’obligatorietat 
dels visats, cosa que aporta 
més seguretat i claredat a 
l’important procés de revi-
sió documental realitzat pel  
Col·legi.

Un altre servei important 
per als col·legiats és la sol-
licitud dels permisos d’obres 
(les llicències urbanístiques) 
per l’Ajuntament de Barce-
lona, mitjançant els Infor-
mes d’Idoneïtat Tècnica (IIT). 
Actualment, el Col·legi està 
acreditat com a entitat col-
laboradora de l’administració 
per adaptar-se als nous re-
queriments municipals. Una 
altra novetat és la possibilitat 
de formar-se en línia, mitjan-
çant un tutorial de vídeo, per 
a la utilització dels aparells 
de mesura que el Col·legi té 
en lloguer, el parc dels quals 
s’ha renovat recentment amb 
noves adquisicions. Pel que 
fa als projectes endegats, hi 
ha l’estudi relatiu a la possi-
bilitat que el Col·legi, a tra-
vés del Consell o d’una enti-

tat autònoma, es constitueixi 
com a entitat certificadora 
de persones i d’inspecció do-
cumental, d’acord amb l’ISO 
17024 i l’ISO 17020. També 
es treballa en la nova versió 
del tecnovisat, en la qual ja 
es podrà prescindir del “to-
ken” i es podrà visar en di-
verses plataformes.

àrEA dE FOrmACió 
Per la seva banda, Jordi Ar-
tiga també és el responsable 
de la Junta, juntament amb 
Ricard Nogués, de l’Àrea de 
Formació; membre del Pa-
tronat de la Fundació IDES; 
enllaç de la Junta en la  
Comissió de Qualitat; mem-
bre del Consell Editorial de 
Theknos i representant del 
Col·legi a taules consulti-
ves. Francesc Amer és el 
responsable de les taules 
consultives —el Col·legi par-
ticipa activament en una 
desena— i enllaç de Junta 
en la Comissió d’Actuacions  
Pericials. n



Fer quadrar els números és en 
tota empresa o organització 
un element clau per a la seva 
subsistència. L’equip econòmic 
format per Ricard Nogués, tre-
sorer, i Fèlix Duran, interven-
tor, treballa braç a braç amb la 
cap del Departament d’Econo-
mia i Finances, Carme Ibañez, 
per assolir aquest objectiu. En 
el seu moment es van dedi-
car moltes hores i esforços en 
elaborar un pressupost per al 
2014 ajustat a la realitat can-
viant dels ingressos, però sen-
se renunciar en cap moment 
a continuar oferint serveis de 
qualitat d’acord amb les neces-
sitats dels col·legiats.

gESTió dE LES 
iNVErSiONS FiNANCErES
Una altra de les funcions de 
l’Àrea és gestionar les inversi-
ons financeres. Cal dir que en 
un context de tipus a la baixa, 
s’han aconseguit, amb una 
anàlisi acurada i exhaustiva 
de les diverses opcions, uns 
resultats de rendiments finan-

Àrea Econòmica
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L’equip 
econòmic 
està format 
per Fèlix 
duran, 
interventor, 
i ricard 
Nogués, 
tresorer.
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cers força superiors a la mitja-
na. També, malgrat el context 
actual de recessió econòmica, 
es continua en la línia de po-
tenciar formes d’ingressos 
complementaris a través de 
patrocinis, publicitat vincula-
da als canals de comunicació 
propis del Col·legi i lloguer 
dels espais. Altrament, s’ha 
dut a terme una fructífera re-
negociació de les condicions 
amb els proveïdors més sig-
nificatius del Col·legi —per 
exemple, el cas esmentat de la 
pòlissa RC— tant des del punt 
de vista econòmic com quali-
tatiu, cosa que ha significat 
una millora dels serveis per 
al col·lectiu i un estalvi per al 
Col·legi.

A més, Ricard Nogués és el 
responsable de Junta de les em-
preses associades, a les quals i 
en col·laboració amb Ricard Pi-
qué, responsable comercial del 
Col·legi, se’ls està oferint cada 
cop millors condicions de col-
laboració. També és enllaç de 
Junta en la Comissió de Vincu-

lats a Empresa i forma part del 
Consell Editorial de Theknos. 
En la Fundació IDES aquest 
any és l’interventor. 

bOrSA dE TrEbALL
Fèlix Duran assumeix, d’altra 
banda, la responsabilitat del 
manteniment de les seus i de 
la Borsa de Treball, dirigida 
per Anna Masvidal. La Borsa 
de Treball és un dels serveis 
“estrella” del Col·legi i s’està 
treballant per posicionar-la 
com el referent en la cerca i 
contractació d’enginyers de 
l’àmbit industrial. També està 
en marxa el desenvolupament 
d’una aplicació per a tauletes i 
smartphones, que promourà i 
facilitarà l’accés a la Borsa de 
Treball, un nou servei que veu-
rà la llum el mes de setembre 
i que, sens dubte, aportarà un 
valor afegit a la col·legiació, 
especialment entre el col-
lectiu més jove. Fèlix Duran és 
l’enllaç de Junta de la Comis-
sió de Plans d’Autoprotecció i 
Protecció Civil. n
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En aquesta àrea hi ha els se-
güents membres de Junta: 
Sergi Bolea, Laia Liébana, 
Joan Garreta, Marta Hereu 
i Joan Ribó. “Les comissions 
són el cor del Col·legi” és una 
frase que s’ha dit molts cops 
en diversos llocs i moments, 
però la Junta de Govern actu-
al treballa perquè sigui plena-
ment una realitat. 

EL COr dEL COL·LEgi 
Es vol, a més, que aquest cor 
bategui ben fort. Per això du-
rant els darrers mesos s’han 
dut a terme un conjunt d’ac-
tuacions en aquesta direc-
ció. Els companys membres 
de Junta Sergi Bolea i Laia 
Liébana, com a coordina-
dors i dinamitzadors de les 
comissions, han endegat, 
amb la col·laboració de tota 
la Junta, de les comissions i 
de l’equip humà del Col·legi, 
tot un seguit de canvis i mi-
llores per fer-ho possible; per 
exemple, s’ha creat la Comis-
sió de Plans d’Autoprotecció 
i Protecció Civil; s’ha permès 

àrea de 
Comissions. 
d’esquerra a 
dreta: marta 
Hereu, Sergi 
bolea, Joan 
ribó, Joan 
garreta i 
Laia Liébana.
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comissions

l’accés a les comissions als 
precol·legiats com a forma 
d’integrar-los en la vida col-
legial com més aviat millor; 
s’ha decidit d’acceptar-hi per-
sones no col·legiades per obrir 
les comissions, per primer 
cop, als tècnics qualificats que 
treballen en sectors específics 
relacionats; s’ha creat un ser-
vei de teleconferència per fer 
reunions virtuals; s’han fo-
mentat les relacions entre les 
comissions per impulsar acti-
vitats conjuntes, etc.

rEUNiONS dE 
JUNTES rECTOrES
Una de les coses a destacar és 
la reunió de Juntes Rectores, 
que es va fer al febrer, per-
què va ser la primera vegada 
que es va presentar de for-
ma conjunta un informe dels 
comptes i de les activitats de 
les comissions, la qual cosa 
implica transparència i comu-
nicació. D’altra banda, es pro-
cura que la comunicació entre 
les comissions i la Junta sigui 
com més fluida millor. En de-

finitiva, la Junta continuarà 
esmerçant esforços amb la col-
laboració de tothom per enfor-
tir cada cop més aquest cor, 
que ha de continuar bategant 
perquè el Col·legi es mantingui  
ben viu.

Cal dir que els membres de 
l’àrea també tenen altres res-
ponsabilitats com ara la parti-
cipació de Marta Hereu en el 
projecte del segell de disseny 
industrial, o bé actuant com a 
representants del Col·legi en 
diversos àmbits: Sergi Bolea 
en la MUPITI, a l’ITEC i a tau-
les consultives; Joan Ribó a 
taules consultives i en les reu-
nions del projecte “Catalunya 
del Futur”, i Joan Garreta en 
la comunitat de propietaris i 
en les reunions de dit projecte. 
La majoria d’ells són enllaços 
de Junta en les comissions. 
D’altra banda, Joan Ribó ha 
assumit el càrrec de director 
de l’Observatori de l’IDES. Fi-
nalment, Laia Liébana i Marta 
Hereu col·laboren estretament 
amb Ma. Cinta Pastor en el 
projecte “Funcionem junts”. n



Hostatgeries de Girona és una xarxa de santu-
aris amb hostatgeria i amb servei de restaura-
ció situats al cim de serralades amb unes vistes 
privilegiades. En un entorn natural i en edificis 
centenaris, Santuaris de Girona ofereix als col-
legiats i familiars directes de primer grau un 
descompte del 30 % en les reserves que facin 
amb quinze dies d’antelació i un descompte del 
20 % en reserves fetes amb un temps inferior. 

Els col·legiats s’han d’identificar per obte-
nir els avantatges esmentats. Aquesta oferta 
no es pot afegir a altres ofertes en el moment 
de la reserva. Trobareu més informació a:  
www.santuarisdegirona.cat n

ENGINyERS BCN ha 
publicat una nova edi-
ció de la Guia de serveis, 
una eina amb informa-
ció pràctica sobre tots  
els serveis que ofereix el 
Col·legi. 

Aquesta guia, que 
trobareu encartada en 
el número de Theknos 
que teniu a les mans, és 
un document de suport 
i consulta que informa, 
des d’una perspectiva 
general, de tot el que  
fa el Col·legi en pro del 
seu col·lectiu: departa-
ments, horaris, contactes 
i recursos. n

El Col·legi organitza, el pro-
per 10 de setembre a les 19 h, 
un concert de jazz a l’Ateneu 
Barcelonès a càrrec de Bernat 
Font Trio. A l’acte es lliuraran 
els premis del concurs de pin-
tura organitzat per la Comissió 
d’Enginyers Jubilats i els pre-
mis del concurs de fotografia 
de la Comissió de Cultura i Es-
ports. En acabat, se servirà un 
refrigeri al jardí de l’Ateneu.

Cal confirmar assistència 
trucant al Col·legi (93 496 14 
20) o bé enviant un correu a 
ebcn@ebcn.cat. Les entrades 
són limitades i es podran de-
manar fins a dues entrades per 
col·legiat. n

Cimworks, distribuïdor autoritzat de So-
lidWork, ofereix unes condicions especials de 
descompte per als col·legiats en l’adquisició de 
llicències del programari de disseny mecànic 
en 3D que cobreix tot el procés de desenvolupa-
ment de producte i ofereix capacitats exclusives 
de disseny mecànic, un rendiment òptim i una 
gran facilitat d’ús. 

El programari de CAD 3D de SolidWorks 
ofereix tres paquets segons les necessitats de 
cada organització: SolidWorks Standard, So-
lidWorks Profesional i SolidWorks Premium. 
Més informació al web www.cimworks.es o tru-
cant al telèfon 902 430 980. n
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convenis i avantatges col·legials

Nova Guia de serveis 
d’ENGINYERS BcN

INFORMAcIÓ cOl·lEGIAl

concert  
de la Diada

LA MILLOR ESTRATÈGIA  
PER GUANYAR

GUIA DE SERVEIS

COMISSIONS

PROMOCIÓ DEL 
PROFESSIONAL

ALTRES

MUPITI

ORIENTACIÓ 
TÈCNICA

VISAT

FORMACIÓ

PUbLICACIONS

bORSA 
DE TREbALL

ASSESSORIA 
JURÍDICA

ASSEGURANCES
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INFORMAcIÓ cOl·lEGIAl
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Dia dels col·legiats: homenatge als 25 i 50 anys  
de vinculació al col·legi

El 12 de juny el Col·legi va celebrar a la sala d’actes d’ENgiNYErS bCN el 
dia dels Col·legiats, l’acte de lliurament de les insígnies d’or i argent als 
col·legiats que fa 25 i 50 anys que formen part de la institució. Enguany 
han estat 40 col·legiats els que han rebut l’homenatge.

Un cop 
finalitzat 
l’acte, es va 
servir un 
refrigeri a 
la terrassa 
del Col·legi.

A l’esquerra, 
la sala 
d’actes del 
Col·legi 
durant la 
celebració. 
A la dreta, 
el secretari, 
Jordi Artiga, 
durant 
l’entrega 
d’insígnies, 
amb el degà, 
miquel 
darnés, i la 
vicedegana, 
ma. Cinta 
Pastor.
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En un acte molt emotiu per als 
assistents i per al Col·legi, la 
vicedegana, Maria Cinta Pas-
tor, va donar la benvinguda a 
tothom i va dedicar unes pa-
raules de reconeixement als 
homenatjats, a qui va donar 
les gràcies per haver fet créi-
xer el Col·legi durant aquest 
període. A continuació, el se-
cretari, Jordi Artiga, va diri-
gir-se als 28 col·legiats que 
aquest any celebren 25 anys 
de col·legiació i als 12 que en 
celebren 50 tot fent projectar 
unes imatges dels fets més 
rellevants succeïts durant els 
anys 1988 i el 1963, respec-
tivament, corresponents a la 
seva col·legiació. Jordi Artiga 
els va anar cridant, un per un, 
dalt de l’escenari, on van rebre 
el diploma i la insígnia d’ar-
gent o d’or de la mà del degà, 
Miquel Darnés, i de la vicede-
gana, Maria Cinta Pastor. 

