
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

“No estem preparats  
per a una emergència nuclear”
Montserrat Font,  
cap del Servei de Gestió d’Emergències de Catalunya 

El tap corona Unic 
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L xes socials, desenvolupar el 
Projecte Dona, facilitar l’ac·
cés a la Borsa de Treball per a 
dispositius mòbils, donar una 
empenta a l’especialitat de 
Disseny Industrial, impulsar 
l’emprenedoria, millorar les 
accions de màrqueting, po·
tenciar les comissions, etc. I el 
que és més important, estem 
creant una cultura d’equip 
en el qual tothom s’hi senti 
integrat i partícip: Junta de 
Govern, equip humà del Col·
legi, col·laboradors externs, 
Empreses Vinculades..., amb 
l’objectiu compartit de treba·
llar per als col·legiats i per a 
la professió. Però cal dir que, 
malauradament, per molt 
que alguns ens vulguin fer 
creure el contrari, l’economia 
continua en hores baixes i 
això fa que hàgim d’esmer·
çar molts esforços a man·
tenir un col·legi sostenible 
econòmicament i alhora útil 
i eficient. Esperem que l’any 
que ja hem encetat els vents 
econòmics bufin en una altra 
direcció.

Com cada any, un altre Any 
de... L’any passat vam cele·
brar l’Any del Manteniment 
amb resultats més que satis·
factoris. Al llarg dels dotze 
mesos es van anar desenvo·
lupant, sota la coordinació 

L’única manera que té una or·
ganització d’avançar és qües·
tionar·se constantment l’sta·
tus quo imperant i no tenir 
por de canviar·lo. És molt im·
portant saber el que cal con·
tinuar fent i el que cal deixar 
de fer. Altrament, cal treba·
llar per millorar el present i 
per preparar el futur.  No s’ha 
d’oblidar que la planificació 
a llarg termini no és pensar 
en les decisions futures, sinó 
en el futur de les decisions del 
present. I nosaltres estem ple·
nament compromesos a anar 
construint el Col·legi del fu·
tur, un col·legi modern, pro·
actiu, que s’adapti constant·
ment als canvis que es vagin 
produint. L’any que hem dei·
xat ha estat el primer complet 
del nostre mandat i la veritat 
és que estem molt satisfets de 
com han anat les coses. Hem 
anat duent a terme la majo·
ria dels projectes que teníem 
previstos: potenciar les xar·
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Decidir avui, pensar en demà

EN PORTADA:

La telemedicina (o medicina a distància) és una de les aplicacions de la darrera revolució tecnològica i  
de les connexions i que es coneix com a la Internet de les coses. Els aparells han esdevingut intel·ligents.

Entre tots estem 
construint un 
col·legi modern i 
proactiu, i capaç 
d’adaptar-se  
als canvis

OBSERVATORI

dega@ebcn.cat   
@miqueldarnes

de Pere Rodríguez Darnés, 
tot un seguit d’activitats al 
voltant d’un tema cabdal 
en les empreses, immobles 
i instal·lacions com és el 
manteniment i en el qual 
hi ha molts companys en·
ginyers implicats. L’assis·
tència als cursos, debats i 
jornades tècniques va ser 
important i el conjunt d’ac·
tivitats van ser ben valora·
des. Per tant, volem conti·
nuar en la mateixa línia i 
dedicarem l’any a un tema 
de plena actualitat com és 
el de la rehabilitació en 
instal·lacions. També hi 
participaran, com cada any, 
empreses punteres en el 
sector, i comptarem amb 
el suport d’institucions 
públiques i privades i tam·
bé amb el mateix company 
esmentat abans com a coor·
dinador. Tot plegat, per tor·
nar a oferir als col·legiats 
formació especialitzada i 
informació actualitzada en 
una activitat professional, 
molt lligada a l’eficiència 
energètica, on els engi·
nyers desenvolupem un 
paper important. n

Miquel Darnés i Cirera | Degà
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20 La Internet que dóna 
vida a les coses

Els telèfons s’han tornat intel·ligents i, amb ells, els ciuta-
dans són capaços de consultar una adreça, respondre a 
un correu electrònic, veure quin temps farà demà o jugar 
a qualsevol joc siguin on siguin. Què passa si introduïm 
els xips i sensors del mòbil en qualsevol altre objecte i, a 
més, fem que es comuniquin entre ells? Una nova revo-
lució està ja canviant el món: la Internet de les coses.

ENTREVISTA

17 Montserrat Font, 
cap del Servei de Gestió 
d’Emergències de Catalunya

Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT), l’enginyera Montserrat Font ha de fer front a 
qualsevol alerta climatològica, química o sísmica, entre 
d’altres. Un quart de segle després de l’accident nuclear 
a Vandellòs, Font reconeix que la gestió d’una emergèn-
cia nuclear “no ha millorat gaire” i lamenta la manca de 
competències que Catalunya té en aquest àmbit.  
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La pregunta del mes

Heu pogut aplicar lliurement l’IVA de caixa?

gairebé la meitat dels enquestats reconeix que no ha pogut 
aplicar aquesta mesura.

7% SÍ

NO 

NS/NC

estem preparats per a una gran emergència  
(nuclear, per exemple)?

Opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENQUESTA DEL WEB

TOTAL dE VOTS: 31

45%

29 de gener de 2015

Jornada sobre el simulador de negocis Cold War
Cold war és el simulador de negocis que té més demanda 
per part d’empreses d’arreu del món, que busquen 
cohesionar les seves àrees funcionals i despertar en els 
seus executius la consciència dels errors més freqüents del 
món empresarial. Durant la sessió es farà una simulació del 
programa per veure com funciona. Tindrà lloc el proper  
29 de gener, de 9 a 13 h, al Tecnoespai (Bailèn, 68).

29 de gener de 2015

Solucions per a la gestió d’energies a la 
indústria
Conferència sobre els factors que influeixen en els costos 
d’una empresa per produir béns, com ara els costos de 
l’energia. Les companyies, segons el tipus de planta i dels 
processos que utilitzin, poden reduir el consum d’energia 
i convertir aquesta reducció en un avantatge competitiu. 
Al Tecnoespai (Bailèn, 68), el proper 29 de gener, a les 19 h.

Del 4 de febrer al 28 de juliol

Curs d’anglès en línia
Curs amb diferents nivells d’aprenentatge d’acord amb 
el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües 
(MCERL). Es preparen els alumnes per fer els exàmens 
oficials i poder obtenir així una titulació àmpliament 
reconeguda pel sector empresarial i universitari arreu del 
món. A aquest curs es pot afegir l’opció de fer classes 
virtuals.

16 de febrer

Tertúlia d’economia
Conferència de l’economista Jordi Goula en què analitzarà 
els aspectes més rellevants de la situació econòmica 
actual. Jordi Goula és periodista i economista i col·labora 
mensualment amb un article d’opinió a la revista Theknos. 
La conferència serà el dia 16 de febrer, a les 19.30 h, al 
Tecnoespai (Bailèn, 68).

Del 18 de febrer al 17 de juny

Curs Bàsic de Prevenció i Seguretat en Matèria 
d’Incendis
Aquest curs té l’objectiu d’oferir una visió global i 
específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, 
guies i instruccions tècniques, i d’ensenyar a interpretar i 
analitzar qüestions tècniques específiques de què consten 
la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, 
per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en 
aquest camp. Del 18 de febrer al 17 de juny, de 16 a 20 h, 
al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona (Bon Pastor, 5).
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Un dels problemes més greus 
que hem patit en aquesta 
crisi ha estat la caiguda d’in·
gressos públics. En realitat, 
la xifra global, comparada 
amb el PIB, estava lluny dels 
paràmetres europeus que es 
fan servir habitualment, fins 
i tot en els temps del boom. 
Espanya sempre ha anat a 
la cua quan els tipus imposi·
tius han estat en la part alta 
de l’escala europea. Això era 
i és així, per la important 
presència de l’economia sub·
mergida, que se situa entre 
el 20 i el 25%. Però al comen·
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OPINIÓ
jordi Goula l Economista
@jordigoula

On paguen impostos 
les multinacionals?
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çament del novembre es va 
destapar un altre fet que no 
per sabut va deixar d’impac·
tar en la societat. Ens vam 
assabentar que el nou presi·
dent de la Comissió Europea, 
Jean·Claude Juncker, expri·
mer ministre i exministre 
de finances de Luxemburg, 
en els anys en què ocupava 
el càrrec havia pactat acords 
fiscals avantatjosos amb més 
de 300 multinacionals per·
què es beneficiessin d’uns 
impostos sobre societats ir·
risoris, que en algun cas ar·
ribaven a l’1%. Mentrestant, 

els països on s’havien ge·
nerat els beneficis no veien 
ni un euro. Aquest mateix 
senyor, com a president de  
la CE, és qui ha d’arreglar la 
barrabassada fiscal que hi ha 
avui a Europa i investigar 
què va fer com a primer mi·
nistre de Luxemburg!

“ELUSIó” FISCAL
Companyies com ara Ama·
zon, Fiat, Pepsi, Ikea, Bur·
berry, Heinz, i un llarg et·
cètera han aparegut en uns 
documents publicats pel 
Consorci Internacional de 
Periodistes d’Investigació, 
en el que es va convenir rà·
pidament a denominar com 
a “Lux Leaks”. Sabíeu que 
en un sol domicili de la capi·
tal del Gran Ducat han apa·
regut domiciliades més de 
1.600 companyies de tots els 
països imaginables? L’última 
reunió del G·20 va demanar 
a l’OCDE un informe per evi·
tar els forats legals a través 
dels quals es canalitzen els 
diners cap a Luxemburg o 
altres paradisos fiscals. La 
UE també va corregir una 
directiva amb la mateixa in·
tenció, però el termini que 
va donar als països per actu·
alitzar·la és fins al 2020! El 
bo del cas és que no es tracta 
d’evasió fiscal, sinó d’elusió 
fiscal, un terme que indica 
que les coses es fan segons 
les lleis de diferents països, 
per la qual cosa no es pot 
acusar ningú. Si Starbucks 
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EN SEGONS

La Internet de les coses:  
un punt i a part  
per a l’enginyeria
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Internet s’ha convertit en 
una eina imprescindible  
en tots els àmbits de la 
nostra vida. Va començar 
sent un instrument de cer·
ca i s’ha convertit en un de  
comunicació compartida 
mitjançant les xarxes soci·
als. La nova evolució d’In·
ternet té a veure amb la 
comunicació entre perso·
nes i dispositius, cosa que 
es coneix com la Internet  
de les coses i té la missió de 
donar resposta a les neces·
sitats del nostre entorn i, si 
pot ser, millorar·lo aplicant 
les tecnologies de la infor·
mació i comunicació (TIC). 
Les aplicacions de la inter·
net de les coses en l’àmbit 
de l’enginyeria industrial 
són infinites. Un exemple 
és la ciutat intel·ligent, que 
engloba una gran quantitat 
de projectes de mobilitat, de 
qualitat de l’aire, d’enllu·
menat, etc., amb la finalitat 
de fer una ciutat molt més 
sostenible i intel·ligent. 

EN L’àMbIT INdUSTrIAL
En els processos industri·
als, podem aplicar aques·
ta tecnologia per millo·
rar el rendiment de les 
instal·lacions. Un exemple 
d’aplicació en aquest àm·
bit seria el monitoratge, 
en temps real, del consum 
energètic de la planta de 
producció mitjançant dis·

positius de mesura. Em·
preses com Dexma o Cir·
cutor disposen d’aquest 
servei al núvol, que per·
met a l’usuari comuni·
car·se amb la planta i, en·
tre altres funcions, estar 
alerta de qualsevol inci·
dència energètica. En man·
teniment, podem pensar 
en projectes que ajudin a  
optimitzar els recursos 
utilitzats en les feines de 
conducció (l’engegada i la 
parada), en les preventives 
(sensors que indiquen el 
desgast de les màquines) 
i, fins i tot, en les correcti·
ves (sensors que indiquen 
el tipus d’avaria produïda). 
L’empresa Grundfos, ha 
dissenyat bombes amb la 
capacitat de comunicar·se 
amb l’usuari mitjançant 
una aplicació disponible 
per a mòbils i tauletes. 

En aquestes línies, he 
volgut donar unes petites 
pinzellades del concepte la 
Internet de les coses aplicat 
a l’enginyeria industrial. 
Des del meu punt de vista, 
els enginyers, inventors 
de l’era moderna, hem de 
ser capaços d’encapçalar i 
liderar projectes d’aquest 
tipus, analitzant les neces·
sitats del nostre entorn per 
cercar oportunitats i cre·
ar idees innovadores que 
transformin la realitat tal 
com la coneixem. n

Sergi Albet 
Enginyer i consultor digital
@sergialbet 
Col·legiat 14416

vol cobrar el cafè als afiliats 
i franquiciats de tot el món a 
preu d’or, ningú no ho impe·
deix. Si les societats de cada 
país no fan beneficis és nor·
mal, ja que paguen molt per 
la matèria primera. Qui fa el 
negoci és l’empresa de Lu·
xemburg, que paga el cafè 
a preu de mercat i el ven a 
preu de metall preciós. Els 
beneficis que obté són gra·
vats rigorosament pel fisc 
luxemburguès, que és una 
veritable ganga.  

SOLUCIONS AL “FrAU”
El primer pas per resoldre 
aquesta situació ha de ser 
que les societats a cada país 
no siguin vistes com unitats 
fiscals separades, sinó com 
la part d’un tot més gran, i, 
el segon, que el que es gua·
nya en un país pagui allà els 
impostos. Les denúncies so·
bre això han estat múltiples i 
no deixen de créixer. De mo·
ment, una pressionada Ir·
landa, on el cas Google és es·
candalós, ja ha anunciat que 
les empreses estrangeres 
pagaran com les nacionals, 
encara que no vol apujar la 
taxa del 12,5% que és criti·
cada pels països de la UE per 
competència deslleial. El fet 
cert és que s’estima que Go·
ogle, entre Irlanda, Holanda 
i les Bermudes, estalvia més 
de 12.000 milions de dòlars 
l’any que hauria de cobrar el 
fisc dels Estats Units. 

Per acabar, una nota so·
bre Espanya. Segons les da·
des del 2011 extretes de l’In·
forme anual de recaptació 
que publica l’Agència Tri·
butària, sabem que les per·
sones físiques van aportar 
el 91% del total de la recap·
tació de l’Estat, mentre que 
les empreses van contribuir 
només en el 9%. I d’aquestes, 
les grans empreses, un 2%. 
Sobren les paraules. n
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publicat en aquest número 
de la Theknos. Tot seguit, va 
exposar més concretament la 
feina feta durant l’any 2014, 
els actes més rellevants en els 
quals ha participat el Col·legi 
i les millores de tot tipus rea·
litzades al llarg de l’any. Tam·
bé va presentar els projectes 
més destacats previstos per al 
2015.

A continuació, el treso·
rer del Col·legi, Ricard No·
gués, va fer un repàs de  
les partides més significati·
ves del pressupost del 2015, 
que va ser aprovat amb el 
96% dels vots dels col·legiats 
assistents. 

Finalment, l’acte es va 
concloure amb el sorteig de la 
Comissió de Revisió de Comp·
tes, una comissió estatutària 
formada pel tresorer, l’inter·
ventor i tres col·legiats ele·
gits per sorteig públic d’entre 
tots els col·legiats amb pleni·
tud de drets col·legials. En els 
propers dies es comunicarà 
el nom d’aquestes tres per·
sones, ja que cal que primer 
acceptin explícitament de for·
mar·ne part. n

Durant l’acte es 
va fer el sorteig  
dels nous 
integrants de 
la Comissió 
de Revisió de 
Comptes 

El degà va 
exposar a  
la junta la feina 
feta i les millores 
realitzades  
per part del 
Col·legi durant  
el 2014

d’esquerra 
a dreta: 
Fèlix duran, 
interventor; 
ricard Nogués, 
tresorer; 
Miquel 
darnés, degà, 
i Jordi Artiga, 
secretari. Són 
membres de 
la Junta de 
Govern del 
Col·legi.

Els assistents 
a la Junta en 
el moment 
de votar el 
pressupost 
per al 2015. 

El Col·legi aprova el pressupost per al 2015

THEKNOS 189 GENER DE 2015

La Junta General Ordinà·
ria, celebrada el passat 22 
de desembre, va apuntar les 
principals línies de treball 
desenvolupades al 2014 i va 
presentar els projectes pre·
vistos per al 2015. 

