
Theknos
C O L · L E G I  D ’ E N G I N Y E R S  G R A D U AT S  
I  E N G I N Y E R S  T È C N I C S  I N D U S T R I A L S  D E  B A R C E L O N A

NÚ
M

ER
O 

19
0

FE
B

R
ER

 2
01

5

L’enginyeria

l’alimentació
de

“Innovar és fer el que el client vol  
abans que ell ho sàpiga”
Ramon Comellas, president de Circutor, SA

Fusteria a escala 
Articles de Fusta Puig, SCP



Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia professionalment 
i que creu en el networking, la formació i la millora continua, 
en les comissions trobaràs el teu lloc.

PARTICIPA
EN LES
COMISSIONS

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

Apunta’t a www.enginyersbcn.cat/comissions

2015 ANY DE LA 
REHABILITACIÓ EN
INSTA       ACIONS



Hsor Franz tenia al laboratori 
com a col·legues unes dones 
—això sí, amb una bata ben 
botonada fins al coll— que es 
treien la roba quan venien a 
la costa.

Les dones i els homes, en 
pocs anys, hem anat esta-
blint unes relacions equili-
brades basades a compartir 
les missions que ens presen-
ta la vida diària, a arribar a 
acords en la resolució con-
junta dels conflictes i trobar 
noves formes de família i de 
treball junts. “Funcionem 
junts”, durant el temps que 
fa que organitzem activitats, 
ens ha permès posar-nos en 
contacte amb un bon nombre 
d’enginyeres de gran vàlua. 
Sabem on són, i han anat 
participant en el projecte 
amb unes aportacions molt 
destacables. Gràcies als com-
panys que ens acompanyeu 
i aporteu la vostra visió i a 
les dones de l’equip del Col-
legi, un ajut imprescindible. 
Les enginyeres, a poc a poc, 
anem participant més en els 
òrgans de treball del Col-
legi, en la Junta de Govern 
i en les darreres eleccions a 
les comissions formant part 
de les juntes rectores. Una 
dada molt important: 918 
inscripcions a activitats de 
les 5.900 que s’han fet són  

He visitat una exposició de 
dibuixos d’en Sabatés en una 
sala d’exposicions a Barce-
lona, uns dibuixos magní-
fics que mostren uns quants 
ginys dels anomenats grans 
invents del TBO. Aquest pè-
rit mecànic també forma part 
del patrimoni del Col·legi, no 
solament perquè conservem 
una part de la seva obra, 
sinó també perquè el profes-
sor Franz de Copenhaguen 
ens ha acompanyat durant 
anys en les nostres festes. 
Ara ocupa un lloc al despatx 
del degà, no s’ha tret pas la 
bata. Des que es va jubilar 
el tenim allà fent-nos com-
panyia; ens uneixen uns lla-
ços sentimentals que no ens 
permeten deixar-lo. Jo, però, 
m’he preguntat molts cops 
per què dibuixava la dona 
força voluptuosa i amb una 
vestimenta molt sexi, i tam-
bé per què força sovint ens 
presentava una dona desim-
bolta, amb força criteri, res-
pecte a un home una mica 
beneit. Doncs, segurament, 
perquè als anys seixanta es-
tava de moda la “guerra dels 
sexes”. Va ser un moviment 
que va generar moltes coses 
positives de les quals les do-
nes avui gaudim, i un geni 
com ell ho va expressar a les 
seves històries. Segur que 
en un país nòrdic el profes-
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Continuem funcionant junts
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Per a un gran mercat d’abastiments com Mercabarna, la conservació dels aliments i de la seva qualitat és 
vital. Com també ho és l’aportació de l’enginyeria alimentària amb solucions eficaces i innovadores.
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de dones; per tant, encara 
que el nombre de col·legiades 
és del 10%, l’assistència a 
les activitats —formatives, 
principalment— és del 15%. 
El Col·legi ens ofereix a tots 
una oportunitat per desen-
volupar junts capacitats 
molt necessàries en el món 
professional. Les noies de-
tectem defectes propis i dels 
altres en la comunicació, en 
la dificultat de ser escolta-
des, actituds rígides i poc 
empàtiques, en la manca 
d’alternatives, poc valor a la 
diversitat, poca tendència a 
fer pactes, consensuar... Per 
tant, companyes, al Col·legi 
podeu exercir aquestes capa-
citats amb més facilitat. 

“Funcionem junts” en un 
projecte comú: la família, la 
feina, el Col·legi, la societat, 
el país... Com ens dibuixaria, 
ara, en Sabatés? Doncs amb 
els nostres trets diferencials 
i, segurament, penjades del 
mòbil amb algun invent per 
poder fer alhora la truita per 
sopar, posar la rentadora, fer 
la llista d’anar a comprar... n

M. Cinta Pastor | Vicedegana
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EN PORTADA

20 L’enginyeria  
de l’alimentació

L’aparició de les llaunes de conserva o la refrigeració 
mecànica durant la primera meitat del segle XIX a Europa 
van impulsar la distribució d’aliments i van fomentar 
l’aparició d’indústries d’aquest sector. Però és a principis 
del XX quan neix l’enginyeria alimentària moderna que, 
gràcies a la investigació, millora els processos industrials 
i aporta aliments de qualitat.

ENTREVISTA

16 Ramon Comellas 
President i fundador de 
Circutor. Col·legiat

Circutor neix el 1973 com una empresa de components 
elèctrics i electrònics. Avui és una de les principals 
empreses mundials en el disseny, fabricació i comercia-
lització d’equips d’eficiència energètica. Ramon Comellas 
veu el futur amb optimisme. “A Catalunya tenim un teixit 
industrial molt ben preparat i, en el sector energètic, les 
renovables ja són rendibles”, afirma. 
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AGENDA
#agendaEBCN

26 de febrer 

Taller de solucions comunicatives en l’àmbit 
professional per a enginyeres
En aquest taller es treballarà d’una manera pràctica i a partir 
d’experiències algunes de les situacions comunicatives 
problemàtiques amb l’objectiu de proposar estratègies per 
facilitar la comunicació, així com enfortir l’autoconfiança de la 
dona professional. De 10 a 14 h i de 16 a 20 h al Tecnoespai.

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17 i 18 de març 

Eina unificada LIDER-CALENER i nous DB HE0 I HE1
Mitjançant casos pràctics s’explicaran els conceptes més 
complexos de la utilització de la nova eina unificada i els 
coneixements necessaris per fer ús de les eines LIDER i 
CALENER, que serveixen per certificar edificis nous i existents. 
40 hores repartides en 10 sessions de 4 h. Al Tecnoespai.

12 de març 

ISO 50.001 Eficiència energètica: beneficis de la 
seva implantació i certificació
Conferència que tractarà de primera mà l’ISO 50001, l’eficiència 
energètica per a les empreses, el marc legal, la norma i els seus 
requisits, els beneficis de la implantació, els passos per a la 
certificació i les consegüents preguntes i respostes que puguin 
sorgir. Tindrà lloc a les 19 h a la sala d’actes del Col·legi.

16 i 23 de març 

Recobrament de deutes i gestió de morositat. 
Solucions pràctiques per als enginyers
L’objectiu d’aquest curs és proporcionar coneixements i 
instruments d’aplicació immediata per controlar el risc de 
morositat dels crèdits, cobrar puntualment les factures i 
gestionar els deutes. Repartit en dues sessions de 4 h, de 
16.30 a 20.30 h al Tecnoespai.

19 de març 

Curs tècnic. La rehabilitació necessària  
de les instal·lacions
En el marc de l’Any de la rehabilitació de les instal·lacions, 
Enginyers BCN presenta aquest curs tècnic amb ponències sobre 
la importància de l’aplicació Lean Six Sigma en aquesta mena 
de rehabilitacions, la rehabilitació d’instal·lacions de maquinària, 
d’il·luminació i d’energia solar tèrmica, el retrofit d’actius d’acord 
amb les normes ISO 55000 i la manufactura avançada, entre 
altres qüestions. De les 9.30 a les 18.30 h al Tecnoespai.
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Consulteu l’agenda d’activitats completa a
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Les quatre potes sobre les 
quals els analistes basen la 
millora de l’economia espa-
nyola al llarg d’aquest any 
són la millora esperada del 
consum intern, que, propici-
ada per la reforma fiscal, ha 
de rebaixar la factura dels 
impostos a moltes famílies; 
la caiguda del preu del petro-
li, que suposarà una millora 
en la balança comercial i un 
estalvi en la despesa de car-
burants a les famílies, com 
si baixés un altre impost, 
i farà més competitives les 
empreses perquè els baixa-
ran els costos de producció; 
la debilitat de l’euro respecte 
al dòlar, la qual ha d’ajudar 
les empreses exportadores a 
vendre més als mercats que 
són fora de les fronteres de 
l’eurozona, i, finalment, la 
millora del crèdit que rebran 
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

Millorarà el crèdit enguany?

O
R

IO
L

 N
IN

les empreses, com a conse-
qüència del fet que els bancs 
estan més sanejats, d’una 
activitat econòmica al país 
més gran i del manteniment 
d’una política monetària 
molt laxa del Banc Central 
Europeu.  

MÉS CRÈDITS 
A LES EMPRESES
D’aquests quatre punts, la 
majoria de petits empresaris 
estaran molt atents sobretot 
en el que passi en el quart. 
Saben per experiència que 
això s’ha anat dient des de 
fa temps i que després la re-
alitat ho ha negat. Per això 
neden en un mar de pregun-
tes. Aquesta vegada anirà de 
debò, el que diuen de la ban-
ca? El fet d’haver aprovat 
l’examen europeu, excepte 
Bankia, els ha de permetre 

deixar-ne més? Continuaran 
argumentant una falta de 
qualitat en els demandants 
de crèdit? Baixaran els tipus 
aquells a qui ho permetin, 
d’acord amb el mínim tipus 
oficial del BCE?...  

És molt possible que 
aquesta vegada el pronòstic 
sigui cert. Hi ha un fet dife-
rencial important: el seu en-
deutament amb el Banc Cen-
tral Europeu ha disminuït 
considerablement. Ara som 
al voltant dels 150.000 mili-
ons després del punt de gai-
rebé 400.000 milions d’eu-
ros que es va assolir l’agost 
del 2012. Aquesta baixada, 
el fet d’haver traspassat la 
seva cartera d’immobles do-
lents a la Sareb (Societat de 
Gestió d’Actius Procedents 
de la Reestructuració Ban-
cària) i la seva millora en la 
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EN SEGONS

L’enginyeria  
i la seguretat alimentària

7
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Quants cops ens parem  
a pensar que quan mengem 
un aliment, ens estem men-
jant una obra d’enginyeria?

Sense l’enginyeria, com 
tindríem cafè mòlt o unes 
galetes cruixents? Com con-
servaríem els aliments? 
Com parlaríem d’aliments 
funcionals o dels que millo-
ren la qualitat de vida? Com 
tindríem una gran varietat 
d’aliments abundants, pràc-
tics, assequibles, deliciosos, 
especialitzats, frescos. Com 
garantiríem la seguretat 
alimentària al consumidor?  

Sí, contínuament men-
gem obres d’enginyeria, 
obres que milloren la  
nutrició i, com a conse-
qüència d’això, la salut.  
La introducció de vita-
mines i proteïnes, la re-
ducció de greixos, la mo-
dificació de la qualitat 
nutricional del producte 
inicial, l’adaptació del 
contingut de nutrients a 
les necessitats reals de la 
població, la reducció d’al-
lèrgens i certes toxines 
presents de manera natu-
ral..., tot és enginyeria.

NORMATIVA SANITÀRIA
Però aquesta enginyeria 
ens presenta un gran repte 
als inspectors. La norma-
tiva sanitària actual està 
preparada per fer front a 
la tecnologia en qualsevol 

dels seus aspectes (nutri-
ció, seguretat, elaboració, 
preparació i conservació), 
o a crear o utilitzar nous 
aliments? Els enginyers 
teniu coneixements sufici-
ents sobre aquesta norma-
tiva sanitària?

MONS ENTRECREUATS
Com a inspectora, la dico-
tomia entre la tradició i 
la innovació no sempre és 
senzilla. Les noves tecno-
logies amplien les opcions, 
tant de composició dels 
aliments com de manera 
d’elaborar-ne i de conser-
var-ne: aliments que fins 
ara no s’utilitzaven com 
a tals; pràctiques culinà-
ries que no garanteixen 
la seguretat alimentària 
tal com la coneixem actu-
alment, perquè impliquen 
congelació, descongelació 
i recongelació de produc-
te; temperatures de cocció 
que no garanteixen 65 ºC 
a l’interior de l’aliment..., 
i consumidors que cada 
cop sol·liciten més plats 
que, per la seva elaboració, 
queden fora de regulació  
normativa. 

La formació i el co-
neixement mutu entre 
la seguretat alimentària 
i l’enginyeria. Un camp  
interessant a promocio-
nar. Dos mons totalment 
entrecreuats. n

Judit Jiménez Sánchez-Arévalo
Llicenciada en Biologia
Tècnica de Salut Pública, Consum i 
Participació Ciutadana
Ajuntament de Castellbisbal

capitalització suposen unes 
condicions internes millors 
per concedir finançament a 
l’economia. De tota manera, 
a l’altre plat de la balança, 
els actius dubtosos en els 
seus balanços encara su-
men més de 170.000 mili-
ons d’euros i la taxa de mo-
rositat declarada voreja el 
12-13% dels crèdits. 

Encara que el desem-
bre el governador del Banc 
d’Espanya es va mostrar 
molt crític amb les entitats 
perquè obrien poc l’aixeta, 
el cert és que l’últim infor-
me esmentava alguns punts 
positius, entre els quals tri-
aria el relatiu al fet que con-
tinua millorant la taxa d’ac-
ceptació de les operacions 
de crèdit que sol·liciten les 
empreses als bancs amb els  
quals no treballen o amb 
els quals no han tingut  
una relació creditícia els úl-
tims mesos. Manté l’ascens 
dels mesos anteriors i asso-
leix nivells propers al 35%.

APOSTA PER LES PIMES 
Finalment, segons les infor-
macions que fan públiques 
els bancs, sembla que estan 
disposats a fer una aposta 
forta per les pimes. La ban-
ca hi veu la millor alternati-
va per a la inversió. Així, la 
gran i la mitjana banca es-
panyola hi han concedit o te-
nen previst destinar-hi prop 
de 70.000 milions d’euros, 
un augment molt gran en 
la lluita per retenir i acapa-
rar més pimes, fins al punt 
que en els mitjans de comu-
nicació ja hi ha qui parla de 
“guerra per les pimes”. Titu-
lars de diaris a banda, fins 
que no ho vegem, no ho aca-
barem de creure, encara que 
és cert que el 2015 comença 
amb més bons auguris que 
no pas els anys anteriors en 
aquest camp. n
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El Servei de Selecció Pro-
fessional del Col·legi és la 
borsa de treball especialit-
zada en el sector de l’engi-
nyeria de l’àmbit industrial 
més àmplia del mercat, que 
ofereix assessorament per-
sonalitzat per a l’orientació 
en la recerca de feina als col-
legiats i precol·legiats (estu-
diants dels últims cursos).

Així, amb l’objectiu de 
facilitar la inserció laboral 
o la millora professional, 
ENGINYERS BCN dóna su-
port i eines per a la recerca 
de feina mitjançant cursos i 
tallers sobre el CV, la xarxa 
2.0, el networking, els dife-
rents canals que hi ha de re-
cerca de feina, les competèn-
cies transversals, la manera 
de superar una entrevista 
laboral, etc. A més, ofereix 
entrevistes d’assessorament 
personalitzat per optimitzar 
el procés de recerca de feina i 
treure el màxim profit al ser-
vei, que és totalment gratuït 
per al col·lectiu del Col·legi.