EN dEFENSA 
dE LA PrOFESSió
En acabat, el secretari va 
convidar a l’escenari Mont-

serrat Font, una de les col-
legiades que celebrava el 
quart de segle al Col·legi 
perquè digués unes parau-
les en representació dels 
homenatjats. El degà, Mi-
quel Darnés, va tancar l’ac-
te llegint un fragment de 
la novel·la Victus, d’Albert 
Sánchez Piñol, una obra que 
explica la resistència heroi-
ca de Barcelona durant la 
Guerra de Successió, ara fa 
300 anys. Darnés va fer un 
paral·lelisme entre la defen-
sa de Barcelona, formada 
per militars professionals  
i per voluntaris (La Corone-
la), i la defensa de la profes-
sió que fa el Col·legi de 56 
anys ençà amb la contribu-
ció de tots els col·legiats, si-
guin d’exercici lliure o d’uns 
altres àmbits professionals.

L’acte va concloure amb 
un refrigeri i una copa de 
cava a la terrassa del Col·legi, 
on els col·legiats i les seves fa-
mílies van gaudir d’una esto-
na agradable entre companys 
de professió.n

La vicedegana, ma. Cinta Pastor, i el degà, miquel darnés, amb manuel ramon Ferrer (foto esquerra) 
l’homenatjat més veterà d’ENgiNYErS bCN, i amb Emili Pajares radua (foto dreta), el més jove dels 
col·legiats homenatjats enguany.

montserrat Font, que 
celebrava els 25 anys de 
col·legiada, va parlar en 
nom dels homenatjats.



cOMISSIONS

comissió d’Enginyers en Actuacions Pericials

La Comissió d’Enginyers en 
Actuacions Pericials ofereix 
tutela, orientació i formació 
als col·legiats.

D’aquestes tres àrees, la 
formació és la que té més 
importància. El seu paper 
és determinant en processos 
judicials, perquè els coneixe-
ments tècnics que tenen els 

membres de la Comissió aju-
den els jutges a valorar els 
fets en cas de litigi.

Quant a la tutela, la Co-
missió pot prendre nota de 
qualsevol incident que afec-
ta els membres de la Comis-
sió i comunicar-ho al Servei 
d’Assessorament Jurídic del 
Col·legi, per tal de compar-

tir la resposta i l’experiència 
amb la resta de companys.

L’orientació consisteix a 
assessorar qualsevol mem-
bre de la Comissió en la tas-
ca de perit judicial des de 
l’acceptació fins a l’assistèn-
cia a judici, tant en la part 
tècnica com en la part admi-
nistrativa.

S’inicia una nova mane-
ra de resoldre les qüestions 
que interessen o importen 
més als membres del nos-
tre col·lectiu i es facilitarà 
un canal de comunicació di-
recta a fi d’aplegar els seus 
dubtes i canalitzar-los per 
resoldre tots i cadascun dels 
problemes presentats. 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

Enric Cayuela, 
president; 
Jaume Crous, 
vicepresident, 
i Jordi Aguilà, 
secretari.
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AcTIVITATS

Del 9 al 17 de juny la Comissió d’En-
ginyers Jubilats del Col·legi va fer un 
creuer pel Danubi en què va visitar 
les poblacions de Linz, Melk, Dürns-
tein, Viena i Budapest.

Van visitar el castell de Kueringer, 
a Dürnstein, el cor de la vall de Wac-
hau, una de les regions més famoses 
d’Àustria, i el palau de Schönbrunn, 
situat al cor de l’Europa central, el 
qual evoca la fastuositat de l’im-

peri dels Habsburg. També van fer 
una visita panoràmica de Budapest: 
els grans bulevards, el Parlament, 
l’òpera; la plaça dels Herois, a Pest, 
i el bastió dels Pescadors, a la riba 
oposada, a Buda. Van gaudir d’un 
espectacle folklòric a bord, seguit 
d’un creuer nocturn per admirar uns 
majestuosos monuments il·luminats.

Hi van assistir 22 persones entre 
col·legiats i acompanyants. n

Viatge en creuer pel Danubi
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El grup de 
22 persones 
assistent 
al viatge 
organitzat per 
la Comissió 
d’Enginyers 
Jubilats 
davant de 
la porta del 
Parlament de 
budapest.

Propera reunió de la Comissió:
dimarts 9 de setembre a les 19 h 

a la seu col·legial.
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“El que més m’agrada és viure  
les obres des de dins” 
gustavo Crespo  
Cofundador d’ArCbcn i enginyer tècnic industrial 
Núm. de col·legiat 14120

ANNA CArrió l Text i foto

RETRAT PROFESSIONAl

El seu interès per l’enginye-
ria va néixer en alguna de 
les moltes sortides amb el 
seu pare per veure curses 
de motociclisme i automobi-
lisme de Montjuïc i Calafat. 
L’afició als esports de motor 
el va acostar a l’enginye-
ria, i l’any 1992 va entrar a 
l’Escola Universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial 
de Barcelona (EUETIB) de 
la UPC per estudiar Engi-
nyeria Tècnica Industrial en 
l’especialitat de mecànica. 
“De seguida em vaig adonar 
que el que m’atreia més eren 
les instal·lacions i els mo-
tors elèctrics, i l’any següent 
vaig canviar a l’especialitat 
d’electricitat”, explica. En 
aquella època hi havia molta 

demanda d’enginyers i du-
rant l’últim any de carrera 
va entrar a treballar a l’an-
tiga constructora Cubiertas 
y Mzov, on va ser conscient 
que treballar en les obres 
d’instal·lacions com a engi-
nyer de suport era el que li 
agradava. “Vaig aprendre 
que un plànol en paper ho 
suportava tot, però que fer 
real amb èxit un projecte 
executiu requeria un ni-
vell de professionalitat i un 
grau de compromís elevats, 
i una gestió eficient”, afirma 
en Gustavo. 

El seu neguit professio-
nal el va empènyer a deixar 
la constructora, de manera 
que durant uns cinc anys 
va treballar en algunes engi-

nyeries com a professional li-
beral dissenyant projectes de 
tota classe d’instal·lacions, 
direccions d’obres, projec-
tes de gestió mediambiental, 
gestió de residus, llicències 
d’activitats i legalitzacions. 
En aquesta època va conèixer 
els que serien els seus futurs 
socis. “Tots ens vam llançar 
de cap a l’aventura d’admi-
nistrar una empresa sense 
tenir cap client”, explica. 
“D’això fa ja catorze anys!” 

rEHAbiLiTAr EdiFiCiS
ARCbcn, formada per un 
equip multidisciplinari amb 
experiència i alts coneixe-
ments tecnològics, és un re-
ferent entre les enginyeries 
mitjanes de Catalunya. A 
ARCbcn en Gustavo ha diri-
git projectes de rehabilitació 
d’equipaments i edificis que 
formen part del patrimoni 
històric i cultural, com l’aba-
dia de Montserrat, el recinte 
modernista de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau i el 
monestir de Santes Creus. n

“la pràctica m’ha ensenyat que un 
plànol en paper ho suporta tot, però 
que fer real un projecte requereix 
una gestió eficient i un nivell elevat 
de professionalitat i de compromís”

L’aventura de ser enginyer
La trajectòria professional de Gustavo Crespo combina la 
curiositat, l’aprenentatge constant, l’aventura i l’emprenedoria. 
Amb empenta i vocació de servei al client ha arribat a crear, 
juntament amb tres socis, ARCbcn, una empresa que ofereix 
serveis d’enginyeria, assessorament, R+D, facility management, 
seguretat i prevenció integral en els àmbits de l’edificació, la 
indústria, les infraestructures, l’energia i el medi ambient. n
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FFa poc van presentar el pro-
grama bStartup. En què 
consisteix?
Es tracta d’un programa de 
desenvolupament empresa-
rial destinat a impulsar el 
creixement d’empreses jo-
ves, sobretot les que tenen 
un cert perfil innovador i 
tecnològic. És molt recent, 
el vam iniciar al final de no-
vembre del 2013. 

En què es basa?
Es fonamenta en tres ei-
xos: el negoci, la posició i 
la innovació. Pel que fa al 
concepte de negoci, nosal-
tres considerem els empre-
nedors com els creadors 
principals d’empreses. Però 
actualment hi ha una clas-
se d’empreses que són dife-
rents de les clàssiques. Em 
refereixo a les del sector 
digital, tecnològic i del co-
merç electrònic. Aquestes 

empreses, si no les analitzes 
amb uns criteris diferents, 
es queden sense finança-
ment. Per això, amb l’ob-
jectiu de satisfer aquestes 
empreses, hem creat unes 
oficines especialitzades amb 
personal format per ser 
uns bons interlocutors amb 
aquesta classe nova d’em-
preses, així com un circuit 
diferenciat de risc.

què singularitza aquesta 
mena de projectes empre-
sarials?
De vegades no tenen ni ba-
lanç... Cal analitzar el pro-
jecte, l’equip, la coherència 
de l’escalabilitat. A més a 
més, generalment, necessi-
ten pocs diners per comen-
çar la primera fase.

Seguim amb el segon eix 
del programa, el de la  
posició...

Aquest és l’eix que anome-
nem BStartup 10. Es tracta 
d’invertir cada any en 10 
projectes d’aquestes carac-
terístiques. En la primera 
convocatòria ja s’hi van 
presentar més de 400 pro-
jectes i en vam triar cinc, 
en els quals es farà una in-
versió global fins a 100.000 
euros en capital i en un 
programa d’alt rendiment 
de 6 mesos per aconse-
guir-ne la implantació en 
el mercat i l’accés a rondes 
posteriors de finançament. 
Val a dir que el programa 
d’alt rendiment tindrà com 
a líder el conegut empre-
nedor en el món digital 
Dídac Lee. Aquesta part és 
tan important com la del fi-
nançament, perquè la tasca 
d’acompanyament, de crea-
ció de contactes i de xarxa 
és tan o més important que 
el projecte en si.

Entre les diverses responsabilitats que té la divisió que dirigeix Conxa 
Oliu hi ha les relacions amb col·lectius professionals, la banca associada 
i la xarxa d’agents i emprenedoria del banc Sabadell. Per la conjuntura 
actual i per al col·lectiu d’enginyers tècnics industrials, una de les tasques 
més rellevants és la direcció del programa bStartup, amb el qual l’entitat 
financera impulsa la creació d’empreses amb un perfil tecnològic i innovador. 

Conxa Oliu, directora general de Sabadell Professional

JOrdi gArrigA l Text mArC JAViErrE l Fotografia 

“

1919

 Parlem molt 

i cal parlar més

”
d’emprenedors...

d’inversors



ENTREVISTA

Com valora aquests pri-
mers mesos de programa?
La valoració és molt bona. 
Des d’un punt de vista quan-
titatiu, hem fet més de 200 
operacions signades amb em-
preses amb un finançament 

de més de 16 milions. Ja li he 
dit que la primera convocatò-
ria del BStartup 10 va anar 
molt bé, i ara farem la sego-
na. Respecte al coneixement 
del programa, també en fem 
una valoració molt positiva. 
L’ecosistema de l’emprenedo-
ria ens valora molt.

què espera el bS d’aquest 
programa? 
A nosaltres, que ens ano-
menem el banc de les mi-
llors empreses, ens inte-
ressa ser-ho des que les 
empreses comencen. Si fas 
costat a les empreses des 
del primer moment, seràs 
el seu banc. Per tant, hi ha 
una part de negoci, però, a 
més, hi ha la qüestió d’aju-
dar a l’hora de detectar  
innovació per a nosaltres 
mateixos.

i què n’esperen les candi-
datures finalistes?
En principi, el que cerquen 
és finançament, però nos-
altres oferim la possibilitat 
de passar d’emprenedor a 
empresari. Saber vendre bé 
el producte i saber treballar 
molt en equip. Veiem que un 
emprenedor moltes vegades 
es pensa que amb un bon 
producte n’hi ha prou. I no. 
Cal saber explicar el produc-
te i vendre’l.

quin és el paper actual de 
les entitats privades ara 
que han disminuït les aju-
des estatals a la innovació?  
Certament, és molt impor-
tant que hi hagi moltes ini-
ciatives privades. Que hi 
hagi inversió i que s’hi pu-
guin guanyar diners perquè 
els productes tinguin dura-
da. Cal anar sumant, i cal 
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“Cada any 
invertim  
en 10 projectes 
empresarials  
del sector 
tecnològic, digital 
i de comerç 
electrònic” 

En quins sectors és avui, i a casa nostra, més acon-
sellable realitzar projectes nous?