El degà, Miquel Darnés, va 
presentar els fets més relle·
vants de l’any i va fer una 
relectura de l’Observatori 
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El Col·legi sempre ha man·
tingut una estreta relació 
amb el teixit industrial i 
empresarial de diferents 
sectors. Aquestes empre·
ses, en què també treba·
llen companys col·legiats, 
aporten valor al Col·legi 
mitjançant els seus conei·
xements especialitzats, 
r+d+I, novetats sectori·
als, internacionalització, 
etc., un valor que ENGI·
NYErS bCN s’encarrega 
de transformar en condici·
ons avantatjoses per a col·
legiats en l’ús dels seus 
serveis, coneixements o 
adquisició de productes i 
en una major visibilitat de 
les empreses. 

Amb l’afany permanent 
de beneficiar el col·legiat, 
el Col·legi vol seguir in·
crementant aquest tipus 
d’acords i dotar·los de més 
valor. És per això que, a 
partir d’aquest nou any 
2015, totes aquelles empre·
ses o institucions que esti·
guin vinculades plenament 
o tangencialment a la tasca 
professional dels col·legiats 
i que acreditin el nivell su·

ficient d’innovació, qualitat 
i sostenibilitat, seran reco·
negudes com a Empreses 
Vinculades a ENGINYERS 
BCN.

LOGOTIp 
d’EMprESA VINCULAdA
Amb l’objectiu que es visu·
alitzi aquest apropament, 
s’ha creat un logotip (a la 
imatge) per identificar·les, 
que anirà incorporat al 
costat del logotip de cada 
Empresa Vinculada. Amb 
aquesta acció es millorarà 
la seva presència en l’àrea 
de formació, borsa de treball 
o serveis tècnics, per tal de 
generar encara més sinergi·
es en benefici del col·legiat. 
Tot això a través de la pà·
gina web del Col·legi i dels  
diferents canals de difusió 
de la institució.

Properament llençarem, 
a més, un nou butlletí digital 
per tal que tots els col·legiats 
puguin estar informats de 
les novetats, noves incorpo·

racions i avantatges princi·
pals de les Empreses Vincu·
lades, que aniran apareixent 
de manera rotativa i por·
taran un enllaç a les seves 
ofertes d’interès. Així mateix 
també hi tindran una menció 
especial aquelles empreses 
de l’àmbit no professional 
(viatges, oci, salut, finances, 
comerços, etc.) que també 
són col·laboradores i a través 
de les quals s’ofereixen des·
comptes a col·legiats i, en la 
majoria dels casos, també als 
familiars directes. n

L’objectiu és  
acostar més  
les empreses a  
la institució i  
al col·lectiu,  
i generar més 
sinergies en 
benefici  
del col·legiat

Nou impuls en la relació amb  
les Empreses Vinculades al Col·legi
rICArd pIqUé  l  Responsable de l’Àrea Empresa d’ENGINYERS BCN

Un logotip 
identifica  
les Empreses 
Vinculades i 
els dóna més 
visibilitat 

Logotip 
identificatiu 
de les 
Empreses 
Vinculades.
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El 20 de novembre va tenir 
lloc al Col·legi la conferència 
“Una Catalunya postindustri·
al?”, la quarta i darrera del 
cicle “Visions de la Catalunya 
del Futur”. La conferència, 
presentada pel degà Miquel 
darnés, va ser impartida per 
l’enginyer i polític Joan Majó, 
que fou ministre d’Indústria i 
Energia entre 1985 i 1986.

Miquel Darnés va donar el 
tret de sortida a aquesta dar·
rera conferència, en què va 
participar l’exministre d’In·

dústria i Energia, Joan Majó. 
Després de validar la impor·
tància de la indústria en el 
camp de l’enginyeria, el degà 
Darnés va presentar el confe·
renciant, el qual va puntualit·
zar, tan bon punt va comen·
çar, que “hem de tenir una 
Catalunya industrial però 
no com nosaltres entenem 
la indústria avui dia, ja que 
Catalunya presenta un esce·
nari que li permet tenir més 
capacitat d’autodefinir el seu 
futur i de tenir uns recursos 
fiscals propis”. 

Majó va començar la seva 
exposició fent una anàlisi, 
vàlida per a Catalunya, per 
a l’Estat espanyol i per a Eu·
ropa. Segons ell, cal pensar 
què ha passat en l’economia 
en els darrers 50 anys: “amb 
un progrés econòmic i social 
extraordinari, sobretot donat 
per una economia europea 
fonamentalment industrial 
i per les polítiques de l’estat 
del benestar, la indústria eu·
ropea va començar a créixer, 

i podia disposar dels materials 
de tot el món; hi havia un cert 
monopoli de demanda per part 
d’occident. A mitjan anys no·
ranta es produeix un canvi de 
visió política i es dóna pas a la 
globalització”. Segons l’exmi·
nistre, es va cometre un error 
en aquest punt, i es va passar 
d’una societat industrial a una 
societat de serveis. “La barreja 
del procés de regressió en la 
distribució, el procés de globa·
lització i la consegüent neces·
sitat de crear PIB a través dels 
serveis financers, ens van por·
tar a la bombolla financera”, 
va sentenciar.

EL FUTUr dE L’ECONOMIA
Joan Majó va dir que cal que 
l’economia europea torni a 
tenir una dimensió industri·
al important i que el futur 
de l’economia recuperi el seu 
component industrial envers 
el seu component de serveis. 
“L’ocupació industrial segura·
ment baixarà, però el que no 
pot baixar és el producte in·
dustrial. Europa ha de seguir 
essent un país d’indústria i de 
producció.” 

Per tot això, Majó va expo·
sar que avui dia cal entendre 
la indústria com a mercat que 
presta serveis personals i ho fa 
a través del producte industri·
al, sent el producte l’element 
necessari per prestar el servei: 
“Europa ha de saber canviar 
aquesta situació: ha de mante·
nir una activitat en lloc de pas·
sar a ser una societat purament 
de serveis”, va concloure. n

Majó: “Potser 
baixarà 
l’ocupació 
industrial, 
però el que no 
pot baixar és 
el producte 
industrial”

L’exministre 
d’Indústria i 
Energia, Joan 
Majó (dreta), 
va exposar 
la necessitat 
que Europa 
recuperi el seu 
component 
industrial 
envers el de 
serveis.

“Una Catalunya postindustrial?”
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El Col·legi omple Santa Maria del Mar  
en el concert de Nadal

El tradicional concert de Nadal 
del Col·legi es va celebrar en·
guany a la basílica de Santa Ma·
ria del Mar. L’acte es va iniciar 
amb unes paraules de benvin·
guda i agraïment per part de la 
vicedegana, Ma. Cinta Pastor, i 
del degà, Miquel Darnés. 

A continuació, el Cor Infan·
til Amics de la Unió, compost 
per veus blanques d’entre dot·
ze i disset anys, va delectar els 
prop de 1.500 assistents amb el 
seu repertori: una primera part 
de música sacra contemporània 
d’una gran bellesa i complexi·
tat tècnica i una segona part 
amb diverses cançons de Nadal 
tradicionals catalanes. n

El Cor Infantil 
Amics de la 
Unió va oferir 
un repertori de 
música sacra 
contemporània 
als prop 
de 1.500 
assistents.

#BasketLover

El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.
Són les persones que comparteixen l’esforç,
que s’emocionen amb una nova jugada
i que troben en aquest esport l’energia 
per continuar. 

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE  
BASKET LOVERS.

Theknos_195x125_S&S_Endesa_BLN_El_Greco_MP_A_CAT.indd   1 01/10/14   12:48
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El Col·legi és present a Lin·
kedIn, la principal xarxa 
social orientada als profes·
sionals i els negocis, amb 
una pàgina d’empresa i  
amb un grup de debat tancat 
en què poden participar els 
col·legiats i també tots els 
professionals tècnics que hi 
estiguin interessats. 

LinkedIn té més de 300 mili·
ons d’usuaris arreu del món, 
i ofereix moltes possibilitats 
d’interacció en l’àmbit profes·
sional i laboral. Actualment 
s’està convertint en un im·
portant canal per buscar fei·

El Col·legi ha signat un 
conveni de col·laboració 
amb la institució educa·
tiva EAE amb l’objectiu 
de potenciar el posiciona·
ment conjunt i establir 
acords i aliances que apor·
tin valor als membres del 
Col·legi. L’objectiu és ge·
nerar notorietat conjunta 
a través de les diferents 
accions realitzades.

Un dels principals avantat·
ges és que els col·legiats i 
els seus familiars directes 
de primer grau podran gau·
dir d’un 15% de descompte 
en tots els programes de for·
mació d’EAE (full time, part 
time i weekend) o assistir a 
diferents cicles de conferèn·
cies de temàtiques diverses.

La presència del Col·legi a LinkedIn

Acord de col·laboració amb 
l’escola de negocis EAE

Conveni  
amb Materfad

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

na i com a eina per al networ·
king professional.

GrUp dE dEbAT
El grup de debat del Col·
legi a LinkedIn ja té més 
de 300 membres, amb una 
bona dinàmica de partici·
pació, que aporten i com·
parteixen informacions re·
lacionades amb el món de 
l’enginyeria i de l’exercici  
de la professió que són d’inte·
rès per al col·lectiu.

Les comissions de Funció 
Pública i de Qualitat i Innova·
ció tenen subgrups propis on 
tracten i debaten temes espe·

EAE Business School és 
una escola de negocis amb 56 
anys d’experiència, especialit·
zada en la formació empresari·
al per a directius i on cada any 
es capaciten participants que 
acaben desenvolupant funci·
ons de responsabilitat dins 
de l’àmbit empresarial i ins·
titucional. EAE ofereix quasi 
cent programes de postgrau i 
dues titulacions universitàries 
de grau, i permet realitzar els 
estudis d’una manera presen·
cial, en línia, a distància i amb 
l’opció d’aprenentatge mixt. 
L’escola de negocis té un total 
de quatre campus: dos a Bar·
celona, un a Madrid i un de 
virtual.

cífics de l’àmbit de les seves 
comissions.

Us animem a participar als 
grups del Col·legi a LinkedIn, 
com a nou canal de comuni·
cació que permet relacionar 
virtualment la comunitat de 
col·legiats.

ASSESSOrAMENT
D’altra banda, el SSP – Bor·
sa de Treball ofereix asses·
sorament en la utilització de 
LinkedIn com a eina per a la 
recerca de feina, ja sigui mit·
jançant els tallers que s’or·
ganitzen o a través del servei 
d’orientació personalitzat. n

El Col·legi també ha signat 
un acord de col·laboració amb 
el Centre de materials del Fo·
ment de les Arts i del Disseny 
(Materfad). Materfad posa a la 
nostra disposició l’accés en lí·
nia a més de 2.000 fitxes com·
pletes de materials. També ofe·
reix un 10% de descompte en 
assessorament per localitzar 
nous materials i tecnologies 
associades, en visites guiades 
per a grups a la sala d’expo·
sicions que té al Disseny Hub 
Barcelona, i en formacions del 
programa Aula Materfad. n

Per a més informació:
93 256 67 78

info@materfad.com 
http://es.materfad.com
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Trobareu la guia per descarregar a:
www.enginyersbcn.cat/serveis-

colegiats/biblioteca
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Disseny Industrial: 
guia pràctica  
per a autònoms

El Col·legi, atenent la deman·
da d’informació constant per 
part dels enginyers tècnics 
en Disseny Industrial, ha 
elaborat una guia pràctica 
per a treballadors autònoms. 
Aquest document defineix el 
concepte de treballador au·
tònom, les obligacions que 
té per poder desenvolupar 
l’exercici professional per 
compte propi i també les 
situacions específiques de 
compatibilitat d’aquest exer·
cici per compte propi (amb la 
prestació per desocupació i 
l’exercici per compte d’altri). 
A més a més, s’hi recullen 
els drets de propietat intel·
lectual, les característiques 
de l’encàrrec professional 
i la seva formalització, i els 
honoraris professionals se·
gons les diferents modalitats 
(per pressupost tancat, per 
dedicació horària, per quotes 
regulars, per percentatge so·
bre el cost del projecte i per 
royalties).

MOdELS dE CONTrACTE
Finalment, la guia inclou 
tres models orientatius de 
contracte per facilitar la tas·
ca a l’enginyer en Disseny 
Industrial: un model orien·
tador de full d’encàrrec de 
serveis professionals, un  
de cessió de drets de propi·
etat intel·lectual i un tercer 
model, per encarregar la fa·
bricació d’un producte. n
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2015: Any de la Rehabilitació  
en Instal·lacions

El Col·legi defineix el 2015 
com l’Any de la rehabili·
tació en Instal·lacions, un 
any durant el qual es volen 
anar tractant tots aquells 
temes que estan relacio·
nats amb la rehabilitació. 

És del tot evident que volem 
que el conjunt d’elements 
que conformen la nostra vida 
quotidiana funcioni correc·
tament sempre, sense que 
ens comporti maldecaps. Per 
poder·ho aconseguir calen 
l’atenció i la cura constants. 
Per això, el Col·legi d’Engi·
nyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barce·
lona dedica el 2015 a la re·
habilitació en instal·lacions. 
Amb el suport del Gremi 
d’Instal·ladors de Barcelo·
na i el nostre col·legiat Pere 
Rodríguez com a coordina·
dor, l’Any de la Rehabilitació 
en Instal·lacions ha de ser, 
a més, l’oportunitat d’una 
essencial i estreta simbiosi 
entre enginyers col·legiats i 
instal·ladors agremiats, un 
camí cap a la millora conti·
nuada basada en l’intercanvi 
de coneixements.

CUrSOS I JOrNAdES 
Així, a través d’un curs pràc·
tic, de debats tècnics, de més 
d’una desena de jornades 
tècniques i de nombrosos ar·
ticles a la revista Theknos, es 
tractarà de la rehabilitació en 
instal·lacions (siguin indus·
trials, d’edificis o d’infras·
tructures) des de la vessant 
econòmica —estalvis energè·
tics—, la vessant social —con·
fort i seguretat en el treball— 
o la vessant mediambiental.

LA IMATGE dEL 2015
El logotip de l’Any de la Re·
habilitació en Instal·lacions 
respon a la necessitat de fer 
esment del lloc que ocupa 
la recuperació de les instal·
lacions dins de les funcions 
de rehabilitació d’edificis. 
Així, amb la representació bà·
sica d’un espai habitable creat 
sobre la base de la ela gemina·
da que conté la paraula instal·
lacions, s’aconsegueix emfa·
titzar aquest aspecte interior 
que registren les activitats 
d’instal·lacions. El color ocre 
serveix per cridar l’atenció, 
novament, sobre aquestes  
accions. n



COMISSIONS

Les juntes rectores de les comissions es renoven

Durant els mesos d’octubre 
i novembre s’han celebrat 
eleccions a les juntes rec·
tores de les comissions del 
Col·legi, un procés electoral 
que té lloc cada dos anys 
i on es proclama un pre·
sident, un vicepresident i 
un secretari de les quinze 

comissions existents. Per a 
la Comissió de Plans d’Au·
toprotecció i Protecció Ci·
vil i la d’Energia, ambdues 
creades recentment, aques·
tes eren les seves primeres 
eleccions.

Com va dir el degà en 
l’Observatori de la Theknos 

de novembre·desembre, el 
Col·legi vol felicitar els gua·
nyadors i encoratjar·los per·
què facin una feina profitosa  
en bé de la professió i del 
Col·legi. 

A continuació es mostra 
el llistat de totes les candi·
datures proclamades. 

