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“La universitat ha d’oferir serenor 
en aquests moments de frenesí”
Josep Maria Garrell,
rector de la Universitat Ramon Llull

Destilerías Campeny 
Esperit exportador
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OBSERVATORI
Miquel Darnés i Cirera l Degà
dega@ebcn.cat

Per a mi és un honor poder escriure a 
partir d’ara aquest observatori com a 
tercer degà del Col·legi de Barcelona. 
Abans m’han precedit Antonio Carri-
llo i Joan Ribó que, al llarg de vuits 
anys cadascun, han deixat constància 
en aquesta pàgina del Theknos de molt 
bones idees, propostes i reflexions. Es-
pero poder estar a la seva alçada. 

Permeteu-me que avui, i sense que 
serveixi de precedent, parli una mica 
de mi mateix i de la meva trajectòria 
al servei del Col·legi. Vaig entrar a la 
Junta de Govern al 1997 com a vocal i 
també vaig aportar el meu gra de sorra 
en la confecció de la revista que teniu a 
les mans que, només faltaria, no té res 
a veure amb la d’aleshores, que encara 
era en blanc i negre. Van ser vuit anys 
interessants on vaig viure en primera 
persona la transformació del Col·legi 
en una corporació moderna, avançada 
i cada cop més connectada amb la so-
cietat. Els següents vuit anys vaig as-
sumir la responsabilitat d’organitzar i 
desenvolupar les accions comunicatives 
del Col·legi que, mal m’està dir-ho, ens 
han servit per posicionar-nos com un 
col·legi capdavanter en l’àmbit de l’en-
ginyeria. Ara se m’obre una nova eta-
pa col·legial en la qual diposito tota la 
meva il·lusió. Seran quatre anys inten-
sos on espero ser el més útil possible a 
la corporació i a la professió, ja que són 
indestriables una de l’altra.

I perquè em conegueu una mica 
més, us diré que crec fermament en 
el lideratge col·laboratiu; crec en el 
treball en equip; crec en la responsa-
bilitat, el compromís i l’eficiència i, so-
bretot, crec en les persones. Tinc la im-
mensa sort d’haver aplegat una Junta 
de Govern formada per un equip humà i 
professional incomparable, amb el qual 
farem molta feina. Si som capaços, que 
ho serem, de treballar amb les mateixes 
ganes, coordinació, eficàcia i bon rot-
llo que durant la campanya electoral, 
el futur del Col·legi està garantit. Per-
què, no ho oblideu, ens vam presentar 
per fer el Col·legi del futur. No arribem 
en temps fàcils, en som conscients, 
però amb el bagatge de l’experiència i 
amb l’empenta de la joventut, no ens 
espanta cap repte. n

Us presento el nou degà

Crec en el lideratge 
col·laboratiu, en el 
treball en equip, en 
la responsabilitat, 
el compromís 
i l’eficiència i, 
sobretot, crec en 
les persones
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EN PORTADA

20 Nanomaterials, 
l’univers de les 
coses més petites 

Les raquetes i les pilotes que s’han fet servir a Wimbledon 
incorporen elements amb nanomaterials d’última generació. 
L’afegit de partícules extremament petites permet que les 
raquetes siguin cada vegada més lleugeres i resistents i 
que les pilotes no perdin les seves característiques abans 
d’acabar el segon set. Els nanomaterials com el grafè, amb 
múltiples aplicacions, milloren milers de productes. 

ENTREVISTA

14 Josep Maria Garrell, 
rector de la Universitat 
Ramon Llull 

La tasca de l’investigador en intel·ligència artificial i doctor en 
Enginyeria Electrònica Josep Maria Garrell és singular com 
ho és la universitat que dirigeix des de fa un any. Es tracta 
d’una institució jove, ben posicionada i que reuneix al seu si 
entitats històriques com l’Institut Químic de Sarrià o ESADE. 
Com a rector, Garrell reflexiona sobre la recerca, la fuga de 
cervells i el paper de les universitats en temps de crisi. 
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La pregunta del mes

Creieu que els mestres haurien de ser autoritat pública?

L’autoritat cal guanyar-la amb l’exercici de la professió, segons 
la majoria d’enquestats.

44 %

56 %

sí, una professió com la de l’ensenyant requereix més 
reconeixement.

no, l’autoritat es guanya amb el bon exercici de la professió.

Creieu que les pastures per ramats són un bon 
sistema de prevenció d’incendis forestals?

opineu a www.enginyersbcn.cat

l’ENqUESTA DEl WEB

TOTAL DE VOTS: 25

56 %

44 %

Seguiu-nos al Twitter
@RevistaTheknos

SET.

18 de setembre

Mesurar amb l’analitzador de xarxes  
elèctriques AR5 de Circutor per a estudis 
d’eficiència energètica
Aquesta sessió està pensada per a totes aquelles persones 
col·legiades que estiguin interessades a fer ús del Servei de 
Lloguer d’Aparells de Mesura (SLAM). Durant la xerrada es farà 
una introducció a l’analitzador de xarxes elèctriques AR5 i es 
tractarà la programació i el programari d’anàlisi de registres 
d’AR5. La conferència, a càrrec de tècnics especialistes de 
l’empresa Circutor, es farà a les 10 h al Tecnoespai.