En general, en tot el sector tecnològic o digital, perquè 
els processos són més senzills, i en la primera fase fa falta 
menys capital. També la biotecnologia, tot i que requereix 
unes plataformes de recerca i de finançament que el fan 
més complex. Això no obstant, cal no confondre l’empre-
nedoria amb l’autotreball, com pot ser obrir una botiga. n

i l’eix de la innovació?
Mirem de trobar empre-
ses molt relacionades amb 
la nostra innovació. Hem 
d’entendre que les entitats 
financeres som en un mo-
ment de canvi. Per això, 
hem d’innovar, tant des de 
dins com des de fora, bus-
cant i detectant startups 
que ens ajudin i que vegin 
el Banc Sabadell (BS) com 
un bon client per a elles. En 
definitiva, aquests tres ei-
xos ens permeten de ser en 
l’ecosistema de l’emprene-
doria, cosa que per a nosal-
tres és molt important.



dir que els últims anys hi 
ha hagut molt de moviment. 
Veig que l’actitud d’una part 
de la gent jove va canviant. 
Fa poc, a la universitat jo 
veia que els estudiants voli-
en trobar una feina estable 
i poca cosa més. Avui els 
emprenedors ajuden a treu-
re l’estigma als empresaris 
i en fan donar una imatge 
positiva.

què cal fer perquè els joves 
emprenedors tirin enda-
vant els seus projectes?
Apostar per la formació. El 
més important d’un país és 
la formació del seu capital 
humà. Qui té més formació 
té més possibilitats. Els bons 
emprenedors, tots, tenen for-
mació, i molta.

què recomana a un jove 
emprenedor a l’hora de rea-
litzar el seu projecte?
Insistència, perseverança, 
energia, i que s’envolti d’un 
equip bo i equilibrat. I que 
no s’oblidi que ha de vendre.

quins són, avui, els reptes 
de l’emprenedoria a casa 
nostra?
Jo diria que som en una fase 
molt incipient en què van 
sorgint molts projectes, però 
s’ha de potenciar la segona 
fase, la que requereix més 
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inversió i finançament. Fal-
ta fer el gran salt, i per fer-
lo calen eines que facilitin la 
implicació del capital privat, 
a més del capital de les enti-
tats financeres. Ara parlem 
molt d’emprenedors, i fa fal-
ta parlar més d’inversors.

quines són aquestes ei-
nes?
Bàsicament, facilitar la fis-
calitat als inversors. Això, 
als Estats Units o a Israel, 
per exemple, ho tenen molt 
més ben muntat, mitjançant 
incentius fiscals que facili-
ten una assumpció del risc 
molt més gran.

què cal fer per accedir al 
crèdit, sobretot si parlem 
de projectes empresarials 
nous? és molt difícil?
Doncs l’únic que cal és anar 
a qualsevol oficina del nos-
tre Banc i oferir un projec-
te. És veritat que hi ha ha-
gut uns anys en què això 
s’ha perdut, però ara nosal-
tres ja estem en condicions 
de donar crèdit i en donem. 
Però també és cert que ara 
les empreses en demanen 
molt menys. Tot s’ha desac-
tivat molt. Però nosaltres 

LA PrEgUNTA dEL dEgà 
 
Com valora la col·laboració del banc Sabadell amb 
ENgiNYErS bCN?

Amb el Col·legi ja fa molts anys que hi col·laborem..., 
n’he perdut el compte, dels anys! Tenim una quota de 
col·legiats clients que ronda el 80 %, i això és gràcies 
a una oferta que promocionem constantment, i n’es-
tem molt contents. Jo diria que la part de Sabadell 
Professional, la dels serveis per a col·lectius professi-
onals, té un funcionament molt eficient. Avaluem les 
necessitats de cada col·lectiu i facilitem les respostes 
adequades per a cadascú. n

volem donar crèdit, aquest 
és el nostre negoci...

Hi ha una certa descon-
fiança en les entitats fi-
nanceres. Com afronten 
aquest problema?
Sincerament, penso que, 
per a nosaltres, la crisi ha 
estat una gran oportunitat 
per créixer. Hem comprat 
la CAM, la Caixa Penedès... 
Per tant, nosaltres no hem 
notat gaire la falta de confi-
ança. Sempre hem procurat 
ser una entitat transparent. 
Per exemple, no hem tingut 
problemes de preferents. La 
nostra forma de fer és que 
si hi ha un problema, procu-
rem resoldre’l ràpidament.

quin valor afegit aporta el 
bS als seus clients?
Jo diria que la qualitat en 
el servei, la solvència i el fet 
que el Banc Sabadell sempre 
ha estat un banc de clients, 
no de productes. Això es pot 
comprovar en els nostres 
dos comptes principals, el 
compte expansió i el comp-
te expansió negocis. Tenim 
una voluntat de relació 
permanent i de proximitat; 
aquest és el nostre valor. n

“Per tirar 
endavant  
un projecte, cal 
molta formació, i 
saber explicar i 
vendre bé  
el producte. No 
n’hi ha prou que 
aquest sigui bo”



El 2011 Endesa va inaugurar la 
central tèrmica de cicle combinat 
besòs 5. L’ús de gas natural com 
a combustible, i no carbó o fueloil 
com a les plantes convencionals,  
fa que la incidència mediambiental 
de la seva activitat sigui menor.
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Ha plogut molt des que el 
1875 els empresaris Fran-
cesc Dalmau i el seu fill, To-
màs Josep Dalmau, després 
de fixar-se en els avenços 
energètics presentats du-
rant l’Exposició Universal 
de Viena de 1873, van deci-
dir, juntament amb l’engi-
nyer industrial Narcís Xi-
fra, construir a Barcelona 
la primera central elèctrica 
d’Espanya. 

L’enllumenat públic, el 
desenvolupament de la in-
dústria, la Guerra Civil, 
l’arribada de les centrals 
nuclears, la crisi del petro-
li, la liberalització i el mer-
cat únic europeu han anat 
determinant els diferents 
temps d’un element, l’ener-
gia, que es va convertir en 
el motor de l’economia i ho 
continua sent.

Catalunya no és una re-
gió independent, energèti-
cament, és a dir, consumeix 
més energia que no en gene-
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JOSEP m. bErENgUErAS   l  Text   

les competències en ener-
gia—, n’hi hauria prou amb 
un increment de 1.500 hores 
del funcionament de les cen-
trals de cicle combinat per 
arribar a l’equilibri. Aques-
ta independència energètica 
comportaria, però, un cost 
elevat, ja que l’energia pro-
duïda a les centrals de cicle 
combinat és més cara que les 
renovables, el que faria aug-
mentar, també, el preu final 
de la llum. 

LES NO rENOVAbLES,
AL CAPdAVANT
Per fer aquests càlculs, 
però, cal tenir en compte 
que el 85 % de l’energia que 
es produeix a Catalunya en-
cara prové de fonts no reno-
vables. El 52,5 % de l’ener-
gia generada al nostre país 
és nuclear, que prové de les 
tres centrals nuclears que hi 
ha al territori: Ascó I (propi-
etat d’Endesa), Ascó II (85 % 
d’Endesa i 15 % d’Iberdrola) 

L’energia és el motor de l’economia. Catalunya, per la seva riquesa geogràfica,  
ha estat i és capdavantera en la producció energètica de tota mena, tant per 
grans empreses com fins i tot per particulars. La major part de l’energia que 
es produeix al territori continua tenint l’origen en els cicles combinats i en 
les centrals nuclears, però les energies verdes (eòlica, fotovoltaica...) creixen, 
encara que a poc a poc, i creen indústria i llocs de treball.

ra. Segons unes dades de Red 
Eléctrica de España (REE) 
de l’any 2012 (últim exercici 
amb estadístiques completes 
disponibles), Catalunya va 
consumir un total de 49.485 
GWh d’electricitat, mentre 
que en va generar 43.990 
GWh —el dèficit, doncs, és 
de quasi 5.500 GWh. Catalu-
nya va ser, a més, la comuni-
tat que en va consumir més 
—el 18,5 % del total, en part 
a causa d’una industrialitza-
ció més desenvolupada— i 
va haver d’importar l’11,9 % 
de l’electricitat d’unes altres 
regions.

Aquestes xifres no preo-
cupen la Generalitat. Segons 
va assegurar el director ge-
neral d’Energia, Pere Pala-
cín, Catalunya “té capaci-
tat per generar el 100 % de 
l’energia augmentant les ho-
res d’activitat de les centrals 
de cicle combinat”. Així, 
d’acord amb el Departament 
d’Empresa i Ocupació —té 

L’energia 
que mou

Catalunya
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i Vandellòs II (72 % d’Ende-
sa i 28 % d’Iberdrola), ope-
ratives des del 1982, 1985 
i 1987, respectivament. El 
15,7 % la generen els cicles 
combinats (vuit plantes a 
Catalunya: una d’Iberdro-
la, dues d’Endesa, una d’E.
ON, tres de Gas Natural i 
una d’Alpiq) i el 13 % la co-
generació (no renovable). A 
l’altra banda, l’energia hi-
dràulica és el 8 % de l’ener-
gia produïda; l’eòlica, el 5,9 
%, i la fotovoltaica, el 0,9 %. 

El fet que la major part 
de l’energia provingui de 
centrals nuclears no ha  
de ser pas, a priori, un pro-
blema; en païssos com Fran-
ça (75 % del total d’energia 
produïda), Corea del Sud 
(35 %) o Regne Unit (20 %) 
és una font indispensable. 
Però les centrals nuclears 
tenen una vida útil limita-
da, eliminar els seus resi-
dus és causa de molts de-
bats i, a més, el perill que 
suposa per a la població és 
un risc que alguns països 
han decidit no córrer.

Les centrals de cicle com-
binat han anat substituint 
les tèrmiques tradicionals. 
El principal motiu és que 
l’eficiència energètica és més 
gran, ja que en utilitzar una 
turbina de gas i una turbi-
na de vapor de condensació 
per accionar els alternadors 
que generen electricitat (i 
no una de vapor), s’aconse-
gueix un rendiment elèctric 
proper al 60 %, en contrapo-
sició del 37 % de les tèrmi-
ques tradicionals. 

EL LLArg CAmÍ 
CAP A LES rENOVAbLES
La feina a fer per convertir 
Catalunya en un territori 

Centrals obsoletes
La vida útil de les centrals elèctriques de tota mena no 
és pas il·limitada, cosa que provoca tancaments o recon-
versió d’instal·lacions. Deixant a part la central nucle-
ar Vandellòs I, que va deixar de funcionar el 1989, hi 
ha més plantes productores d’electricitat que han deixat  
de ser operatives. L’últim cas és el de la central tèrmica de 
Foix (Cubelles, Garraf), que va entrar en funcionament 
el 1979. Des del 2010 ja no treballava a ple rendiment, i 
Endesa ha decidit de clausurar-la, si bé encara no hi ha 
cap data definitiva, perquè les instal·lacions són obsole-
tes. Són uns casos similars els de les centrals tèrmiques 
de Sant Adrià de Besòs (a la imatge), que Endesa va tan-
car el 2011, i de Cercs (Berguedà), que E.ON va apagar 
al final del 2011 després de 40 anys en funcionament. n

“verd” és gran, tot i que si 
s’analitza la potència bru-
ta instal·lada, el panorama 
és diferent: les no renova-
bles representen el 70 % de 
la potència total catalana 
(31,7 % dels cicles combi-
nats i 23,9 % de nuclear). 
En el cas de les renovables, 
la hidràulica pujaria fins al  
18 % de la capacitat total,  
mentre que l’eòlica suposa-

ria el 9,6 % de la potència 
instal·lada a Catalunya.

L’energia hidràulica és 
la principal font renovable de 
Catalunya. Al final del 2013, 
la potència instal·lada era de 
2.365,8 MW i quasi duplica-
va la segona font energètica 
verda (l’eòlica). Però a dife-
rència de la resta de fonts re-
novables, que van creixent, 
la hidràulica fa molts anys 
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que està estancada, atès que 
es requereixen grans em-
bassaments per produir-ne. 
A Catalunya hi ha, actual-
ment, unes 380 centrals hi-
droelèctriques, tot i que no-
més 38 tenen una potència 
de més de 10 MW. La gran 
majoria —entre elles, les 
més importants— són en 
mans d’Endesa, que contro-
la centrals tan potents com 
Canelles (Noguera), Sallente 
(Pallars Jussà), Flix i Riba-
roja (Ribera d’Ebre), Sau 
(Osona), Susqueda (Selva) 
o Tavascan (Pallars Sobirà), 
entre moltes més, després 
de diferents adquisicions, 
com la d’Hidroelèctrica de 
Catalunya o Fecsa. Només el  
10 % de la potència hidràu-
lica instal·lada és en règim 
especial, en zones aïllades i 
amb contracte privat.

Generar i consumir ener-
gia continua tenint un cost 
molt alt, tant econòmic com 
ecològic, i de les directrius 

que es fixin en depèn l’es-
devenidor del sector i, de 
retruc, de l’economia. Per 
això, la política energètica 
ha estat i és un dels elements  
prioritaris de tots els go-
verns, la qual cosa explica 
que al final del 2012 el Par-
lament aprovés el Pla de 
l’energia i el canvi climàtic 
de Catalunya, que estableix 
les pautes que han de seguir 
tots els actors de la cadena 
energètica i els objectius 
d’aquest sector. 

El pla fixa multiplicar per 
cinc la potència eòlica i foto-
voltaica catalana en només 
vuit anys, a més de potenci-
ar projectes per aprofitar la 
biomassa forestal per produ-
ir electricitat, amb l’objectiu 
que el 2020 el 20,1 % del con-
sum energètic brut sigui de 
fonts renovables.

Segons xifres de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN), 
per arribar a aquest objectiu 
caldrà més que triplicar el 

consum d’energies verdes, 
així com duplicar la potèn-
cia instal·lada d’energies  
renovables. En aquest sen-
tit, l’ICAEN duu a terme di-
verses iniciatives per poten-
ciar la generació d’energia 
verda, unes polítiques que 
complementen els plans d’al-
gunes empreses i instituci-
ons amb el mateix propòsit. 