Les comissions són el cor del Col·legi; organitzen activitats, visites, proposen conferències... 
Els col·legiats poden tractar-hi les qüestions professionals, a més de ser un lloc de trobada d’enginyers. 
Trobareu més informació de cada comissió i el formulari d’inscripció a www.enginyersbcn.cat/comissions
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COMISSIONS prOFESSIONALS

Vinculats a Empresa
President: Lluís Latorre Cabrerizo 
Vicepresident: Ángel Codina Farras 
Secretari: Joan Serra Jove 

Exercici Lliure
President: Sergi Bolea Noya
Vicepresident: Francisco J. Andrés Illescas
Secretària: Laia Liébana Tardío

Funció pública
President: Sergi Bolea Noya
Secretària: Laia Liébana Tardío

Ensenyament
President: Gustavo Miranda Pérez
Vicepresident: F. Xavier Villasevil Marco
Secretari: Elías Martínez Nogueroles 

COMISSIONS TèCNIqUES

Medi Ambient i Seguretat
President: Miguel Ángel Elcacho Colomé
Vicepresidenta: Clàudia Álvarez Alonso

àrees de treball 
Gestió Mediambiental, Legislació i Vectors 
Ambientals: 
Clàudia Álvarez Alonso

Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat 
Industrial:
Miguel Ángel Elcacho

Energia
President: Ricard Santeugini Fernández
Vicepresident: Albert Bagué Martí
Secretari: Carlos Marqués Bravo

qualitat i Innovació
President: Joan Sintes Matheu

Vicepresident: Lluís Duran Masip
Secretari: Xavier Cazorla Rodrigo 

Seguretat contra Incendis i Emergències
President: Oscar Rosique Hernandez
Vicepresident: Antonio Abad Morros

plans d’Autoprotecció i protecció Civil
President: Toni Izquierdo
Vicepresident: Miguel Ángel Gutiérrez

Actuacions pericials:
President: Franciso Roldan Ortega
Vicepresident: Jaume Bonet Trabal
Secretari: Manuel Meixide Vázquez

disseny Industrial
President: José Carlos Martínez Malo
Vicepresident: Xavier Romero Mendiola

COMISSIONS SOCIALS:

Enginyers Jubilats
President: Joaquim Riera Anoro
Vicepresident: Joan Ramon Garcia Soler
Secretari: Florenci Flamarich Castilla

Joves Enginyers
Presidenta: María Guadalupe Feria Seva
Vicepresident: Joan Anton Ribas Mayol
Secretari: Marc Solanilla Caballero

Cultura i Esports
President: Joan Ribas Guimerà
Vicepresident: Josep Maria Aguilà Planelles
Secretari: Manuel Fabra Ricart

Comissió d’Ajuts Socials
President: Francesc Fernández Simó
Vicepresident: Francesc Espadero
Secretari: Josep Ma. Segarra Barriga
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“A Catalunya tenim un gran coneixement 
quant a fabricació de productes  
i dispositius mèdics”
Jordi Costa, enginyer tècnic industrial, col·legiat  
i responsable de projectes d’r+d+I de bTI biotechnology Institute

RETRAT PROFESSIONAL

Amb decisió, en Jordi Cos·
ta agafa un dels dispositius 
mèdics que fan a BTI Bio·
technology Institute, on és 
el responsable de projectes 
d’R+D+I, i ens ensenya com a 
través del mecanisme que té 
es pot seleccionar el plasma 
de la sang amb una gran pre·
cisió per utilitzar·lo en una 
operació. “Nosaltres fabri·
quem, dissenyem i comerci·
alitzem aquests dispositius”, 
afirma. “A mi sempre m’ha 
agradat molt la part tècnica 
dels mecanismes”, explica, i 
afirma que durant els anys 
que va estudiar formació 
professional mecànica tot 
va prendre sentit, prou per 
llençar·se a estudiar Engi·
nyeria Tècnica Mecànica a la 
Universitat de Girona. “Allà 
vaig gaudir de l’enginyeria, 
però el que em va agradar 
més van ser les assignatures 
sobre materials”, comenta. 
Per això va decidir cursar 

Enginyeria de Materials a 
la UPC. Mentre estudiava 
també treballava i ho recor·
da com una etapa molt dura 
plena de sacrificis. 

prIMEr èXIT
L’èxit professional li va ar·
ribar molt d’hora, quan, en 
realitzar el projecte de fi de 
carrera de l’Enginyeria Tèc·
nica Mecànica en una em·
presa, va aconseguir que es 
comercialitzés el producte 
objecte de l’estudi, un siste·
ma dosificador per a l’ensa·
cada de ciment. 

Arran d’haver treballat a 
Metalogenia, on s’ocupava 
de presentar projectes d’in·
vestigació a organismes ofi·
cials a fi d’obtenir subvenci·
ons, “vaig veure que en una 
empresa hi ha moltes àrees 
de les quals no tenia conei·
xement”, i va fer un màs·
ter a ESADE sobre direcció 
i gestió d’equips, persones 

i empreses que li va servir 
per trobar feina a Würth, 
on es va dedicar a l’anàlisi 
de les vendes i l’organitza·
ció comercial de distribució 
per a professionals i sectors  
industrials. 

Però no volia deixar la part 
tècnica i va aprofitar l’oportu·
nitat de treballar al centre que 
BTI té a Barcelona. El primer 
contacte amb l’entorn mèdic 
l’havia fet durant el projecte 
de final de carrera d’Engi·
nyeria de Materials, amb un 
estudi biomecànic de l’húmer. 
“Es tracta d’un sector en què 
hi ha molta investigació”, 
diu, i afegeix que a Catalunya 
“tenim un gran coneixement 
quant a fabricació de produc·
tes i dispositius mèdics”. Des·
taca que “hi ha vocació social, 
ja que el nostre client final és 
el pacient”. “La investigació és 
el camí que haurien de seguir 
les empreses per ser competi·
tives”, conclou. n
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ANNA CArrIó l Text i foto

Tres àrees de formació enginyera
“Actualment estic englobant les tres àrees de formació que tinc: 
enginyeria mecànica, enginyeria de materials, i gestió i direcció 
d’equips, persones i empreses.” En Jordi Costa sempre ha 
seguit la seva intuïció i no va dubtar a reconèixer l’enginyeria 
tècnica mecànica i la de materials com les seves passions. Com a 
recompensa, amb només 39 anys, ha vist com la seva trajectòria 
professional ha catapultat el seu talent a una de les empreses 
capdavanteres en R+D+I. n



Montserrat Font és enginyera 
tècnica industrial col·legiada. 
El juny del 2014 va ser 
homenatjada pels seus 25 anys 
de vinculació al Col·legi.



V
Vostè s’encarrega, entre al·
tres coses, de la gestió dels 
recursos humans del CECAT. 
quines són les tasques que 
desenvolupa?
Al CECAT de Barcelona hi ha 
dotze operadors permanents, i 
dotze més a la sala back up (de 
reserva) del CECAT de Reus. 
A més, hi ha disset tècnics de 
guàrdia. Darrere d’aquestes 
guàrdies hi ha els caps d’equip 
de Protecció Civil més els direc·
tors i subdirectors de cada pla. 
En situacions greus, com van 
ser per exemple les nevades del 
2010, jo porto la part de recur·
sos i m’encarrego d’assegurar 
els procediments de la sala del 
CECAT, l’autèntic cor de la ges·
tió de les emergències. També 
m’encarrego de controlar que 
la tecnologia funciona. A més 
a més, sóc cap d’equip. El més 
complex és la gestió de l’emer·
gència en si. La resta són tas·
ques relativament rutinàries. 
Les emergències no són mai 

iguals i sempre t’has d’avan·
çar. La realitat és que, si pen·
sem en els plans d’emergència, 
el paper ho aguanta tot, però 
a l’hora de la veritat has de 
gestionar situacions sempre 
imprevistes.

Hom s’imagina la seva com 
una feina força estressant...
Certament, dins l’Adminis·
tració, la nostra és una tasca 
força singular. Quan hi ha 
emergències, no som com un 
funcionari més, que fitxa a 
l’hora d’entrar i a la de sortir. 
A part d’això, és veritat que 
els qui treballem en emergèn·
cies hem de tenir un control 
important de l’estrès i una 
gran capacitat per prendre 
decisions no impulsives però 
sí ràpides i imaginatives.

Aquest país no sap ploure, ja 
ho deia raimon... és difícil 
gestionar les emergències 
meteorològiques?

Jo no sóc meteoròloga, però 
veig que, efectivament, fins 
i tot al Servei Meteorològic 
de Catalunya els costa filar 
prim. Nosaltres mirem tots 
els serveis i models que hi 
ha en obert, i veiem que és 
molt difícil. Tot sovint són 
contradictoris entre ells. Per 
això és molt important la 
feina de prevenció. També 
és molt important tenir un 
mapa molt clar del territori 
en tots els aspectes i per a to·
tes les situacions. Això inclou  
les persones vulnerables, les 
empreses de teleassistència, 
les carreteres, la cobertura 
telefònica... De fet, avui ens 
hem fet vulnerables a qües·
tions diferents. Per exemple, 
quan la gent es queda sense 
ADSL o sense llum, és més 
vulnerable. Perquè ja no és 
només que et quedis sense 
llum; és que sense llum tam·
poc no pots posar benzina... 
Som més vulnerables.

Gestionar l’imprevist: aquesta és la feina de l’enginyera Montserrat Font. 
des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha de fer 
front a qualsevol alerta climatològica, química o sísmica, entre d’altres.   
I l’èxit rau a anticipar·se als fets. Tot i això, i 25 anys després del greu 
accident a la central nuclear Vandellòs I, Font reconeix que la gestió d’una 
possible emergència nuclear “no ha millorat gaire” i lamenta la manca de 
competències que Catalunya té en aquest àmbit.  

Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d’Emergències de Catalunya

JOrdI GArrIGA l Text MArC JAVIErrE l Fotografia 
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ENTREVISTA

I arribeu a la gent, a través 
d’aquest servei?
I tant! A Catalunya la gent 
està molt interessada en 
aquestes coses. És com el 
que passa amb el servei me·
teorològic. Com a exemple 
li comentaré que ara hem 
tret una aplicació al Gen·
catmòbil on hi ha un enllaç 
d’emergències, que som nos·
altres. Amb sis mesos, ja te·
nim més de 90.000 usuaris 
donats d’alta. I amb el Twit·
ter també ho veus. A més, hi 
ha molt feedback. Alguna 
emergència ens ha arribat 
a través de Twitter. Amb els 
incendis de l’Empordà, per 
exemple, ens va arribar mol·
ta informació. I també hi ha 
molta interacció quan es fan 
simulacres. Aquest interès i 
aquesta participació no pas·
sen en gaires llocs més... A 
més, això també fa que la 
gent sigui molt solidària en 
determinades situacions.

En general, quin és el  
pes de la tecnologia en l’àm·
bit de les emergències?
Actualment en té molt, i en 
tindrà més, però això, com li 
deia, també ens fa més vulne·
rables quan aquesta tecnolo·
gia no funciona. En relació 
amb això, ara tenim un pro·
blema amb les activitats a la 
muntanya. Una mica de bro·
ma i una mica seriosament 
li diré que en Kilian i el De·
cathlon han fet molt de mal... 
La gent es pensa que amb 
unes sabatilles, uns panta·
lons tèrmics i un mòbil ja pot 
anar on vulgui, però no és 
així. Això és un problema.

El passat octubre va fer 25 
anys de l’accident a la cen·
tral nuclear Vandellòs I, 
un dels més greus a Espa·
nya i Europa, a causa d’un 
incendi en el generador. En 
aquella ocasió, el desconei·
xement del protocol va pro·
vocar que no s’activés el pla 
d’emergència ni s’alertés 
la població. Com ha canvi·
at des d’aleshores la gestió 
d’una possible emergència 
nuclear?
Si vols que et digui la veritat, 
jo crec que no gaire. A Cata·
lunya no tenim competències 
en seguretat nuclear. El Pla 
Penta depèn de Madrid i va 
directament als ajuntaments. 
Per tant, els nostres operatius 
—bombers, mossos, etc.—, no 
tenen formació en relació amb 
aquest pla. Tot just ara fa dos 
mesos, s’han lliurat els dosí·
metres per als efectius i, pel 
que fa a les pastilles de iode..., 
encara estan pensant com dis·
tribuir·les. No tenen clar si 
han d’estar a les farmàcies, 
si s’han de lliurar als particu·
lars... Així estan les coses.
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Més enllà de les meteoro·
lògiques, quin altre tipus 
d’emergències es treballen 
des del CECAT?
Sobretot, les químiques. A 
Catalunya tenim moltes in·
dústries Seveso [normativa 
europea dirigida a prevenir 
els accidents en determinats 
sectors industrials, redacta·
da arran de l’accident medi·
ambiental del 1976 en una 
planta química de Seveso, 
Itàlia], i no només a Tarrago·
na. També a Barcelona. Però 
així com a Tarragona la gent 
ho té molt clar, a Barcelona 
costa més, ja que les indús·
tries Seveso no estan tan 
identificades. Cal tenir en 
compte que les mesures d’au·
toprotecció a l’emergència 
química són les contràries a 
les que ens diria la conscièn·
cia. Davant d’una emergèn·
cia química, el confinament 
és la principal i primera ac·
tuació que cal seguir.
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però si hi hagués una emer·
gència els primers d’actuar 
serien els vostres efectius, 
o no?
Sí, és clar, però teòricament 
així que arribés la unitat mi·
litar d’emergències nuclears 
nosaltres marxaríem.

però per més que depengui 
de Madrid, alguna cosa de·
veu tenir, a Emergències de 
Catalunya, no?
Sí, és clar. Nosaltres hem 
fet un pla radiològic, que no 
nuclear, perquè no hi tenim 
competències i no podem.

Així doncs, estem realment 
preparats per a una emer·
gència nuclear?
No. Jo crec que no estem 
preparats ni materialment 
ni psicològicament. Miri, la 
població a les terres de l’Ebre 
a l’estiu és d’unes 300.000 
persones. Com es gestionaria 
tot això? Nosaltres hi hem 
pensat, però no estic gens se·
gura que a Madrid també ho 
hagin fet.

Ara també és d’estricta ac·
tualitat el projecte Castor i 
tota la qüestió sísmica. Com 
els va afectar?
Ens va afectar bastant perquè, 
a més, vam haver d’activar un 
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pla de sisme induït però sen·
se cap tipus d’informació, que 
també hauria d’haver vingut 
de Madrid. I en aquest punt cal 
fer menció de la qüestió dels 
informes i els permisos previs. 
Si amb això es fos més seriós, 
evitaríem moltes emergències, 
com és el cas d’aquesta de què 
estem parlant.

Tarragona, per les nuclears i 
la indústria petroquímica, és 
el territori més sensible en 
l’àmbit de la prevenció i l’es·
tabliment de protocols per a 
emergències?
Tot el territori està força igua·
lat, cada zona amb les seves ca·
racterístiques i singularitats. 
Potser a la del Pirineu és on 
hi ha menys sensibilitat, però 
també estan més acostumats al 
tipus d’emergències que hi so·
vintegen, bàsicament les neva·
des. Jo diria que a Catalunya, 
en general, la gent està força 
sensibilitzada.

quin és el paper de l’en·
ginyeria en l’àmbit de les 
emergències?
A mi m’ha permès tenir una 
visió dels procediments i de 
l’anàlisi del risc que m’ajuda en 
la improvisació en cas d’emer·
gència. La metodologia de l’en·
ginyeria és molt important. 
D’altra banda, jo he completat 
la meva formació sobretot en el 
camp de la comunicació, ja que 
en el cas de les emergències 
també és molt important.

professionalment, la gestió 
de les emergències és un bon 
sector per als enginyers?   
Sí. Aquest és un àmbit nou, i 
més ara que s’han obert els 
plans d’autoprotecció. De fet, 
penso que dins dels estudis 
es podrien incloure aquests 

plans. Però compte, els plans 
d’autoprotecció són un bon 
àmbit i la tasca a fer és molt 
important, però en realitat 
la vida no te la guanyes fent 
el pla, sinó implementant·lo. 
Això els enginyers ho han de 
tenir ben clar. n

“A Catalunya 
no tenim 
competències 
en seguretat 
nuclear. El pla 
penta depèn 
de Madrid 
i els nostres 
operatius no en 
tenen formació”
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LES prEGUNTES 
dEL dEGà 
 
Seria convenient crear 
l’especialitat en risc, 
Seguretat i Emer·
gències dins el grau 
d’Enginyeria? 
Més que convenient... 
imprescindible! A nosal·
tres ens falten creadors 
de ciència, i sense una 
especialitat universitària 
en aquest sentit no és 
possible crear nou conei·
xement des del punt de 
vista científic.

El CECAT i el 112 són 
peces clau en la gestió 
d’emergències a Ca·
talunya. Es dóna prou 
importància a la gestió 
del risc? Com podem 
ajudar des  
d’ENGINYErS bCN? 
No. El risc només el 
veiem quan el tenim a so·
bre. Quan es va tirar en·
davant el Decret 82/2012 
sobre autoprotecció, els 
ETI van ser els únics que 
es van preocupar per la 
matèria, cosa que diu 
molt a favor d’ells. El pa·
per d’ENGINYERS BCN 
ha de ser el de difondre 
el coneixement i treba·
llar per la creació d’una 
especialitat. n
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L’evolució tecnològica 
i la revolució de les 
connexions han donat 
pas a la Internet de les 
coses: les màquines 
interactuen entre elles 
i prenen decisions.



Q
THEKNOS 189 GENER DE 2015

Que les noves tecnologies 
han canviat la vida dels ciu·
tadans és una qüestió irre·
futable. En els últimes 25 
anys, els catalans han vis·
cut diferents revolucions: 
els telèfons mòbils (només 
servien per trucar), els or·
dinadors de sobretaula a les 
cases, Internet (primer a ve·
locitat de 2,8 kB/s, ara amb 
connexions de fibra a la llar), 
els ordinadors portàtils, els 
telèfons intel·ligents i, ara, 
les tauletes. Tots aquests 
avenços han estat possibles 
gràcies al desenvolupament 
de l’electrònica que conte·
nen, ja que les indústries 
han anat reduint la mida 
dels xips i dels sensors i, al 
mateix temps, abaratint el 
cost d’aquests components. 
Aquesta evolució tecnològi·
ca s’ha sumat a la revolu·
ció de les connexions sense 
fils: les grans companyies 
de telecomunicacions han 
apostat per les infraestruc·
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teractuaran entre elles, ge·
neraran milions de dades i 
seran capaces de prendre de·
cisions segons les dades que 
rebin. I si a això s’hi suma 
una mica d’intel·ligència ar·
tificial, la revolució serà com·
pleta. “La paraula clau és la 
comunicació. Actualment, 
les màquines comencen a te·
nir funcions d’intel·ligència. 
Però amb la Internet de les 
coses, la gran diferència és 
que les màquines es comu·
nicaran entre elles a través 
de la xarxa i decidiran”, 
explicava a aquesta revista 
Eduardo Méndez Polo, res·
ponsable de cloud en siste·
mes de Telefónica España, 
a l’Smart City Expo World 
Congress de Barcelona.