PLA DE REINSERCIÓ 
LABORAL PER A 
COL·LEGIATS MAJORS 
DE 45 ANYS
El Pla de reinserció laboral 
és un projecte dirigit als col-
legiats de més de 45 anys que 
es trobin actualment en situ-
ació d’atur. Aquest col·lectiu, 
a banda de rebre un suport 
directe en la recerca de feina 
i d’estar exempts de la quo-
ta col·legial —com tots els 
companys en situació d’atur 

que faci, com a mínim, un 
any que són col·legiats—, 
pot beneficiar-se de cursos 
subvencionats que puguin 
facilitar la reinserció al món 
laboral. L’any 2014 el Col-
legi va subvencionar 134 ac-
cions formatives.

RECURSOS PER A 
LA RECERCA DE FEINA
ENGINYERS BCN té 
una aplicació mòbil que 
permet, als col·legiats i 
precol·legiats, accedir a totes 
les ofertes de feina de l’àmbit 
de l’enginyeria de les seves 
especialitats des de qualsevol 
dispositiu mòbil i qualsevol 
tauleta (us la podeu desca-

rregar a les plataformes d’iOs 
i Android).

A més, per tal de comple-
tar el servei d’orientació, a 
www.enginyersbcn.cat/borsa-
treball hi trobareu informa-
ció i documentació sobre la 
planificació de la recerca, el  
currículum, la carta de pre-
sentació, la manera d’afrontar 
una entrevista, les tendències 
actuals en la selecció de per-
sonal, la manera de buscar 
feina a l’estranger i accedir 
a ofertes internacionals, en-
tre altres opcions. Finalment, 
també teniu un apartat sobre 
emprenedoria, amb recur-
sos, notícies i activitats per a  
emprenedors. n

L’orientació i la inserció laborals  
per a col·legiats i precol·legiats

Millora el teu LinkedIn: CV 2.0

En aquest taller pràctic es treballarà el perfil perso-
nal per millorar-lo i perquè pugui ser més visible en 
la xarxa. Adequar l’extracte personal, remarcar el 
nostre LinkedIn amb la nostra paraula clau per ser 
més visible, introduir elements multimèdia, aprendre 
a demanar recomanacions...

Convocatòries:  26 de febrer de 2015, de 10 a 12 h   
28 d’abril de 2015, de 16 a 18 h  
14 de maig de 2015, de 10 a 12 h

Lloc:  Aula de la 3a planta del Col·legi.  
Consell de Cent, 365.

PROPERES ACTIVITATS 
PROGRAMADES  
DE L’SSP-BORSA DE TREBALL

Informació i inscripcions: a borsadetreball@ebcn.cat o al telèfon 93 496 14 20
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Tria la millor opció de CV i CONVENÇ!

Curs d’assessorament sobre els dife-
rents CV que es fan servir en els pro-
cessos de selecció, quin és el més ade-
quat segons l’objectiu professional i la 
importància de la seva adaptació, sen-
se deixar de banda el valor afegit que 
aporten les competències tècniques i 
transversals que cal deixar paleses.

Convocatòries:  26 de març del 2015 
26 de maig del 2015

Horari: de 10 a 13 h
Lloc:  Aula de la 3a planta del Col·legi. 

Consell de Cent, 365.

Apropa’t a les empreses: fes una bona 
autocandidatura

En aquest taller podreu descobrir noves 
idees sobre on i com podeu presentar 
l’autocandidatura. Coneixereu les eines 
adequades per arribar a fer una auto-
candidatura d’èxit.

Convocatòria:  9 de març del 2015,  
de 10 a 12 h

Lloc:  Aula de la 3a planta del Col·legi. 
 Consell de Cent, 365.

Com mobilitzar els nostres recursos 
personals per superar situacions 
d’incertesa professional

L’autoconeixement i la gestió personal 
en la recerca de feina ens ajudaran a in-
crementar les oportunitats i salvar mi-
llor les dificultats que se’ns presentin. 

Curs pràctic i participatiu que té 
com a principal objectiu el coneixement 
dels propis recursos i del vostre poten-
cial per treure’n el màxim profit. Igual-
ment, saber quines són les raons de la 
nostra inseguretat i les nostres limita-
cions ens ajudarà a superar-les.

Convocatòries:  10, 11 i 12 març del 
2015, de 9 a 12 h

Lloc:  Barcelona Activa.  
Llacuna, 162-164.

Retrobar-se novament amb un procés  
de selecció

Curs d’orientació adreçat a col·legiats 
de més de 45 anys en situació d’atur 
per tal de conèixer les noves tendènci-
es en la selecció de personal, la planifi-
cació de la recerca, l’anàlisi propi i del 
mercat laboral actual o la manera de 
millorar les eines per oferir la nostra 
candidatura. Aquest curs ajudarà els 
assistents a afrontar aquest nou repte 
de la seva carrera professional.

Convocatòries:  3 i 4 de març de 2015, 
de 10 a 14 h

Lloc:   Aula de la 3a planta del Col·legi. 
Consell de Cent, 365.

Simulació d’entrevistes de selecció

L’entrevista de selecció és un moment 
decisiu per aconseguir el lloc de treball 
desitjat, i aquest taller reforça estratè-
gies i recursos enfocats a l’èxit en les 
entrevistes. La sessió, d’estil pràctic, 
inclou una part d’entrenament i autoob-
servació.

Convocatòries:  11 i 12 de març de 
2015, de 10 a 14 h

Lloc:   Aula de la 3a planta del Col·legi. 
Consell de Cent, 365.

Marca personal i identitat digital  
a la recerca de feina  

En aquest taller, donarem les pautes 
per crear la vostra marca personal i 
saber difondre-la a través de les xarxes 
socials i professionals durant el vos-
traeprocés de recerca de feina.  

Convocatòries:  14 d’abril del 2015, de 
10 a 12 h

Lloc:   Aula de la 3 planta del Col·legi. 
Consell de Cent, 365.

EN COL·LABORACIÓ 
AMB BARCELONA ACTIVA 
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En la línia de fer un Col·legi 
més orientat als col·legiats, 
s’està treballant el projecte 
del nou Club EBCN. Pensat 
com a espai per fer-hi acti-
vitats professionals i soci-
als, serà per a l’ús exclusiu 
dels col·legiats que vulguin 
ser-ne socis i serà un punt 
de trobada dissenyat espe-
cíficament per fomentar la 
participació, la comunicació i 
l’intercanvi de coneixement.

El projecte, presentat per 
l’empresa de disseny d’inte-
riors guanyadora del con-
curs, es basa en la premissa 
d’oferir un espai polivalent, 
atractiu i funcional dotat de 
totes les eines necessàries 
per a les diferents activitats 
que s’hi puguin fer i amb 
versatilitat quant al format i 
els horaris.

ELS ESPAIS
El Club EBCN es distribuirà 
en tres àrees principals: la de 
documentació, la de treball i 
la de la cafeteria. Cadascuna 

podrà funcionar de manera 
independent o unir-se a les 
altres mitjançant un sistema 
de murs mòbils, en funció de 
les necessitats i la classe d’es-
deveniment. A banda, hi ha 
una quarta àrea, la terrassa, 
que actuarà com un valuós 
comodí durant el bon temps 
i que potenciarà la funciona-
litat de la resta d’àrees. 

La zona de la cafeteria 
estarà situada just a l’entra-
da de l’espai i està equipada 
amb una màquina de ven-
ding on es podrà prendre 
un cafè o fer un mos, sol o 
amb companys, i amb un 
expositor per a la premsa 
diària. També és previst de 
poder-hi dinar mitjançant 
un servei de càtering. 

La zona de documentació 
és concebuda com un espai 
més íntim i confortable on 
els col·legiats podran gau-
dir de la lectura (premsa, re-
vistes tècniques, llibres es-
pecialitzats) o d’uns minuts 
de descans i reflexió abans 
de continuar la jornada.

La zona de treball esta-
rà equipada amb tauletes i 
amb ordinadors portàtils per 
a consultes en línia sobre 
qüestions tècniques, de ma-
nera que es pugui utilitzar 
com a zona de treball indi-
vidual. Els col·legiats també 
hi tindran taules per fer pe-
tites reunions. La versatilitat 
del mobiliari farà que, vari-
ant-ne la disposició, la zona 
es podrà utilitzar per a altres 
activitats, com ara conferèn-
cies, tallers o cinefòrums. 

Entre la zona de documen-
tació i la de treball hi haurà 
un espai dedicat a exposar els 
últims avenços tecnològics 
d’interès per als col·legiats, 
com per exemple una impres-
sora en 3D. També hi haurà 
una pantalla LED i una altra 
per a projeccions. 

ELS MATERIALS
Ateses les característiques 
arquitectòniques i la singu-
laritat de l’edifici on hi ha la 
seu del Col·legi, s’ha abor-
dat el projecte amb la idea 
d’utilitzar pocs materials 
i escollits per potenciar la 
versatilitat dels espais. Els 
materials que s’hi utilitza-
ran i els seus acabats estan 
pensats per crear ambients 
funcionals, actuals, austers, 
però alhora acollidors.

El projecte s’ha progra-
mat per poder-lo inaugurar 
abans de l’estiu i començar a 
ser operatiu amb un progra-
ma d’activitats a partir del 
setembre d’enguany. n

La terrassa 
del Col·legi 
formarà part 
de l’espai 
destinat al 
Club EBCN.

El Club EBCN obre les portes abans d’estiu
MARTA MARTÍ l Gerent del Col·legi



11

Sprint Copy, empresa de comunicació grà-
fica, ofereix a tots els col·legiats un 10% de 
descompte en els seus serveis d’impremta 
digital i òfset, autoedició d’originals, dis-

seny gràfic, retoc de fotografies, cartelleria 
electrònica (gran format), vinils, impressió 
de CD/DVD i recollida i lliurament a domi-
cili per a encàrrecs superiors a 200 euros, 
entre altres serveis. Si voleu més informació, 
consulteu www.sprintcopy.com, truqueu al 
934 46 39 00 o envieu un correu electrònic a 
sp@sprintcopy.com n

Eina, empresa d’inserció laboral “No a l’atur”, 
ha creat i posat en funcionament un servei de 
destrucció confidencial de documentació. 

Eina ofereix dos descomptes als col·legiats: 
— 72% de descompte sobre el preu de la des-
trucció esporàdica fins a 500 kg.
— 32% de descompte sobre el preu de la des-
trucció mensual mitjançant contenidors.

Descomptes aplicats durant tot l’any i que 
no s’afegiran a uns d’altres promocions. Més in-
formació a www.eina-inserciolaboral.org n

Aparca&go és una alternativa econòmica i 
còmoda per aparcar a Barcelona i Madrid. 
Aparca&go ofereix un 12% de descompte en 
aparcaments de “viatges” (aeroport de Barce-
lona, Sants i Atocha) als col·legiats i als seus 
familiars directes i 10 € d’aparcament gratuït 
al servei d’aparcaments públics de rotació.

Per gaudir d’aquests descomptes cal in-
dicar el codi promocional “Colcat2” en el mo-
ment de registrar-se en el servei. Més informa-
ció a www.aparcandgo.com n

CONVENIS
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Gran festa de Reis al Col·legi
El 5 de gener, vigília de Reis, la seu  
d’ENGINYERS BCN va rebre la visita d’un 
patge reial i de la seva ajudanta. Fills, 
nebots i néts dels col·legiats i dels treba-
lladors del Col·legi van gaudir d’una di-
vertida jornada festiva amb un esmorzar 
a primera hora del matí i a continuació un 
espectacle de titelles fet per la companyia 
Galiot Teatre. En acabat, els nens van co-
nèixer el patge reial enviat pels mateixos 

Reis d’Orient, a qui van poder lliurar en 
persona la seva carta.

CAP NEN SENSE JOGUINA
El Col·legi, que organitza aquesta festa 
des de ja fa nou anys, va aplegar, un any 
més, una vuitantena de joguines noves 
per a la campanya de la Creu Roja “Cap 
nen sense joguina”, que es distribueixen 
entre els nens malalts i sense recursos. n

  
Esmorzar a la 
cafeteria del 
Col·legi.

  
Sessió de 
maquillatge 
per als nens.
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  La 
companyia 
Galiot 
Teatre va 
representar 
l’obra 
Animalons.

  Més d’una 
trentena de nens 
van saludar al 
patge reial i li van 
lliurar la carta.



COMISSIONS

Comissió de Medi Ambient i Seguretat Industrial (CMAS)

El setembre de 2014, l’Àrea 
d’Energia de la CMAES es 
va convertir en la Comissió 
d’Energia, i, a partir d’oc-
tubre del mateix any, la 
Comissió de Medi Ambient 
i Seguretat va passar a ser 
la CMAS. Destinada a res-
ponsables i tècnics de pre-
venció, directors, gerents, 
responsables de sistemes de 
gestió, professionals amb 
competències en seguretat 
i salut, i gestió ambientals, 
us convidem a apuntar-vos 
a la Comissió i assistir a les 
reunions, cada tercer di-

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

Miquel  
Elcacho, 
president, 
i Claudia 
Álvarez, 
vicepresidenta.
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ACTIVITATS

El 18 de gener, la Comissió de Joves 
Enginyers va organitzar una sortida 

cultural a la maternitat d’Elna, a la 
Catalunya Nord. Assumpta Montellà, 
autora del llibre La Maternitat d’El-
na (Ara Llibres) i de mitja dotzena 
de títols més relacionats amb la 
Guerra Civil i l’exili republicà, va ser 
la guia de l’expedició, formada per 
uns 40 assistents. Es va visitar el 
cementiri dels espanyols i el camp 
de concentració d’Argelers, el po-
ble de Cotlliure i la tomba del poeta 

Visita a la maternitat d’Elna 

Foto de família 
dels assistents 
a les portes de 
la maternitat 
d’Elna.
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Antonio Machado, on van aturar-se 
a llegir alguns dels seus millors  
poemes.

A continuació van visitar el po-
ble d’Elna, situat al nord-oest de la 
platja d’Argelers, i l’antiga mater-
nitat d’Elna, on la suïssa Elisabeth 
Eidenbenz va ajudar a donar a llum 
597 infants fills d’exiliades espanyo-
les i de dones jueves que fugien de 
l’avanç de l’extermini nazi. n

marts de mes, per partici-
par en les activitats i tractar 
dels temes existents.

La CMAS té la missió 
d’ajudar, informar i asses-
sorar el Col·legi, analitzar i 
desenvolupar aspectes rela-
cionats amb el treball pro-
fessional, així com proposar  
iniciatives d’actuació, for-
mació, novetats legislatives, 
etc.

FITXES DE SEGURETAT 
DE MÀQUINES
El 2013, a proposta de la 
CMAES i mitjançant l’Insti-

tut d’Estudis de la Segu-
retat (IDES), la Comissió 
va elaborar unes fitxes 
de seguretat de màquines 
amb l’objectiu de reduir el 
risc d’accident, complir la 
normativa de PRL vigent 
amb l’aplicació d’unes es-
pecificacions pràctiques 
i concretes, i destinar-les 
al públic, fins i tot a no  
experts.

Amb un equip de qua-
tre experts, un d’ells 
membre de la Comissió, 
van elaborar-se dues fit-
xes que van ser presenta-
des durant el XVI Fòrum 
de la Seguretat. Arran 
d’això, durant el 2014 es 
va elaborar, mitjançant 
l’IDES, una guia de se-
guretat de deu màquines 
destinada al sector metal-
lúrgic de Foment del Tre-
ball Nacional. n
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“És molt gratificant aconseguir  
millorar l’entorn energètic de la gent”
Cristian Suñé,  
enginyer tècnic industrial, col·legiat i gerent d’EFG Serveis

RETRAT PROFESSIONAL

“L’any passat vaig fer 
l’auditoria energètica d’un 
sistema d’enllumenat públic 
del municipi de Sant Pere de 
Vilamajor, que té més de 1.800 
punts de llum, conjuntament 
amb l’empresa Watt Solar”, 
ens explica orgullós. També 
va col·laborar amb l’empresa 
Solar Tradex, especialista en 
monitoratge d’energia, en un 
projecte per a l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

TREBALL COL·LABORATIU
L’any 2010, va decidir fer  
un salt i després de cursar un 
màster en eficiència energèti-
ca a l’IL3 de la Universitat de 
Barcelona, es va establir pel 
seu compte com a enginyer 
en exercici lliure. Aquesta 
nova experiència el va portar 
a desenvolupar “una manera 
de treballar col·laborativa”. 
“Som unes quantes empre-
ses i alguns professionals  
experts en eficiència energèti-
ca, que compartim les feines 
que ens arriben”, ens explica. 