Una de les iniciatives 
més recents és l’aprovació, 
al febrer, de l’estratègia per 
promoure l’activació de la 
gestió forestal sostenible 
a través de l’aprofitament 
energètic de la biomassa 
forestal i agrícola. Aques-
ta política cerca potenciar 
l’aprofitament energètic de 
la biomassa forestal mitjan-
çant la cadena forestal per 
millorar l’estat dels boscos 
de Catalunya, reduir la càr-
rega de combustible que 
s’hi acumula (tres milions 
de tones anuals) i reduir 
el risc d’incendis, segons 

l’energia eòlica  
és la segona  
energia verda  
més produïda  
a catalunya  
(5,9 %) després  
de la hidràulica, 
i de les que han 
crescut més en  
els darrers anys.  
A la imatge,  
el parc eòlic de 
Rubió a l’Anoia.
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unes fonts del Departament 
d’Agricultura. 

Es pretén així aprofitar 
600.000 tones dels tres mi-
lions de tones produïdes i 
multiplicar per 2,5 el con-
sum actual de biomassa 
d’origen forestal per a usos 
tèrmics. Aquesta substitució 
de combustibles fòssils per 
la biomassa forestal suposa-
rà una reducció directa de la 
factura energètica dels con-
sumidors catalans de 17,1 
milions d’euros anuals l’any 
2020 i de 50,3 milions d’eu-
ros per al global del període 
2015-2020, d’acord amb els 
càlculs de l’Administració.

En els darrers cinc anys, 
segons l’ICAEN, ja s’han exe-
cutat a Catalunya més d’un 
miler d’instal·lacions de bio-
massa per a usos tèrmics en 
diversos àmbits (domèstic, 
industrial, municipal i terci-
ari), que sumen una potència 
d’uns 85 MW tèrmics. Al fi-
nal del 2012 hi havia quatre 
plantes de biomassa en fun-
cionament amb una potència 
elèctrica total de 15,6 MW. 

La segona energia verda 
més produïda a casa nos-
tra és l’eòlica, a causa de la  
geografia de Catalunya, i és 
de les que han crescut més en 
els últims anys —la potència 
elèctrica instal·lada s’ha mul-
tiplicat per tres en els darrers 
cinc anys—; per exemple, no-
més el 2012 es van posar en 
funcionament vuit parcs eò-
lics a Catalunya amb una po-
tència total de 257 MW i una 
inversió conjunta de 330 mi-
lions d’euros. En total, a Cata-
lunya hi ha, actualment, una 
trentena de parcs eòlics: set 
són d’Acciona; cinc, de GERR 
Grupo Energético XXI, SA, 
i quatre d’Eolia Renovables, 

i bovins, que amb una su-
perfície de 1.200 metres de 
miralls escalfa els 250.000 
litres d’aigua que la planta 
utilitza cada dia.

Pel que fa al biogàs i 
l’aprofitament dels residus 
(generació d’energia renova-
ble a partir de la biodegrada-
ció de matèria orgànica en 
absència d’oxigen), la potèn-
cia total instal·lada a Catalu-
nya el 2013 va arribar a 56,6 
MW. Però aquest és un dels 
sectors més castigats per 
la rebaixa de quasi el 50 % 
de les ajudes a la producció 
d’energia renovable, una de-
cisió que ha comportat tan-
car algunes instal·lacions 
d’aquesta classe durant els 
últims mesos i deixar el 
nombre total de plantes a Ca-
talunya en només set. 

Finalment, la gran desco-
neguda, la geotèrmica. Tot i 
ser la més eficient de totes les 
energies renovables —aprofi-
ta la calor emmagatzemada 
sota la terra per proporcio-
nar climatització i calefac-
ció— i la gran potència que 
el subsòl català té en aquest 
àmbit, és l’energia menys 
“popular”, si bé és difícil de 
calcular quants projectes hi 
ha, atès que la majoria són 
habitatges i molts no estan ni 
registrats. Catalunya és, això 
sí, capdavantera de grans 
projectes d’aquest subsector 
a Europa. Un d’ells és el pro-
jecte geotèrmic de l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona, 
que després de la rehabilita-
ció té les instal·lacions de ge-
otèrmia més grans de la Unió 
Europea, amb un total de 307 
pous, que s’ampliaran fins a 
356 quan les obres de reha-
bilitació del recinte es donin 
per acabades. n

mentre que molts dels altres 
són explotats individualment 
per societats limitades. Tot i 
això, la reducció que el Go-
vern espanyol va fer de les 
primes per a les renovables 
ha comportat aturar molts 
projectes. Segons l’associa-
ció EolicCat, durant el 2013 
només es va inaugurar una 
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la capacitat 
de producció 
d’energia 
hidràulica és 
d’un 18 %, però 
se’n genera 
només un 8 %

instal·lació, i per al 2014 no 
se’n preveu cap. 

L’energia solar fotovol-
taica és, també, una de les 
que han crescut més en els 
últims anys (de 167 MW de 
potència instal·lada fa cinc 
anys a 265,6 al març d’en-
guany). Gairebé un 80 % 
de les més de 3.500 instal-
lacions connectades a la 
xarxa són de petits produc-
tors (autoconsum), alguns 
amb problemes de tresore-
ria per la nova regulació, fet 
que ha motivat una desacce-
leració en la potència instal-
lada (del 17 % el 2011 al 6 % 
al 2013). 

Mentrestant, moltes em-
preses han preferit apostar 
per l’energia solar tèrmica: 
aprofitar la llum per escal-
far l’aigua que necessiten 
en el procés industrial. És el 
cas d’empreses com Mafri-
ca, dedicada al sacrifici i es-
pecejament de porcs, ovelles 

EN PORTADA 
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L’Institut Català d’Ener-
gia (ICAEN) fa un segui-
ment mensual del Pla de 
l’energia i canvi climàtic 
de Catalunya 2012-2020, 
on detalla tant la potència 
instal·lada com el consum 
d’energia. 

Només ha passat un any 
i mig des de l’aprovació de 
la norma, però les conclusi-
ons actuals són que el camí 
iniciat és l’adequat: el Pla 
va tenir en compte la crisi i 
va situar els majors creixe-
ments en els darrers anys 
del full de ruta. Tot i que 
encara queda molt per fer, 
el creixement desenvolu-
pat en potència instal·lada 
respecte del 2009 és molt  
destacable. 

L’increment de la po-
tència instal·lada d’una 
determinada energia no 
significa que hi hagi més 
producció i/o consum (una 
gran instal·lació de plaques 
solars desconnectada de la 
xarxa, per exemple, o una 
central nuclear aturada), 
però garanteix poder-la ex-
plotar al màxim quan es re-
quereixi. 

Els objectius marcats per 
a la pròxima “meta volant” 
—l’any 2015— són ambi-
ciosos: la potència d’ener-
gia eòlica ha de créixer un  
50 %, mentre que en biomas-
sa s’ha de multiplicar quasi 
per 10. A més, un altre fac-
tor que pot fer trontollar els 
plans és la reducció de les 
primes per renovables, que 
estan posant en seriós perill 
alguns sectors productors 
com el del biogàs. n

més potència 
d’energia verda CATALUNYA 2020: TERRITORI MÉS VERD

CAPACITAT DE PRODUCCIÓ. SEGUIMENT DEL PECAC 2012-2020 
(potència elèctrica bruta instal·lada)

CONSUM D’ENERGIES RENOVABLES. OBJECTIUS DEL PECAC AL 2020

28,3 % 13,1 % 10,3 %
EÒLICA HIDRÀULICA  BIODIÈSEL 

FOTOVOLTAICA
3,2 %

3,5 %

BIOETANOL
1,8 %

1,3 %

BIOGÀS
5,4 %

5,6 %

SOLAR TÈRMICA
4,7 %

5,7 %

4 % 8,1 % 7,2 %

RESIDUS
RENOVABLES

4,5 %35,5 % 16,6 %

BIOMASSA FORESTAL 
I AGRÍCOLA 

18,9 %
7,6 %

SOLAR 
TERMOELÈCTRICA

10,4 %

1,9 %
2,5 %

BIOQUEROSÈ

* Solar term
oelèctrica, biom

assa forestal i agrícola, biogàs, residus renovables

Font: Institut Català d'Energia (ICAEN), Generalitat de Catalunya. Dades del 16/4/2014

Increment previst al 2020
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CENTRALS DE
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Explotacions de petroli 
a les zones costaneres

28

El Ministeri d’Indústria té 
vigents 73 permisos d’in-
vestigació de recursos d’hi-
drocarburs (petroli i gas) 
i 66 peticions més en fase 
d’autorització en el conjunt 

d’Espanya. Gairebé un cen-
tenar de permisos concedits 
o en tramitació d’aquest to-
tal afecten zones costaneres 
de les Canàries, les Balears, 
València i Catalunya. En 

unes jornades organitza-
des el 6 de juny passat a 
Madrid per l’Associació 
Espanyola de Companyies 
d’Exploració i Producció 
d’Hidrocarburs (ACIEP), el 

A 11 km de 
Lanzarote i 
Fuerteventura 
es realitzen 
sondejos en  
una àrea marina 
pendent de ser 
declarada zona 
protegida per 
la UE.  
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l’interès de diverses companyies a esbrinar si hi ha petroli a la costa de les Canàries i de 
les balears ha provocat un fort debat social. els promotors asseguren que les prospec-
cions i les possibles explotacions es farien amb garanties per al medi ambient, però els 
ecologistes i els polítics regionals s’hi manifesten totalment en contra.

JOAqUim ELCACHO l comunicaciencia.cat
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president d’aquesta entitat, 
Antonio Martín, indica-
va que des del 1970 no es 
coneixia a Espanya un in-
terès tan gran pels recur-
sos del petroli i del gas. La 
nova situació és motivada, 
d’una banda, pels preus 
elevats del petroli, que fan 
que ara siguin rendibles 
alguns jaciments petits de 
volum o situats en zones 
poc accessibles, i, de l’altra, 
per les facilitats d’explora-
ció que ofereixen les noves 
tecnologies.

dAdES POSiTiVES
En el mateix acte, l’assesso-
ria Deloitte va recordar les 
dades d’un estudi en què 
s’assegura que l’impacte 
econòmic de l’exploració i 
producció de nous recur-
sos d’hidrocarburs a Espa-
nya pot arribar a generar 
“més de 260.000 llocs de 
treball”, a més de produir 
“40.000 milions d’euros a 
la balança comercial exte-
rior espanyola”.

Atesa la visió tècnica i 
econòmica de la trobada 
organitzada per l’ACIEP, el 
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En aigües mediterrànies
L’empresa Cairn Energy (a través de la filial Capricorn 
Spain Limited) disposa de concessions de reserva d’una 
àmplia zona del fons marí del golf de València —ator-
gada fa sis anys pel Consell de Ministres—, però encara 
no té els permisos per poder començar les prospeccions. 

L’únic projecte que ha iniciat els tràmits en aquestes 
aigües del Mediterrani va sortir a exposició pública el 
passat més de desembre i fa referència a una petició de 
prospeccions al golf de València, a uns 50 quilòmetres 
a l’est del Port de València, 28 quilòmetres al sud de les 
Illes Columbretes  (reserva natural del País Valencià) i a 
uns 50 quilòmetres a l’oest d’Eivissa. n

dissabte 7 de juny milers 
de persones van participar 
en la desena de manifesta-
cions convocades a les Ca-
nàries, les Balears, el País 
Valencià, Catalunya i Ma-
drid per protestar contra 
els projectes d’hidrocar-
burs a les zones costaneres. 

riSC PEr AL mEdi 
AmbiENT i EL TUriSmE
Els ecologistes i els go-
verns de les Canàries i de 
les Balears argumenten 
que les prospeccions i les 
possibles explotacions de 
petroli només beneficien 
les empreses promotores 
i, per contra, són un risc 
per al medi ambient i per al 
sector turístic, la font prin-
cipal de recursos dels dos 
arxipèlags afectats per les 
peticions de les companyi-
es petrolieres. En aquest 
sentit, més d’un centenar 
d’entitats i institucions a 
les Balears han posat en 
marxa la plataforma uni-
tària Aliança Mar Blava 
d’oposició als projectes de 
prospeccions d’hidrocar-
burs en aigües de les illes.

L’ACIEP recorda que a 
Espanya hi ha precedents 
d’explotació de petroli al 
mar, com la plataforma Ca-
sablanca, a la costa de Tar-
ragona, i que països com 
Noruega i Itàlia han fet 
compatibles les explotaci-
ons de gas i petroli amb la 
pesca i el turisme. Dos so-
cis de l’ACIEP són Repsol i 
Cairn Energy, que promo-
uen, respectivament, les 
prospeccions a les Canàries 
i al golf de València. 