La Internet de les coses 
tot just comença a agafar 
embranzida, amb el clar ob·
jectiu de canviar el món que 
coneixem. Segons la mul·
tinacional nord·americana 
Cisco, el 2012 hi havia a tot 

Els telèfons s’han tornat intel·ligents i, amb ells, els ciutadans ara són 
capaços de consultar una adreça, respondre a un correu electrònic, veure 
quin temps farà demà o jugar a qualsevol joc siguin on siguin. Si un telèfon 
és capaç de fer això, què passa si introduïm els xips i sensors del mòbil en 
qualsevol altre objecte i, a més, fem que es comuniquin entre ells? Una nova 
revolució està ja canviant el món que coneixem: la Internet de les coses.

tures que han de suportar 
la ingent quantitat de dades 
que transita per les ones. La 
telefonia mòbil ha dut nous 
components tècnics, mentre 
que Internet ha suposat un 
nou espai d’interconnexió 
(la xarxa) i ha canviat la 
vida de la gent. Però, què 
passa si es fa el salt i es dei·
xa de pensar en clau ciuta·
dana i es pensa en les mà·
quines? Els ciutadans estan 
ara permanentment connec·
tats i actuen en molts casos 
a través del telèfon mòbil. 
Des de demanar un taxi fins 
a rebre una alerta per fort 
vent. Fins ara, però, el més 
habitual era utilitzar les ca·
pacitats dels dispositius per 
obtenir una informació en 
aquell mateix objecte (l’usu·
ari utilitza una màquina). 

LA INTErNET dE 
LES COSES
Amb la Internet de les coses 
tot canvia: les màquines in·

La Internet

a les coses
que dóna vida
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el món 8.700 milions d’ob·
jectes connectats (amb xip, 
és a dir, intel·ligents, i con·
nexió a la xarxa), cosa que 
representa només el 0,7% 
dels objectes potencials. 
El 2013 es va arribar a la 
xifra de 10.000 milions de 
coses connectades, i actual·
ment en són ja uns 14.000 
milions. Els estudis de l’em·
presa calculen que el 2020 
s’assolirà la xifra de 50.000 
milions d’objectes connec·
tats. En volum de negoci, 
les xifres també són im·
portants: la Internet de les  
coses mourà 15.000 mili·
ons d’euros en pocs anys, 
segons la mateixa firma. 

Dotar d’una certa intel·
ligència alguns objectes 
quotidians és el primer 
pas, i ja se’n poden trobar 
alguns exemples en el dia 
a dia de les persones. Per 
entendre com funciona, la 
millor manera és veure com 
estan evolucionant els cot·
xes. Sensors per aparcar, 
mans lliures, control de 
diverses funcions a través 
de la veu... És la fase inici·
al, però en el futur incor·
poraran més funcions, per 
exemple l’eCall, un projecte 
liderat per la Unió Europea 
que busca que els cotxes 
surtin de fàbrica amb una 
tecnologia que els permeti, 
en cas d’accident, poder·se 
comunicar directament 
amb un centre d’emergèn·
cies. Després, només cal 
deixar anar la imaginació: 
I si el cotxe pogués “par·
lar” amb tot allò que hi ha 
al seu voltant i prengués 
decisions? Amb els senyals 
d’estop per aturar·se, amb 
les línies contínues a la 
carretera per no sortir de 

la trajectòria, amb els al·
tres cotxes per evitar tocs, 
per netejar els vidres en cas 
de pluja... Si tots els cotxes 
tinguessin una certa intel·
ligència, es podrien evitar 
els accidents en el futur.

A CASA
De moment, però, on sí que 
està arribant ja la Internet 
de les coses és a casa dels 
consumidors. Un dels pro·
jectes més innovadors el li·
dera Telefónica, i s’anomena 
Thinking Things: un con·
junt de dispositius modulars 
de baix cost per a la llar que 
integren diferents sensors i 
que, a través del núvol, per·
meten explorar totes les pos·
sibilitats de la Internet de les 
coses. Thinking Things, que 
es va posar a la venda a final 
d’octubre, permet que qual·
sevol usuari que adquireixi 
el paquet bàsic pugui instal·
lar aquests senzills mòduls 
a casa, de manera que po·
drà supervisar i controlar 
a distància la temperatura 

de l’espai on els instal·li, la 
humitat o la intensitat de  
la llum, sense haver de tenir 
coneixements de programa·
ció o haver d’habilitar cap 
infraestructura addicional. 
Un altre dels projectes de 
la multinacional l’està pro·
vant en col·laboració amb 
Telepizza: un dispositiu en 
forma d’imant anomenat 
Click&Pizza, que es col·loca 
a la nevera dels consumidors 
i que permet fer una coman·
da de la seva pizza preferida 
només pressionant, amb un 
toc, sobre el dispositiu. Com 
que ha estat configurat prè·
viament i sap quin és el pro·
ducte favorit del propietari, 
el dispositiu envia un SMS 
a la companyia, que posa 
en marxa la maquinària per 
dur·li la comanda a casa.

Un altre exemple de la In·
ternet de les coses a casa el 
lidera la coreana LG, que s’ha 
proposat connectar tots els 
electrodomèstics de la llar i 
que l’usuari pugui interactu·
ar amb ells des de la distància. 

Els sensors els tindran les màquines, però en la Internet 
de les coses els ciutadans hi tenen molt a dir. Aquesta és 
la premissa amb què va néixer el projecte Smart Citizen, 
una plataforma desenvolupada a Catalunya que busca 
que siguin els ciutadans els que recullin les dades i que, 
emmagatzemades en un entorn obert, siguin accessibles 
per tothom per transformar les ciutats.

Impulsat pel Fab Lab de Barcelona, Smart Citizen és 
un conjunt de sensors que mesuren la qualitat de l’aire, la 
temperatura, el so, la humitat i la quantitat de llum, i que 
qualsevol ciutadà pot instal·lar a casa seva. Segons l’em·
presa, Smart Citizen busca “democratitzar”, però sobretot 
“humanitzar”, el procés de recollida de dades a les ciutats 
i després, compartir·les en temps real a Internet, perquè 
siguin útils per a la “transformació de la societat”. n

El projecte català Smart Citizen:  
el paper actiu dels ciutadans 

EN PORTADA 
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El projecte, LG HomeChat, 
funciona a través de coman·
des escrites, i de moment 
treballa amb tres aparells: 
nevera (amb càmera interior 
integrada), rentadora i mi·
croones (amb Wi·Fi). L’usuari, 
doncs, pot enviar un missat·
ge a la nevera per saber si 
hi falta llet (i examinar·ne el 
contingut gràcies a la càme·
ra), programar la rentadora 
perquè acabi just quan ell ar·
ribi a casa o, a més de fer anar 
el microones, que li recomani 
receptes o li recordi si li falta 
algun ingredient.

A LES CIUTATS 
Aquests són exemples 
d’aquesta tecnologia entre 
els usuaris, però en l’àmbit 
global on s’estan fent més 
avenços (on realment hi ha 
més objectes intel·ligents) és 
a les ciutats (les smart cities 
o ciutats intel·ligents). Bar·
celona és pionera en aquest 
terreny, no només per com 
està introduint sensors a 
semàfors (per controlar el 
trànsit), contenidors (per sa·
ber quan estan plens per re·
collir·los) o fanals (perquè 
s’encenguin o s’apaguin au·
tomàticament segons si pas·
sa algú o no), sinó també per·
què acull l’Smart City Expo 
World Congress, la fira més 
gran del sector que es va cele·
brar el novembre. En l’edició 
d’enguany, diverses empre·
ses van presentar solucions: 
per exemple, Schneider Elec·
tric va donar a conèixer uns 
sensors d’aparcament o unes 
marquesines d’autobús intel·
ligents; Adobe va anunciar 
que instal·larà a Barcelona 
un laboratori de màrqueting 
digital per a ciutats (desenvo·
luparà com es pot oferir pu·

blicitat i recomanacions als 
turistes que arribin a la ciu·
tat segons els seus perfils a 
les xarxes socials, entre d’al·
tres productes), i Philips va 
mostrar els seus fanals intel·
ligents, que s’han instal·lat 
a l’avinguda del Paral·lel de 
Barcelona. A més, un dels 
fabricants de sensors més 
innovadors d’Espanya, Libe·
lium, va mostrar les seves so·
lucions per a autocontrolar 
les constants vitals, el jardí 

o fins i tot l’aquari. “Hi ha·
via la necessitat de fabricar 
aquest tipus de maquinari, 
ja que considerem que és el 
futur i que canviarà les ciu·
tats, la indústria i la vida de 
les persones”, va explicar Ja·
vier Ferraz, director de màr·
queting digital de l’empresa.

A LA INdÚSTrIA (4.0)
Els usuaris podran contro·
lar els objectes a distància, i 
les ciutats, tenir més ordre 
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L’antiga fàbrica de Ca l’Alier, al barri de Sant Martí de 
Barcelona (a la zona del 22@), es convertirà en un refe·
rent mundial en recerca sobre la Internet de les coses 
amb dos inquilins de luxe: les multinacionals Cisco i 
Schneider Electric. Aquestes dues empreses inverti·
ran més de 37 milions d’euros en els propers cinc anys 
per rehabilitar l’antiga fàbrica (en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona) i establir·hi els seus centres 
mundials de recerca i innovació centrats en les ciutats 
intel·ligents, matèria que és una de les grans apostes 
de Barcelona. La posada en marxa de la instal·lació 
implicarà la creació de 160 llocs de treball (la majoria, 
enginyers), segons els càlculs de les dues companyies.

Ca l’Alier és un dels puntals del projecte Smart City 
Campus, on l’Ajuntament de Barcelona vol crear un 
clúster del sector on s’instal·lin empreses, universitats, 
emprenedors i centres d’innovació vinculats a les ciu·
tats intel·ligents. A més dels dos centres d’innovació, a 
l’edifici de Ca l’Alier també s’obriran oficines de la fun·
dació municipal Barcelona Innovation Technologies for 
the Habitat (BIT Habitat) i una incubadora d’empreses 
emergents tecnològiques. n

Ca l’Alier, referent en investigació 
sobre la Internet de les coses
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L’antiga fàbrica
Ca l’Alier, a  
la zona del 22@, 
acollirà els 
centres mundials 
de recerca 
i innovació 
centrats 
en ciutats 
intel·ligents 
de les 
multinacionals 
Cisco i Schneider
Electric.



Contaminació de l’aire

Detecció d’incendis forestals

Detecció de telèfons intel·ligents

Control d’accés perimetral

Nivells de radiació

Qualitat de les condicions de navegació

Potenciació de la qualitat del vi

Atenció a la progenitura

Atenció als esportistes

Salut de les estructures

Control del diòxid de carboni, de les emissions industrials, 
de les emissions contaminants dels cotxes i dels gasos 
tòxics generats a les granges.

Monitoratge dels gasos de combustió i de les condicions 
que permeten prevenir el foc, per definir zones d’alerta.

Detecció de dispositius iPhone i Android o de qualsevol 
altre que funcioni amb Wi-Fi o amb interfícies de 
Bluetooth.

Control de l’accés a àrees restringides i detecció de 
persones en àrees no autoritzades.

Mesurament dels nivells de radiació distribuït 
al voltant de les centrals nuclears per generar 
alertes de fuites.

Monitoratge de vibracions, cops, obertures de con-
tenidors o del manteniment de la cadena del fred per 
qüestions d’assegurances.

Monitoratge de la humitat del sòl i del diàmetre del tronc 
a les vinyes per controlar la quantitat de sucre del raïm i 
la salut del cep.

Control de les condicions de creixement de les cries a les 
granges d’animals per la seva supervivència i salut.

Monitoratge de les constants vitals als centres d’alt 
rendiment i als camps esportius.

Monitoratge de les vibracions i de les condicions dels 
materials en edificis, ponts i monuments històrics.
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i millorar els processos grà·
cies a la Internet de les coses. 
Però, i si tot això s’aplica a la 
indústria? Segons el fabri·
cant alemany d’electrodomès·
tics Bosch, la Internet de les 
coses industrial serà la quar·
ta revolució en aquest àmbit, 
després de la irrupció de les 
màquines a les fàbriques, 
la producció en cadena i la  
informatització dels sistemes. 
“La indústria 4.0 és la conne·
xió d’igual a igual (peer·to·
peer) entre productes, siste·
mes i màquines”, afirma la 
companyia. No és l’única que 
ho creu: “La Internet de les 
coses serà una tendència que 
transformarà tots els mer·
cats i impactarà en totes les 
indústries”, opinava José Ma·
nuel Petisco, director general 
de Cisco a Espanya, en una 
trobada del sector a Madrid 
fa alguns mesos. “No som 
conscients de com impacta·
rà; ho farà encara més que la 
revolució industrial del segle 
xix”, afegia el director d’inno·
vació i solucions d’Intel per al 
Sud d’Europa, Jorge Lang.

Connectant les màquines, 
un fabricant pot crear una 
xarxa intel·ligent a través 
de la qual tota la cadena de 
valor es comuniqui i es con·
troli automàticament, i així 
es pot reduir d’una manera 
significativa la intervenció 
de tercers. Gràcies a aquesta 
interconnexió, les màquines 
poden preveure possibles er·
rors i problemes, i executar 
automàticament la millor so·
lució. Un altre exemple és la 
logística, on, gràcies als sen·
sors instal·lats tant a les mà·
quines com al material, es pot 
reaccionar ràpidament a can·
vis inesperats en la produc·
ció, com la falta d’un material 
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EN PORTADA 

o la necessitat de produir un 
producte concret de manera 
immediata. 

La consultora nord·
americana Lopez Research 
ha analitzat el potenci·
al d’aquesta tecnologia al 
sector, i ha identificat cinc 
grans àrees que es poden 
millorar en l’àmbit industri·
al. Primer, visibilitat de la 
fàbrica: els gestors podran 
tenir una imatge global de 
tot el que passa a la plan·
ta, però també una de més 
detallada, de manera que 

podran fer simulacions i 
prendre decisions en temps 
real per millorar la produc·
tivitat. Segon, automatitza·
ció: gràcies al processament 
de totes les dades, es podran 
identificar quines són les 
millors configuracions dels 
elements en cada cas (veloci·
tats de la cadena, disposició, 
etc), i es podran adaptar a 
cada situació concreta. Ter·
cer, administració de l’ener·
gia: ús eficient de l’energia 
gràcies al control en temps 
real de tots els processos. 

Un món intel·ligent



Nivells electromagnètics

Congestió del trànsit

Carreteres intel·ligents

Enllumenat intel·ligent

Compra intel·ligent

Mapes del soroll urbà

Fuites d’aigua

Autodiagnòstic dels vehicles

Localització d’objectes

Camps de golf

Pàrquing intel·ligent

Gestió dels residus

Qualitat de l’aigua

Mesurament de l’energia radiada per les ante-
nes i pels encaminadors (routers) de Wi-Fi.

Monitoratge de l’afluència de vehicles i de 
vianants per optimitzar les rutes dels uns i 
els altres.

Missatges d’alerta i desviacions d’acord 
amb les condicions climàtiques i esde-
veniments inesperats com accidents o 
embussos de trànsit.

Sistema d’il·luminació intel·ligent i adaptada al 
clima a l’enllumenat públic.

Assessorament al punt de venda adequat 
als hàbits i les preferències del client, amb 
informació personalitzada sobre la presència de 
components al·lergògens o dates de caducitat.

Control del so en àrees d’oci i zones cèntri-
ques en temps real.

Detecció de la presència de líquid fora dels 
dipòsits i de variacions de la pressió a les 
canonades.

Obtenció d’informació mitjançant el bus CAN 
per enviar alarmes en temps real als serveis 
d’emergència o oferir consells als conductors.

Cerca d’objectes concrets en grans superfíci-
es com ara magatzems o ports.

Irrigació selectiva de les zones seques per 
reduir els recursos hídrics requerits al green.

Control de les places d’aparcament lliures 
que hi ha a la ciutat.

Detecció dels nivells de deixalles en els 
contenidors per optimitzar les rutes dels camions 
de recollida.