Va estudiar a l’Escola 
Industrial de Barcelona 
i de seguida s’hi va sen-
tir molt còmode. A l’hora 
d’especialitzar-se, va tirar 
cap a la mecànica: “Era el 
tema que dominava més en 
aquell moment”, conclou. I 
és que va aconseguir la ter-
cera millor nota.

Quan va acabar la carre-
ra, va començar en una pe-
tita empresa de torns i me-
canitzats com a estudiant 
en pràctiques. Després de 
passar uns quants mesos a 
Irlanda aprenent anglès, va 
anar a parar a Bañacril, SA, 
una empresa familiar que es 
dedica a fabricar productes 
sanitaris. Allà va progressar 
molt i en va esdevenir direc-
tiu tècnic.

Però la bombolla immobi-
liària va esclatar i va esqui-
txar totes les empreses que 
focalitzaven l’activitat en 
el sector de la construcció. 
“Llavors em vaig fer la meva 
anàlisi de competències 
d’una manera inconscient”, 

assegura. “El meu futur el 
tinc claríssim”, afirma, i és 
que ara ja fa gairebé quatre 
anys que treballa com a en-
ginyer en règim d’exercici 
lliure i centrat en qüestions 
relatives a l’eficiència ener-
gètica. Fa auditories energèti-
ques, assessorament ener-
gètic, monitoratge i telegestió 
d’energia, entre més tasques, 
i “sempre et fa la sensació que 
millores l’empresa que t’ha 
contractat, o que els facilites 
la gestió, perquè aconseguei-
xes reduir despeses”, explica 
en Cristian Suñé. “La meva 
feina és més gratificant, per-
què millores l’entorn ener-
gètic”, conclou. n
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ANNA CARRIÓ l Text

Passió per l’energia
Tot i que al començament es va decantar per la mecànica, Cristian 
Suñé té molt clar que l’energia és el que, realment, l’omple 
professionalment. Actiu, emprenedor i optimista, va tenir la 
valentia de canviar el rumb de la seva trajectòria en un moment en 
què trobar feina era molt complicat. Actualment, no es planteja un 
futur professional allunyat de projectes relacionats amb l’eficiència 
energètica. n

La seva 
feina ajuda 
l’empresa que 
el contracta a 
reduir despeses 
i a gestionar 
l’energia



Circutor, SA, té la seu a 
Viladecavalls (Barcelona) 
i disposa de sis centres 
productius a Espanya, un  
a la República Txeca i un a 
l’Argentina.



D
Des del punt de vista de la 
presidència d’una empresa 
de llarga trajectòria i èxit 
reconegut, com veu la situa-
ció de la indústria catalana 
a dia d’avui?
Jo diria que ens anem recupe-
rant. El 2014 ja va ser millor 
que el 2013, que ja vam créi-
xer una mica. No es pot dir que 
hàgim sortit de la crisi, però a 
poc a poc anem cap amunt.

La situació de l’euro respec-
te del dòlar pot ser positiva 
per a les exportacions...
Certament, però la competiti-
vitat pel canvi de divisa triga 
a notar-se.

Quins punts forts i quins 
punts febles veu en la indús-
tria catalana?
Tenim alguns punts forts, 
com ara un teixit industri-
al molt ben preparat. A més, 
és fàcil de trobar bons pro-
fessionals de tots els àmbits. 

Aquí mateix, a Circutor, 
tenim molts universitaris 
estrangers en pràctiques i 
veig que els nostres no te-
nen res a envejar-los. Per al-
tra banda, tenim algun punt 
feble, com ara que tenim 
poca indústria gran i que 
continua fallant la comuni-
cació entre la universitat i  
l’empresa. Les empreses tre-
ballem i fem coses pensant 
en el client, mentre que la 
universitat treballa a llarg 
termini i amb una certa abs-
tracció. Som en un món que 
es guanya més per velocitat 
que no per tecnologia, i això 
la universitat no ho entén.

Com ha afectat la situació 
econòmica dels últims anys 
a Circutor i quines perspec-
tives té aquesta empresa?
El darrer any Circutor ha tor-
nat a créixer a Espanya, cosa 
que no passava des del 2008. 
Pel que fa a les exportacions, 

tot i la crisi, sempre hem anat 
creixent, i sort n’hem tingut, 
d’això, fins al punt que hem 
fet uns pressupostos amb un 
creixement de dos dígits, i 
confio que es compliran. Això 
és gràcies a dues circumstàn-
cies: el creixement a Espanya 
i el fet que el camp de l’ener-
gia es mou arreu del món, 
cosa que és una oportunitat 
per a nosaltres.

Pel que fa a la legislació es-
panyola, no sembla que ens 
movem en la mateixa direc-
ció que la major part de paï-
sos desenvolupats, perquè 
es posen moltes dificultats 
a les energies renovables. 
Com els afecta, això?
En primer lloc, per sort, a 
Espanya l’àmbit de les reno-
vables no era un negoci im-
portant per a nosaltres. En 
segon lloc, efectivament, con-
fio que els legisladors sabran 
entendre l’oportunitat de les 

El 1973, quan encara ningú no parlava d’estalvi energètic, naixia Circutor, una 
empresa de components elèctrics i electrònics que aportava solucions en aquest 
àmbit. Fruit de l’esforç constant en innovació, avui és una de les principals 
empreses mundials en el disseny, fabricació i comercialització d’equips 
d’eficiència energètica. Ramon Comellas, el seu president i fundador, veu el futur 
amb optimisme. “La crisi remet”, afirma. “A Catalunya tenim un teixit industrial 
molt ben preparat i, en el sector energètic, les renovables ja són rendibles.” 

Ramon Comellas, president i fundador de Circutor, SA, i col·legiat

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

“ “el que el
abans que ell ho sàpiga

1717

Innovar és fer
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ENTREVISTA

ció de Circutor a l’estal-
vi d’energia i l’eficiència  
energètica?
L’aportació més important 
és que hem intentat crear la 
consciència que es pot estal-
viar energia elèctrica, cosa 
de la qual el 1973 no parla-
va ningú. Els primers anys, 
ens vam dedicar molt a la 
compensació de l’energia re-
activa. Després va venir el 
gran canvi de la introduc-
ció de l’electrònica en els es-
tris de mesura. A poc a poc,  
s’ha introduït el concepte de 
la qualitat de la xarxa elèctri-
ca, sobretot la tensió. Avui es 
va millorant en l’àmbit de la 
forma d’ona... Amb la xarxa 
elèctrica passa com amb els 
rius: cada cop van més bruts, 
però els volem cada vegada 
més nets...

A totes aquestes qüestions 
hi han anat donant resposta 
gràcies a una gran capacitat 
d’innovació. Quina ha estat 
la seva estratègia?
Miri, hi ha tres maneres de 
fer-se un lloc en el mercat: ser 
el més barat, però així t’arru-
ïnes; ser el millor, però això 
és molt complicat i sempre es 
relaciona més amb la marca 
que no pas amb el producte, 
i ser diferent, i això és el que 
vam intentar. També el fet 
de ser molt a prop del client 
i aportar-li solucions noves i  
eficients.

Què és, per a vostè, la inno-
vació?
Molt senzill: és fer el que ne-
cessita el client abans que ell 
ho sàpiga.

Avui, quina és la seva políti-
ca d’innovació? Com s’orga-
nitza l’empresa amb relació 
a la innovació?
D’entrada, destinem el 8% de 
la nostra facturació a R+D i  
a la innovació. Val a dir que el 
producte elèctric no és el ma-
teix que el producte electrò-
nic. Aquest segon té un cicle 
de vida curt, d’uns quatre o 
cinc anys i, per tant, reque-
reix innovació contínua, per-
què, si no, perds el tren. Amb 
tot, la millora contínua, que 
té més a veure amb l’R+D, no 
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renovables i espero que el sen-
tit comú s’imposarà a casa  
nostra.

Cap a on creu que anirà l’àm-
bit de l’energia?
Una de les coses que ha canvi-
at és que les renovables ja són 
rendibles, sobretot la fotovol-
taica, que és fàcil d’utilitzar. 
L’autoconsum es va imposant, 
i penso que la xarxa elèctrica 
del futur serà com Internet, 
amb una infinitat de petits 
mòduls productors. La xarxa 
elèctrica del futur no submi-
nistrarà, sinó que equilibrarà. 
Però perquè això s’acabi impo-
sant cal canviar de sistema, i 
això no és fàcil.

Amb aquests més de 40 
anys d’existència, quina 
creu que ha estat l’aporta-

“Confio que 
els legisladors 
sabran entendre 
l’oportunitat de 
les renovables 
i espero que 
el sentit comú 
s’imposarà a casa 
nostra”
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s’ha de confondre amb el pro-
ducte nou, que sí que té a veu-
re directament amb la innova-
ció. Tot sovint, l’R+D s’acaba 
menjant la innovació. Per 
això, ara tenim un petit equip 
de gent dedicat exclusivament 
a pensar productes nous que 
després l’R+D estudia per ex-
plorar-ne la viabilitat.

Què ha de tenir un profes-
sional per estar en aquest 
equip?
Aquesta és una feina molt cre-
ativa. Sobretot s’ha d’anar amb 
els ulls ben oberts pel món i no 
tenir gaires prejudicis. Una de 
les coses més importants per-
què la innovació funcioni en 
una empresa és que les perso-
nes que s’hi dediquen han de 
tenir dret a equivocar-se.

Al llarg d’aquests quaranta 
anys, quins han estat els ele-
ments més innovadors que Cir-
cutor ha posat en el mercat?
L’empresa va començar dis-
senyant i fabricant el primer 
sistema diferencial de recon-
nexió automàtica a tot el món. 
Així vam començar. Això, ara 
ho té tothom, però aleshores 
ningú, i a ningú no se li havia 
acudit. Potser, però, el primer 
aparell realment nou el vam 
fer als anys 80. Es tracta d’un 
giny que calculava automàti-
cament l’energia reactiva.
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També van ser pioners en 
l’àmbit de la internaciona-
lització. Ha estat un recorre-
gut gaire difícil, sobretot te-
nint en compte que en el seu 
moment el made in Spain no 
era, segurament, la millor 
carta de presentació?
Al principi sí que s’havien 
de fer esforços per explicar 
que aquí també es feien les 
coses bé. Quan vaig comen-
çar a anar pel món, sempre 
havia d’explicar, per exemple, 
que érem el cinquè productor 
mundial de cotxes. Després 
amb l’entrada a la Unió Euro-
pea tot això va canviar. Avui ja 
no és un handicap.

Recorda quins van ser els 
primers passos per sortir a 
vendre a l’estranger?
Oi tant! Va ser l’any 1984. 
Vam identificar els nostres 
competidors principals, que 
eren els italians, i aquell any 
vam decidir anar a la fira 
de Milà. Allà vam veure què 
passava a fora i com es veia 
el nostre producte. A partir 
d’aleshores, vam començar a 
tenir clients a fora, a buscar 
distribuïdors i, a poc a poc, a 
obrir delegacions, a establir 
partners, etcètera. I sort d’ai-
xò. El 2009, sense exportació, 
hauríem patit molt.

Parlem de la nova factura 
elèctrica i la implantació 
dels nous comptadors intel-
ligents. Quina és la partici-
pació de Circutor en tot això?
Nosaltres fem comptadors 
intel·ligents, però no és el nos-
tre principal factor estratègic, 
avui. Tot això canviarà encara 
molt. Som enmig d’un canvi 
i estem expectants per veure 
cap a on anirà la cosa. Penso 
que, finalment, s’imposaran 

els comptadors basats en les 
xarxes sense fil.

Com creu que afecta o pot 
afectar l’actual situació polí-
tica catalana a Circutor o a 
altres empreses catalanes?
Jo crec que no l’afecta i que a 
fora, en realitat, no els preocu-
pa gaire. Jo, a la gent de Cir-
cutor, sempre els dic que l’im-
portant és plantejar-se cada di-
vendres què passaria el dilluns 
següent si Circutor tanqués. 
Els clients ens trobarien a fal-
tar? Si la resposta és sí, podem 
estar tranquils. El que és im-
portant és col·locar un bon pro-
ducte en el mercat.

Quin ha estat el secret de la 
llarga trajectòria, i de l’èxit, 
de la seva empresa? 
L’únic secret és que amb el 
meu soci, Ramon Pons, no 
vam fer mai una empresa per 
guanyar diners, sinó per solu-
cionar mancances del mercat. 
Amb en Ramon Pons no hem 
parlat mai de diners, sem-
pre hem parlat de productes. 
Aquest és l’èxit de Circutor. n
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 LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ 
 
Em podria revelar 
quin és el principal 
factor que contribueix 
a l’èxit d’una empresa 
de l’àmbit tecnològic?

Li diré que l’èxit d’una 
empresa sempre ve de la 
seva gent. Una empresa 
són les seves persones, 
en qualsevol àmbit, no 
solament el tecnològic. 
Tenir un equip motivat 
és la clau de tot. n 

“L’autoconsum 
es va imposant, 
i penso que la 
xarxa elèctrica 
del futur serà 
com Internet, 
amb una infinitat 
de petits mòduls 
productors”



=
=

=

Borja Casamitjana, director de 
Torribas, una de les principals 
distribuïdores de patata de l’Estat, 
a les instal·lacions de l’empresa a 
Mercabarna.



E
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Els principals reptes de 
l’enginyeria en el sector ali-
mentari són garantir la qua-
litat dels aliments i la seva 
seguretat, la conservació 
dels productes i la innovació 
tecnològica. Però com ajuda 
l’enginyeria de l’alimentació 
a mantenir la qualitat dels 
aliments? Es tracta d’un sec-
tor en què les enginyeries 
mecànica, elèctrica i infor-
màtica tenen un pes decisiu, 
però la logística i el respec-
te al medi ambient també hi 
tenen un paper rellevant. És 
més, sense la seva compene-
tració no es podria consoli-
dar un procés industrial de 
producció d’aliments.

L’ENGINYER D’ALIMENTS
Els aliments, quan entren 
en contacte amb l’aire, s’al-
teren amb el temps i canvien 
el seu aspecte, olor i gust. 
És el torn de l’enginyer 
d’aliments, que es concentra 
en el disseny de la indústria 
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ANNA CARRIÓ  l  Text    JACK RISTOL  l  Fotografia

del Parc de Recerca de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i catedràtic 
de Tecnologia d’Aliments de 
la UAB, va assenyalar que 
aquest fet queda demostrat 
amb l’anàlisi de les dades 
econòmiques del sector, que 
ha passat a ser el primer a 
Catalunya, malgrat la cri-
si. Tot i així, “encara queda 
molta feina per fer”, va sen-
tenciar Guamis, i va afegir 
que a Catalunya “només 
140 de les 605 empreses 
importants fan activitats 
d’R+D”.

Les tecnologies emer-
gents de conservació i en-
vasatge d’aliments i la pro-
ducció i l’automatització 
acaparen part de l’atenció 
de la indústria alimentària, 
que ha d’adaptar-se a una 
demanda mundial. L’objec-
tiu de les empreses que ma-
nipulen aliments és aconse-
guir una qualitat excel·lent 
a un preu raonable i ga-

L’aparició de les llaunes de conserva o la refrigeració mecànica durant la  
primera meitat del segle XIX a Europa van impulsar la distribució d’ali-
ments i van fomentar l’aparició d’indústries alimentàries. Aquestes noves 
indústries tenien unes necessitats que l’enginyeria química no podia cobrir. 
Així neix, a principi del segle XX, l’enginyeria alimentària moderna que, 
actualment i gràcies a la investigació, millora els processos, controlant la 
cadena alimentària i aportant aliments de qualitat.

agroalimentària i de pro-
cessos de producció, i en 
el control de qualitat de la 
indústria. Obtenir oli de lla-
vors, licor, dolços, eliminar 
l’olor desagradable, desmi-
neralitzar l’aigua o pasteu-
ritzar els aliments líquids, 
són alguns dels resultats 
que s’aconsegueixen des-
prés d’aplicar tècniques 
com l’extracció, la destil-
lació, l’adsorció, l’intercan-
vi iònic, la pasteurització o 
la cristal·lització.