LLUm VErdA 
A LES CANàriES 
A les Canàries, els sondejos 
ja han aconseguit del Go-
vern central la declaració 
d’impacte ambiental favo-
rable a poc més de 50 quilò-
metres de la costa i a només 
11 quilòmetres d’una àrea 
marina a l’est de les illes de 
Lanzarote i Fuerteventura, 
que el Govern central ma-
teix pretén declarar zona 
protegida pel programa 
europeu Life+Indemares. 
Des del Ministeri d’Agri-
cultura, Alimentació i 
Medi Ambient s’assegura  
que durant les actuaci-
ons, que es podrien inici-
ar aquest estiu, hi haurà 
un “control permanent” 
de tots els paràmetres que 
poden afectar el medi marí 
(temperatura, salinitat...), 
i que s’hi aplicaran “mesu-
res preventives i de control 
dels impactes”, des del so-
roll fins a la presència de 
mamífers marins a la zona. 
Així mateix, el Ministeri 
garanteix la transparència 
dels treballs i diu que es 
farà públic el seu desenvo-
lupament a través de la pà-
gina web del promotor. n
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qualitat i seguretat 

aconseguir que els processos industrials siguin fiables i que tot funcioni correctament 
en les condicions operatives fixades durant el temps establert és l’objectiu del mante-
niment. les tasques de manteniment vetllen per assegurar la qualitat del producte i la 
seguretat, tant de les instal·lacions com del personal.
ANNA CArrió l www.annacarrio.com

Tot i que hi ha estudis 
que demostren que la 
bona gestió del manteni-
ment afecta directament 
la qualitat del producte, 
hi ha poques empreses 
que assoleixin l’alt grau 
de qualitat que demana 
l’anomenat manteniment 
de classe mundial (WCM), 
que els permet de tenir un 
plantejament estratègic 
del manteniment i mesu-
rar-ne l’efecte en els resul-
tats de la companyia. 

COmPLimENT 
dEL PLA dE PrOdUCCió
Una bona gestió dels 
equips productius i el seu 
manteniment fa augmen-
tar la qualitat del produc-
te, evita avaries i pèrdu-
es de producció, i permet 
una gran disponibilitat de 
les instal·lacions i el com-
pliment del pla de produc-
ció. La fiabilitat, la dispo-
nibilitat, el manteniment 
i la seguretat són els qua-
tre pilars de la gestió del 
manteniment, també cone-
guts amb les sigles RAMS. 

L’organització del man-
teniment està relacionada 
directament amb la classe 
d’instal·lació i amb el grau 
d’eficiència que es reque-
reix. Per tant, com que no 
hi ha normes aplicables a 
tots els casos, cal estudiar 
i definir bé les caracterís-
tiques i les necessitats de 
cada empresa per assolir un 
equilibri perfecte entre la 
disponibilitat del producte i 
els processos, la seva fiabili-
tat i el seu grau de manteni-
ment. Per això, tant l’empre-
sa com el departament de 
manteniment han de procu-
rar tenir en compte aquests 
paràmetres i utilitzar totes 
les eines i tots els processos 
necessaris per assegurar la 
qualitat de la producció i  
la seguretat del personal  
i de la maquinària. 

Detectar i preveure avari-
es o fins i tot iniciar un pro-
cés de formació en aquestes 
qüestions entre les persones 
implicades farà augmentar 
la fiabilitat i, consegüent-
ment, també l’eficiència del 
manteniment. n

“Si les instal·lacions no  
són segures, no treballen 
correctament i a ple ren-
diment, la qualitat no serà 
l’adequada”, afirma Pere 
Rodríguez, coordinador de 
l’Any del Manteniment. I 
és que la seguretat, la fia-
bilitat, la disponibilitat de 
la producció i el manteni-
ment dels equips repercu-
teixen en la productivitat 
de la planta i especialment 
en la seva eficàcia i eficièn-
cia. “Un bon manteniment 
fa que la planta sigui se-
gura i ofereixi productes 
de qualitat”, conclou Pere  
Rodríguez.

i la participació de:

Amb la col·laboració de: 

INNOVAcIÓ
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Una instal·lació 
segura i que 
treballa a ple 
rendiment 
proporciona 
un producte 
amb la qualitat 
adequada
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PLA dE mANTENimENT 
PrEVENTiU
El reglament de baixa ten-
sió (REBT) prescriu condici-
ons de muntatge, explotació 
i manteniment de les instal-
lacions de baixa tensió (BT). 
Sobre això cal destacar:
•   Cal  fer una  inspecció  ini-

cial de les instal·lacions 
i les modificacions, re-
paracions o ampliacions 
d’instal·lacions abans de 
posar-les en servei.

•   Els  titulars  de  les  instal·
lacions les han de mantenir 
en bon estat de funciona-
ment, utilitzar-les d’acord 
amb les seves característi-
ques i no intervenir-hi per 
modificar-les.

Respecte a les instal·lacions 
d’alta tensió (> 1000 V) cal 
destacar:
•   Les empreses de transport 

i distribució d’energia elèc-
trica s’han de responsabi-
litzar de l’execució, el man-
teniment i la verificació de 

  —  condicionada. Hi ha 
un defecte greu o lleu 
d’una inspecció anteri-
or i no s’ha corregit.

  —  Negativa. S’observa un 
defecte greu com a mí-
nim.

Com a conclusió, veiem 
que, respecte a les revisions 
legals, únicament tenim 
l’obligació que una OCA 
faci una revisió cada tres 
anys pel cap baix. L’OCA ha 
de detectar defectes greus 
i lleus, i n’ha d’informar, 
però no pot intervenir en 
la detecció de millores o en 
l’estat correcte d’envelli-
ment de les instal·lacions i 
dels equips.

Per tant, si realment 
volem optimitzar el nostre 
pressupost de manteniment 
i garantir la nostra produc-
ció, hem de fer un pas més: 
aplicar un pla de manteni-
ment preventiu que inclo-
gui assajos predictius per 
assegurar en tot moment la 

atesa la necessitat evident d’avançar en la implementació de processos preventius i 
predictius de manteniment a les instal·lacions per tal d’optimitzar-ne, econòmicament, 
l’explotació, la consultoria de l’MP4 d’schneider és una resposta avançada en el mante-
niment de la distribució elèctrica. aquesta auditoria avalua el rendiment de la instal·lació 
elèctrica i proporciona recomanacions per millorar-lo i mantenir-lo al llarg de la vida útil 
de la instal·lació, que augmenten la fiabilitat de la xarxa elèctrica. 
mANEL JárrEgA dOmÍNgUEz l services sales support director schneider electric

les línies que són propietat 
seva. 

•   Els  titulars  han  de  con-
tractar el manteniment de 
les línies que són propietat 
seva amb la finalitat de ga-
rantir-ne el degut estat de 
conservació i funcionament. 
Aquestes instal·lacions han 
de ser inspeccionades cada 
tres anys, pel cap baix, pels 
organismes corresponents 
de control.

•   Abans  d’engegar  qualsevol 
instal·lació d’aquesta classe, 
s’ha de signar un contracte 
de manteniment amb una 
empesa instal·ladora auto-
ritzada.

•   Les  inspeccions  les  ha  de 
fer una OCA (Organisme de 
Control Autoritzat) amb una 
periodicitat mínima de tres 
anys. El resultat de la ins-
pecció pot ser:

  —  Favorable. No hi ha defec-
tes a la instal·lació, o són 
lleus, i han de ser elimi-
nats abans de la inspecció  
següent. 

Auditories mP4: optimització  
del manteniment preventiu en  
la distribució elèctrica mT i bT
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nostra producció i optimit-
zar el cost del manteniment 
esmentat.

AUdiTOriA mP4
L’objectiu principal de l’au-
ditoria MP4 és avaluar el 
rendiment d’una instal-
lació elèctrica i proporci-
onar recomanacions per 
millorar-lo i mantenir-lo al 
llarg de la vida útil de la 
instal·lació. Els elements 
principals de l’MP4 afecten:  
•  La  fortalesa  i  la  debilitat 

de la instal·lació i dels 
equips. 

•  Els riscos principals d’acord 
amb el procés del client. 

•  Les  solucions  per  gestio-
nar els riscos i optimitzar 
les actuacions de mante-
niment.

Com a resultat s’obtenen 
quatre plans: 
•  Pla de manteniment per 

garantir el bon funciona-
ment de la instal·lació. 

•  Pla de modernització per 
gestionar l’obsolescència 
d’equips i millorar-ne el 
rendiment. 

•  Pla de monitorització per 
controlar els riscos quant 
als costos de disponibili-
tat i la qualitat de l’ener-
gia. 

•  Pla de gestió per garantir 
la seguretat de les perso-
nes, el seguiment del ren-
diment de la instal·lació i 
la gestió de les competèn-
cies.

L’abast de l’auditoria MP4 
són les subestacions i sales 
elèctriques de la instal·lació 
del client. I els equips princi-
pals són: 
•  Quadres  elèctrics  de  ten-

sió mitjana o interruptors 

MT (incloent-hi relés de 
protecció). 

•  Transformadors MT / MT 
i MT / BT. 

•  Quadres generals de bai-
xa tensió.

Els objectius de l’MP4 són: 
•  Disminuir  el  cost  i  aug-

mentar la fiabilitat de la 
xarxa elèctrica.

  —  Augmentar la segure-
tat elèctrica.

  —  Disminuir el nombre 
d’aturades.

  —  Disminuir el temps de 
parada, però no a tot 
preu. 

•  Buscar el veritable equili-
bri entre: 

  —  El cost de la inversió.
  —  El cost de l’estalvi.
•  A més de la inspecció “tèc-

nica”, fer també una ava-
luació de la seva distribu-
ció elèctrica.

Les conclusions i recomanaci-
ons principals es transmeten 
durant una presentació feta a 
les instal·lacions del client al 
final del procés de l’MP4. 

Una classificació segons 
el nivell del grau d’inversió/
risc permet d’establir priori-
tats com en l’exemple que es 
mostra a l’esquema de la pà-
gina 33. Cada recomanació 
es descriu amb tots els de-
talls durant la presentació 
final al client amb relació a 
aquestes qüestions: 
•  La descripció del problema 

i els riscos relacionats. 
•  La solució per corregir el 

problema o gestionar el 
risc. 

•  Els  costos  de  la  solució  
i l’avaluació del risc  
financer.

El document utilitzat du-
rant la presentació es lliu-

ra al client al final de la 
sessió. Aquesta presenta-
ció completa els informes 
finals que es lliuren al cli-
ent, que són els següents: 
•  El resum executiu en què 

s’expliquen les recomana-
cions presentades en la 
reunió de conclusió i es 
detallen les observacions 
formulades durant la pre-
sentació. 

•  Inventari de la instal·lació.  
•  Les decisions preses du-

rant l’anàlisi de fiabilitat 
i resultats.

•   Els  resultats  de  l’avalua-
ció d’estrès. 

•   La  definició  de  la  políti-
ca dels serveis per a cada 
equip. 

•  Quatre plans:
  —  Pla de manteniment. 

S’hi estableix la classe i 
la freqüència del man-
teniment per a cada ele-
ment de l’equip.

  —  Pla de modernització. 
S’hi detallen el reapro-
fitament d’equips i la 
modificació d’arquitec-
tures. 

  —  Pla de monitorització. 
S’hi fixa el seguiment 
dels punts, els dispo-
sitius que s’instal·len i 
l’anàlisi d’informes que 
s’han de presentar. 

  —  Pla de gestió. S’hi deta-
llen la seguretat, l’orga-
nització, la formació i els 
sistemes d’informació.  

 
Totes les dades aplegades 
durant l’inventari es desen 
a l’aplicació Cloud Zen, que 
és un lloc d’accés gratuït per 
al client on les pot consultar. 
En cas que el client vulgui 
que Schneider faci tot el seu 
manteniment o que en faci 
una part, tots els informes 
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són publicats en l’aplicació 
Cloud Zen, i tota la documen-
tació i les jerarquies d’equips 
s’han de mantenir com a part 
del contracte. Amb això el cli-
ent també pot tenir una visió 
clara del procés d’obsolescèn-
cia de la seva instal·lació i 
saber quines són les millors 
mesures per mantenir la seva 
instal·lació en les millors con-
dicions d’explotació.

PrOCéS d’ELAbOrACió
L’auditoria MP4 es basa en: 
•  Anàlisi de la fiabilitat de 

l’arquitectura de xarxa. 
Es basa en un enfocament 
d’arbre de fallades amb el 
modelatge de cada element 
de material elèctric. Les 
maneres de falla i les ta-
xes de fracàs són extretes 
dels IEEE data books. Les 
hipòtesis sobre la classe de 
reparació es determinen 
d’acord amb l’organització 
de manteniment. 

•  Avaluació de l’envelliment 
i l’estat de funcionament 
de cada element de l’equip: 
el nivell d’estrès. Diferents 
regles expertes combinen 

dades bàsiques (pols, tem-
peratura, humitat, quanti-
tat d’operacions, relació de 
càrrega, envelliment i ins-
peccions visuals).

•  Avaluació de l’organit-
zació del manteniment 
/ l’operació actual. Al-
guns àmbits clau avalu-
ats són, per exemple, les 
normes de seguretat, la 
definició del pla d’emer-
gència, els procediments 
de manteniment, el pla de 
manteniment o la gestió  
de contractes. S’ha d’op-
tar per un enfocament 
específic sobre el sistema 
d’informació a causa de la 
importància de les dades 
històriques.

La principal eina utilitzada 
en l’MP4 és un programari 
expert que proporciona les 
funcions següents: 
•  Confecció d’unifilars.
•  Col·lecció  de  descripcions 

dels equips. 
•  Càlcul de fiabilitat. 
•  Comprovació de la selec-

tivitat de les proteccions 
elèctriques. 

•  Eina per al càlcul de fiabi-
litat/estrès i l’elaboració del 
pla de manteniment.

El consultor continua 
sent l’encarregat d’analit-
zar, revisar i completar els 
resultats en brut lliurats 
per les eines del programa-
ri. Les recomanacions són 
preparades i elaborades pels  
assessors. 

PrOCéS dE SErVEiS
Aquest procés s’estructura en 
quatre fases:
Fase 1: kick-off i procés (1/2 
dia + 1/2 dia).
Fase 2: inventari d’instal-
lació i anàlisi (2-5 dies).
Fase 3: criticitat, importàn-
cia i recomanacions (2-3 dies).
Fase 4: presentació resultats. 