Estudi de l’aigua en rius i mar per compro-
var-ne la salubritat per a la fauna i la idoneïtat 
per a l’ús com a aigua potable. 

Infografia cedida per Libelium, empresa proveïdora de tecnologies per a la Internet de les coses (www.libelium.com)

THEKNOS 189 GENER DE 2015

25

Quart, manteniment pro·
actiu: amb els sensors, es 
podrà determinar l’estat de 
les màquines, quan hi po·
den haver avaries, sobrees·
calfament, etc. I, finalment, 
cadena de subministrament 
connectada: connectant les 
línies de producció i les de 
subministrament i logís·
tica, es poden ajustar els 
temps i aconseguir més 
productivitat. 

La mateixa consultora 
adverteix, això sí, que per 
aconseguir una Internet 

Un exemple d’aplicació 
concreta és Repsol. Junta·
ment amb Indra, han de·
senvolupat un sistema de 
seguretat per a la detecció 
de fuites d’hidrocarburs 
“únic al món”, segons fonts 
de la companyia, que ja està 
instal·lat al complex de Tar·
ragona i al de Casablanca. 
Mitjançant radars, sensors i 
càmeres d’infrarojos, el sis·
tema pot detectar en temps 
real qualsevol vessament i 
activar el dispositiu d’emer·
gència. D’aquesta manera, es 
deixa de dependre de la visió 
humana per identificar pos·
sibles emergències.

Amb tot, la fàbrica més 
intel·ligent del món pertany 
a Siemens, i està situada 
a Amberg (Alemanya). En 
aquesta factoria, dedicada a 
la producció de dispositius 
de control Simatic (són els 
que usen altres grans em·
preses, hospitals, aeroports, 
vaixells... per programar i 
dirigir màquines, cadenes 
de muntatge, etc.), tot està 
automatitzat i controlat mit·
jançant sensors, de manera 
que cada dia gestiona més 
de 50 milions de processa·
ments de dades. Gràcies a 
la realitat augmentada i a la 
intel·ligència artificial s’han 
reduït els erros de fabricació 
a dotze components invàlids 
per cada milió de fabricats (el 
97% menys que fa 20 anys).

I en un entorn dominat 
pels sensors, les màquines i 
les dades massives, quin és el 
paper dels humans? Segons 
la companyia mateixa, mà·
quines i humans formen “el 
binomi perfecte”, ja que les 
persones continuen tenint 
el poder de la “decisió” i de 
l’“estratègia”. n

de les coses eficient, calen 
quatre elements tecnològics 
clau: xarxa, seguretat, pro·
gramari apropiat i, sobretot, 
anàlisi de les dades recollides 
i de les dades massives (big 
data). Cisco, mentrestant, 
recorda que no cal que la In·
ternet de les coses s’apliqui 
directament a tots els pro·
cessos de les indústries, sinó 
que primer es poden identi·
ficar necessitats concretes 
i resoldre·les amb aquesta 
nova tecnologia abans de fer 
un pas més gran.



SOSTENIBILITAT

Gestió de residus nuclears, 
solució pendent
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La central d’Obninsk (Rús·
sia) —el primer reactor nucle·
ar d’ús civil del món— es va 
posar en funcionament l’any 
1954 i va ser clausurada el 
2002. Els residus generats 
en aquesta instal·lació con·
tinuaran emetent radioacti·

vitat perillosa durant 24.200 
anys (període de semidesinte·
gració del plutoni 239). A ho·
res d’ara no hi ha cap tècnica 
per eliminar la radioactivitat 
d’aquests residus, i emmagat·
zemar aquestes deixalles a 
una gran profunditat durant 

centenars d’anys encara pro·
voca seriosos dubtes tècnics.

MAGATzEMS TEMpOrALS
CENTrALITzATS
La forma de gestió conside·
rada més útil en el moment 
actual són els magatzems 
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Seixanta anys després de l’entrada en funcionament de la primera central nuclear del 
món, la gestió dels residus radioactius continua sent un dels punts febles en l’aprofi·
tament de la fissió nuclear. A falta de solucions definitives, bona part dels països amb 
reactors nuclears han optat per alternatives com el magatzem temporal centralitzat que es 
vol començar a construir enguany al municipi de Villar de Cañas (Conca). 

JOAqUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat

Disseny d’un magatzem temporal centralitzat
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temporals centralitzats. En 
relació amb això, a Espanya, 
el sisè Pla general de residus 
radioactius (aprovat el 2006) 
va establir com a prioritària 
la construcció d’un d’aquests 
dipòsits en superfície per tal 
de gestionar tot el combusti·
ble gastat i els residus d’alta 
activitat generats per les nu·
clears de l’Estat. 

L’abril del 2006, el Con·
grés dels Diputats va propo·
sar la creació d’una comissió 
interministerial encarregada 
de triar l’emplaçament del 
magatzem temporal centra·
lizat (ATC per les sigles en 
castellà) i, després d’un po·
lèmic procés de selecció —en 
què va participar el municipi 
d’Ascó—, el Consell de Minis·
tres del 30 de desembre del 
2011 va aprovar la designació  
de l’emplaçament de Villar 
de Cañas, a Conca, i va en·
carregar la construcció de 
l’ATC a l’Empresa Nacional de  
Residuos Radiactivos, SA. 
(ENRESA).

EL prOJECTE dE
VILLAr dE CAñAS
El projecte de Villar de Cañas 
preveu ocupar 32 hectàrees 
amb la construcció d’un re·
cinte en què hi haurà cinc edi·
ficis destinats a la recepció, la 
gestió i l’emmagatzematge 
dels residus nuclears. L’edifici 
principal de l’ATC el formaran 
sis mòduls amb parets de for·
migó de gran amplada on es 
dipositaran els tubs o les càp·
sules d’acer inoxidable d’alta 
resistència que contindran 
els residus radioactius. El dis·
seny de l’estructura permet la 
circulació de l’aire entre els 
tubs d’emmagatzematge per 
evacuar la calor residual sen·
se ventilació mecànica. 

El retorn definitiu  
de les restes de Vandellòs I
El sisè Pla general de residus radioactius recorda l’exis·
tència “d’una sèrie de residus que, tot i que es troben 
en l’actualitat fora d’Espanya, han de ser considerats 
espanyols”. Entre aquestes deixalles que cal “repatriar” 
destaquen els 13 m3 de residus d’alta activitat vitrificats 
i els 666 m3 de residus de mitjana activitat procedents 
del combustible gastat de la central nuclear Vandellòs I.

França va processar aquest combustible per extreu·
re’n plutoni per a ús militar i manté emmagatzemats els 
residus –cobrant importants quantitats econòmiques– en 
espera que les autoritats espanyoles se’n facin càrrec. n

I A MéS

La preparació dels ter·
renys es va iniciar el gener 
del 2014 i les obres prin·
cipals es podrien iniciar 
aquesta primavera. ENRE·
SA espera inaugurar l’ATC a 
principi del 2018.

Després d’analitzar el pri·
mer projecte d’ATC presen·
tat per ENRESA, el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) 
va aplicar uns criteris més 
exigents pel que fa a la pro·
tecció sísmica i les inunda·
cions. Aquests nous criteris 
van obligar a incrementar la 
partida dedicada a cimentaci·
ons i estructures de la instal·

lació, ja que s’havien de cons·
truir uns murs més gruixuts 
i resistents. L’estiu passat, el 
CSN va demanar informació 
complementària sobre altres 
aspectes relacionats amb les 
mesures de protecció i dades 
relatives a l’estabilitat del ter·
reny de cimentació. Alguns 
d’aquests estudis indicari·
en l’existència de problemes 
tècnics seriosos per garantir 
l’estabilitat del terreny, unes 
dades que han incrementat 
les crítiques contra aquest 
projecte per part de grups 
ecologistes i partits polítics.

Els projectes d’instal·
lacions per a la gestió de re·
sidus tenen des de fa anys 
l’oposició de la major part de 
grups ecologistes de tot l’Es·
tat i, en el cas de l’ATC de Vi·
llar de Cañas, aquest rebuig 
s’ha centralitzat des de la 
Plataforma contra el Cemen·
terio Nuclear en Cuenca, en 
què participen mig centenar 
d’entitats socials, grups eco·
logistes i ajuntaments. n

Els magatzems 
temporals són, 
avui, el sistema 
més útil 
de gestionar 
els residus 
radioactius
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rehabilitació en instal·lacions, 
camí cap a l’eficiència
El 2015 és l’Any de la Rehabilitació en Instal·lacions a ENGINYERS BCN. Des d’aquesta 
secció presentarem i analitzarem diferents aspectes sobre la rehabilitació en instal·
lacions, una activitat que agafa embranzida i reclama la importància que li pertoca. 
Institucions, empreses i professionals afirmen que cal rehabilitar per ser més compe·
titius, per contribuir a la sostenibilitat, per guanyar en seguretat i per activar l’activitat 
econòmica i les fonts d’ocupació de zones concretes. 

ANNA CArrIó l Text

Fins a l’any 2013, el 62% 
dels edificis que es van cons·
truir a Catalunya no van 
seguir cap norma d’efici·
ència energètica, i encara 
menys els anteriors a 1979. 
Tenint en compte que els 
edificis assumeixen el 40% 
del consum d’energia de la 
Unió Europea (UE), la re·
habilitació en aquest àmbit 
és una iniciativa clau, tant 
per la disminució d’aquest 
consum com per la reducció 
d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle. Dades 
oficials com aquestes, extre·
tes d’una jornada de reflexió 
organitzada per la Funda·
ció Gas Natural amb la col·
laboració de la Generalitat 
de Catalunya, demostren la 
importància de la rehabilita·
ció, que “tot i que es tracta 
d’un concepte que s’associa 

tar també una reducció 
d’emissions a l’atmosfera i, 
des del punt de vista econò·
mic, pot suposar un estalvi 
en despeses, una font d’ocu·
pació i d’activitat econòmi·
ca i una via de competitivi·
tat empresarial. 

prOJECTES EN MArXA 
Iniciatives com el projecte 
europeu MARIE (Mediter·
ranean Building Rethi·
nking for Energy Impro·
vement), impulsat per la 
Generalitat de Catalunya 
amb la col·laboració de la 
UE, per a la millora de l’efi·
ciència energètica dels 
edificis de la zona del Me·
diterrani, o els premis Bo·
naplata, organitzats per 
l’Associació del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica i 
d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya (AMCTAIC), 
que otorguen el Premi a 
la Rehabilitació, posen de 
manifest el paper que té la 
renovació d’instal·lacions 
com a eix clau de desenvo·
lupament econòmic i social 
i en favor de la preservació 
del medi ambient. n

més directament al món de 
l’edificació centrat en les 
façanes, comprèn molts al·
tres camps”, assegura Pere 
Rodríguez, coordinador de 
l’Any de la Rehabilitació en 
Instal·lacions del Col·legi. 
Disseny, innovació, quali·
tat, minimització de despe·
ses, estalvi energètic, medi  
ambient, cultura social, lleis 
i normatives, i prevenció de 
riscos, entre d’altres, formen 
part de l’univers de la reha·
bilitació en instal·lacions, 
vinculat sens dubte al man·
teniment i amb importants 
avantatges econòmics, soci·
als i mediambientals.

MESUrA SOSTENIbLE
La rehabilitació és una de les 
mesures més rendibles per 
contribuir a la sostenibilitat, 
ja que els usuaris guanyen 
en benestar. És també  una 
oportunitat per defensar, 
d’una banda, l’ús de materi·
als reciclats o reciclables i, 
de l’altra, l’ús de materials, 
equipaments i productes efi·
cients, d’acord amb les nor·
matives existents. Per tant, 
la rehabilitació pot compor·

INNOVACIÓ
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La rehabilitació 
afavoreix la 
sostenibilitat 
i preserva el 
medi ambient
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La greu crisi econòmica que 
estem patint ens ha de ser·
vir per reflexionar sobre el 
model econòmic que tení·
em anys enrere i millorar. 
Les crisis sempre són un 
planter d’oportunitats i mo·
ments per a la reflexió sobre 
les coses que no s’han fet bé, 
o que potser es podien haver 
fet d’una altra manera més 
adequada.

Un dels elements que 
ens ha demostrat aquesta 
crisi que era totalment in·
viable i que ara tots tenim 
com a exemple del que no 
s’ha de fer, és el model de 
creixement econòmic ba·
sat en la nova construcció. 
Aquest model també ens va 
fer abandonar i oblidar uns 
models econòmics que ara 
estem recuperant: els basats 
en el manteniment i en la 
rehabilitació, no només en 
l’àmbit que tracta aquest ar·
ticle —les instal·lacions—, 
sinó també en l’àmbit de la 
nostra vida quotidiana, ja 
que la majoria de persones 

s’ha fet el manteniment 
preventiu o correctiu que 
segurament hauria permès 
aprofitar·los més bé i, en 
moltes ocasions, sobretot  
en el cas de les instal·lacions, 
aquest manteniment no es·
tava ni tan sols previst des 
de la  fase de projecte. Tots 
som coneixedors que un 
bon manteniment va lligat 

opten sempre en primer lloc 
per adquirir nous equips  
o noves instal·lacions, sen·
se valorar la via de la re·
paració o la rehabilitació. 
A més, en molts dels casos 
que puguem analitzar, si hi 
aprofundim, descobrirem 
que durant la vida útil de 
l’equip o de la instal·lació 
que s’ha de rehabilitar, no 

L’enginyer  
i l’empresa instal·ladora  
en la rehabilitació en 
instal·lacions
La greu crisi econòmica que hem patit, i patim encara, ens ha demostrat que el model de 
creixement econòmic basat en la construcció és inviable. Aquest model en va arraconar 
d’altres, que ara estem recuperant, basats en el manteniment, preventiu i correctiu, i en 
la rehabilitació, tant en l’àmbit de les instal·lacions com en el domèstic. 
dANIEL CArrASCO ALTIMIrAS l Director general del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona. Col·legiat 20302

A barcelona 
ciutat, les 
ajudes a la 
rehabilitació 
arriben fins 
al 50% en 
els casos 
que millorin 
l’eficiència 
energètica.
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a més durabilitat d’equips i 
instal·lacions, però sovint la 
rehabilitació d’alguna part 
—tot i haver tingut un man·
teniment adequat, arriben 
a un moment d’obsolescèn·
cia— ens permet millorar el 
comfort i la seguretat sense 
haver de començar de zero. 
Si la instal·lació ha tingut 
un bon manteniment, és 
molt probable que es pu·
gui adaptar: és el cas, per 
exemple, d’una instal·lació 
d’enllumenat si el cablejat 
i la canalització existents 
es poden aprofitar, en cas 
que la normativa vigent ho 
permeti i que el conjunt tin·
gui un bon estat de conser·
vació. Crec que la fal·lera 
constructiva que vam patir 
en aquest país ens va fer 
oblidar aquests aspectes tan 
importants, cosa que encara 
passa: és molt habitual que 
en el moment de decidir i 
projectar una instal·lació 
no es valori prou la qualitat 
dels materials i dels equips, 
i que no es faci una previsió 
correcta del manteniment. 
Tampoc no es valora prou 
la possibilitat de rehabili·
tar, ja que l’opció sol ser fer 
directament totes les instal·
lacions noves. Caldria plan·

tejar·se si amb una rehabili·
tació es podrien aconseguir 
millores prou significatives 
que permetessin fugir de 
pensar a fer·ho tot nou.

TrEbALLAr EN EqUIp
A l’hora de plantejar una 
rehabilitació en les instal·
lacions també cal saber 
valorar l’estat del que ac·
tualment hi ha i conèixer 
amb profunditat les noves 
tecnologies i les solucions 
disponibles al mercat per 
poder triar la millor propos·
ta. En aquest punt m’agra·
daria posar de manifest 
la important tasca del di·
rector d’obra. Sempre hem  
de trobar un professional 
que, dins de les seves fun·
cions, aconsegueixi grans 
sinergies amb les empreses 
que intervenen en la reha·
bilitació en instal·lacions: 
primer de tot, perquè en 
tota rehabilitació hi ha una 
fase prèvia en què el pro·
jectista, per tal de valorar 
l’estat actual, cal que tingui 
tot el suport de l’empresa 

que coneix la instal·lació, ja 
sigui perquè és el professi·
onal que la manté o perquè 
serà la persona que ens aju·
darà a fer les mesures i les 
comprovacions dels camps 
pertinents i que la majoria 
d’enginyers no estan acos·
tumats a fer.