LA SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA
Els avenços tècnics i d’engi-
nyeria han donat una nova 
dimensió a l’alimentació, la 
base de la nostra existèn-
cia. ENGINYERS BCN va 
organitzar el passat mes 
de novembre una jornada 
sobre la qualitat i les ten-
dències en l’alimentació 
en la qual Buenaventura 
Guamis, director general 

L’enginyeria
de l’alimentació
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rantir per sobre de tot la 
seguretat alimentària. Els 
microorganismes, com els 
bacteris i els paràsits, així 
com els excessos de tempe-
ratura, humitat, llum, oxi-
gen o simplement el temps, 
provoquen canvis físics i 
químics que alteren la con-
sistència o la textura dels 
aliments. Processos com 
l’envasatge al buit, la deshi-
dratació, la refrigeració, la 
congelació, l’esterilització 
per calor, la pasteurització i 
els additius ajuden a la con-
servació dels aliments. Això 
demana un tractament i 
una conservació menys 
agressius i més efectius en 
contra d’enzims, microor-
ganismes i patògens amb 
un consum energètic més 
petit. 

Es fa difícil trobar un es-
tàndard de procés industri-
al en la indústria alimentà-
ria, però el que sí que es pot 
afirmar és que “tots els pro-
cessos han d’estar orientats 
a la consecució d’un produc-
te de qualitat i a garantir 
la seguretat alimentària, i 

això, fonamentalment, de-
pendrà de si s’ha garantit la 
qualitat de les matèries pri-
meres”, ens explica Francis-
co Barbero Arias, enginyer 
industrial de Leng-d’Or, em-
presa espanyola producto-
ra i distribuïdora d’snacks, 
instal·lada a Castellbisbal, 
i amb seus als Estats Units i 
Singapur.

CONSERVACIÓ 
I INNOVACIÓ
En el desenvolupament de 
productes destinats al con-
sumidor final, el sector 
necessita evolucionar, tro-
bar noves matèries prime-
res i productes intermedis 
que millorin la cadena de  
producció. És el cas dels pro-
ductes nutricionals i funci-
onals, productes altament 
tecnològics que aporten un 
valor afegit. La modificació 
genètica, la producció de 
bactericides (necessaris per 
evitar el creixement de bac-
teris no desitjats en produc-
tes làctics, entre d’altres) 
i l’obtenció de substàncies 
d’origen natural que han 

permès l’aparició de nous 
conservants naturals, en 
són un exemple. 

“La major part d’allò 
que mengem i bevem té 
dies, setmanes, mesos, fins 
i tot anys”, afirma Maria 
Ruz, subdirectora general 
de Leng-d’Or, i afegeix que 
“s’han ideat diversos mè-
todes per conservar els ali-
ments i que es mantinguin 
en condicions de ser inge-
rits, com el recobriment dels 
productes amb abundant 
sal”. Barbero Arias afegeix: 
“Després d’un procés de  
selecció, control i emma-
gatzematge de les matèries 
primeres, els processos ini-
cials (neteja, cocció, o deshi-
dratació, entre d’altres), els 
de mescla, transformació, 
formació, assecat, adequa-
ció tèrmica, expansionament, 
extrusió, temperament, afegi-
ment d’additus, aromatització 
i envasatge, constitueixen 
els procediments industri-
als bàsics en la nostra in-
dústria”. Aquesta empresa 
investiga i innova constant-
ment, i aconsegueix produc-

Les tecnologies 
emergents de 
conservació 
i envasatge, 
la producció i 
l’automatització 
acaparen part 
de l’atenció de 
la indústria 
alimentària.

L’enginyeria 
alimentària té 
com a objectiu 
garantir la 
qualitat i 
la seguretat 
alimentària, 
la conservació 
del producte 
i la innovació 
tecnològica
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tes a la mida dels mercats de 
tot el món. 

Els objectius de qualitat 
i seguretat alimentària es-
tablerts pels diferents orga-
nismes internacionals (com 
l’ISO 9000 o l’ISO 22000) 
o pels seus clients, continua 
Barbero Arias, “són traslla-
dats a tots els estaments de 
la nostra empresa”. Des de fa 
cinquanta anys, Leng-d’Or 
fabrica diferents gammes 
de productes d’aperitiu amb 
una tecnologia pròpia d’úl-
tima generació. Fent un 
repàs de la seva història, 
veiem que aquesta empre-
sa, que a l’inici basava la 
seva producció en mètodes 
artesanals, va crear, l’any 
1987, la primera patata xip 
baixa en greixos/calories 
del mercat d’snacks, una 
novetat mundial que relaci-
onava aquest producte amb  
els conceptes de light i de 
salut. Leng-d’Or va passar 
d’una elaboració artesanal a 
una producció altament in-
dustrialitzada que s’adapta a 
una demanda específica, si-
gui d’un client o del mercat  
mateix.

MERCABARNA: ON ES 
TROBEN L’ENGINYERIA I 
L’ALIMENTACIÓ
A Catalunya, com a la res-
ta de l’Estat, el consum de 
productes frescos és la base 
de l’alimentació, i en aquest 
sentit, “Mercabarna és un 
model de mercat d’abasti-
ment”, assegura Lluís Al-
berich, director de Mitjans 
i Serveis de Mercabarna. 
Però, com es manté la quali-
tat dels aliments en un gran 
centre logístic com aquest? 
“Mirem de mantenir el pro-
ducte a la temperatura ade-

quada, en el seu estat origi-
nal”, explica Alberich. I és 
que de les més de 700 em-
preses que hi ha a Merca-
barna, un 60% utilitza fred 
convencional o congelat. A 
més, en el seu recinte hi ha 
importants empreses logís-
tiques de fred i grans frigo-
rífics d’ús públic, que afavo-
reixen la conservació dels 
aliments que hi arriben. 
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El sector de l’alimentació és un dels àmbits que con-
sumeixen més fred industrial. La necessitat de com-
plir els requisits internacionals sobre les emissions 
de CO2 ha posat l’enginyeria al servei de la indústria 
alimentària per garantir la congelació i la refrigeració 
que necessiten els aliments, i per avançar cap a l’auto-
suficiència energètica. “Som uns grans consumidors 
de fred”, diu Lluís Alberich, director de Mitjans i Ser-
veis de Mercabarna. I és que aquest recinte de la Zona 
Franca té la concentració més gran de l’Estat en fred 
industrial (800.000 m3).

En aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona, Merca-
barna i l’empresa Ecoenergies Barcelona han signat un 
conveni per desenvolupar el projecte de creació d’una 
xarxa centralitzada de fred que permetrà proveir les 
instal·lacions frigorífiques de les empreses de Merca-
barna, reduir les emissions de CO2 i estalviar energia 
i despeses. Aquest projecte, pioner als mercats majo-
ristes d’arreu del món i únic a l’Estat, fixa aprofitar el 
fred residual que es genera amb la regasificació del gas 
natural liquat al port de Barcelona. n

Consumidors de fred industrial

Parades a 
Mercabarna. 
A Catalunya, 
el consum 
de productes 
frescos és 
la base de 
l’alimentació. 
L’enginyeria 
fa grans 
aportacions per 
optimitzar els 
recursos hídrics 
i garantir-ne  
la conservació.

En aquest entorn, l’enginye-
ria fa grans aportacions i 
desenvolupa tecnologies im-
prescindibles per optimitzar 
els recursos hídrics i d’al-
tres nutrients de la mane-
ra més eficient possible. La 
innovació i la diferenciació 
són dos elements clau que 
aporten valor als productes 
que consumim. Nice Fruit 
ho ha aplicat al peu de la 



lletra i ha creat un sistema 
pioner de conservació sense 
destruir l’estructura mole-
cular de la fruita. El sistema 
ideat per aquesta empresa 
ubicada a Mercabarna per-
met collir la fruita i la ver-
dura en el moment òptim de 
maduració per protegir-ne 
les propietats, a diferència 
d’altres empreses, que pro-
cessen la fruita i treballen 
el producte quan encara és 
molt verd. El procés de ne-
tejar, pelar i tallar la fruita  
no és tan diferent del que 
segueixen altres plantes si-
milars. Un cop entrada a la 
cambra, és tractada amb aire. 
El president de Nice Fruit, 
José María Roger, lluny de 
revelar el secret, afirma que 
en aquell moment ja es pot 
congelar. Fins al moment de 
la seva descongelació, que 
pot ser tres anys després, la 
fruita no perd aigua, la seva 
estructura resisteix a l’im-
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pacte tèrmic i les fibres no 
s’alteren.

Segons dades d’aquest 
mercat d’abastiments, l’any 
2013, només als mercats 
centrals i a l’escorxador 
ubicats al recinte, es van 
comercialitzar més 
d’un milió de tones 
de fruita i horta-
lisses, 75.000 
tones de peix 
i marisc, 
22.000 tones 
de carn sacri-
ficada i 11 mili-

ons d’unitats de flors, plantes 
i complements. Aquestes da-
des demostren la necessitat 
de garantir que un producte 
alimentari sigui segur per 
al consumidor. Aquí entra 
en joc la seguretat alimentà-
ria. “Cada dia, vint inspectors 
de l’Agència de Salut Pública 
de l’Ajuntament de Barce-
lona, que estan instal·lats 
aquí, a Mercabarna, recorren 

el mercat i l’escorxador 
per garantir 

aquesta se-
guretat ali-
mentària i 

a s s e g u -
r a r 
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Els productes 
nutricionals 
i funcionals, 
altament 
tecnològics, 
són el resultat 
de l’evolució 
del sector, 
uns productes 
que milloren 
la cadena de 
producció

Fase 1:  aplicació dels instruments de control per clas-
sificar els productes segons la seva forma i la 
seva qualitat. 

Fase 2:  els aliments se sotmeten a una temperatura 
adequada, s’hi afegeixen additius per allar-
gar-ne la vida, si cal, o s’inicia el procés de  
neteja. 

Fase 3:  fase de processament. En aquesta fase cal tenir 
en compte els materials que entren en contac-
te amb l’aliment, així com el transport durant 
el recorregut per les línies d’envasatge, per tal 
d’evitar el contacte amb substàncies que poden 
alterar-ne la qualitat. 

Fase 4:  eliminació dels microorganismes dels aliments 
per evitar el risc de contaminació. 

Fase 5: envasatge i embalatge.
Fase 6: emmagatzematge i distribució.

Exemple d’un procés industrial  
en la indústria alimentària

Nice Fruit 
ha creat un 
sistema pioner 
de conservació 
que permet 
recollir la 
fruita en el 
moment òptim 
de maduració 
i conservar-ne 
l’estructura 
molecular.
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la traçabilitat del producte, 
és a dir, documentar tot el 
recorregut d’un produc-
te, des del seu origen fins 
al consum final”, descriu  
Alberich. 

Les 90 hectàrees que 
ocupa Mercabarna a la Zona 
Franca de Barcelona acu-
llen més de 700 empreses 
especialitzades en l’elabora-
ció, la comercialització, la 
distribució, la importació 
o l’exportació d’aliments 
frescos, tres mercats majo-
ristes, un escorxador i una 
gran zona d’activitats com-
plementàries (ZAC). Preci-
sament, un dels avantatges 
competitius de Mercabarna 
respecte d’altres polígons 
dedicats a l’alimentació és 
que, a més dels mercats 
majoristes, ha sabut acollir 
empreses que aporten valor 
afegit al producte i al servei 
per al client. Així, al voltant 
dels mercats, s’hi poden tro-
bar empreses que elaboren 
amanides i fruita netes i ta-
llades; peix escatat i tallat; 
broquetes de carn o verdu-
res; vivers i escaldadors 
de marisc; maduradors de 
plàtans; pataters, i impor-
tadors i exportadors d’ali-
ments frescos de tot el món. 

És el cas de Torribas, una 
de les distribuïdores de patata 
més importants de l’Estat. El 
seu director, Borja Casamit-
jana, ha mantingut l’empre-
sa familiar que va començar 
el seu avi. Amb una parada 
i dos magatzems a Merca-
barna, es dedica a la distri-
bució de patates i cebes. Ens 
explica com és d’important 
controlar les condicions am-
bientals per mantenir un 
risc baix per als aliments.  
“La ceba necessita molta 

Els aliments funcionals es van donar a conèixer al 
Japó a la dècada dels anys 1980 sota el terme foods for 
specified health use (FOSHU) i actualment són consi-
derats els aliments del futur. Lluny de ser simples me-
dicaments, estan molt lligats amb l’aplicació de conei-
xements científics i amb els progressos en tecnologia 
alimentària. Entra en joc el concepte de tecnofuncio-
nalitat, que fa referència a l’aplicació de processos tec-
nològics per millorar la funcionalitat dels aliments.
 

L’R+D a Catalunya

“A Catalunya, la indústria alimentària és el primer 
sector econòmic amb 2.600 empreses i una facturació 
de 18.000 milions d’euros a l’any”, va afirmar Buena-
ventura Guamis, director general del Parc de Recerca 
de la UAB, en una conferència organitzada per la Co-
missió de Qualitat i Innovació d’ENGINYERS BCN el 
passat novembre, que tenia per objectiu analitzar la 
qualitat i les tendències de la indústria alimentària.

Segons l’Observatori de Clústers de l’Escola Eco-
nòmica d’Estocolm, Catalunya és el clúster alimentari 
més important d’Europa, però encara hi ha molta fei-
na a fer en el camp de l’R+D. En aquest sentit, el Pla 
estratègic de recerca, innovació i transferència agro-
alimentària de la Generalitat i els 95 grups d’investi-
gació dedicats a la nutrició, la seguretat alimentària i 
els nous aliments i les tecnologies han col·locat el país 
al capdavant en la investigació, tal com va explicar 
Guamis. n

L’alimentació del futur
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ventilació perquè ha de ser 
seca, i la patata ha de ma-
nipular-se amb una claror 
tènue; si no, es torna ver-
da”, explica Casamitjana. 
La innovació i l’adaptació 
a les noves tendències del 
mercat sempre han estat els 
objectius de Torribas. Als 
magatzems de Mercabarna, 
a banda d’una cadena d’en-
vasatge, també hi té una 
depuradora, una estació 
transformadora i una mà-

quina per muntar les caixes 
on apila els productes. Fa 
estrany pensar que enmig 
de tants aparells es pugui 
garantir la qualitat dels ali-
ments que s’hi manipulen. 
“Les màquines funcionen 
amb aire comprimit i elec-
tricitat, i el contacte amb el 
producte és mínim”, acla-
reix Casamitjana, mentre 
ens demostra com apliquen 
uns controls exhaustius de 
qualitat. n



SOSTENIBILITAT

Les PM2,5: uns contaminants 
tan petits com perillosos
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L’aprovació i entrada en 
vigor de la Directiva euro-
pea de qualitat de l’aire no 
va ser fàcil, atesa la forta 
oposició dels països amb 
més problemes de contami-
nació (entre ells, Espanya) 
i dels sectors més contami-
nants (indústria, automoció 
i transports). Finalment, la 
Directiva 2008/50/EC obliga 
els estats membres a situar 
la contaminació per PM2,5 
en zones urbanes a sota de 

20 µg/m3 (micrograms per 
metre cúbic) a partir de l’1 
de gener de 2015. També a 
partir d’aquest dia, els es-
tats membres han d’acon-
seguir el valor límit de  
25 µg/m3 de PM2,5 com a 
mitjana anual per a tot el 
seu territori.