El temps de les fa-
ses 2 i 3 és vàlid per a les 
instal·lacions elèctriques 
d’entre 5 i 15 MVA. Si les 
instal·lacions són més 
grans, la durada de les fases 
és més llarga. Les fases 1 i 
4 són les que tenen una par-
ticipació més gran del cli-
ent, mentre que la fase 3 és 
la que en té menys. Aquest 
procés garanteix la qualitat 
de la consultoria de l’MP4. 
La implicació del client és 
absolutament fonamental 
per al desenvolupament cor-
recte, perquè ningú coneix 
el seu procés més bé que ell.

Les auditories de l’MP4 
són un exemple d’una eina 
disponible al mercat per mi-
llorar i optimitzar el mante-
niment de les instal·lacions 
i obtenir un estalvi clar grà-
cies a l’optimació del pres-
supost de manteniment, a la 
programació de tasques de 
manteniment i la disminució 
del temps de no-disponibilitat 
i de parades de producció. n
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Som sis-centes 

La dona ha hagut de fer l’esforç, abans que 
l’home, de compaginar aquests tres àm-
bits. Per això, segons els experts, la dona 
té en la seva manera d’actuar models de 
comportament que la societat ha d’incor-
porar i reconèixer.

Tot i això, estem convençuts que la dona 
i l’home, “funcionant junts”, com diu el 
lema del nostre projecte, tenen a les mans 
moltes possibilitats de canviar aquests mo-
dels i també l’oportunitat de posar-ho en 
pràctica.

Som 600 dones col·legiades i volem sa-
ber més coses sobre vosaltres. Som engi-
nyeres que a partir de la nostra vivència 
de segur que podem compartir problemàti-
ques i aportar solucions millors. Ens hem 
de conèixer molt més bé, i per això ens 
hem proposat un repte: compartir la nos-
tra experiència per posar-la a la disposició 
de tot el col·lectiu. 

Amb aquesta finalitat us hem fet arri-
bar una enquesta en línia. Hi ha preguntes 
que entren dins el que es pot considerar 
“personal”, com les referents a la família, 
però n’hi ha d’altres de molt importants 
que són per saber on esteu professional-
ment i què feu, les quals ens ajudaran a 

donar-vos la visibilitat que totes necessi-
tem: dones a entrevistar, dones a imitar, 
models a seguir i també els que no s’han 
de seguir per detectar quins són els nos-
tres problemes i amb l’ajuda del Col·legi 
trobar-hi les millors solucions. Així doncs, 
us animem a contestar-la!

Tan bon punt tinguem els resul-
tats, els presentarem per avançar pel 
camí de la igualtat. Aquest serà el nos-
tre primer objectiu: conèixer-nos. Qui 
som, on estem, què fem i sobretot què 
necessitem del Col·legi com a engi-
nyeres? Gràcies a totes per la vostra  
col·laboració. n
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d’esquerra 
a dreta, les 
tres dones que 
formen part de  
la Junta de 
govern: marta 
Hereu, vocal; ma. 
Cinta Pastor, 
vicedegana, i  
Laia Liébana, 
vocal.

Conferència 
“Estratègies 
comunicatives 
en clau de 
gènere”, amb 
montserrat 
gatell, 
presidenta 
de l’institut 
Català de 
les dones, 
i Estrella 
montolío, 
catedràtica 
de la Ub i 
assessora en 
comunicació 
per a empreses 
i institucions.

durant aquest primer any de govern del Col·legi ens hem posat en contacte amb diferents col·legiades i amb altres professio-
nals d’àmbits diversos. Coincidim en un aspecte bàsic: la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral no és una tasca 
fàcil, però ens hem d’esforçar per aconseguir una forma de vida que permeti compaginar-les. totes tres són ben essencials 
per gaudir d’una cosa tan desitjada com la felicitat. 
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L’Escola gremial d’instal-
ladors de barcelona, en col-
laboració amb ENgiNYErS 
bCN, ha programat, per al 
mes d’octubre, la segona edi-
ció del curs superior d’espe-
cialització en instal·lacions 
de subministrament, distri-
bució i evacuació d’aigua en 
edificis. 

El curs, que tindrà una dura-
da de 80 hores i que es farà 
a partir del 20 d’octubre a les 
tardes (el dilluns, el dime-
cres i el dijous) de les 18.30 
a les 21.30 h, consta de deu 
mòduls formatius, entre els 
quals destaquen els dedicats 
a les instal·lacions d’aigua ca-
lenta sanitària, el tractament 
d’aigua en edificis, el bomba-
ment i la pressurització o la 
reutilització d’aigües grises i 
pluvials en edificis.

Albert Soriano és el res-
ponsable de la direcció aca-
dèmica i també farà alguns 
mòduls del curs. Hi parti-
ciparan nombrosos experts 
tècnics de les empreses i en-

Amb el suport de la Comissió 
de disseny industrial, el Col-
legi ha organitzat tres cursos 
sobre l’eina de treball So-
lidWorks, pensada per a la 
solució integral de disseny 
en 3d. 

Els cursos, “Fonaments de So-
lidWorks”, “SolidWorks nivell 
avançat” i “SolidWorks: curs 
específic de simulació estàtica 
per elements finits”, es faran 
en streaming (emissió en di-
recte) de manera que l’usuari 
s’haurà de connectar a la pla-
taforma indicada en les dates i 
horaris establerts des de qual-
sevol punt amb connexió a In-
ternet i seguirà en directe les 
explicacions del professor.

La inscripció als cursos in-
clou una llicència d’educació 
que es pot utilitzar per a fins 
no laborals durant un període 
màxim de dotze mesos a partir 
d’haver-se instal·lat. n

curs superior d’especialització  
en instal·lacions d’aigua  
en edificis

cursos de 
SolidWorks, 
disseny 3D

titats més representatives 
del sector, com són Roca 
Sanitari, Lowara, Remosa, 
Geberit, Junkers, Italsan, 
Stenco, AseTUB o GEP Ibèri-
ca, entre més entitats.

Aquest curs té el suport 
del grup El Instalador i és 
un dels més especialitzats 
que s’imparteixen a Espa-
nya sobre les instal·lacions 
d’aigua als edificis. n

INFORMAcIÓ PROFESSIONAl

Més informació i inscripcions:
www.enginyersbcn.cat/agenda  

(data 6 d’octubre). 

www.sprintcopy.com

Còrsega, 546
08025 Barcelona
T. 934463900  ·  sp@sprintcopy.com  



36

THEKNOS 185 JULIOL-AGOST DE 2014

El Ministeri de Foment va 
publicar, el 15 de març de 
2014, l’eina unificada lI-
DER-cAlENER, que uneix, 
en una sola plataforma, el 
programa lIDER i el pro-
grama cAlENER, que són 
uns programes oficials uti-
litzats fins a aquella data per 
avaluar la demanda energè-
tica i el consum energètic, 
respectivament.

El Ministeri també ha pu-
blicat l’adaptació d’aquesta 
eina als canvis introduïts 
per l’actualització del 2013 
del CTE (Codi tècnic de l’edi-
ficació) en l’apartat DB-HE 
(Document bàsic d’estalvi 
d’energia). 

EL NOU db-HE
El nou DB-HE, que s’ha de 
complir des del 13 de març 
d’enguany, introdueix una 
sèrie de modificacions en 
les exigències del document 
del 2006 i, en particular, es-
tableix, per a edificis nous i 
ampliacions d’edificis exis-
tents, unes noves exigències 
relatives al consum d’ener-
gia primària no renovable 
i unes exigències explícites 
quant a la demanda energè-
tica, uns indicadors emprats 
fins ara per certificar ener-
gèticament edificis. Així es 
justifica la integració de les 
dues eines que hi havia.

Tot i que el nou DB-HE 
no estableix l’obligatorietat 
d’utilitzar una eina oficial 
per a la verificació d’aques-

Nova eina unificada: lIDER-cAlENER  
i nous DB HE0 i HE1

cURS DE FORMAcIÓ ESPEcíFIcA 

En vista d’aquesta actualització de la normativa sobre la ve-
rificació de la demanda i el consum energètic i atesa l’apari-
ció d’aquesta nova eina actualitzada, el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona ha programat el curs de 
formació específica “Eina unificada LIDER-CALENER i nous 
DB HE0 i HE1” amb l’objectiu que els participants adquirei-
xin els coneixements i les habilitats necessaris per adaptar 
els seus projectes als nous canvis normatius. Es farà els dies 
9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 27 i 29 d’octubre de les 17 a 
les 21 hores al Tecnoespai. Més informació i inscripcions  
a www.enginyersbcn.cat/agenda (cal clicar al primer dia del 
curs, el 9 d’octubre). n

INFORMAcIÓ PROFESSIONAl

tes noves exigències, el Mi-
nisteri de Foment ha con-
siderat convenient posar a 
la disposició dels projectis-
tes la nova “eina unificada 
LIDER-CALENER”. En un 
futur pròxim, permetrà no 
solament de verificar el nou 
DB-HE, sinó també de fer-
ne la certificació energètica. 
Actualment, els resultats ob-
tinguts amb aquesta eina no 
es podaen utilitzar per a la 
certificació energètica d’edi-
ficis.

EiNA iNFOrmàTiCA
Aquesta eina informàtica 
permet la verificació de les 
exigències 2.2.1 de la secció 
HE0 i les exigències 2.2.1.1.1, 
2.2.1.1.2 i punt 2 de l’apartat 
2.2.1.2 de la secció HE1 del 
DB-HE. L’exigència establerta 
per a edificis nous amb un ús 
diferent del residencial pri-
vat és que han de ser d’una 

eficiència igual o superior a 
la classe B i s’han de verificar, 
tal com estableix el DB-HE, 
segons el procediment bàsic 
per a la certificació energètica 
d’edificis.

PErÍOdE TrANSiTOri 
dE NOU mESOS
D’altra banda, com que du-
rant el període transitori 
d’aplicació fixat en el nou DB-
HE l’eina no serà disponible, 
s’ha cregut convenient habili-
tar un període màxim de coe-
xistència de nou mesos —fins 
al 13 de desembre de 2014— 
en què es podrà emprar tant 
la nova eina unificada com les 
antigues eines oficials LIDER 
i CALENER. No és una ampli-
ació de termini per complir el 
nou DB-HE, perquè les eines 
LIDER i CALENER s’hau-
ran de fer servir seguint uns 
nous criteris tècnics detallats 
pel Ministeri. n



 

PREGUNTES FREqüENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURíDIc

El passat 1 de març va entrar en vigor la llei 
esmentada, que pretén realitzar la doctrina 
del Tribunal Constitucional i la del Tribunal de 
Justícia de les Comunitats Europees, perquè la 
legislació social en matèria de protecció dels 
treballadors a temps parcial era manifestament 
discriminatòria. 

gArANTir EL PriNCiPi d’igUALTAT 
dELS TrEbALLAdOrS
Amb relació als períodes de cotització dels tre-
balladors a temps parcial, s’introdueix la nove-
tat amb relació al càlcul dels períodes de cotit-
zació necessaris per causar dret a les diferents 
prestacions de la Seguretat Social per part dels 
treballadors a temps parcial, amb la finalitat 
de garantir el principi d’igualtat dels treballa-
dors, tant per als de temps parcial com per als 
de temps complet. 

Així doncs, amb la nova normativa, es conti-
nua exigint 15 anys de cotització a la Seguretat 
Social, però no s’exigirà que el temps cotitzat 
de forma efectiva s’equipari a 15 anys a jorna-
da completa. Per acreditar els períodes de cotit-
zació necessaris, es tindran en compte els dife-
rents períodes durant els quals el treballador 
hagi estat d’alta amb un contracte a temps par-
cial, sigui quina sigui la duració de la jornada 
realitzada en cada un d’ells. Fins ara, era neces-
sari acreditar l’equivalent a 15 anys treballats 
a jornada completa, fet que implicava cotitzar 
durant molts més anys a jornada parcial per 
tal de complir-lo. Ara, el període mínim de co-
tització exigit s’ajustarà al coeficient de parcia-
litat que acreditin els treballadors durant tota 
la vida laboral i que figura en el fitxer general 
d’afiliació. Aquest coeficient es correspon al 
percentatge de parcialitat de la jornada pel que 
fa a la de temps complet.

És a dir, si una persona ha estat d’alta tre-
ballant a temps parcial cal saber quin percen-

tatge dels dies donat d’alta representen dels 
dies efectivament cotitzats. Per tal de calcular 
aquest coeficient global de parcialitat es té en 
compte tota la vida laboral, en la qual es pot 
haver encadenat períodes amb diferents coefi-
cients de parcialitat. Aplicant aquest coeficient, 
s’aconsegueix la proporcionalitat entre l’esforç 
contributiu dels treballadors a temps parcial i 

els dels treballadors a jornada completa. Es cal-
cula el percentatge que suposa els dies efectiva-
ment cotitzats en relació amb els dies que hagi 
estat el treballador d’alta, aplicant una regla de 
tres: X (coeficient de parcialitat) és el resultat 
de multiplicar els dies cotitzats per 100 i dividit 
pels dies d’alta a la Seguretat Social. 