També és molt important 
que l’instal·lador vegi el tèc·
nic projectista o director de 
l’obra com un company de vi·
atge en la tasca de la rehabi·
litació, ja que tots dos tenen 
funcions ben diferenciades 
però complementàries. Tota 
rehabilitació és més com·
plicada que una instal·lació 
nova, ja que sempre cal fer 
aquesta tasca de camp prè·
via de valoració del que actu·
alment hi ha instal·lat, per, 
després, valorar quina part 
s’ha de rehabilitar. Aleshores 
s’ha de buscar sempre la so·
lució més bona tècnicament 
i la més viable econòmica·
ment, tasca molt complica·
da en la majoria d’ocasions 
i que requereix l’experiència 
i la col·laboració de les dues 
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La rehabilitació 
en instal·lacions 
és una aposta 
de futur i una 
oportunitat  
de millorar  
la classificació 
energètica  
de l’edifici

En una 
instal·lació 
d’enllumenat 
obsoleta, per 
exemple, 
es podran 
aprofitar el 
cablejat i la 
canalització 
si hi ha 
hagut un bon 
manteniment.
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figures que estic comentant, 
la del tècnic projectista o di·
rector d’obra i la de l’empre·
sa instal·ladora.

Com ja he dit, en tota 
rehabilitació hi ha d’haver 
una fase prèvia que és molt 
important: la tasca de fer 
una valoració de l’estat de 
les instal·lacions i de l’obso·
lescència dels equips. Mol·
tes vegades aquesta fase no 
es valora prou, i es tendeix a 
fer una instal·lació nova, ob·
viant el que hi ha instal·lat.

AJUdES A 
LA rEHAbILITACIó 
També cal destacar les aju·
des a la rehabilitació que co·
mencen a oferir les adminis·
tracions. En el cas concret 
de la ciutat de Barcelona, els 
anys 2014 i 2015, aquestes 
ajudes arriben fins al 50% 
en els casos de rehabilitaci·
ons que millorin l’eficiència 
energètica. Aquestes aju·
des de les administracions 
són molt importants, ja que 
després de sentir·los afir·
mar moltes vegades que la 
rehabilitació és el futur, és 
una bona manera de demos·
trar·ho i no deixar aquestes 
paraules buides de contin·
gut. Amb aquest missatge, 
ben segur que la ciutadania 
entendrà que la rehabilitació 
és una aposta de futur.

La rehabilitació en ins·
tal·lacions va estretament 
lligada a l’eficiència energè·
tica des del mateix moment 
en què es planteja, i és molt 
important, quan es fa un 
estudi de viabilitat, explicar 
amb claredat i transparèn·
cia les millors alternatives 
tant a curt termini com a 
més llarg termini, ja que en 
moltes ocasions la solució 

més econòmica que podem 
oferir no és la millor si la va·
lorem des del punt de vista 
de l’eficiència energètica. Per 
tant, és molt important po·
der demostrar a la propietat 
que el fet d’invertir més tam·
bé és una mesura d’estalvi a 
la llarga, i cal explicar sem·
pre la importància d’un bon 
manteniment de les noves 
instal·lacions proposades. 
Sabem que és un tema com·
plicat, però també és present 
en altres àmbits: per exem·
ple, a l’hora de comprar un 
electrodomèstic, la majoria 
de la gent valora molt la clas·
sificació energètica de l’apa·
rell, i normalment el més  
eficient no és el més econò·
mic. Aquest fet era impensa·
ble fa uns quants anys. Tam·
bé pot ser un bon moment 
perquè els tècnics expliquin 

al propietari la importància 
de millorar la classificació 
energètica de l’habitatge o 
l’edifici, i que els propietaris 
vegin que la despesa que es 
presenta és una inversió que 
els pot ajudar en el moment 
de posar a la venda el seu 
habitatge, i no únicament 
un paper que l’Administra·
ció ha creat per tal de poder 
recaptar un nou impost. Per 
tant, hem de ser conscients 
de la importància de la nos·
tra tasca a l’hora de plantejar 
una rehabilitació en instal·
lacions: tant la de l’enginyer 
—que en moltes ocasions 
farà la proposta— com la de 
l’empresa instal·ladora —que 
executarà la instal·lació amb 
qualitat i en farà un bon man·
teniment—. I, sempre, tre·
ballant en equip l’enginyer i 
l’empresa instal·ladora. n
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Instal·lacions 
d’un procés de 
la indústria 
alimentària.
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

El passat 22 de novembre 
de 2014 es va publicar, en  
el Butlletí Oficial de l’Estat, el 
Reial decret 967/2014, de 21 
de novembre, que té dos ob·
jectius principals:

—  Homologar els títols es·
trangers d’educació su·
perior al seu equivalent 
a Espanya.

—  Establir un procediment 
per determinar les cor·
respondències de les 
titulacions università·
ries anteriors al Pla de 
Bolonya, entre d’altres, 
les d’enginyer tècnic, 
als nivells del marc es·
panyol de qualificacions 
per a l’educació superior 
(MECES). 

Per tant, aquest Reial de·
cret encara no estableix 
les correspondències, per 
exemple, del títol d’engi·
nyer tècnic industrial amb 
els títols de grau d’engi·
nyer que compleixin l’Or·
dre CIN 351/2009 (els que 
habiliten per a la profes·
sió d’enginyer tècnic in·
dustrial), sinó que esta·
bleix el procediment per  
arribar·hi.

Es tracta d’un procedi·
ment instruït per la Direc·

sense perjudici que pugui 
sol·licitar i obtenir certifi·
cacions particulars.

En conseqüència, la cor·
respondència entre el títol 
d’enginyer tècnic industri·
al i el respectiu grau serà 
aplicable quan el Consell 
de Ministres emeti la reso·
lució que posi fi al procedi·
ment previst al Reial decret 
967/2014 i en els termes 
d’aquesta resolució. 

Les resolucions de cor·
respondència dels títols cau·
saran efectes acadèmics i 
professionals, i resoldran 
determinats problemes d’ac·
cés a la funció pública i 
l’oportunitat de treballar a 
l’estranger.

EL pArEr dEL COL·LEGI 
ENGINYERS BCN veu im·
portant aquest primer pas 
fet pel Ministeri d’Educa·
ció, tot i que sempre hem 
defensat que la correspon·
dència entre el títol de di·
plomat d’enginyer tècnic 
industrial i el títol de grau 
havia de ser automàtica i 
que les correspondències 
no s’havien de quedar no·
més en el MECES sinó que 
també s’haurien de fer amb 
el marc europeu de qualifi·
cacions (EQF). n

ció General de Política Uni·
versitària, amb diferents 
tràmits que inclouen l’emis·
sió d’informes, entre ells 
un de preceptiu i determi·
nant de l’Agència Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i 
de l’Acreditació (ANECA), 
i un termini d’informació 
pública. El procediment fi·
nalitzarà amb una resolució 
del Consell de Ministres que 
acordarà sobre la corres·
pondència de les titulacions. 

ACrEdITACIó dEL 
NIVELL MECES 
pEr pArT dEL TITULAT
La resolució es publicarà al 
Butlletí Oficial de l’Estat. 
El titulat podrà acreditar el 
seu nivell MECES presen·
tant de forma conjunta el 
seu títol i la publicació del 
Butlletí Oficial de l’Estat, 

Com a Col·legi 
sempre hem 
defensat que la 
correspondència 
s’hauria de fer 
amb el marc 
europeu de 
qualificacions

Un nou pas per a  
la correspondència entre 
el títol d’enginyer tècnic 
industrial i el títol de grau
JOrdI bArrIL l Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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planificació anual de cursos 
d’eficiència energètica al Col·legi

Aquesta selecció inclou tots els cursos corres·
ponents al programari CE3 i CE3X, ja sigui 
en els nivells bàsics o avançats, els pràctics o 
els que estan enfocats cap a temes específics 
com l’envolupant tèrmica o la climatització, 
incloent·hi la nova eina unificada de Lider·
Calener.

ObJECTIUS prINCIpALS dELS CUrSOS
Els objectius principals d’aquests cursos són 
que els participants adquireixin coneixements 
sobre la matèria, que estiguin al corrent de 
les noves normatives i que tinguin les eines 
necessàries per poder realitzar els informes 
corresponents per avaluar el grau d’eficiència 
energètica, ja sigui en edificis existents d’ús 
residencial, petit i mitjà terciari i edificis de 
gran terciari, com en els de nova construcció. 
L’objectiu final és que puguin proposar les mi·
llores a realitzar perquè l’eficiència energètica 
d’aquests edificis sigui superior.

Entre aquestes formacions podem trobar 
temàtiques específiques, com són la d’efici·
ència energètica a les instal·lacions de cli·
matització o la de l’envolupant tèrmica en 
edificis existents, on els ponents posaran  
en coneixement dels assistents la importàn·
cia d’aquests conceptes dins de l’eficiència 
energètica i les possibles solucions a l’hora 
de fer rehabilitacions.

SESSIONS pràCTIqUES
A partir de casos reals i fent servir les instal·
lacions del Col·legi, es fan les certificacions 
energètiques o bé s’aprofundeix més en el 
nivell avançat del programa CE3X, que és 
el més utilitzat en aquest moment pel sector 
tècnic.

Per acabar, també s’han programat unes 
quantes sessions sobre el nou programari 
d’eina unificada Lider·Calener, en què s’expli·
carà la nova plataforma per poder avaluar la 
demanda i el consum energètic, i l’adaptació 
als canvis introduïts per l’actualització del 
CTE del 2013 en l’apartat DB·HE. n
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El Col·legi, per tal de continuar promovent l’eficiència energètica dels edificis, a partir 
de la Directiva 2002/91/CE (modificada per la Directiva 2010/31/CE), la qual exigeix 
als estats membres l’establiment d’un procediment de certificació dirigit tant als nous 
edificis com als existents, ha realitzat la programació formativa anual per a aquest 2015 
al voltant d’aquesta qüestió, més concretament, la de la certificació energètica. 
JOrdI GIMENEz l Responsable de l’Àrea de Formació del Col·legi

Tota aquesta programació ha estat distribuïda al llarg de 
l’any 2015, amb diverses edicions dels cursos: 

eina unificada lider-calener i nous db He0 i He1: 
Dies 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17 i 18 de març. Tecnoespai.
les eines per a la certificació d’edificis exis-
tents: ce3 i ce3X (1a convocatòria 2015): dies 20, 21, 
23, 27 i 28 d’abril. Tecnoespai.
l’envolupant tèrmica en edificis existents. sis-
temes constructius, patologies i solucions de 
rehabilitació energètica (3a edició): dies 11, 12 i 13 
de maig. Aula de la 3a planta del Col·legi.

ce3X avançat: dies 26 i 27 de maig de 2015.  
Tecnoespai. 
casos pràctics en certificació energètica d’edifi-
cis existents (1a convocatòria 2015): dies 8 i 9 de juny. 
Tecnoespai i Col·legi.
eficiència energètica en instal·lacions de clima-
tització (3a edició): 6, 8 i 13 d’octubre. Tecnoespai.
les eines per a la certificació d’edificis existents: 
ce3 i ce3X (2a convocatòria 2015): dies 19, 20,  22, 26 
i 27 d’octubre. Tecnoespai.

ce3X avançat: dies 16 i 17 de novembre. Tecnoespai.
casos pràctics en certificació energètica d’edi-
ficis existents (1a convocatòria 2015): dies 1 i 2 de 
desembre. Tecnoespai i Col·legi.
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L’Escola Universitària d’En·
ginyeria Tècnica Industri·
al de Barcelona (EUETIB) i 
l’empresa ITC, dedicada a la 
fabricació de bombes dosifi·
cadores i d’equips de control 
de la dosificació, han signat 
un acord marc amb l’objec·
tiu de crear sinergies entre 
la universitat i l’empresa. 
Entre d’altres, es desenvo·
luparan projectes de recerca 
conjunts i es faran propostes 
de treball de final de grau 
per a estudiants.

TrEbALL CONJUNT
Segons el gerent de l’empre·
sa, Anton Planas, cal que la 
universitat i l’empresa va·
gin de bracet per tal de for·
mar futurs professionals en 
contacte amb la realitat des 
de les aules i per oferir·los 
uns estudis orientats també 
a la realitat industrial i tec·

Francesc Clar López, que 
va estudiar Enginyeria Tèc·
nica Industrial a l’EUETIB, 
ha guanyat el premi al mi·
llor projecte final de carrera 
de la Fundació Renault en 

principal d’ITC, l’internacio·
nal, i el seu compromís amb 
la innovació, la qualitat i el 
servei.

ENGINYERS BCN, que 
acull graduats de l’EUETIB, 
ha estat present a la reunió 
com a nexe d’unió entre el 
món acadèmic i el món pro·
fessional i empresarial. Som 
conscients de la necessitat 
d’establir objectius comuns 
i de treballar conjuntament 
per fer difusió del fet que 
els beneficis que n’obtindran 
tant l’empresa com la uni·
versitat també poden repro·
duir·se en altres empreses. n

nològica. És conscient que 
el coneixement i bona part 
de recursos per a la recerca 
i la innovació són a la Uni·
versitat i, per tant, la col·
laboració entre la universi·
tat i l’empresa és necessària 
per vehicular la transferèn·
cia de coneixement cap al 
creixement de la indústria i 
les empreses.

Xavier Corbella, col·legiat 
d’ENGINYERS BCN i res·
ponsable del departament 
d’R+D d’ITC, ha estat un dels 
responsables d’aquest acord 
de col·laboració, una apos·
ta per consolidar el mercat 

Col·laboració entre l’EUETIb 
i l’empresa ITC

El col·legiat Francesc Clar guanya  
el premi de la Fundació renault

34

THEKNOS 189 GENER DE 2015

tal, on va rebre tot el suport 
necessari per fer l’estudi del 
seu projecte.

Aquest concurs, que en·
guany ha arribat a la terce·
ra edició, és organitzat per 
totes les escoles d’enginye·
ria de l’Estat espanyol, tant 
públiques com privades. El 
projecte guanyador ha re·
but com a premi un diploma 
acreditatiu i un xec per valor 
de 3.000 euros. n

Francesc Clar 
(segon per la 
dreta), amb el 
president de 
la Fundació 
renault per 
la Mobilitat 
Sostenible 
i director 
general de 
renault España 
Comercial, 
ricardo Gondo 
(a la seva 
esquerra).

el curs d’adaptació a grau 
d’Enginyeria Mecànica per 
la Universitat Antonio Ne·
brija de Madrid, pel projecte 
“Un nou concepte de mobili·
tat”, en què ha presentat un 
vehicle adaptat per a l’auto·
nomia total de les persones 
amb discapacitat. 

La Borsa de Treball del 
Col·legi va facilitar a Clar 
unes pràctiques en un ajun·
tament del Vallès Occiden·



Nou curs gratuït en línia de 
l’equip multifunció Testo 435·2
El Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura 
(SLAM) d’ENGINYERS BCN ofereix, des de 
principi d’abril de l’any passat, els cursos 
en línia “Analitzador acústic Brüel & Kjaer 
2250 i font sonora omnidireccional 4292”, 
“Comprovador d’instal·lacions elèctriques 
PROFITEST 0100SII de KAINOS” i “Utilit·
zació del sonòmetre SC·30”, cursos neces·
saris per llogar aquests aparells de mesura 
del Col·legi i per aprendre com funcionen. 
Ara, i des del passat mes de novembre, s’hi 
afegeix la sessió pràctica “Aparell Multi·
funció Testo 435·2”. 

Així, al campus virtual del Col·legi, una 
plataforma en línia a què es pot accedir a 
través del web www.enginyersbcn.cat, 
s’hi pot trobar tot el contingut, tot el ma·
terial i totes les activitats necessàries per a 
cada curs. 

En tots els casos, els cursos són gratu·
ïts, amb inici setmanal i exclusius per a  
col·legiats. 

Els cursos en línia impartits pel Col·legi 
són necessaris per llogar aparells de mesu·
ra i estan adreçats exclusivament a perso·
nes col·legiades d’ENGINYERS BCN. n

Podeu trobar tota la informació dels aparells de mesura a www.enginyersbcn.cat/slam
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quin trio!

Sylvain Loubradou: “Tinc 40 anys, parlo 
cinc idiomes, sóc blanc, no tinc cap disca·
pacitat, tinc estudis superiors, casat i amb 
dos fills, mobilitat internacional.” Loubra·
dou acompanya aquesta presentació d’un 
text en lletres grans que diuen: “tinc les 
característiques ideals per a una empresa”.  
Durant el seu discurs, va anar desgranant 
l’èxit que ell va experimentar a l’empresa 
Venca convençut que la igualtat és un fac·
tor d’èxit econòmic i de durabilitat per a les 
empreses.

Mesclar dones i homes en tots els depar·
taments de l’empresa, va dir, afavoreix l’èxit 
de l’equip per davant de l’individual. Més 
igualtat dins l’empresa genera més compe·
titivitat enfront d’altres empreses.

Carme bufí és una enginyera d’edat madu·
ra i una professional experimentada, avesa·
da a exercir càrrecs empresarials de respon·
sabilitat des de ben jove.