El coneixement cientí-
fic sobre el perill de la con-
taminació per PM2,5 —les 
partícules que, per les seves 
dimensions petites, arriben 

més fàcilment als bronquis 
i als pulmons— va obligar, 
finalment, els representants 
polítics europeus a donar 
llum verd a uns límits que 
encara són relativament 
permissius. En aquest sen-
tit, cal recordar que les di-
rectrius sobre qualitat de 
l’aire publicades el 2005 per 
l’Organització Mundial de la 
Salud (OMS) recomanen no 
superar una mitjana anual 
de 10 µg/m3 de PM2,5.
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La Directiva europea de qualitat de l’aire no va ser aprovada fins a l’abril del 2008 i 
després de gairebé cinc anys de negociacions. Aquesta normativa detallava per primera 
vegada a Europa els objectius de reduir la contaminació mitjançant un dels elements 
més nocius per a la salut de les persones: les denominades PM2,5, unes partícules amb 
un diàmetre inferior a 2,5 µm (micròmetres), que arriben fàcilment a bronquis i pulmons. 

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat

Des de l’1 de 
gener de 2015, 
els estats de 
la UE han 
de situar la 
contaminació 
per PM2,5 en 
zones urbanes 
per sota de 20 
µg/m3.
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Catalunya compleix els límits 
de la Directiva europea 
Les dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya indiquen que 
l’any 2013, l’últim període amb dades disponibles, cap 
de les 40 estacions que controlen els nivells de PM2,5 
no va registrar mitjanes anuals superiors al que fixa la 
Directiva europea que ha entrat en vigor l’1 de gener 
d’enguany. Els nivells més elevats van ser detectats a 
l’estació dels carrers d’Irurita i de Pius XII de Lleida 
amb una mitjana de 20 µg/m3. Les estacions de la plaça 
d’Universitat de Barcelona i del CEIP la Font de Manresa 
van quedar situades en segona posició amb una mitjana 
anual de 18 µg/m3.

En canvi, si s’analitza la qualitat de l’aire de Catalu-
nya amb les directrius de l’OMS (límit de 10 µg/m3) no-
més 6 de les 40 estacions de control van superar la pro-
va: els Torms (6 µg/m3), Montsec-OAM (6 µg/m3), Cap de 
Creus (7 µg/m3), la Sénia-repetidor (8 µg/m3), Tona-IES 
(9 µg/m3) i Tarragona-Bonavista (9 µg/m3). n

L’OMS recordava, fa gai-
rebé una dècada, que “hi ha 
una estreta relació quanti-
tativa entre l’exposició a al-
tes concentracions de PM10 
i PM2,5 i l’augment de la 
mortalitat o morbiditat dià-
ria i a llarg termini”.

L’OPINIÓ CIENTÍFICA
Durant els últims anys han 
estat nombrosos els estu-
dis que confirmen la pre-
ocupació expressada per 
l’OMS. L’agost del 2013,  
per exemple, la revista The 
Lancet Oncology publicava 
un estudi internacional en 
què havia participat Mark 
Nieuwenhuijsen, investiga-
dor responsable del progra-
ma de contaminació atmos-
fèrica del CREAL de Barce-
lona (Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental), 
i que afirmava que “una ex-
posició llarga a la contami-
nació de l’aire per partícules 
augmenta el risc de càncer 
de pulmó fins i tot en nivells 
inferiors als valors límit de 
la Unió Europea”. L’anàlisi 
va trobar que per cada aug-
ment de 5 micrograms per 
m3 de contaminació per par-
tícules fines amb un diàme-
tre de menys de 2,5 micrò-
metres (PM–2,5), el risc de 
càncer de pulmó augmenta 
el 18%, i per cada augment 
de 10 micrograms per m3 
en la contaminació per PM–
10 el risc augmenta el 22%. 

Els resultats d’un estudi 
similar publicat el març del 
2014 a la revista The Lancet, 
una de les publicacions sobre 
medicina més importants del 
món, mostraven que una ex-
posició continuada a PM2,5 
associada a la contamina-
ció atmosfèrica és “l’amena-

París planteja la prohibició 
dels vehicles dièsel el 2020
El 2014 París va viure dos episodis de contaminació dels 
més importants dels últims anys. El pla de xoc presentat 
per l’alcaldessa, Anne Hidalgo, inclou prohibir circular 
amb vehicles amb motor dièsel a partir del 2020, atès que 
els motors que cremen gasoil són una font important 
de contaminació de l’aire per compostos com els òxids de 
nitrogen i les partícules.

França, Espanya i Bèlgica són tres dels països amb 
un percentatge més elevat de vehicles dièsel. En canvi, 
al Japó, que té una experiència molt llarga en el control 
de la contaminació a les ciutats, les vendes de vehicles 
dièsel són insignificants. n

I A MÉS

ça més greu per a la salut”. 
“Les nostres descobertes pa-
lesen que els efectes adver-
sos a la salut es produeixen 
fins i tot en concentracions 
de PM–2,5 molt més baixes 

que el valor límit mitjà anual 
de la UE”, indicava el profes-
sor Rob Beelen, investigador 
de la Universitat d’Utrecht 
i autor principal d’aquest  
estudi. n
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La innovació, necessària per 
rehabilitar instal·lacions

INNOVACIÓ

La rehabilitació d’instal-
lacions ha esdevingut el 
procediment que cal aplicar 
per reactivar un sector molt 
malmès per la crisi i la solu-
ció per no quedar-se enrere 
en l’aplicació de normatives 
noves, materials nous i tèc-
niques noves que permetin 
una millora urbana i una efi-
ciència energètica més gran. 
La darrera edició del Con-
grés Mundial d’Edificació 
Sostenible (World SB 2014), 
que es va celebrar a Barce-
lona el passat mes d’octu-
bre, va propiciar l’elaboració 
del Manifest de Barcelona, 
un document que estableix 
com a objectiu “la reducció 
d’emissions del 77%, tant 
per la via de l’eficiència i l’es-
talvi com per la via de la des-
carbonització de l’energia 
utilitzada per a l’edificació”. 
Aquest manifest també as-
senyala la innovació com un 
dels pilars d’aquesta trans-
formació.

La Unió Europea ja fa 
temps que aposta per la re-
habilitació, tal com va expli-

car sistemes avançats d’aïlla-
ment i impermeabilització. 

En aquest context de re-
habilitació, el Green Building 
Council España (GBCe), una 
associació sense ànim de lu-
cre que agrupa representants 
de tots els agents del sector 
de l’edificació, creu que la re-
habilitació és fonamental en 
aquest sector i per això ha cre-
at l’eina Verde RH, un instru-
ment que permet avaluar les 
intervencions de rehabilitació 
que es facin i quantificar les 
millores ambientals, socials i  
econòmiques. 

Aquesta és una mostra 
de la manera com es pot 
avançar en el camp immens 
de la rehabilitació mitjan-
çant la innovació, així com 
de la necessitat d’invertir 
en sistemes racionals de 
consum d’aigua per deixar 
de malmetre el medi ambi-
ent, o en sistemes d’elevació 
per garantir la seguretat i 
millorar el servei. La inno-
vació és molt rellevant i tal 
vegada sembla que no té el 
suport que li cal. n

car Manuel Segura, director 
de la Setmana de la Rehabi-
litació, de la qual l’any 2014 
es va fer la primera edició 
amb un programa de jorna-
des plenes d’activitats tècni-
ques en diverses ciutats de 
les comarques de Barcelona. 
Professionals de tots els àm-
bits i empreses especialitza-
des també van assistir a la 
Fira de la Rehabilitació per 
divulgar la feina que es fa 
en la rehabilitació d’instal-
lacions.

EL FUTUR IMMEDIAT
Les solucions tèrmiques efi-
cients en instal·lacions ener-
gètiques són una opció en 
aquesta línia de rehabilitació 
a través de la innovació. Les 
mesures que ha establert la 
UE per fer front a l’excessiu 
consum energètic dels nos-
tres edificis comporten con-
siderar la protecció contra 
el sobreescalfament solar, 
donar una ullada a les solu-
cions d’equipament elèctric i 
d’automatització, reconside-
rar l’aïllament tèrmic i apli-

L’estat dels edificis actuals a Catalunya, destinats a la indústria, a oficines o a habi-
tatges, i tota la gamma d’instal·lacions i de màquines que hi funcionen a dins fa molt 
evident la necessitat d’una posada al dia. Cal una actuació des dels punts de vista 
estructural, energètic, de la seguretat, de la millora de la productivitat, del confort i del 
respecte al medi ambient. 

ANNA CARRIÓ l Text

I la col·laboració de:

Amb la participació de: 
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El parc català d’ascensors 
és molt gran, perquè consta 
de més de 180.000 unitats, 
segons unes dades del Gre-
mi Empresarial d’Ascensors 
de Catalunya (GEDAC). A 
més, la major part funcio-
nen amb uns mecanismes 
obsolets, com la tracció elèc-
trica d’una o dues velocitats 
i màquina amb reductor o, 
sobretot, la hidràulica.

Aquests dos mecanismes 
antics resulten molt menys 
eficients, des del punt de 
vista energètic, i menys 
confortables per als passat-
gers que no pas els que uti-
litzen els ascensors d’última 
generació.

MECANISME OBSOLET:
HIDRÀULIC O ELÈCTRIC
Als ascensors hidràulics la 
cabina es mou impulsada 
directament o indirecta-
ment per un èmbol o pistó 
que ascendeix per pressió 
d’oli. Aquest model, com 
que no té contrapès, consu-
meix una quantitat elevada 
d’energia en pujar, mentre 
que no en consumeix pràc-
ticament gens en baixar. Tot 
i això, l’absència de consum 

Els ascensors d’última generació ofereixen importants avantatges en confort, segure-
tat i eficiència energètica respecte als de tracció elèctrica i als hidràulics. Per gaudir 
d’aquests beneficis n’hi ha prou, en molts casos, de substituir alguns elements antics 
pels de tecnologia més avançada.  
PABLO HERNÁNDEZ FUENTES l Zardoya Otis, S.A

Modernització  
d’ascensors amb tecnologia 
d’última generació

Màquina 
d’imants 
permanents 
sense reductor 
i politja de 
dimensions 
reduïdes.

en la baixada no compensa, 
ni de bon tros, el gran con-
sum de pujada.

Els ascensors elèctrics 
de tracció són compostos 
d’una màquina situada, 
normalment, en teginats a 
les cobertes dels edificis o  
a la part alta del forat i 
d’uns cables que uneixen, 
per una banda, la cabina i, 
per l’altra, un contrapès, de 
manera que quan la cabina 
puja, el contrapès baixa i vi-
ceversa. Les màquines que  
trobem més freqüentment 
als ascensors existents te-
nen reductor, necessari pel 
gran diàmetre que han de 
tenir les politges per acon-

seguir l’adherència amb els 
cables d’acer que suspenen 
l’ascensor i, amb igualtat 
de potència, per canviar 
l’alta velocitat i baix par en 
l’eix ràpid, per la velocitat 
més baixa i el par més gran  
requerits en l’eix de sortida. 
Això suposa friccions i pèr-
dues innecessàries d’energia.

Així mateix, tant els as-
censors hidràulics com els 
elèctrics de tracció d’una o 
dues velocitats ofereixen un 
confort de viatge molt po-
bre, perquè les arrencades i 
parades es fan d’una mane-
ra brusca. L’anivellació de la 
cabina amb el pis tampoc no 
és precisa en aquests casos, 
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atès que queda un esglaó 
incòmode i perillós per acce-
dir a l’ascensor o sortir-ne.

ASCENSORS D’ÚLTIMA
GENERACIÓ. AVANTATGES
Els ascensors d’última ge-
neració, en canvi, van amb 
motors alimentats per una 
freqüència i una tensió va-
riables, cosa que els permet 
arrencades i frenades pro-
gressives i suaus, sobretot 
quan van equipats amb una 
tecnologia de llaç tancat. 
D’aquesta manera també 
s’aconsegueix que l’anive-
llació entre la cabina i el pis 
sigui pràcticament perfecta 
(+/3 mm).

A més, als ascensors d’úl-
tima generació s’han substi-
tuït els tradicionals cables de 
tracció de fils trenats d’acer 
per cintes planes de fils 
d’acer d’alta resistència reco-
berts per poliuretà. Aquestes 
cintes són molt més flexibles 
que no pas els antics cables, 
cosa que ha permès reduir 
molt les dimensions de les 
politges de tracció, que han 
passat de 600 mm a tan sols 
80 mm de diàmetre. S’elimi-
na, per tant, la necessitat 
de reductor, la qual cosa ha 
suposat la desaparició dels 
engranatges, responsables 
principals de les pèrdues 
energètiques.

El motor requereix po-
tència i, per tant, consu-
meix menys que un de tra-
dicional, i aconsegueix un 
estalvi que pot arribar al 
50% respecte a un d’elèctric 
amb engranatges i al 70% 
respecte a un d’hidràulic.

Les cintes no requerei-
xen ser greixades, i gràcies 
al seu recobriment de po-
liuretà, eviten el contacte 

d’un metall amb un altre, la 
qual cosa implica un funcio-
nament extraordinàriament  
silenciós i absència de genera-
ció de residus contaminants.

Però, a més, aquests as-
censors d’última genera-
ció són capaços de generar 
energia aprofitable quan 
la cabina baixa carregada 
o puja buida. El contrapès 
d’un ascensor elèctric de 
tracció es calcula i dimensi-
ona d’acord amb el pes de la 
cabina en buit més el 50% de 
la càrrega nominal de l’as-
censor. D’aquesta manera, 
quan la cabina baixa carre-
gada amb més de la meitat 
de la seva càrrega nominal, 
aquesta pesa més que no pas 
el contrapès i baixa per efecte 
de la gravetat. En canvi, quan 
la cabina puja buida o amb 
una càrrega inferior a la 
càrrega nominal de l’ascen-
sor, el contrapès pesa més 
i baixa per efecte de la gra-
vetat al mateix temps que la 
cabina puja. En aquests dos 
supòsits el motor, en lloc de 
consumir energia, en ge-
nera. Fins a l’aparició en el 
mercat dels ascensors d’últi-
ma generació, aquesta ener-
gia es perdia en forma de 
calor a través d’unes resis-
tències situades en el forat. 
No obstant això, actualment 
els ascensors d’última gene-
ració estan dotats d’un drive 
regeneratiu que neteja 
l’energia gene-
rada i permet 
que sigui 
aprofitada 
per altres 
e q u i p a -
m e n t s 
elèctrics 
de l’edifi-
ci. També 

pot ser usada per recarre-
gar els acumuladors d’ener-
gia de l’ascensor mateix, en 
cas de tractar-se d’un model 
equipat amb acumuladors.

CONNEXIÓ A LA XARXA
MONOFÀSICA DE L’EDIFICI
En aquest últim cas, parlem 
d’un pas més en el desen-
volupament dels ascensors 
d’última generació. A més 
dels avantatges i de les ca-
racterístiques descrits an-
teriorment, avui és possible 
que no sigui necessària una 
instal·lació elèctrica trifàsica 
específica per a l’ascensor: 
només cal connectar-lo a la 
xarxa monofàsica de l’edifi-
ci, perquè aquests ascensors 
només requereixen 500 W 
de potència, menys que la 
majoria d’electrodomèstics. 
Van equipats amb acumu-
ladors d’energia la càrrega 
dels quals no necessita més 
de 220 V. En les arrancades 
i durant el viatge l’ascen-
sor obté l’energia d’aquests 
acumuladors. En cas de tall 
d’electricitat, poden continu-
ar funcionant amb normali-
tat, atès que són capaços de 
fer més de 100 viatges sense 
alimentació elèctrica de la 
xarxa, la qual cosa és molt 
important quan els usuaris 
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Màquina amb 
reductor i 
politja de 
grans 
dimensions.
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són discapacitats o tenen 
problemes de mobilitat.

Per gaudir de tots 
aquests avantatges de con-
fort, seguretat i estalvi, en 
alguns casos no cal subs-
tituir completament un as-
censor obsolet, sempre que 
sigui un ascensor elèctric 
de tracció. N’hi ha prou de 
canviar els elements clau 
tot conservant la cabina, 
el xassís, el contrapès, les 
guies i les portes de pis.