Amb relació al període de cotització, només 
si s’ha cotitzat un temps determinat es té dret a 
una pensió. En el cas dels treballadors a temps 
parcial, aquest temps es calcularà aplicant el 
coeficient de parcialitat al nombre de dies do-
nat d’alta a la Seguretat Social. Així mateix i 
per calcular què és el es cobrarà, per tal de cal-
cular la base reguladora, es farà la mitjana de 
les bases de cotització dels últims setze anys.

Atesa la complexitat d’aquests càlculs, cal 
adreçar-se a un professional en la matèria. n

Anàlisi de la Llei 1/2014,  
de 28 de febrer, per a la protecció  
dels treballadors a temps parcial

la nova normativa 
continua exigint 15 
anys de cotització a la 
Seguretat Social, però 
no que el temps cotitzat 
de forma efectiva 
s’equipari a 15 anys a 
jornada completa

trobareu les consultes més freqüents que rep el servei d’assessorament Jurídic d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat
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La importància del diagnòstic per a un manteniment 
eficient dels actius elèctrics: assajos, diagnòstic, 
monitorització i anàlisi post mortem

Al llarg dels anys, el mante-
niment dels actius bàsics en 
el sector elèctric ha anat evo-
lucionant, sempre buscant 
una contribució més gran a 
la generació de beneficis de 
les companyies, sigui redu-
int costos de manteniment 
sigui augmentant la dispo-
nibilitat dels actius. Si, per 
exemple, considerem una 
central de generació elèc-
trica, el més important és 
generar electricitat durant 
el nombre màxim possible 
d’hores, per la qual cosa la 
gestió del temps de disponi-
bilitat del generador és fona-
mental.

En aquest aspecte, les 
tècniques actuals de moni-
torització, sigui temporal o 
permanent, permeten saber 
en tot moment l’estat real 
dels actius monitoritzats 
i constitueixen una eina 
perfecta per prendre les de-
cisions pertinents en cada 
moment: adaptar la càrre-
ga de l’actiu, planificar-ne 
una inspecció profunda, 
planificar una acció correc-

tiva... D’aquesta manera, les 
accions clàssiques de mante-
niment poden programar-se 
correctament, amb la qual 
cosa se’n redueix el cost i se 
n’optimitza la durada.

PrOVES diNàmiqUES
Però avui en dia, a causa de la 
incorporació de les TIC en els 
sistemes elèctrics de potència, 
hem de tenir en compte una 
altra classe de problemes en 
aquests actius, deixant a part 
la pèrdua de les propietats 
pròpies dels materials, com la 
programació errònia dels IED 
o els errors de comunicació en-
tre ells. Les eines actuals per-
meten de reproduir situacions 
reals o simulades de fallada o 
avaria en els sistemes per ana-
litzar-ne la resposta en aques-
tes situacions. En aquest cas, 
ja no en tenim prou amb ei-
nes de prova, sinó que hem 
de disposar de registradors, 
d’eines de simulació, d’analit-
zadors de protocols de comu-
nicació... D’aquesta manera, 
en lloc de les proves estàti-
ques a les quals estàvem acos-

tumats, podem portar a terme 
fàcilment proves dinàmiques.

OMICRON, al llarg de gai-
rebé trenta anys prestant ser-
vei a la indústria de l’energia 
elèctrica amb solucions inno-
vadores de prova i diagnòstic, 
ha evolucionat en la mateixa 
direcció que els actius elèctrics, 
des de les primeres fonts d’in-
tensitat d’alta precisió destina-
des a provar els convertidors 
de mesura fins als sistemes 
més avançats de monitoritza-
ció en línia de grans genera-
dors i transformadors i la in-
tegració de les comunicacions 
segons el protocol IEC61850 
mitjançant el primer registra-
dor híbrid.

Així, els nostres clients, 
de més de 145 països, confien 
en la capacitat d’OMICRON 
per oferir tecnologia punta 
de gran qualitat i per obtenir 
el nivell més alt de confiança 
en l’avaluació de les condici-
ons dels equips primaris i se-
cundaris dels seus sistemes. 
Els serveis oferts en l’àrea 
d’assessorament, posada en 
servei, prova, diagnòstic i for-
mació fan que la nostra sigui 
una gamma completa de pro-
ductes. Els OMICRON service 
center de tots els continents 
proporcionen una àmplia base 
de coneixements i un servei ex-
traordinari al client. Tot això, 
unit a la nostra sòlida xarxa de 
distribuïdors i representants, 
ha fet de la nostra empresa un 
líder del mercat en la indústria 
elèctrica. n



 

Schneider Electric: les noves tendències  
i els beneficis de la gestió energètica

PUBlIREPORTATGE

El passat 5 de juny Schnei-
der Electric va fer el seu tra-
dicional seminari tecnològic 
al Col·legi, en un espai de 
debat i de treball en xarxa 
per als professionals del sec-
tor. Sota el títol “La gestió de 
l’energia mai havia estat tan 
senzilla: el futur ara i aquí” 
la companyia va oferir tres 
conferències de contingut 
altament especialitzat i tec-
nològic per acostar les noves 
tendències i els beneficis de 
la gestió energètica a la cin-
quantena d’assistents a EN-
GINyERS BCN. 

En la primera conferèn-
cia, Enrique Birlanga, chan-

nel programs field marke-
ting manager d’Schneider 
Electric, va explicar les ca-
racterístiques dels progra-
mes de partners, una de les 
principals apostes actuals de 
la companyia. Aquesta nova 
estructura permet d’especia-
litzar-se per àrees i oferir una 
varietat més apropiada de 
formació i nivells de certifica-
ció, cosa que dóna la possibi-
litat de decidir com es treballa 
amb Schneider Electric.

SmArT grid i SmArT 
PANEL
Posteriorment, la trobada va 
centrar-se en les aplicacions 

de l’smart grid en la indús-
tria. Ángel Silos, director de 
producte de proteccions i te-
lecontrol MT, va explicar que 
a partir del concepte d’smart 
grid es desenvolupa un con-
junt de tecnologies que ser-
veixen addicionalment per 
al sector industrial, en què 
tenen una cabuda directa.

Albert Gutiérrez, direc-
tor de producte de sistemes 
de gestió de l’energia, va 
dedicar la seva interven-
ció a aprofundir en la idea 
d’smart panel i a remar-
car-ne les funcions princi-
pals: supervisar, controlar i 
mesurar. n



EMPRESA
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mesura d’alta precisió 
Sensofar-Tech, SL
sorgida com a spin-off de la uPC, l’empresa, sensofar dissenya, produeix i ven arreu del 
món perfilòmetres òptics, uns aparells que mesuren, sense contacte, objectes i superfí-
cies amb gran precisió, cada cop més emprats en la indústria actual.

El perfilòmetre òptic és un 
aparell de mesura sense 
contacte que permet obser-
var i mesurar superfícies o 
objectes amb una alta preci-
sió. A diferència del micros-
copi, més popular i estès, el 
perfilòmetre permet de me-
surar allò que s’observa amb 
una prestació que el vincula 
molt més estretament amb 
la indústria. Un recull de 
tecnologia avançada que 
combina l’enginyeria òpti-
ca, l’electromecànica de pre-
cisió i un programari creat 
específicament per al procés 
de les dades obtingudes. 

EmPrENEdOriA 
Terrassa és el rovell de 
l’ou de la ciència i la tèc-
nica òptiques catalanes: 
s’hi concentren la docència 
(Escola d’Òptica i Optome-
tria), diverses empreses del 
ram (algunes d’adscrites al 
Southern European Clus-
ter in Optics and Photonics 
(SECPhO)) i recerca (Cen-
tre de Desenvolupament de 
Sensors, Instrumentació i 
Sistemes (CD6)). En el CD6 
els doctors Roger Artigas i 
Ferran Laguarta van inici-
ar els estudis per perfecci-
onar les tècniques, llavors 

dAVid rOmAN i xAVi COrbELLA l eltecnigraf.wordpress.com

El programari 
desenvolupat 
per la mateixa 
empresa 
processa 
les dades 
obtingudes pel 
sistema òptic  
del perfilòmetre. 
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vigents, de la perfilometria, 
estudis que es van materialit-
zar en els primers prototips 
d’un producte susceptible de 
ser comercialitzat. Aquest 
va ser l’embrió de Senso-
far, l’empresa de tecnolo-
gia avançada que inicià la 
singladura productiva el 
2001 i que dotze anys des-
prés ja ha instal·lat vora 
de 400 equips que presten 
servei arreu del món. El ca-
tàleg ha crescut, i Sensofar 
s’ha consolidat en el sector 
i opera des del 2011 en unes 
instal·lacions noves al Parc 
Audiovisual de Terrassa i a 
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les oficines que ha obert als 
Estats Units i al Japó. 

diVErSES UTiLiTATS
En les diferents estances de 
la planta de Terrassa s’hi 
respira un ambient de tre-
ball, concentració, ordre i 
pulcritud. “Aquí disposem 
de molta matèria grisa”, ex-
plica Marc Canales, director 
general de la companyia des 
de la seva creació; “hi ha fí-
sics, doctors en Enginyeria 
Òptica, enginyers, informà-
tics i màsters en Fotònica”. 
S’entén la necessitat de dis-
posar de cervells en plena 
forma, perquè Sensofar és 
responsable del producte 
des de la seva concepció fins 
a la seva expedició, inclo-
ent-hi el muntatge i la com-
provació dels equips. Entre 
totes les fases del procés, 
la que concentra bona part 
dels esforços destinats a la 
creació d’un producte com-
plex i d’alt valor afegit és la 
del disseny dels programes 
informàtics que convertei-
xen en llegibles les dades 
captades pels capçals òptics. 

El perfilòmetre és un 
equipament d’usos diver-
sos i amb presència en in-
dústries de sectors variats: 
s’empra en la indústria dels 
semiconductors per compro-
var xips, en la indústria òp-
tica per controlar la forma 
i textura de lents i sistemes 
òptics, així com per estudiar 
acabats superficials, el tacte 
i la rugositat de materials 
diversos. La tècnica empra-
da per generar la imatge re-
quereix que la mostra sigui 
completament immòbil, mo-
tiu pel qual els perfilòmetres 
no tenen aplicació en l’estudi 
de la matèria viva.

marc Canales, 
director general 
de la companyia, 
ens mostra un 
perfilòmetre. 
L’empresa 
exporta el 90 % 
de la producció 
i inverteix 
intensivament  
en recerca.

En la creació 
del perfilòmetre 
intervenen 
enginyers, 
físics, doctors 
en Enginyeria 
Òptica, 
informàtics i 
màsters  
en Fotònica

41

Sensofar és un petit fabri-
cant, i això li permet d’estar 
al corrent de tot, tecnològi-
cament, i d’oferir solucions 
adaptades a les necessitats 
específiques dels clients, al-
guns de tan reconeguts com 
Bosch, Seagate, Indo o HP, i 
uns altres de tan singulars 
com la NASA. Com a ori-
ginal equipment manufac-
turer (OEM), desenvolupa 
i produeix per a fabricants 
tan reputats com Leica. 

CrEixEmENT LENT 
PErò CONTiNU 
“Hem crescut i hem supe-
rat les etapes pròpies d’una 
spin-off ”, afirma Canales. 
“A l’inici, ens centràvem a 
desenvolupar la tecnologia i 
disposar d’un producte con-
solidat, i des del 2008 posem 
l’èmfasi en la comercialitza-
ció tot potenciant la presèn-
cia internacional. Cal tenir 
en compte que el nostre és 
un producte car i que el cicle 
de producció i venda, des de 
l’encàrrec fins al cobrament 
passant per la producció i 
engegada, suposa un procés 
que sol allargar-se.” Això els 
dificulta la gestió del creixe-
ment, que, assegura, no ha 
estat gens fàcil. “Avui, des 
del punt de vista empresari-
al, crec que som paradigmà-
tics: invertim intensivament 
en recerca i exportem vora 
del 90 % de la producció; això 
és, justament, el que diuen 
que cal fer per tirar endavant 
en aquests anys de crisi.” 
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Fitxa de l’empresa
Sensofar-Tech, SL

Activitat: empresa 
dedicada al disseny 
i la fabricació de 
perfilòmetres òptics i 
equips de metrologia 
sense contacte. 

Treballadors: 28

Any de fundació: 2001

Parc Audiovisual de catalunya. 
ctra. BV-1274, km 1. 
08226 Terrassa (Barcelona)  
Tel.: 93 700 14 92  
info@sensofar.com 
www.sensofar.com
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L’òptica, 
l’electrònica i 
la informàtica 
fan possible que 
el perfilòmetre 
treballi amb 
una precisió 
superior  
al nanòmetre.

EMPRESA

diViSió dE TASqUES
Les spin-off sorgides de la 
universitat tenen una base 
científica i de coneixement 
molt sòlida, però aquesta 
base no sempre va acompa-
nyada d’una gestió empre-
sarial adequada. En aquest 
aspecte, Canales exposa una 
possible clau de l’èxit: “A 
Sensofar des de l’inici es va 
tenir l’encert de deixar per 
als emprenedors la feina 
d’emprendre. Per tant, els 
científics s’han dedicat a 
crear tecnologia, mentre la 
direcció del negoci ha estat 
en mans d’especialistes en 
gestió”. Tot plegat ha con-
vertit Sensofar en un pro-
jecte consolidat, sòlid i que 
ha evolucionat a conscièn-
cia: “Els socis que formem 
l’empresa sentim el projecte 
com a nostre i hem procurat 
créixer de forma solvent, 
de forma autònoma i sense 
inversors exteriors. De mo-
ment, crec que ens n’hem 
sortit prou bé”. n

resolució d’imatge  
a nivell atòmic   

Els perfilòmetres obtenen les lectures de les superfí-
cies a mesurar fent ús de la profunditat de camp d’un 
sistema òptic per definir seccions en un pla que, super-
posades, permeten obtenir la tercera dimensió, com si 
es tractés de les corbes de nivell d’un mapa. 