Contundent, ens diu: “No us confon·
gueu, no existeix la conciliació, si teniu vo·
cació de tenir una carrera professional heu 
de saber que no és gens fàcil” i cal tenir ben 
clar i de forma preferent aquests conceptes:

•   Una empresa no existeix sense un comp·
te de resultats.

•   Penseu bé les idees i proposeu-les com a 
font final de benefici.

•   Estudieu més de tres idiomes.
•   Per  fer  realitat  el  vostre  somni heu de 

tenir seguretat, passió, visió de futur, 
idees clares i, sobretot, sacrifici.

Qui no contractarà un professional amb 
aquests característiques, sigui dona o 
home?

Anna pujol, més jove que la Carme, va des·
tacar els valors de l’home i de la dona i al·
gunes diferències reals entre si: reconeixe·
ment, retribució, èxit, competitivitat... com 
a objectius de l’home, enfront de l’autorea·
lització, el reconeixement, la comunicació o 
el creixement personal com a objectius de la 
dona. Pujol també va parlar de la “discrimi·
nació subtil” de la dona en el món univer·
sitari, un comportament que ella qualifica 
de “contradictori” pel fet de donar·se en un 
àmbit, l’universitari, en teoria més proper 
al coneixement i a les habilitats i aparent·
ment no tant competitiu com l’empresarial. 
La ponent va destacar la importància de la 
comprensió i la complicitat de la parella, 
una actitud que és més habitual en parelles 
més joves.

En resum, una conferècia en què dues do·
nes i un home ens van parlar sense embuts 
d’èxits i fracassos... Funcionem junts. n

“El que he après és més important que si hagués assistit a un màster...”. Aquest comentari, 
fet per un dels assistents a la conferència “La igualtat d’oportunitats i de salari a l’empresa” 
el 4 de novembre al Col·legi, resumeix el que va significar per als qui la vam escoltar. Els as·
sistents vam gaudir de tres excel·lents ponències, impartides per Carme Bufí i Anna Pujol, 
enginyeres tècniques industrials i col·legiades, i Sylvain Loubradou, enginyer informàtic. 

Un moment de 
la ponència de 
Carme bufí, 
enginyera 
tècnica 
industrial, 
durant la 
conferència 
“La igualtat 
d’oportunitats 
i de salari a 
l’empresa”.
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PREGUNTES FREQÜENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT jURÍDIC

Mentre no entri en vigor la llei estatal que 
delimitarà expressament les professions 
per a l’exercici de les quals serà obligatò·
ria la col·legiació, es mantenen els supòsits 
de col·legiació obligatòria previstos anteri·
orment al 27 de desembre de 2009. Entre 
aquestes professions hi ha la d’enginyer 
tècnic industrial.

NI EXCEpCIONS NI EXEMpCIONS
Pel que fa a la col·legiació obligatòria dels 
empleats públics, diferents comunitats au·
tònomes havien establert en les seves res·
pectives lleis l’exempció de col·legiació 
quan els professionals actuaven exclusi·
vament per a les administracions. El Tri·
bunal Constitucional, però, ha declarat in·
constitucional aquesta previsió, atès que 
manifesta que és la llei estatal la que ha de 
determinar tant els supòsits de col·legiació 

obligatòria com les seves excepcions i que 
la llei estatal vigent (la Llei 2/1974) no ha 
previst cap excepció per al personal al ser·
vei de les administracions públiques (entre 
d’altres, Sentència del Tribunal Constitucio·
nal 201/2013, de 5 de desembre).

Per tant, l’obligació de col·legiació regeix 
per a qualsevol que sigui la forma d’exercici 
professional, és a dir, sigui en exercici per 
compte propi, sigui en exercici per compte 
d’altri, sigui en règim de dependència admi·
nistrativa, institucional o funcionarial.

INFrACCIONS MOLT GrEUS
L’exercici d’una professió col·legiada per a 
qui no compleix l’obligació de col·legiació 
està tipificat com una infracció molt greu 
(art. 17, lletra f, de la Llei 7/2006).

Així mateix, també és una infracció molt 
greu la contractació per part d’empreses i 
entitats de treballadors no col·legiats en el 
cas que l’objecte de llur contracte de treball 
comprengui, totalment o parcialment, la re·
alització de tasques pròpies de la professió 
(art. 17, lletra g, de la Llei 7/2006).

A aquestes infraccions molt greus, els 
podrien correspondre les sancions següents 
(art. 21.1 de la Llei 7/2006):
—  Inhabilitació professional durant un 

temps no superior a cinc anys.
— Multa d’entre 5.001 euros i 50.000 euros. n

Cal estar col·legiat per poder 
exercir la professió d’enginyer 
tècnic industrial?

La llei estableix que la incorporació al col·legi professional correspo·
nent és un requisit necessari per a l’exercici de les professions col·
legiades (art. 6 i 38 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l’exer·
cici de professions titulades i dels col·legis professionals; art. 3.2 de la 
Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals).

Són infraccions greus 
exercir sense estar 
col·legiat i contractar 
treballadors no 
col·legiats per realitzar 
tasques pròpies 
de la professió

Trobareu les consultes més freqüents que rep el Servei d’Assessorament Jurídic d’ENGINYERS BCN a www.enginyersbcn.cat
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Jornada tècnica de presto Ibérica:  
“Estalvi d’aigua i d’energia mitjançant 
aixetes eficients” 

Presto Ibérica, amb més de 
tres dècades d’experiència al 
mercat, fabrica aixetes tem·
poritzades i sistemes estalvi·
adors d’aigua. La companyia 
té el guardó d’haver estat la 
creadora del primer sistema 
de tancador automàtic per a 
l’aixeteria del nostre país.

El Grup Presto Ibérica 
continua els seus programes 
de formació tècnica amb el fi 
d’aconseguir que els profes·
sionals vinculats al món de 
les instal·lacions en engi·
nyeria els coneguin més bé i 
d’una manera més completa.

NOUS SISTEMES 
dE GESTIó dOMòTICA 
El dia 23 d’octubre, dins 
dels Tecnodilluns del Col·
legi, el cap de projectes de 

Presto Ibérica, Gustavo 
Diez, va impartir la po·
nència “Estalvi d’aigua i 
d’energia mitjançant ai·
xetes eficients”. Durant 
la jornada es van exposar 
les tendències actuals en 
la gestió de recursos en 
edificació, es van fer al·
gunes recomanacions i 
es van revisar les últimes 
tecnologies en aixetes efi·
cients, que van des de les 
senzilles manetes de “do·
ble obertura” fins als nous 
sistemes de gestió domò·
tica d’aixeteria, com és la 
sèrie Smartap de Presto: 
aixeteria intel·ligent amb 
pantalla incorporada ca·
paç de comunicar·se i in·
teraccionar amb un ordi·
nador personal. 

En la ponència es van 
exposar alguns casos d’èxit 
de substitució d’aixetes 
instal·lades en edificis d’ofi·
cines i en hospitals per uns 
altres de més eficients, i 
es van aportar les ràtios 
d’estalvi obtingudes tant 
en metres cúbics com en 
diners i les amortitzacions 
del canvi realitzat, que no 
arribaven als dos anys. 
En el cas del centre hospi·
talari, l’estalvi arribava a 
250.000 € anuals, que van 
permetre millorar unes al·
tres infraestructures de 
l’hospital.

AUdITOrIES prèVIES
Per fer aquests estudis, 
Presto Ibérica fa audito·
ries prèvies de les aixetes 
instal·lades, analitza els 
cabals nominals dels pro·
ductes, calcula mitjançant 
una metodologia pròpia els 
consums en les àrees ana·
litzades, proposa unes solu·
cions que minimitzin l’obra 
i permetin estalviar, i torna 
a calcular els consums de 
les aixetes proposades amb 
la mateixa metodologia.

Presto Ibérica va enfocar 
la ponència amb un procés 
de transmissió de coneixe·
ment basat en la seva expe·
riència, més de 30 anys en 
el mercat de la construcció, 
i en una àmplia gamma de 
projectes realitzats que re·
cullen una àmplia casuís·
tica, cosa que permet mos·
trar d’una manera global 
les solucions contrastades i 
els seus avantatges. n

La jornada 
tècnica, 
impartida  
per Gustavo 
díaz (dreta), 
cap de 
projectes 
de presto 
Ibérica, es va 
celebrar dins 
el programa  
Tecnodilluns 
del Col·legi.

Aixeteria 
intel·ligent 
de la sèrie 
Smartap de 
presto. 
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Caixa d’Enginyers potencia el finançament  
a les empreses
Caixa d’Enginyers, coopera·
tiva de crèdit que ofereix ser·
veis financers i asseguradors 
especialitzada en l’atenció a 
comunitats professionals, va 
posar en marxa el 2014 una 
nova àrea de negoci, la ban·
ca d’Empreses, que comple·
ta la gamma de productes fi·
nancers que ofereix als seus 
socis i alhora suposa una 
nova manera d’incrementar 
el nombre d’empreses que 
operen habitualment amb 
l’entitat. 

Caixa d’Enginyers té la 
vocació de donar el millor 
servei als seus socis i, per 
aquest motiu, durant els úl·
tims anys, ha ampliat la car·
tera de serveis per adaptar·se 
a les necessitats que tenen. 
La posada en marxa de l’Àrea 
de Banca d’Empreses n’és un 
exemple més. 

A Caixa d’Enginyers pen·
sem que ara és un moment 
molt oportú per entrar a 
fons en el finançament de 
les empreses. Efectivament, 
i d’acord amb un estudi 
recent publicat pel Banc 
Europeu d’Inversions, la 
recuperació incipient de 
l’economia europea està do·
nant lloc, molt lentament, a 
una certa represa de l’oferta 
de crèdit a les petites i mit·
janes empreses, tot i que 
d’una manera molt diferent 
a cada país. Així, mentre 
que a Alemanya, Àustria o 
Finlàndia l’accés al finança·
ment empresarial no es pot 
considerar un problema, a 
països com Grècia, Itàlia, Ir·
landa, Espanya i Portugal, 

continua presentant carèn·
cies greus. 

L’objectiu d’aquesta inici·
ativa de Caixa d’Enginyers 
és que la cartera de crèdit a 
les empreses arribi a signi·
ficar un 10% dels recursos 
gestionats per l’entitat en el 
termini de quatre anys. Això, 
traduït a import, significarà 
un increment net d’uns 400 
milions d’euros. El servei 
s’ha endegat inicialment a 
Barcelona i a Madrid, i s’ani·
rà estenent progressivament 
a la resta de ciutats on l’enti·
tat és present. 

Amb un índex de morosi·
tat al tancament de l’exercici 
2013 de només el 2,3%, cinc 

vegades menys que la mitja·
na del sector, i una cobertura 
per insolvències del 129,1%, 
en aquests anys de canvis 
normatius i estructurals del 
sector financer excepcional·
ment intensos, el Grup Caixa 
d’Enginyers ha aconseguit 
impulsar el seu ritme de crei·
xement i, al mateix temps, 
reforçar l’estructura finan·
cera, amb un increment dels 
fons propis de fins a 131,71 
milions d’euros i mantenir 
una ràtio de solvència del 
12,51%. n

Teresa Torres

Directora de Banca d’Empreses 
de Caixa d’Enginyers
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El tap corona Unic
José Combalía, SA
Darrere d’una aparent senzillesa, el popular tap corona, usat en ampolles de cervesa 
i refrescos, amaga la precisió i la tecnologia necessàries per convertir·lo en un sis·
tema de tancament universal, exacte i econòmic. José Combalía, SA fabrica milions 
d’aquests taps i manté una tradició iniciada a Barcelona el 1923, fa quasi un segle.

El tap corona és un cas sin·
gular d’èxit i longevitat en 
el món de la indústria, ja 
que manté gairebé inalterat 
el disseny des que va ser in·
ventat el 1892. Ubicada a 
la falda del Montseny, José 
Combalía, SA és l’única fà·
brica en tot el territori català 
que consagra l’activitat di·
ària a la fabricació d’aquest 
element tan quotidià. Com és 
que un element de consum 
massiu i generalitzat té tants 
pocs productors? Josep Ma. 

Planas Rodríguez, gerent de 
l’empresa, en dóna la clau: 
“El tap corona és un produc·
te amb un marge de benefici 
molt ajustat, poc atractiu per 
als inversors. Dedicar·s’hi 
suposa reinvertir la majoria 
dels guanys a renovar·se per 
mantenir la competitivitat. 
És més una feina que no pas 
un negoci, i això explica que 
la majoria de la trentena de 
fabricants d’aquest producte 
que hi ha a Occident siguin 
empreses familiars”.

dAVId rOMAN I XAVI COrbELLA l eltecnigraf.wordpress.com

El popular tap 
corona per 
tancar ampolles 
és econòmic, 
eficaç i estètic. 
I ara torna a ser 
útil, gràcies a 
la recuperació 
de l’envàs de 
vidre per motius 
mediambientals.
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EN EL MóN dEL TAp 
dES dE 1923
El 1918 José Combalía i 
Guasch va deixar la feina 
que tenia en una consigna·
tària de vaixells per posar·se 
al capdavant d’una fàbrica 
de parament per a la llar 
esmaltat. D’esperit empre·
nedor, el 1923 va iniciar la 
producció de precintes per 
a ampolles en un local de la 
travessera de Gràcia de Bar·
celona. Ja introduït en el 
món dels taps, va començar 



THEKNOS 189 GENER DE 2015

amb el tap corona en plena 
efervescència dels elabora·
dors de cervesa i begudes 
carbòniques. Així va néixer 
la marca Unic, que encara 
llueix a la producció actual. 
Alfons Planas, gendre de l’in·
quiet Combalía, prengué les 
regnes del negoci fins a l’any 
1973, poc després del tras·
llat a una nova nau al barri 
del Bon Pastor, ja establerta 
la societat anònima actual. 
Sota la direcció del seu fill 
José M. Planas Combalía (ac·
tual president), l’empresa 
creix i viu un episodi crucial 
l’any 2002, amb el trasllat 
al polígon Skol de Sant Fe·
liu de Buixalleu, a Girona, 
on continua treballant per 
mantenir la trajectòria as·
cendent, ja sota la direcció 
de Josep Ma. Planas Rodrí·
guez, quarta generació dedi·
cada al tap corona.  

METAL·LÚrGICA 
I ALIMENTàrIA
Mantenir·se al capdavant de 
la tecnologia ha forçat un 

Josep Ma. 
planas 
rodríguez 
(esquerra) és 
l’actual gerent 
i representa 
la quarta 
generació al 
capdavant de 
l’empresa. A 
la dreta, José 
M. planas 
Combalía, 
president.

Cada dia poden 
arribar a 
sortir uns vint 
milions de  
taps corona de 
la planta de  
Sant Feliu de 
Buixalleu, 
una xifra 
impressionant 

41

canvi de mentalitat. Com 
explica Xavier Borque, di·
rector industrial, en els 
darrers anys l’empresa s’ha 
transformat profundament: 
“Quan vam projectar la nova 
nau a molts els semblava so·
bredimensionada: però a dia 
d’avui hem doblat la produc·
ció respecte de fa deu anys, 
hem renovat la maquinà·
ria, tenim la certificació ISO 
9001 i, des del desembre del 
2013, la FSSC (Food Safety 
System Certification), que és 

una exigència per part d’al·
guns clients i alhora una 
mostra de la qualitat i pul·
critud amb què treballem un 
producte destinat a l’alimen·
tació. Hem passat de pro·
duir amb mentalitat metal·
lúrgica a alimentària”. Una 
visita a les dependències de 
l’empresa demostra aquest 
fet: l’ordre i la netedat reg·
nen arreu, i la manipulació 
del producte és mínima. La 
nau destinada a la producció 
està sotmesa a una lleugera 
sobrepressió per evitar l’en·
trada d’elements externs, i 
treballadors i visitants ves·
teixen indumentària ade·
quada. Una intensa fres·
sa metàl·lica acompanya 
el conjunt d’activitats que 
fan realitat els taps corona 
en quantitats ingents i rit·
mes de producció intensís·
sims: l’encuny i embotit en 
premses automàtiques de la 
llauna litografiada i la con·
formació de la junta, en les 
anomenades, segons l’argot 
del ram, enlinadores.
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Fitxa de l’empresa

José Combalía, SA

Activitat: empresa de·
dicada a la fabricació 
de taps corona per a la 
indústria alimentària, 
en diverses qualitats i 
acabats.

Treballadors: 40 
 
Any de fundació: 1923
 
Polígon industrial Skol  
Ctra. C-35, km 65 
17451 Sant Feliu de Buixalleu 
(Girona) 
www.josecombalia.com 
combalia@josecombalia.com
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Els taps corona 
són d’acer baix 
en carboni 
i recobert 
de crom. 
La pràctica 
totalitat fa 
26 mm de 
diàmetre.