Els elements que cal 
substituir per obtenir els 
avantatges d’un ascensor 
d’última generació inclo-
uen la màquina, els cables 
per cintes i el quadre de 
maniobra per un quadre  
de microprocessadors. A 
més, s’hi han d’incloure 
un drive regenerador per 
aprofitar l’energia genera-
da per l’ascensor i un dis-
positiu denominat Pulse, 
que controla l’estat de les 
cintes de tracció 24 hores 
el dia i els set dies de la set-
mana, amb la qual cosa la 
seguretat i la fiabilitat de 
la instal·lació augmenten.

Opcionalment, s’hi pot 
instal·lar el sistema d’acu-
muladors descrit més 
amunt, que pot suposar 
un estalvi important en la 
factura elèctrica per als 
propietaris no solament 
pel consum més baix, sinó 
també perquè, com que 
només necessita 500 W en 
monofàsica, l’import que 
es paga mensualment per  
potència contractada, de-
nominat terme de potència, 
disminueix notablement. 
La potència contractada 
específicament per a l’as-
censor pot passar, segons 
els casos, de 7 kW a zero, 

perquè n’hi pot haver prou 
amb la potència contractada 
per a la il·luminació de l’es-
cala i per a altres serveis.

D’aquesta manera és pos-
sible gaudir de tots els avan-
tatges d’un ascensor d’úl-
tima generació, molt més 
eficient, confortable i segur 
sense la necessitat d’obres 
auxiliars.

De totes maneres, en 
la rehabilitació d’un edifi-
ci sempre es pot recórrer a 
la substitució completa de 
l’ascensor. S’hi poden afe-

gir més avantatges impor-
tants, com l’augment de la 
capacitat de la cabina, sen-
se variar les dimensions 
del forat existent gràcies a 
la variabilitat de les seves 
dimensions, que els ascen-
sors d’última generació po-
den adoptar. Això, unit a 
una configuració particular 
dels elements que formen 
l’ascensor, permet que en 
un forat on hi havia instal-
lat un ascensor de quatre 
persones ara se n’hi pugui 
instal·lar un de sis. n
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Elements 
d’un ascensor 
d’última 
generació.

Quan la 
cabina puja 
buida o baixa 
carregada, 
el motor de 
l’ascensor 
genera energia.

Drive regeneratiu

Cintes planes

Sistema Pulse

Màquina sense 
engranatges
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Els avantatges de tramitar 
l’IIT al Col·legi

En vista de la incorporació 
de noves entitats habilitades 
per emetre Informes d’Ido-
neïtat Tècnica (IIT) per sol-
licitar permisos d’obra a Bar-
celona i a causa de determi-
nades campanyes de publici-
tat no ajustades a la realitat 
i de vegades amb un contin-
gut enganyós, i que poden 
causar confusió als tècnics 
projectistes, volem posar de 
manifest el següent:

Una de les missions prin-
cipals del Col·legi és la defen-
sa de la professió i dels inte-
ressos dels seus col·legiats. 
Perseguint aquest objectiu es 
van millorant contínuament 
els seus serveis, com per 
exemple l’Assegurança de 
Responsabilitat Civil (ARC). 

Des que el Col·legi va co-
mençar a emetre els IIT, es 
va aconseguir que els tèc-
nics que tinguessin l’ARC 
subscrita pel Col·legi i que 
tramitessin la sol·licitud de 
l’IIT a través seu obtingues-
sin cobertura al projecte i 

l’assumeix d’obres sense 
necessitat de visar o re-
gistrar la documentació, 
sempre que l’obra objecte de  
la intervenció no correspon-
gués a visat obligatori se-
gons el RD 1000/2010.

Aquesta condició no ha 
variat i continua mante-
nint-se en el moment actual, 
encara que es pugui dir el 
contrari des d’altres fonts.

Una altra acció de millora 
feta pel Col·legi ha consistit 
a reforçar el Departament 
de Serveis Tècnics per acon-
seguir reduir al màxim el 
termini d’obtenció dels IIT.

TRETS DIFERENCIADORS
Uns altres trets diferenci-
adors respecte de la resta 
d’entitats presents en el 
mercat són els següents:
•   Contacte directe i accessi-

ble amb els tècnics emis-
sors dels IIT per qualse-
vol via (telèfon, correu 
electrònic i consulta  
presencial).

•   Acompanyament del tèc-
nic projectista durant 
tot el procés (consulta 
inicial, resolució d’esme-
nes, emissió de l’informe 
i sol·licitud del permís 
d’obres).

•   Informació de l’expedient 
en tres dies hàbils, apro-
ximadament.

•   Aprovació immediata de 
l’expedient un cop corre-
gides les esmenes.

També s’ha modificat la 
plataforma telemàtica per-
què es puguin generar fac-
tures directament a nom 
dels clients que sol·liciten 
el permís d’obres.

Així mateix, el fet de te-
nir el know how adquirit 
des del 2010, tant durant 
el desenvolupament del 
canvi de sistema per a la 
tramitació telemàtica dels 
permisos d’obra com, un 
cop aprovada l’ORPIMO 
al 2011, la seva posada en 
marxa i desplegament, ha 
permès al Col·legi anar mi-
llorant la seva eficàcia en la 
gestió així com en la quali-
tat d’aquest servei.

Si sou col·legiats, tra-
mitar l’IIT al Col·legi us be-
neficia en la tramitació del 
vostre expedient d’obres i 
també us beneficia indirec-
tament i a llarg termini, 
perquè ajudeu que el Col-
legi continuï complint el 
seu deure de defensar la 
professió. n

DAVID JIMÉNEZ l Cap dels Serveis Tècnics del Col·legi
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Des de l’inici 
d’aquest servei, 
al 2010,  
el Col·legi  
ha millorat  
la qualitat  
i l’eficàcia  
en la gestió

El Col·legi  
ha reforçat  
el Departament 
de Serveis 
Tècnics per 
reduir al màxim 
el termini per 
obtenir l’IIT
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Arran de les darreres modi-
ficacions de la legislació so-
bre seguretat industrial, hi 
ha hagut un increment con-
siderable del nombre d’in-
fraccions del qual els tècnics 
que intervenen no en surten 
indemnes. 

A Catalunya, la Llei 
9/2014, del 31 de juliol, de 
la seguretat industrial dels 
establiments, les instal-
lacions i els productes, es-
tableix que és una infrac-
ció molt greu l’expedició 
de certificats, declaracions, 
informes o actes falsos per 
part dels agents que inter-
venen en la seguretat in-
dustrial (art. 26.4, lletra b). 

Cal tenir present que 
els tècnics autors de pro-
jectes i els tècnics directors 
de l’execució de projectes 
d’obres o d’instal·lacions te-
nen la consideració d’agents 
de la seguretat industrial 
(art. 7.1, lletres b i c de la  
Llei 9/2014).

Les infraccions molt 
greus són sancionades amb 
una multa entre 100.001 
euros i 1.000.000 d’euros.

A TOT L’ESTAT 
En l’àmbit estatal, la Llei 
21/1992, del 16 de juliol, 
d’indústria, ha estat recent-
ment modificada quant a les 
infraccions i les sancions 
per la disposició final terce-

osa de la normativa vigent 
a l’hora de redactar i sig-
nar projectes, així com que 
s’assegurin de fer constar 
en el certificat final els as-
pectes que hagin verificat 
ells mateixos i no tercers, 
atès que la responsabilitat 
és exclusivament del tècnic 
que signa el certificat final 
corresponent. 

Finalment, convé recor-
dar que les multes i les san-
cions administratives que 
s’imposen als tècnics solen 
restar excloses de la cober-
tura de les pòlisses de res-
ponsabilitat civil professio-
nal, com és el cas de la subs-
crita per ENGINYERS BCN 
per als seus col·legiats. n

ra de la Llei 32/2014, del 22 
de desembre, de metrologia. 

La Llei ja preveia com a 
infracció greu l’expedició 
de certificats, informes i ac-
tes el contingut dels quals 
no s’ajusti a la realitat dels 
fets (art. 31.2, lletra h, de la 
Llei 21/1992).

NOVA INFRACCIÓ GREU
Però l’aspecte més desta-
cable és que s’ha introduït 
una nova infracció greu 
consistent en la redacció 
i signatura de projectes 
o memòries tècniques el 
contingut de les quals no 
s’ajusti a les prescripcions 
establertes en la normativa 
vigent (art. 31.2, lletra i de 
la Llei 21/1992).

Aquest article 31 ha es-
tat declarat formalment le-
gislació bàsica estatal i, en 
conseqüència, s’ha d’aplicar 
a tot l’Estat espanyol, sense 
perjudici de la legislació au-
tonòmica corresponent.

La Llei estatal estableix 
que les infraccions greus 
són sancionades amb mul-
tes des de 3.005,07 fins a 
90.151,82 euros (art. 34.1, 
lletra b de la Llei 21/1992).

En conseqüència, EN-
GINYERS BCN recomana 
que els tècnics actuïn amb 
la diligència deguda d’un 
bon professional i amb una 
revisió completa i minuci-

Les 
modificacions 
en la Llei sobre 
seguretat 
industrial 
incrementen 
les infraccions 
en què poden 
incórrer 
els tècnics

Les infraccions i les sancions 
per als tècnics  
en seguretat industrial
JORDI BARRIL l Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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Més informació al correu electrònic:  
saj@ebcn.cat  

Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi



THEKNOS 190 FEBRER DE 2015

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

34

Tal com ja ens té acostumats 
el Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme, després d’haver 
estat al rebost durant moltís-
sim temps, el 31 de desembre 
de 2014 es va publicar al BOE 
el Reial decret 1053/2014, pel 
qual s’aprova la ITC-BT-52 
“Instal·lacions amb finalitats 
especials. Infraestructura 
per a la recàrrega de vehi-
cles elèctrics”, del REBT (és a 
dir, un dia força adequat per 
posar-se a estudiar novetats  
legislatives!). 

Aquesta instrucció tèc-
nica era molt esperada pel 
sector, atès que aquest ti-
pus d’instal·lacions ja s’ana-
ven executant de facto, però 
amb moltes incerteses (per 
exemple, a Catalunya hi ha-
via la Instrucció 8/2012 de la 
DGEMSI, per la qual s’esta-
blien les normes d’aplicació 
de la normativa vigent per a 
les instal·lacions de recàrre-
ga de vehicles elèctrics). 

L’RD consta d’un article 
únic d’aprovació de la ITC, 
de dues disposicions addici-
onals (DA), una de transitò-
ria (DT), una de derogatòria 
(DD) i deu de finals (DF).

La DA 1a estableix les do-
tacions mínimes que han de 
disposar els edificis o estaci-
onaments de nova construc-
ció, així com el criteri que 
cal aplicar perquè l’edifica-
ció es pugui considerar com 
de nova construcció: data 

•   Estació de mobilitat elèc-
trica: infraestructura de 
recàrrega que permet re-
càrrega simultània de ve-
hicles de categoria M1 i N1

•   Estació de recàrrega: con-
junt d’elements necessaris 
per fer la connexió del VE, 
que pot ser un punt de re-
càrrega simple o un tipus 
SAVE.

•   SAVE: Sistema d’Alimen-
tació Específic del VE.

•   Funció de control pilot: 
mitjà (electrònic o mecà-
nic) d’assegurament de 
les condicions de segure-
tat i transmissió de da-
des segons el sistema de  
càrrega.

•   SPL: Sistema de Protecció 
de la LGA (línia general 
d’alimentació).

Així mateix, defineix quatre 
diferents modes de càrrega 
en funció del tipus de conne-
xió del vehicle i la seguretat 
aplicada al punt de recàrrega.

A l’apartat 3 es definei-
xen els esquemes següents 
d’instal·lació:
1.  Esquema col·lectiu amb 

comptador principal a 
l’origen de la instal·lació.

2.  Esquema individual amb 
un comptador comú per 
a l’habitatge i l’estació de 
recàrrega.

3.  Esquema individual amb 
un comptador per a cada 
estació de recàrrega.

de presentació del projecte 
d’obres davant l’Administra-
ció competent, havent de ser 
de ser aquesta data anterior 
a l’entrada en vigor de l’RD. 
Així mateix, també estableix 
el procediment d’actuació 
per a les instal·lacions en via  
pública.

La DT fa referència a les 
instal·lacions en curs en el 
moment de l’entrada en vigor 
de l’RD i el procediment d’aca-
bament d’aquestes.

Les DF 1a a 6a modifiquen 
determinades ITC per tal 
d’adequar-ne el contingut al 
nou tipus d’instal·lació definit 
a la ITC-BT-52 per recàrrega 
de Vehicles Elèctrics (VE), com 
per exemple, i per esmentar-ne  
algunes: 
•   grup de classificació d’aquest 

tipus d’instal·lació (modifica 
la ITC-BT-04).

•   verificacions  i  inspeccions 
(modifica la ITC-BT-05).

•   afectació  d’aquestes  instal·
lacions al tipus d’electrifi-
cació a considerar per als 
habitatges (modifica la ITC-
BT-10).

La DF 10a estableix l’entrada 
en vigor de l’RD per a l’1 de 
juliol de 2015.

COMPOSICIÓ DE LA 
ITC-BT-52 (veure imatge) 
L’apartat 2 introdueix no-
ves definicions i conceptes al 
REBT, com per exemple:

Aspectes rellevants de  
la nova instrucció tècnica 
complementària (ITC) BT-52 
DAVID JIMÉNEZ l Cap dels Serveis Tècnics del Col·legi
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4.  Esquema amb circuit/cir-
cuits addicionals per a la 
recàrrega del VE.

L’apartat recull diverses va-
riacions d’un mateix esque-
ma per als tipus 1, 3 i 4.

En aquest apartat també 
es defineixen les prescrip-
cions a tenir presents a les 
instal·lacions per a aparca-
ments d’habitatges unifami-
liars, a les dels aparcaments 
col·lectius en edificis en rè-
gim de propietat horitzontal 
i a les d’altres tipus (estaci-
ons de recàrrega per auto-
servei i amb assistència per 
a la seva utilització).

L’apartat 4 defineix com 
s’ha de calcular la previsió 
de càrregues segons l’es-
quema de la instal·lació. 
Indica quin coeficient de si-

multaneïtat cal aplicar en 
cada supòsit.

Cal indicar que, en el 
cas d’instal·lacions amb 
esquema 1, tant per edifi-
cació nova com per edifica-
ció existent, en cas que no 
s’instal·li un SPL cal consi-
derar un factor de simulta-
neïtat igual 1, mentre que 
si es col·loca passa a ser 
igual a 0,3.

Per a la resta d’esque-
mes, de 2 a 4, el factor de 
simultaneïtat a considerar 
sempre serà igual a 1.

Pel que fa a l’apartat 5, 
estableix els requisits que 
cal que compleixin aquest 
tipus d’instal·lacions. Un 
punt important és que no 
es podran ubicar en locals 
classificats com a locals 
amb risc d’incendi o ex-

plosió segons la ITC-BT-29; 
per tant, caldrà tenir molt 
present aquest punt sobre-
tot en edificis existents amb 
aparcaments soterranis que 
no disposin de ventilació.

Es determina també la 
configuració de la instal-
lació, la taula de potències 
instal·lades a considerar a 
les estacions de recàrrega, 
la caiguda de tensió mà-
xima admissible, la secció 
mínima dels conductors, 
el sistema de connexió del 
neutre, les canalitzacions, 
els punts de connexió (al-
çades mínimes, tipologia de 
les bases de presa de cor-
rent, etc.) i d’altres punts a 
tenir presents.

Una qüestió important 
sobre aquest apartat és on 
indica que, especialment 
per als edificis existents, 
el dissenyador de la instal-
lació comprovarà que no es 
sobrepassa la intensitat mà-
xima admissible de la LGA 
o la DI (derivació individu-
al) en cas d’habitatges uni-
familiars, tenint en compte 
la potència prevista de cada 
estació de recàrrega i el 
factor de simultaneïtat que  
pertoqui. 

A l’apartat 6 es definei-
xen les proteccions que cal 
aplicar als quadres d’aquest 
tipus d’instal·lacions: con-
tactes directes i indirectes 
(tipologia de les proteccions 
diferencials i selectivitat  
a aplicar), proteccions con-
tra sobreintensitats i sobre-
tensions (temporals i trans-
itòries) i les proteccions 
mecàniques (sòlids, aigües, 
impactes, etc.).