L’òptica, l’electrònica i la informàtica fan possible 
augmentar la imatge fins a 1.500 vegades i treballar 
amb precisions superiors al nanòmetre. Mitjançant la 
microscòpia confocal, per a la qual Sensofar utilitza 
tecnologia pròpia patentada, s’obtenen unes imatges 
de màxima resolució. La interferometria s’empra per 
mesurar superfícies contínues que requereixen la mà-
xima precisió i permet d’obtenir resolucions de nivell 
atòmic. La variació de focus proporciona ràpidament 
mesures de forma de superfícies rugoses. La possibi-
litat de combinar aquestes tres tecnologies en un sol 
equip fa molt versàtils els perfilòmetres de Sensofar i 
aquest és un dels seus trets diferencials. n



Per saber-ne més:
l  www.resol.es: lloc web del Grup, on podem 

consultar l’extens catàleg de mobiliari de la 
marca Barcelona Dd. 

l  Xarxes socials: per estar al corrent de les 
novetats de l’empresa gironina cal visitar-
ne el perfil que té a Facebook (www.
facebook.com/Resol.Grupo) i el seu blog 
resoldecoratingtheworld.com. 

l  Injecció assistida amb gas (GAIM): aquesta 
tècnica, desenvolupada al final dels anys 
setanta del segle passat, permet d’emmotllar 
peces amb parets i nervis gruixuts, buidats 
durant el procés d’injecció, i dóna llibertat 
al dissenyador per crear elements formats 
en una sola operació. Hi ha una entrada de 
la Viquipèdia que l’explica d’una manera molt 
didàctica.

INDÚSTRIA.cAT

barcelona dd
Plàstic de disseny
Amb una trajectòria de més de mig segle en la trans-
formació de termoplàstics, el Grup Resol s’ha conver-
tit en un model en el sector. L’empresa té una sòlida 
estructura: una experimentada oficina tècnica, unes 
instal·lacions de 40.000 m2 equipades amb maquinària 
adaptada per a l’emmotllament assistit amb gas i molta 
experiència en el disseny de productes propis. 

Per aquest motiu, aquesta empresa gironina, que té 
la seu a les Preses (Garrotxa), es decidí a crear la marca 
Barcelona Dd, amb la qual produeix elements de mobili-
ari de plàstic d’alt valor afegit (cadires, taules i gandu-
les) fabricat amb polipropilè i fibra de vidre. El disseny 
dels productes el signen professionals de renom com 
Josep Lluscà, Joan Gaspar, Lluís Codina o Toni Claria-
na. Una aposta pel disseny en productes de fabricació 
de gran sèrie que actualment s’exporten a 100 països 
d’arreu del món. n

+

Text: David Roman / Fotografies: Grup Resol
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Professionals  
de renom signen  
el disseny de les 
cadires barcelona dd 
fabricades  
per grup resol  
amb polipropilè  
i fibra de vidre.
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missatgeria instantània...  
i imprescindible
OriOL LLAdó l www.oriolllado.cat

avui és difícil d’imaginar-se la gestió d’un grup de  
treball o un despatx professional sense l’ús d’aquestes ei-
nes ràpides i àgils. Mal utilitzades, ens omplen el telèfon 
de soroll i distracció, però poden ser un instrument efi-
caç. us expliquem com.

Avui la missatgeria ins-
tantània és una de les 
principals eines d’una or-
ganització. Té en la rapide-
sa i la facilitat d’ús els seus 
grans avantatges i pot es-
devenir, si la utilitzem cor-
rectament, un instrument 
de coordinació de primer 
ordre. És un bon recurs 
per compartir informació 
i coneixement, i per tra-
metre queixes i propostes 
dins l’empresa o als con-
tactes professionals.  

L’auge de la missatge-
ria instantània el podem 
valorar en relació amb la 
penetració del correu elec-
trònic, que ara se situa en 
el 69,5 % —la dada més bai-
xa després del 68,6 % del 
1997—, mentre que l’ús 
de serveis com Whatsapp, 
Line o Telegram arriba 
fins al 82,7 %. Són dades 
del darrer estudi d’audièn-
cia d’Internet elaborat per 
l’AIMC.

Primer de tot, però, fem 
un repàs breu dels tres cli-
ents principals de la mis-
satgeria mòbil.

WHATSAPP. Té més de 
430 milions d’usuaris i 
permet compartir imatges, 
vídeos, ubicació i contac-
tes. Admet grups de fins 
a 50 persones i unes llis-
tes útils de distribució. Té 
un preu de 0,99 cèntims 
l’any, per bé que el primer 
és gratuït. No té versió 
web i de moment no admet 
trucades, cosa en la qual, 
per cert, es va treballant. 
Té defectes de seguretat. 

LiNE. És el següent de la 
llista, amb 360 milions 
d’usuaris registrats. És de 
franc, és més segur i té ver-
sió per a escriptori. Té una 
interfície més variada i la 
possibilitat d’enviar stic-
kers, unes emoticones evo-
lucionades que, amb tot, 
poden generar un marc de 
treball menys focalitzat.

TELEgrAm. Amb 100 
milions d’usuaris té la se-
guretat com a bandera 
i ofereix l’opció d’enviar 
missatges encriptats que 
es destrueixen al cap d’un 

temps determinat. Permet 
enviar tota mena d’arxius, 
també documents, i és de 
franc, perquè és fet amb 
programari lliure.

A banda d’aquests tres 
serveis, hi ha més opcions 
de missatgeria que també 
es poden utilitzar al mò-
bil, vinculades amb Win-
dows (Messenger), Face-
book, yahoo (Messenger),  
Google (hangouts) o Ap-
ple, amb ichat o imessage.

ASPECTES A TENir 
EN COmPTE
A l’hora de decidir-se hi ha 
diferents aspectes a tenir 
en compte. El preu pot ser-
ne un, per bé que avui en 
dia no sembla un aspecte 
de pes, des d’un punt de 
vista professional. La se-
guretat, en canvi, sí que 
és un element a tenir en 
compte, així com la robus-
tesa de l’aplicació.

Pel que fa a la segure-
tat, Telegram i Line van 
una passa o dues endavant 
respecte a WhatsApp, i 
quant a la fiabilitat..., bé, 
diguem que aquest és un 
dels aspectes més delicats. 
De moment, es tracta de 
serveis gratuïts o pràcti-
cament gratuïts, i el servei 
“postvenda” és, per ara, un 
dels grans sacrificats.

El fet que hi hagi o no 
accés a webs pot ser un al-
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tre element a considerar, 
perquè gestionar el compte 
des de l’ordinador de sobre-
taula fa guanyar comodi-
tat, especialment a les per-
sones la feina de les quals 
sobretot és de despatx.

Cal tenir en compte, fi-
nalment, el caràcter efímer, 
consubstancial al seu ca-
ràcter instantani, i la falta 
d’eines per auditar-ne l’ús.

altres consells
1.  Definiu quin canal és 

més adequat: hi ha de-
terminades comunicaci-
ons que requereixen una 
comunicació més formal, 
i aquí el correu electrò-
nic garanteix facilitat 
d’arxiu, resposta i segui-
ment. En debats vius, val 
la pena decantar-se per la 
videoconferència amb di-
ferents veus (hangout). 
I finalment, no oblidem 
que en alguns casos la 
trucada continua sent  
la manera més instan-
tània de contactar amb 
algú.

2.  Acordeu amb el vostre 
grup de treball un pro-
tocol d’utilització dels 
grups: és útil de definir 
un horari per evitar mis-
satges a hores intempes-
tives i afavorir la concili-
ació, i d’assegurar-se que 
els membres del grup se-
gueixen el tema i que no 
hi ha interferències amb 
qüestions que distorsi-
onen el seguiment de la 
feina.

3.  Podeu definir un grup de 
distribució (grup d’adre-
ces) sense haver de fer 
un grup. Això facilita 
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que envieu informació 
sense haver d’anar agre-
gant telèfons a un gran 
nombre de persones, 
cosa que estalvia temps 
i desavantatges del grup 
(limitació de persones, el 
fet que algú faci una res-
posta a tothom, soroll, 
etc.). Aquesta pot ser 
una eina útil per tenir 
els clients al dia, per co-
municar o recordar no-
vetats, canvis d’agenda, 
incidències, etc.

4.  Aprofiteu al màxim les 
seves utilitats. Els serveis 
de missatgeria instantà-
nia permeten compartir 
moltes més coses, a més 
de missatges de text o 
fotografies. La geoloca-
lització és interessant 
per compartir on som, 
on hem fet una incidèn-
cia, on hem observat una 
deficiència determinada, 
o per proposar una qües-
tió per parlar-ne després 
al despatx. També és útil 

l’opció d’enviar contac-
tes, una bona manera de 
socialitzar una reunió 
de treball o assegurar 
un servei postvenda.

5.  Feu còpies de seguretat 
del telèfon, sincronitzeu-
lo diàriament, ja que, 
amb el temps, tindrem a 
l’arxiu del nostre client 
de missatgeria instantà-
nia un capital que val la 
pena de conservar. Des-
carregueu l’historial re-
gularment.

6.  Plantegeu-vos habilitar 
un telèfon mòbil per fer-
ne públic el número i 
oferir atenció via Whats-
App. El client o usuari 
es pot posar en contacte 
amb vosaltres per fer-vos 
preguntes o comentaris, 
i podeu anar ampliant la 
llista de distribució amb 
persones a qui interes-
sen els vostres produc-
tes o serveis per ampliar 
informació o enviar-los 
actualitzacions. n



ESTIGUES Al DIA

El rellotge Forerunner 15, de la marca 
Garmin, mesura paràmetres com la dis-
tància, la velocitat i les pulsacions quan 
es fa esport. Però us agradaria saber 
com és d’activa la vostra vida diària fora 
de les classes d’spinning, les excursions 
per la muntanya o les sortides a córrer?

Forerunner 15 també us controla la 
vida diària quan no feu un entrenament 
físic; per exemple, compta els passos 
que feu cada jornada, estima les calo-
ries cremades i, fins i tot, us recomana 

de moure-us quan detecta que l’activitat 
és baixa, de manera que si fa més d’una 
hora que esteu asseguts davant l’ordi-
nador us dirà que us convé d’estirar les 
cames un parell de minuts.

La bateria pot durar fins a cinc set-
manes si funciona en el sistema de re-
llotge i seguiment de l’activitat diària, i 
fins a vuit hores si teniu el GPS activat 
per sortir a córrer. Des del mes de maig 
el podeu comprar, per 149 €, al web 
buy.garmin.com n
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FOrErUNNEr 15 L’entrenador personal en forma de rellotge
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

Un bol i un plat amb la base interior inclinada de manera 
que la recollida del menjar sigui més còmoda. Una tassa 
amb una palla rígida inserida perquè no es mogui i s’evi-
ti, així, que s’aboqui el líquid. Una cullera ergonòmica de 
silicona que pot ajustar l’angle i s’adapta, així, a les ne-
cessitats del comensal. I unes estovalles antilliscants per 
subjectar més fàcilment els estris. Un cop es comercialitzi, 
aquest joc de taula farà possible alimentar-se de manera 
autònoma. n

Una idea simple com la que proposa 
l’startup britànica Blaze pot evitar als 
ciclistes accidents greus a la carretera 
i a la ciutat, sobretot. La idea és fer-los 
més visibles de manera que els conduc-
tors d’autobusos o cotxes puguin veure 
amb temps què se’ls aproxima pel costat 
quan hagin de girar o canviar de carril.

Es tracta d’un llum làser de color 
verd que projecta la imatge d’una bici-
cleta per advertir els altres conductors 

de la presència d’un ciclista. El Blaze 
Laserlight és una mena de petita llan-
terna resistent a l’aigua que es col·loca 
al manillar. Permet dues posicions inde-
pendents: per una banda, el llum de LED, 
que serveix de frontal i, per l’altra, el là-
ser, que projecta el símbol de la bicicleta 
a una distància d’entre cinc i sis metres.

El Laserlight es pot adquirir a través 
del web www.blaze.cc, i el seu preu és 
de 150 €. n

El taller “Materials sorprenents” s’adreça als nens i les ne-
nes més grans de vuit anys amb ganes d’experimentar al 
laboratori com els científics. La proposta els permetrà de 
conèixer productes sintetitzats per l’ésser humà que no es 
troben a la natura i que per les seves propietats s’apliquen 
molt en la indústria i en la tecnologia. En el taller es treballa-
ran les propietats de la matèria per dissenyar objectes nous 
i se’n descobrirà la utilitat en la vida quotidiana. En l’hora i 
quart que dura l’activitat, els alumnes aprendran coses molt 
diverses: des de mesurar la densitat d’un gas fins a compro-
var quines aplicacions tenen el nitrogen líquid o els materials 
que tenen memòria. El taller s’imparteix al CosmoCaixa de 
Barcelona cada dia a les 13 h fins al 7 de setembre. n

bENEFEAT Vaixella ergonòmica

bLAzE Llum làser per protegir els ciclistes

mATEriALS SOrPrENENTS Fer experiments
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