EMPRESA

80 TApS pEr SEGON
La xifra impressiona: de la 
planta de Sant Feliu de Bui·
xalleu poden arribar a sor·
tir·ne vint milions de taps 
corona diaris. L’enlinadora 
més moderna, que s’endú 
la palma tecnològica del 
procés, està preparada per 
conformar la junta de 5.000 

Taps que ho tapen 
(gairebé) tot  

Encara que externament siguin iguals, hi ha molts 
tipus diferents de taps corona en funció de la utilitat 
a què es destinen. Les mesures estan definides per la 
norma DIN 6099, que indica com han de ser els 21 
plecs del tap i assegura la universalitat del sistema. 
El cos metàl·lic és, per norma general, d’acer baix en 
carboni i recobert de crom. En casos en què es reque·
reixen acabats especialment brillants, s’empra la tra·
dicional llauna estanyada, i sempre en gruixos entre 
0,2 i 0,23 mm. Les juntes van abandonar fa anys el 
sostenible suro per abraçar l’univers polimèric: PVC, 
PVC free, polímers amb una barrera d’oxigen per evi·
tar l’oxidació del contingut...  

En funció de la normativa, del procés i del tracta·
ment que ha de rebre l’envàs es tria una combinació 
de suport metàl·lic i junta. Per a casos especials també 
hi ha taps d’acer inoxidable o d’alumini. La pràctica 
totalitat de la producció és de taps de 26 mm de dià·
metre, destinats a la indústria cervesera i de refres·
cos. La producció de 29 mm és molt inferior, i es des·
tina gairebé en exclusiva al món del cava, per tapar 
les ampolles durant la segona fermentació, abans del  
degollament. n

taps per minut, a raó de més 
de 80 unitats per segon. La 
matèria primera arriba en 
forma de gransa, i en un 
temps rècord es fon, s’extru·
deix, es dosifica amb preci·
sió i, mitjançant un punxó 
refrigerat, es conforma i 
adhereix al tap de llauna. La 
totalitat de la producció es 

controla amb un sistema de 
visió artificial, que assegura 
la qualitat del producte amb 
precisió centesimal. 

Els taps corona Unic 
es distribueixen arreu del 
món, i l’èxit de José Com·
balía, SA no només rau en 
l’experiència i en la moder·
nitat de les instal·lacions: 
la dimensió i organització 
internes asseguren un ser·
vei ràpid i fiable, essencial 
en un moment en què gran 
part de la indústria treballa 
just a temps. José Ma. Pla·
nas Combalía ho resumeix 
sintèticament: “La nostra 
estructura permet servir co·
mandes de volums molt dife·
rents amb immediatesa, tot 
i no tenir estoc de produc·
te acabat”. I albira el futur 
amb un optimisme moderat: 
“A dia d’avui res no ha des·
bancat el popular tap corona 
en economia, estètica i eficà·
cia. L’envàs de vidre recupe·
ra protagonisme per motius 
mediambientals, i tenim una 
de les plantes més ben pre·
parades del sector”. n
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projecte Carbó d’Ardenya  
i Gavarres
Carboneig sostenible

Idària, SCCL, cooperativa d’inserció laboral de 
Llagostera, a Girona, ha endegat el projecte 
Carbó d’Ardenya i Gavarres, una iniciativa 
que posa d’actualitat un ofici tan antic com 
el de carboner. El carboneig es du a terme en 
carboneres metàl·liques (forns de cocció pi·
rolítica), en què la combustió dels gasos alli·
berats per la mateixa llenya (principalment 
bruc, arboç i alzina procedents del desbros·
sament de boscos) permet obtenir l’energia 
necessària per aconseguir un carbó de gran 
qualitat. El projecte ja ha creat sis llocs de tre·
ball i pot arribar a produir 6.000 quilos men·
suals d’un carbó definit com “el carbó vegetal 
que apaga incendis, dóna vida al territori i fu·
tur a les persones”. Es tracta d’una iniciativa  
innovadora, suggeridora i dinamitzadora, 
que podria ser replicada en altres zones del 
Principat. n

Text: David Roman / Fotografies: Arxiu Idària, Empresa d’Inserció, SCCL
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Per saber-ne més:
l   www.idaria.cat: lloc web d’Idària, Empresa d’Inser-

ció, SCCL, on es detallen projectes i activitats de la 
cooperativa de Llagostera, entre elles el Projecte 
Carbó d’Ardenya i Gavarres.

l   www.projectecarbo.blogspot.com.es: blog amb 
informació actualitzada sobre les novetats i actes 
relacionats amb el projecte carbó.

l   Xarxes socials: es pot trobar el projecte Carbó 
d’Ardenya i Gavarres a Facebook (https://es-es.
facebook.com/carboAG) i a Twitter (@CarboAG).    

l   Enginyeria EG2: l’enginyeria industrial i ambiental 
gironina EG2 (www.eg2.cat) és la responsable del 
disseny i la construcció de l’última incorporació al 
parc de carboneres del projecte, la Carbonera 2.0. 
En l’apartat de notícies de la web hi trobem una 
interessant explicació de la iniciativa. 

+

L’ofici de carboner torna a ser d’actualitat gràcies al projecte 
de la cooperativa de Llagostera, Idària, SCCL.
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Mesurar l’èxit a les xarxes socials
OrIOL LLAdó l www.oriolllado.cat

Saber si els continguts que pengem a les xarxes soci·
als interessen, com són —i si són molts— els nostres  
seguidors... Per mesurar la vostra presència a les xarxes 
socials, us presentem els indicadors i eines més adequats 
disponibles i el vocabulari bàsic orientatiu.

Com mesurem la nostra sa·
lut 2.0? És possible identifi·
car uns indicadors que ens 
ajudin a quantificar —i, per 
tant, a objectivar— el nostre 
grau d’eficiència i de salut 
a Twitter, Facebook o Lin·
kedIn? Tenim a la nostra 
disposició un gran ventall 
d’eines que ens poden donar 
amb facilitat, i en molts ca·
sos també gratuïtament, un 
gran volum d’informació: 
fins a quin punt els nostres 
continguts interessen (clics, 
“m’agrada” i retuits), a quin 
ritme creixem? (seguidors, 
amics, contactes), com són 
els nostres seguidors (anàli·
si de comunitat)…

L’íNdEX KLOUT
A aquesta anàlisi quanti·
tativa cal sumar·li una va·
loració més qualitativa. 
Com valorem aspectes tan  
importants com la nostra 
autoritat, fiabilitat i utili·
tat? Com mesurem la nos·
tra reputació en línia? Hi ha 
l’índex Klout, que intenta 
fer una aproximació com·
binant l’anàlisi de diferents 
variables, però que cal rela·
tivitzar. En tot cas, aquest és 
un aspecte que cal valorar, 

perquè la cosa ha d’anar 
molt més enllà d’una com·
petitició a veure qui té més  
seguidors.

Al capdavall, es trac·
ta d’intentar entendre el 
comportament dels nostres 
usuaris perquè això ens ha 
de permetre oferir serveis i 
productes més bons i millo·
rar la nostra feina. A la ve·
gada, podrem avançar·nos a 
tendències de canvi, detectar 
oportunitats de negoci…

VOCAbULArI bàSIC 
dE MèTrIqUES 
A LES XArXES SOCIALS
—  Clics al contingut: mos·

tra interès en el contin·
gut enllaçat. Aconseguir 
visites als nostres contin·
guts al web, blog o formu·
lari és un bon indicador 
per fer una primera con·
versió. Obtenir aquesta 
dada a Twitter és possi·
ble utilitzant escurçadors 
d’URL com bit.ly o Hoot·
suite, o, més recentment, 
gràcies al servei d’esta·
dístiques de Twitter Ads 
(disponible en part i gra·
tuïtament). Facebook ho 
mostra al seu servei d’in·
sights, disponible només 

en el cas de pàgines (no  
de perfils). 

—  Impressions: és possible 
saber quantes persones 
han vist un determinat 
contingut a les nostres 
xarxes? Una primera 
aproximació, bé que de·
ficient, s’obtenia a partir 
del nombre de persones 
que ens segueixen. Però 
era una dada poc fiable: 
una cosa són les persones 
que ens segueixen, i l’al·
tra les persones que ens 
llegeixen. Darrerament, 
i en el cas de Twitter, es 
parla d’un indicador més 
precís, el d’impressions. 
A través de Twitter Ads 
tenim disponible aquesta 
dada per a cada actualit·
zació. Indica el nombre 
de vegades que un deter·
minat tuit ha “passat” 
per les pantalles d’algun 
usuari. Facebook intenta 
aproximar·se a un indi·
cador similar amb el seu 
reach o univers. LinkedIn 
ens mostra una funció si·
milar, la de persones que 
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ENGINyERS 2.0

Es tracta 
d’entendre el 
comportament 
dels nostres 
usuaris per 
poder oferir un 
millor servei
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han vist les nostres actua·
litzacions.

—  Interaccions: retuits, men·
cions, preferits, etc., mos·
tren el que s’anomena com·
promís, és a dir, que 
generen atracció, o acció. 
És un bon indicador d’inte·
rès, com el cas dels clics. La 
menció és especialment in·
teressant pel seu caràcter 
directament interpel·lador. 
L’RT o el preferit són acci·
ons que, en general, associ·
em a suport o validació. Un 
altre aspecte que cal valo·
rar és el nombre de vega·
des que ens posen en una 
llista, ja que l’esforç cate·
goritzador indica fortalesa 
de marca. Aquesta és una 
variable més qualitativa.

—  Followers: persones que 
comencen a seguir·nos, 
que deixen de fer·ho o 
nombre de “m’agrada”: 
per a molts durant temps 
ha estat l’indicador en 
majúscules i això expli·
ca que algunes empreses 
ofereixin la venda de se·
guidors. Tanmateix, cal 
relativitzar aquest criteri 
i associar·lo amb l’atrac·
ció que tenen les nostres 
publicacions i el grau 
de conversió en accions  
concretes.

—  ràtio de seguidors/se·
guits: interessant en les 
xarxes que no requereixen 
reciprocitat de seguiment, 
com ara Twitter. Si us se·
gueix molta més gent que 
no pas seguiu, indica que el 
vostre perfil és interessant 
de per si.

–  Klout: servei que valora di·
ferents variables i les sinte·
titza en un índex que va del 
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0 al 100. Un klout accepta·
ble està per damunt del 50, 
i 60·70 és notable.

—  Anàlisi d’etiquetes: 
quantes vegades s’ha uti·
litzat una etiqueta creada 
per nosaltres o que utilit·
zem habitualment? Qui en 
són els usuaris? Amb qui 
s’interrelacionen? Hi ha ei·
nes que permeten accedir 
a aquesta informació, útil 
per ampliar la nostra co·
munitat a les xarxes.

—  Conversió: de quina ma·
nera es converteixen en 
accions concretes els 
“m’agrada” a la nostra 
pàgina de Facebook o els 
retuits al Twitter dels nos·
tres canals? En el cas que 
ens dediquem a vendre un 
producte o que la nostra 
campanya tingui un objec·
tiu (finançament, l’obten·
ció d’accions, etc.) podem 
fer una conversió (ROI) ba·
sada en aquesta variable.

ALGUNES EINES:
–  Hootsuite i el seu informe 

gratuït (bàsic): és quasi 
l’estàndard de gestió de xar·
xes i d’equips. Ofereix un 

informe bàsic gratuït amb 
les dades més bàsiques. Per 
a informes més detallats cal 
pagar.

—  Socialbro: també ofereix 
una versió gratuïta però 
per accedir al seu potenci·
al cal pagar. És una eina 
bona en l’anàlisi de les nos·
tres comunitats i en la de·
tecció de les etiquetes més 
habituals dels seguidors.

—  Topsy: per a anàlisi d’eti·
quetes. És un dels serveis 
amb més prestigi. Twitter 
Binder i Twittonomy tam·
bé permeten fer lectures in·
teressants.

—  Facebook Insights: és 
la pàgina nativa de Face·
book, disponible només 
per a pàgines, no per a 
perfils.

—  Twitter Ads: el servei 
d’anuncis té un servei 
d’anàlisi parcialment obert 
i que de moment, i fins a 
nou avís, ofereix molta in·
formació no disponible en 
altres casos.

–  Google Analytics: es pot 
incorporar també en alguns 
dels serveis. És l’eina bàsica 
d’anàlisi al web. n

oriolllado
llado.oriol@gmail.com

Example Company
(999) 999-9999

http://yourwebsite.com

Dec 07, 2014 - Dec 14,
2014Informe TW @oriollladoInforme TW @oriolllado

There may be data outside your current selected
range

Total Followers:

8,694
Average Daily Growth:

4
New Followers:

33

8,650

8,655

8,660

8,665

8,670

8,675

8,680

8,685

8,690

8,695

8,700

Dec 07 Mon 08 Tue 09 Wed 10 Thu 11 Fri 12 Sat 13 Dec 14

Twitter : Crecimiento de seguidores: número

Exemple d'un informe setmanal realitzat per Hootsuite.



ESTIGUES AL DIA

Un nou centre cultural va obrir les 
portes el desembre passat: el Museu  
del Disseny de Barcelona, a l’edifici Dis-
seny Hub, a la plaça de les Glòries. Fins 
al pròxim 31 de gener, l’entrada serà 
gratuïta.

Centrat en la cultura de l’objecte, 
des de la concepció fins al procés de fa-
bricació, l’ús i la difusió o fins a la cadu-

citat estètica i/o funcional, aquest espai 
conserva més de 70.000 elements pro-
vinents de les col·leccions del Museu de 
les Arts Decoratives, el Museu de Cerà-
mica, el Museu Tèxtil i d’Indumentària i 
el Gabinet de les Arts Gràfiques. 

A www.museudeldisseny.cat hi 
trobareu tota la programació: exposici-
ons, conferències, tallers i publicacions. 
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

Si trobéssim la manera d’anar a la feina 
amb bicicleta sense arribar suats o de 
recórrer distàncies llargues més ràpida-
ment, de ben segur canviaríem la mane-
ra de moure’ns per Barcelona. Trobar un 
sistema per reduir el trànsit de cotxes a 
les grans ciutats va ser el que va portar 
un equip d’investigadors i desenvolu-
padors del MIT a crear la Copenhagen 
Wheel, un dispositiu que converteix qual-
sevol bicicleta en una d’híbrida elèctrica i 

intel·ligent. És una peça amb una estètica 
cuidada formada per un motor, bateries, 
múltiples sensors, connexió sense fil i un 
sistema de control integrat. Només cal 
col·locar-la a la roda posterior i sincronit-
zar-la amb el telèfon intel·ligent a través 
d’una aplicació que permet controlar-ne 
totes les prestacions. La Wheel s’adapta 
al ritme natural de la persona per conver-
tir terrenys costaners en planers i escur-
çar les llargues distàncies.

El preu és de 799 dòlars i la po-
deu encarregar a través del web  
www.superpedestrian.com. 

Més homes que dones es dediquen a la ciència, la tecnolo-
gia, l’enginyeria o les matemàtiques, assignatures per a les 
quals les nenes perden l’interès ja als vuit anys. 

Amb la intenció de canviar aquesta tendència i inspirar 
la generació futura, l’enginyera Debbie Sterling va disse-
nyar GoldieBlox, una línia de joguines de construcció que 
s’acompanya de les aventures de la Goldie, una heroïna 
inventora que es dedica a resoldre problemes d’enginyeria 
amb l’ajuda dels seus amics. A través de la lectura, es poden 
fer les mateixes màquines que la protagonista, veure-les en 
moviment i entendre com funcionen. 

Al web www.goldieblox.com hi trobareu els diferents 
models de jocs d’introducció als principis de l’enginyeria. 

Compartim amb vosaltres un projecte que esperem que ar-
ribi per quedar-se i que pugui sortir al mercat, tal com està 
previst, a final d’aquest any 2015; si veu la llum, facilitarà 
molt la vida a aquells que no mengen gluten. 

El dispositiu, creat pel CEO de la companyia america-
na 6 Sensor Labs i també celíac, detecta si els plats tenen 
gluten. Només cal col·locar una mica de menjar al dispositiu 
electrònic i esperar que doni el seu veredicte.

Aquest estri permetrà anar a un restaurant amb amics 
d’una manera més relaxada. 

COpENHAGEN WHEEL | Roda elèctrica

GOLdIEbLOX | Enginyeria per a elles
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Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

T’AJUDEM A 
TROBAR EQUIP

La Borsa de Treball especialitzada en el sector de l’enginyeria 
més amplia del mercat i l’orientació professional que necessites 
per optimitzar la teva recerca.

BORSA DE TREBALL

MÉS DE 800 OFERTES PER A 
ENGINYERS DURANT EL 2014

2015 ANY DE LA 
REHABILITACIÓ EN
INSTA       ACIONS

Anunci Borsa de treball.indd   1 29/12/14   14:19
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