Finalment, a l’apartat 7 
es defineix la xarxa de ter-
res a executar per a aquestes 
instal·lacions quan estiguin 
emplaçades a la via pública o 
en aparcaments o estaciona-
ments a la intempèrie. n

El 31 de 
desembre de 
2014 es va 
publicar al 
BOE el Reial 
decret pel 
qual s’aprova 
la instrucció 
tècnica 
complemetària 
BT-52.
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ENGINYERS BCN per la igualtat: 
l’entrada de les enginyeres  
en el món laboral 

Hi ha la creença generalitzada que les no-
ies són més aplicades en els estudis i en ge-
neral treuen més bones notes. En les edats 
preuniversitàries, aquesta idea es fona-
menta en una realitat mesurable, consta-
tada en estudis internacionals, com els in-
formes PISA (Programme for International 
Student Assessment), elaborats en un gran 
conjunt de països (OCDE), sobre alumnes 
de quinze a setze anys. Per a una anàlisi de 
la fase universitària, en tenim la demostra-
ció en les estadístiques sobre el percentat-
ge de dones que acaben amb èxit els estudis 
universitaris i de màster (Ministeri de Ci-
ència i Educació, 2011, Libro blanco. Situa-
ción de las mujeres en la ciencia española). 

DEL MÓN ACADÈMIC AL LABORAL
Tanmateix, hi ha la decebedora idea, molt 
estesa, que a aquestes mateixes noies no 
els serà correspost l’èxit en el món laboral. 
Aquí parlem de diferències de sous, de la 
discriminació de gènere en l’àmbit laboral, 
de la limitació del sostre de vidre a vega-
des autoimposat i sobretot de la segregació 
vertical, perquè és un fet comprovat que 
la manca de directives i alts càrrecs que  
siguin dones no és deguda a una mancan-
ça de dones titulades, preparades i amb  
experiència.

I COM CANVIEM AQUESTA DINÀMICA?
Si bé és cert que les habilitats emprades 
en l’estudi ens seran d’utilitat per treure 

profit d’una formació continuada que en-
riquirà el nostre currículum, també és cert 
que caldrà fer èmfasi a treballar noves es-
tratègies. Aquestes estratègies comporten, 
ineludiblement, treballar la visibilitat de 
les professionals en l’àmbit laboral, la qual 
cosa comportarà fer-se sentir i, per tant, 
parlar i opinar, aixecar la mà cada cop que 
se sap la resposta,1 acceptar reptes, fer-
se visible als ulls dels superiors, superar 
barreres, promocionar-se, esforçar-se i sa-
crificar-se, negociar activament els sous, 
conciliar, distingir els èxits propis dels de 
l’equip i saber-los explicar com a diferents, 
fer-se visible dins el grup, saber destacar 
les pròpies habilitats i, evidentment, apor-
tar valor. n

1 YouTube: Sheryl Sandberg: “¿Por qué tenemos tan 

pocas mujeres dirigentes?” - TEDTalks. 

La manca de directives 
i alts càrrecs que siguin 
dones no és deguda a 
una mancança de dones 
titulades, preparades  
i amb experiència

D’ençà que vam començar el projecte Funcionem Junts, hem parlat de la conciliació, dels drets de la dona treballadora, de 
la igualtat i dels plans d’igualtat, però també de les diferències reals entre els homes i les dones, de la comunicació laboral 
des del punt de vista del gènere i moltes més qüestions interessants. Per a tot això ens hem servit de conferències, col·loquis 
i exposicions d’experiències vitals de grans professionals de l’enginyeria. Però en totes aquestes activitats ens ha faltat la 
presència de les enginyeres més joves del Col·legi. Aquest article va dedicat especialment a les noves col·legiades i a les 
enginyeres que fa relativament poc que han entrat en el món laboral. 

Trobareu un recull de totes les activitats que hem fet  
a www.enginyersbcn.cat/colegi/funcionem-junts



A partir de l’1 de gener de 2015, el tipus 
general de retenció que cal aplicar en les 
factures ha baixat del 21% al 19%. 

Ara els tipus de retenció sobre rendi-
ments d’activitats professionals són:
— Tipus general

•   19% fins al 31 de desembre de 2015 
•   18% a partir de l’1 de gener de 2016

—  Tipus del 9% en el període impositiu 
d’inici d’activitat i en els dos anys se-
güents, sempre que es donin les condi-
cions següents: 

  •   no s’ha exercit cap activitat professi-
onal durant l’any anterior a la data 
d’inici de l’activitat; 

  •   l’enginyer tècnic industrial comunica al 
pagador aquesta circumstància, i el pa-
gador dels rendiments queda obligat a 
conservar la comunicació degudament 
signada.

— Tipus del 15% si:
•   el volum de rendiments íntegres de les 

activitats professionals corresponent a 
l’exercici immediatament anterior és 
inferior a 15.000 euros; 

•   aquests rendiments íntegres de les ac-
tivitats professionals representen més 
del 75% de la suma dels rendiments 
íntegres d’activitats econòmiques i del 
treball obtinguts pel contribuent en 
aquell exercici. 

En aquest últim tipus, es tracta de dos 
requisits acumulatius. Aquells qui com-
patibilitzin l’exercici lliure amb una al-
tra font d’ingressos considerada com un 
rendiment de treball (salaris, prestaci-
ons de jubilació, prestacions de desocu-
pació...) ho tindran complicat per apli-
car el tipus de retenció del 15%, tot i no 
superar els 15.000 euros de rendiments 
professionals. n

Els nous tipus de retenció 
sobre activitats professionals 
per a l’any 2015
JORDI BARRIL l Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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PREGUNTES FREQÜENTS
SERVEI D’ORIENTACIÓ TÈCNICA

La nova llei exposa que el seu objectiu 
principal és, bàsicament, simplificar els 
tràmits administratius i eliminar càrregues 
burocràtiques. Amb aquest objectiu, la Llei 
instaura un model nou de comunicació amb 
l’Administració basat en les declaracions 
responsables.

Aquest sistema de comunicació passa 
la responsabilitat del deure de complir la 
Llei al titular de la instal·lació i eximeix 
l’Administració de fer cap comprovació 
prèvia a posar-la en servei. 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
El tràmit administratiu consisteix, doncs, 
a fer una declaració responsable signada 
pel titular en què aquest deixa constància  
que compleix qualsevol principi normatiu que 
hagi de complir segons el reglament tècnic de 
seguretat industrial dins el qual la instal·lació 
sigui inclosa.

Aquest tràmit es pot fer per via 
telemàtica mitjançant el canal empresa 
o presencialment a través de l’OGE o de 
qualsevol altre organisme que actuï com 
a subjecte passiu de l’Administració (OC, 
gremis d’instal·ladors, etc.).

Els models de declaració responsable són 
disponibles a la pàgina web del canal empresa 
(http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/03_
sectors_d_activitat/05_construccio_i_instal_

lacions/03_instal_lacions/) i ordenats pels 
diferents tipus d’instal·lacions (d’electricitat, 
tèrmiques, de gasos combustibles, de fred 
industrial, etc.).

En cada un d’aquests àmbits hi continua 
havent els models de formularis preceptius 
que ha de signar cada un dels agents que 
intervenen a la instal·lació (tècnic, instal·lador, 
etc.).

Per fer el tràmit per a l’Administració, el 
titular ha d’omplir i signar el formulari de 
recollida de dades i la declaració responsable, 
i pagar la taxa administrativa corresponent.

Aquest tràmit s’ha de fer un cop 
complerts tots els requisits reglamentaris 
previs a la posada en servei de la instal·lació 
que estableixi el reglament tècnic de 
seguretat industrial que calgui aplicar-
hi (per exemple, certificat de direcció i 
acabament d’instal·lació, inspecció inicial si 
escau, certificat d’instal·lació, etc.). Aquesta 
documentació ha de romandre en possessió 
del titular de la instal·lació per presentar-la 
en qualsevol moment, com per exemple en 
cas d’una inspecció d’ofici de l’Administració.

El Col·legi recomana que es deixi 
constància d’haver lliurat al titular la 
documentació generada pel tècnic projectista: 
el projecte i el certificat de direcció i 
acabament de la instal·lació, com a mínim. 
Es prepara un model d’acta de recepció de 
documentació que aviat es penjarà al web. n

Com s’han de tramitar les 
inscripcions de noves instal·lacions 
industrials segons el nou sistema 
de simplificació administrativa?

Arran de l’entrada en vigor de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els produc-
tes, s’ha produït un canvi molt important en el model de tràmits per 
a l’Administració en les actuacions sobre les instal·lacions industrials 
(noves i existents). 

Trobareu les consultes més freqüents que rep el Servei d’Orientació Tècnica d’ENGINYERS BCN a www.enginyersbcn.cat
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L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua or-
ganitza el primer Congrés de l’Aigua a Cata-
lunya (www.congresaiguacatalunya.com), el 
18 i 19 de març a l’Auditori del CosmoCaixa 
Barcelona. El seu president, Xavier Latorre 
(enginyer tècnic d’obres públiques), ha tre-
ballat de ferm per reunir els protagonistes 
del món de l’aigua al nostre país. 

PARTICIPATIU, OBERT I PLURAL
Amb el suport dels departaments de Territo-
ri i Sostenibilitat (ACA), Empresa i Ocupa-
ció, Agricultura i Governació, i de diferents 
ajuntaments i amb la col·laboració d’univer-
sitats, de col·legis professionals (entre ells, 
el nostre), la Intercol·legial de Catalunya, 
empreses i entitats del món de l’aigua, es 
presenta un congrés molt participatiu, en 

el qual també hi tenen presència els agents 
socials, de forma que ningú que tingui quel-
com a aportar sobre els problemes i les diver-
ses sensibilitats no quedi fora del debat. Així 
doncs, es tracta d’un congrés obert i plural 
amb l’objectiu d’incrementar la sensibilitat 
envers els problemes de l’aigua a Catalunya. 

S’estructura en sis sessions: “Present i 
futur de l’aigua a Catalunya”, “Integració 
i recuperació del medi fluvial com a com-
ponent del paisatge urbà”, “Aigua i econo-
mia”, “El paper de l’aigua en l’agricultura”, 
“La gestió integral de recursos en els usos 
domèstic, industrial i ambiental” i “Els mo-
dels de gestió en el cicle de l’aigua”. 

Els col·legiats Ramon Queralt, Sergi 
Martí i M. Cinta Pastor formem part dels 
comitès Científic-Tècnic i Organitzador. n

I Congrés de l’Aigua a Catalunya
M. CINTA PASTOR l Vicedegana del Col·legi

Ja estem de tornada i seguim buscant autèntics Basket Lover.  
Gent que amb les seves històries i la seva passió pel bàsquet fan més gran aquest esport. 

Si n’ets un, no t’ho pots perdre. Envia la teva història i vota les que més t’agradin. 

L’autèntic Basket Lover pot guanyar 6.000€  
per fer realitat el seu projecte.

Un jugador de la Lliga Endesa apadrinarà  
cada història.

Cada setmana obrirem el termini  
per votar-les en la nostra web.

Enguany comptem amb  
Ana Albadalejo com a presentadora.

Torna

Segueix-nos a:

facebook.com/EspacioLigaEndesa

@E_LigaEndesa

basketlover.es T’esperem a

Theknos_195x125_S&S_Endesa_VuelveBL_MP_A_CAT.indd   1 19/01/15   11:04
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Fusteria a escala 
Articles de Fusta Puig, SCP
La indústria de la fusta va ser, durant molts anys, el motor econòmic de la vall del Ges, que 
tot i haver viscut dues dècades de reducció continuada de l’activitat, continua sent una àrea 
de referència en el sector. Allí hi trobem una empresa singular: Articles de Fusta Puig, SCP, 
l’únic fabricant de fusta per a modelisme de l’Estat.

L’Àngel Puig estudiava per 
convertir-se en enginyer tèc-
nic en química industrial, 
però va deixar els estudis al 
carrer d’Urgell de Barcelona 
per donar un cop de mà a la 
serradora propietat del seu 
pare, a Torelló. Ja al capda-
vant de l’empresa familiar, 
va decidir buscar mercats 
nous per tirar endavant el 
negoci i continuar serrant 
fusta. Va trobar en el mode-
lisme i les maquetes la via 

productiva per als passos 
nous. Ben mirat, també es 
tractava de reduir l’escala 
del treball per fer créixer 
l’empresa.

DEL MIL·LÍMETRE 
A LA DÈCIMA
A l’inici va buscar coman-
des i també proveïdors amb 
la capacitat tècnica de ser-
vir-les. Un cop assolit el 
volum suficient de feina, 
el 1998 va traslladar l’em-

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Àngel Puig 
va reorientar, 
amb èxit, 
l’empresa 
familiar cap 
al mercat del 
modelisme i 
les maquetes 
i la va 
convertir en 
cooperativa.
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presa a una nau als afores 
de Torelló i va constituir 
la cooperativa Articles de 
Fusta Puig, SCP. El canvi 
d’orientació no va ser bufar 
i fer ampolles, perquè l’em-
presa no estava preparada 
per treballar amb la precisió 
que requeria la feina. Com 
recorda Puig, “al comença-
ment va haver-hi més d’una 
comanda rebutjada per pro-
blemes de dimensions, per-
què no estàvem acostumats 
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a treballar amb dècimes de 
mil·límetre. Vam solucionar 
el problema adaptant la ma-
quinària als nous productes 
i comprant-ne de nova, espe-
cífica del ram”. La decisió, 
anys després, va resultar 
un encert: “L’empresa conti-
nua en el sector de la fusta 
i en l’actualitat és l’única de 
l’Estat dedicada als produc-
tes destinats al modelisme”. 

Les dimensions, els pro-
ductes i el funcionament 
d’Articles de Fusta Puig la 
situen a mig camí del taller 
i de la fàbrica: té unes ofi-
cines modestes i una nau 
amb pati i entresolat on el 
magatzem i un nodrit parc 
de maquinària s’encaixen 
mil·limètricament en l’espai 
disponible. Dues grans ser-
res de cinta, una d’automa-
titzada, recorden l’origen 
de l’empresa i continuen 
convertint troncs en tau-
lons. En la nau principal, 
una cisalla que prové de la 
indústria paperera i que 
és l’antípoda de la tecnolo-
gia d’aquestes grans serres 
s’utilitza per tallar les fines 
làmines de fusta en petites 
llates de 3 x 1 mm de secció, 
destinades al modelisme 
naval. Les acompanya una 
representació variada de 
les màquines eina del ram: 
serres de formats diversos,  
polidores adaptades al tre-

La cisalla, 
instal·lada a 
la nau principal 
i que prové de 
la indústria 
paperera, 
serveix per tallar 
les fines làmines 
de fusta en 
petites llates 
de 3 x 1 mm 
de secció, 
destinades al 
modelisme naval. 

D’esquerra a 
dreta, inici 
i final del 
procés de 
transformació 
de la fusta 
que es fa a 
Articles de 
Fusta Puig, 
SCP.

El seu catàleg 
inclou peces 
úniques, com 
els boixets 
per fer puntes 
de coixí, i els 
components per 
al modelisme de 
lliurament per 
fascicles
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ball de la fusta de balsa, tam-
bors de poliment, una cali-
bradora i un parell de fileres 
per preparar les peces per al 
tornejament; tot plegat amb 
l’ordre i el desordre propis 
d’una empresa que viu in-
tensament la tasca diària.

SUBCONTRACTAT 
I SUBCONTRACTANT
El tarannà inquiet de Puig 
i la seva experiència en el 
sector han fet possible anar 
ampliant l’oferta del catàleg 
en funció de la demanda del 
mercat. L’activitat de l’em-
presa torellonenca abraça 
una gamma heterogènia de 
materials i processos que, 
quan escapen de la seva  
capacitat fabril, se subcon-
tracten. És el cas del torne-
jament, el tall per làser o la 
mecanització amb control 
numèric. Articles de Fusta 
Puig també és proveïdora 
de productes semielaborats 
per a fabricants de la zona 
aprofitant la sinergia d’un 
sector que encara conserva 
a la comarca la massa crítica 
imprescindible. Els recursos 
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Fitxa de l’empresa
Articles de Fusta Puig, SCP

Activitat: empresa 
dedicada a la producció 
d’articles i semielaborats 
diversos de fusta per al 
modelisme i la indústria 
en general.
Treballadors: 10
Any de fundació: 1998
 
Carrer Mas les Vinyes, 42  
08570 Torelló (Barcelona)
Tel. 93 850 51 47 
www.puigscp.com
info@puigscp.com
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La filera és la 
màquina per fer 
peces rodones i 
preparar-les per 
al tornejament 
posterior. La 
torneria va 
passar a ser 
una activitat 
auxiliar de la 
indústria tèxtil, 
fabricant de 
peces per als 
telers.

EMPRESA

propis i l’estructura flexible 
permeten a Articles de Fus-
ta Puig fer peces úniques, 
de tirada mitjana, com els 
boixets per fer puntes de  
coixí, o grans sèries, com els 
components per al modelis-
me de lliurament per fasci-
cles, que poden superar els 
50.000 exemplars. 

La tradició de la fusta  
a la vall del Ges (Osona)

La puixant indústria tèxtil dels voltants de la vall 
del Ges va empènyer una activitat artesana com la 
torneria de fusta i banya a industrialitzar-se i va 
transformar petits tallers en empreses auxiliars de la 
indústria tèxtil, és a dir, fabricants de components per 
als telers (contínues, ordidors, metxeres, etc.). Torelló 
i Sant Pere de Torelló van desenvolupar una indústria 
potent de la fusta que amb una mecanització creixent 
es va destinar al moble, a les joguines i a uns altres 
productes, sempre amb la torneria com a activitat 
principal. Els anys 1970, a la vall hi havia 127 torneries, 
que donaven feina directament a 441 treballadors i 
de les quals actualment en sobreviuen una trentena. 
La torneria, encara ara una activitat diferenciada del 
ram, ocupa unes 300 persones dedicades a la creació 
d’accessoris de fusta, complements per a mobles i 
taps per a ampolles. El Gremi Provincial de Torners  
i Indústries Diverses de la Fusta agrupa les empreses 
d’aquest emblemàtic sector econòmic, i el Museu de la 
Torneria, a Torelló, deixa constància de la importància 
que aquest ofici va tenir i té en aquesta petita vall al 
nord de la comarca d’Osona. n

IMPORTAR PER 
EXPORTAR 
La fusta per al modelisme 
arriba de l’Equador (balsa), 
l’Àfrica (sapel·li i aiús) i el 
Brasil (el guatambú). Sem-
pre importa productes se-
mielaborats i desparasitats, 
d’acord amb la normativa  
sanitària vigent. En la ma-

joria de casos, la fusta té la 
certificació PEFC (program-
me for the endorsement of 
forest certification), que as-
segura una gestió responsa-
ble dels boscos. El producte 
de proximitat es redueix al 
faig del Montseny. Si una 
quantitat molt important 
de la matèria primera ar-
riba d’ultramar, una gran 
part dels productes manu-
facturats surten de Torelló 
cap a l’estranger. “Tot i que 
tan sols venem directament 
a l’estranger un 15% de la 
producció de modelisme, 
més del 90% de la resta aca-
ba venent-se fora, perquè 
treballem per a empreses 
nacionals exportadores del 
producte”, afirma Puig.

Tot i la crisi, l’empre-
sa ha mantingut una lí-
nia de creixement estable, 
i el 2013 va facturar uns 
800.000 euros. Puig està 
escindit entre l’optimisme 
vital i la realitat d’un sector 
que ha patit la crisi d’una 
manera molt crua: “El sec-
tor està molt fotut, però 
l’empresa va endavant i 
mantenim una tendència de 
creixement estable”. n 
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Torrente Tecno Industrial
150 anys parant llamps
Torrente Tecno Industrial va obrir les portes el 1860 com 
a taller de serralleria, forja i parallamps en un moment 
clau de la història de la ciutat: pocs anys després d’ha-
ver-se enderrocat les muralles i coincidint amb l’apro-
vació del pla Cerdà. Passats més de 150 anys i gaire-
bé desapareguda l’economia productiva tradicional del 
teixit urbà, aquesta petita empresa del barceloní barri 
del Raval continua activa aplicant les darreres innovaci-
ons tecnològiques i normatives, centrada en la protecció 
contra llamps i contra la sobretensió. La seu, al carrer 
del Marquès de Barberà, número 21, conserva l’entrada 
i el rebedor originals d’època, convertits en una mostra 
vivent de la història productiva de la capital catalana. n

Text: David Roman / Fotografies: Torrente Tecno Industrial 
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Per saber-ne més:
l   Carrer del Marquès de Barberà, 21 (Barcelona). La porta d’entrada 

a Torrente Tecno Industrial mereix una visita per contemplar una 
mostra molt reeixida de l’aplicació dels arts i oficis en el disseny 
del conjunt del rètol i els aparadors.

l   www.torrentetecnoindustrial.com: lloc web de Torrente Tecno 
Industrial, amb informació abundant sobre l’activitat de l’empresa i 
una galeria interessant d’imatges referents als 150 anys d’història.  

l   El parallamps: els que es vulguin refrescar la memòria sobre el 
funcionament d’aquest giny inventat per Benjamin Franklin el 1752 
poden consultar les entrades completes que en parlen de la Viqui-
pèdia en castellà i català. 

+

L’empresa conserva l’entrada i el rebedor originals, 
del 1860, al número 21 del carrer del Marquès de 
Barberà de Barcelona.
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Les cooperatives 
també són per als enginyers
BERTA ROIG l @BertaRoig

La manca d’alternatives en el mercat laboral així com l’au-
ge d’un model en què es prioritzen les persones i l’entorn 
per sobre del benefici immediat han fet créixer el nombre 
de cooperatives a Catalunya els darrers exercicis. Amb 
tot, per a molts, aquesta encara és una fórmula reservada 
per a projectes socials o lligats a l’agricultura. Res més 
lluny de la realitat.

L’any passat el Govern 
català va aprovar l’Avant-
projecte de llei de coope-
ratives amb l’objectiu de 
simplificar els tràmits 
i promoure la creació 
d’aquesta classe d’empre-
ses. El text, que es troba 
en la fase de tramitació 
parlamentària, introdu-
eix millores respecte de 
les vies de finançament 
d’aquestes cooperatives 
i fomenta un dimensio-

nament més gran de les 
empreses —un dels reptes 
principals del sector—, 
però també té com a objec-
tiu clar donar a conèixer 
aquesta opció entre la po-
blació en general. 

Aquest esperit també 
es troba darrere el pro-
grama aracoop, que té un 
pressupost que ha assolit 
900.000 euros els darrers 
dos exercicis. Una de les 
accions que inclou aquest 
programa és portar el co-
operativisme a les escoles 
i les universitats. L’ob-
jectiu és que els alumnes 
aprenguin el model de 
l’empresa cooperativa, co-
neguin experiències i sà-
piguen tot el que cal per 
crear-ne una. Es tracta, a 
més, d’una manera d’obrir 
aquest model i evitar que 
el cooperativisme es con-
centri sobretot en activi-
tats relacionades amb la 
indústria manufacturera, 
l’atenció a les persones i 
l’agricultura. 

OPORTUNITAT PER 
ALS ENGINYERS
Tradicionalment, els engi-
nyers no han estat un dels 
col·lectius més avesats a la 
creació de cooperatives, en 
bona part perquè el mercat 
laboral ha sabut absorbir 
sense gaires problemes els 
graduats en aquests estu-
dis que anaven sortint de 
les universitats catalanes. 
La sortida natural d’aquests 
estudiants era treballar per 
a un tercer, i la formació 
per capacitar aquests futurs 
professionals amb vista a 
convertir-los en emprene-
dors no ha estat una priori-
tat en els plans d’estudis. 

Però la crisi ha canviat 
aquesta pauta i, com ha pas-
sat a altres professionals, ha 
posat sobre la taula la neces-
sitat d’obrir portes i oportu-
nitats noves; entre elles, la 
d’esdevenir emprenedors.

EXEMPLES D’ÈXIT
Les cooperatives de crèdit 
i caixes rurals han tingut, 
tradicionalment, un pes 
destacat en el panorama 
econòmic català i han estat 
molt lligades, en general, a 
l’activitat agrícola com una 
alternativa de finançament 
per als pagesos, que difícil-
ment veien cobertes les se-
ves necessitats per la banca 
tradicional. Però no totes 
les cooperatives de crèdit 

MANAGEMENT PER A ENGINYERSMANAGEMENT PER A ENGINYERS MANAGEMENT PER A ENGINYERS

Amb el 
programa 
aracoop 
s’ensenya 
el model 
d’empresa 
d’economia 
social i 
cooperativa a 
les escoles i 
universitats
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SITUACIÓ ACTUAL DEL COOPERATIVISME   

A Catalunya hi ha 4.164 cooperatives amb un 15% de la 
població vinculada a aquestes empreses, segons unes dades 
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. 
En concret, aquestes cooperatives generen uns 40.000 llocs 
de treball directes, 42.000 socis en cooperatives de serveis, 
100.000 agricultors vinculats a cooperatives agràries i 
al voltant d’un milió de socis de cooperatives de consum. 
Durant els darrers anys el ritme de creació d’aquestes em-
preses ha augmentat. Ara com ara no es tenen les dades del 
tancament de l’any passat, però se sap que el 2013 es van 
constituir 147 cooperatives i es van crear 1.300 llocs de tre-
ball. En el segon semestre del 2014 l’ocupació en el sector 
va créixer del 8,3% respecte al trimestre anterior. n

van sorgir en l’àmbit de l’ac-
tivitat agrícola. Una de les 
més consolidades és, preci-
sament, una entitat relacio-
nada amb el col·lectiu d’en-
ginyers, Caixa d’Enginyers. 
Fundada el 1967, avui ja té 
més de 125.000 socis i, a pe-
sar del context de crisi forta, 
ha experimentat una evolu-
ció positiva en els exercicis  
recents.

Una altra àrea que els 
darrers anys ha guanyat 
presència en el món de les 
cooperatives han estat les ac-
tivitats relacionades amb 
les energies renovables i el 
medi ambient, en què els 
enginyers també hi tenen 
molt a dir. Som Energia, 
una cooperativa fundada el 
2010 dedicada a produir i 
comercialitzar energia neta, 
té una presència destaca-
da d’enginyers industrials 
en el consell rector. És un 
exemple més de negoci ja 
consolidat en un àmbit en 
creixement.

En els darrers 
anys han 
augmentat  
les cooperatives 
d’activitats 
relacionades 
amb les 
energies 
renovables

Un altre exemple que 
el cooperativisme no ha 
de tenir cotilles és Eticom-
Som Connexió, la primera 
cooperativa catalana del 
sector de les telecomunica-
cions, que es va presentar 
el març passat i que, com 
Som Energia, neix amb la 
voluntat d’oferir una al-
ternativa en un mercat 
controlat per les grans  
operadores. n 

Som Energia, 
cooperativa 
fundada el 
2010, produeix 
i comercialitza 
energia neta. 
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ESTIGUES AL DIA

Us imagineu menjar uns canelons amb 
gust de cafè? I no ens referim pas a po-
sar cafè al farcit o a la beixamel; enca-
ra és més estrany. Amb l’efecte d’una 
nova aroma ja podem canviar el gust 
del plat. Als foodies que vulguin inno-
var els interessarà saber que la forquilla 
AromaFork ha estat dissenyada especí-
ficament per exhalar olor a través d’una 

làmina de paper incorporada a la base 
del cobert. 

Xocolata, menta, maracujà i 21 
essències més s’inclouen en el kit 
d’AromaFork. Es tracta d’una idea 
pensada perquè tot comensal ex-
perimenti la gastronomia amb tots 
els sentits. Es pot comprar en línia a 
molecule-r.com per 58,95 dòlars. n
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

Científico Sabio és un joc en línia que 
es proposa mesurar la cultura en cièn-
cies d’una manera lúdica. A partir de 
les respostes donades sobre temes 
de ciència, tecnologia, lògica i huma-
nitats, us dirà quin és el vostre nivell 
de coneixement en ciències. Es troba a 
l’espai eresuncientificosabio.csic.es, 
ha estat elaborat pel Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC), el 

màxim òrgan públic de recerca a l’Estat, i 
està plantejat en forma de tauler amb 32 
caselles, on hi ha representats diferents 
avenços científics i fins a 1.000 pregun-
tes que s’hi relacionen. 

Amb l’objectiu de despertar la curiosi-
tat i la vocació per la ciència, el joc ofereix 
diferents nivells de dificultat de manera 
que hi puguin participar des d’estudiants 
de primària fins a universitaris. n

La casa Canal House és un dels projectes que sorgeixen com 
a alternativa a la indústria de la construcció. Aquest edifici, si-
tuat a Amsterdam, segueix la línia de les cases que hi ha a les 
vores dels seus canals i és en ple procés de formació. Es va 
elaborant capa a capa i íntegrament amb les tècniques d’im-
pressió en 3D. Es preveu que estarà acabat d’aquí a tres anys.

No és pas el primer edifici fet amb aquesta tècnica, però 
sí que és un dels primers en arquitectura en 3D. Aquest cas 
concret destaca perquè es basa en una construcció sosteni-
ble amb materials reciclables. Amb l’objectiu de demostrar 
que es poden fer les coses d’una altra manera i que la creació 
d’aquest bloc de pisos serveixi de referent, l’equip d’arquitec-
tes (dusarchitects.com) obre les portes a tothom qui vulgui 
fer una visita a les instal·lacions i veure com hi treballen. Se-
guiu-ne l’evolució a 3dprintcanalhouse.com n

Dos joves catalans van veure per primera vegada una bicicleta 
de bambú a la Xina. La duia un home de 65 anys. Un cop a 
Barcelona, animats pel descobriment, van decidir fer-se a mà 
la seva. D’aquí neix Bamboo Bikes Barcelona (BBB). Al darrere 
hi ha dos llicenciats en Enginyeria de la Producció Industrial 
i Administració i Direcció d’Empreses, que són els responsa-
bles d’aquest nou concepte de bicicleta urbana feta de mate-
rials sostenibles, com el bambú, la resina i les fibres naturals.

El bambú, també conegut pel terme acer vegetal, és un 
material tan resistent que s’utilitza fins i tot en la construc-
ció d’edificis. És un material fort, però també lleuger i fle-
xible, capaç d’absorbir els impactes a què està exposat un 
quadre de bicicleta. Més informació dels productes i preus a  
bamboobikesbarcelona.com n

CIENTÍFICO SABIO | Joc en línia

3D PRINT CANAL HOUSE | Edifici en 3D
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BAMBOO BIKES BARCELONA | Món sostenible
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PUBLICACIONS
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Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

BORSA DE TREBALL
ORIENTACIÓ TÈCNICA
ASSEGURANCES
MUPITI
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ASSESSORIA JURÍDICA
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Més informació 
i inscripcions:

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

JUGUEM 
A L’ATAC

TALLER DE SOLUCIONS COMUNICATIVES EN L’ÀMBIT 
PROFESSIONAL PER A ENGINYERES
26 de febrer de 2014, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Tecnoespai

EINA UNIFICADA LIDER-CALENER I NOUS DB HE0 I HE1
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17 i 18 de març de 2015,
de 17 a 21 h
Tecnoespai

ISO 50.001 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: BENEFICIS DE LA SEVA 
IMPLANTACIÓ I CERTIFICACIÓ
12 de març de 2015, a les 19 h
Sala d’actes del Col·legi

CURS TÈCNIC. LA NECESSÀRIA REHABILITACIÓ EN 
INSTAL·LACIONS
19 de març de 2015, de 9.30 a 18.30 h
Tecnoespai

ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS EXISTENTS I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN LA MODERNITZACIÓ D’ASCENSORS
23 de març de 2015 a les 18.30 h
Sala d’actes del Col·legi

CURSOS
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