18 de setembre

II Jornada d’Innovació i Recerca Docent  
en l’Àmbit Cientificotecnològic
La conferència proposada per la Comissió d’Ensenyament 
sorgeix com a resposta al nou escenari social i econòmic 
educatiu. La xerrada posarà èmfasi en la recerca en 
l’àmbit docent per tal d’impulsar canvis metodològics en 
l’aprenentatge dels alumnes. Per a fer-ho, es posaran 
exemples d’activitats de l’àmbit cientificotecnològic. La jornada 
tindrà lloc de les 15.30 a les 20.15 h a la sala d’actes del 
Col·legi.

30 de setembre

II Curs d’AUTOCAD 2012 per a no dibuixants
El Col·legi inicia la segona edició del curs d’AUTOCAD en 
línia, que pretén dotar els participants dels coneixements 
suficients per poder utilitzar el programa de dibuix realitzant 
algunes tasques com correcció, afegir una cota o imprimir un 
document. Aquest curs es farà del 30 de setembre al  
13 d’octubre.

1 d’octubre

Presentació de l’últim manual de Ramon Gasch
En la conferència l’escriptor i col·legiat, Ramon Gasch, parlarà 
sobre el segon volum del manual Aplicación del tiempo de 
montaje de instalaciones: compendio de tablas orientativas, 
conceptos prácticos y recopilación de imágenes, dedicat 
a la seguretat patrimonial i que ja es va presentar al Saló 
Construmat. L’acte tindrà lloc el dia 1 d’octubre, a les 18.30 h, 
a la seu col·legial.

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

ocT.

Fe d’errors: En el número anterior de la revista theknos es va publicar el conveni signat amb 
WeSmartPark. Rectifiquem la informació publicada respecte a les condicions. Per als 500 
primers registrats al web de www.wesmartpark.com s’obsequiarà amb 10 hores de pàrquing 
gratuïtes, alta gratuïta i sense quota de manteniment. I per a la resta de registrats, 10 hores de 
pàrquing a 5€, alta gratuïta i sense quota de manteniment. 
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
jgoula@lavanguardia.es

Més costos financers, 
menys entitats de crèdit
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la fragmentació del mercat 
financer europeu està obrint 
un forat molt gran entre el 
que paguen les empreses dels 
països del sud —amb proble-
mes— i les del nord. Malgrat 
l’amorosiment de les primes 
de risc, els analistes de FuN-
CAS estimen que, de mitjana, 
les pimes del sud d’Europa pa-
guen un 85 % més que les del 
nord i, en el cas de les espa-
nyoles davant les alemanyes, 
un 77 %. Això fa que a més 
dels problemes de demanda 
al mercat intern que ja tenim, 
els empresaris siguin menys 
competitius per la via dels cos-
tos financers, que, d’alguna 
manera, es mengen l’esforç i 
el sacrifici que fan els treba-
lladors, sigui en forma de pèr-
dua de la feina, sigui amb una 
retallada del sou. 

De mica en mica, la crisi va 
canviant moltes coses i, entre 
les més evidents, tenim la rela-

ció entre la banca i l’empresa. 
Tres grans problemes planen 
avui sobre la tresoreria de les 
petites empreses, segons un 
recent document del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya 
(CEC). un és la falta de finan-
çament bancari, que requereix 
poques explicacions addicio-
nals; el segon, és el canvi de 
paradigma en la relació amb la 
banca, que ha imposat un rigor 
inexistent fins fa ben poc, i el 
tercer, la falta de coneixement 
i capacitat d’algunes pimes 
d’adaptar-se a la situació.

Entrelligat amb aquests 
tres punts, hi ha un fet que, 
com que és evident, moltes ve-
gades el menystenim. Mireu, 
les coses passen cada vegada 
més de pressa. Fa uns anys, 
pocs, anàvem pel carrer i pas-
sàvem davant la Caixa de Ter-
rassa, la Caixa de Sabadell, la 
Caixa de Manlleu… Després es 
va decidir que calia ajuntar-les 

i des de llavors veiem ofici-
nes —menys que abans de la 
unió— d’uNIMM. Bé, aques-
tes les hem vist molt poc, per-
què ara —també unes quan-
tes oficines menys— ja duen 
l’ensenya del BBVA. El mateix 
passa amb Caixa Penedès, que 
ha quedat en un no-res —una 
petita fundació que té unes 
quantes accions d’un banc 
anomenat Mare Nostrum— i 
una xarxa que ha comprat 
el Banc Sabadell. I la Caixa 
de Girona i la de Tarragona, 
que han desaparegut dins el 
Catalunya Banc, que, en poc 
temps, s’esborrarà del mapa 
i possiblement veurem les se-
ves oficines —moltes menys, 
és clar— amb la marca del 
Santander. I la Caixa laieta-
na, que arrossega, a més dels 
problemes propis, els afegits 
per Bankia… Algun dia algú 
haurà d’explicar què dimonis 
ha passat de veritat amb les 
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EN SEGONS

Aquesta va ser una de les 
preguntes de la meva en-
trevista de feina a ASMl 
Holding. Amb seu central 
a Veldhoven (Països Bai-
xos), aquesta empresa és 
líder mundial en la tèc-
nica de la litografia uti-
litzada per a la fabricació 
de microxips. Tot i que 
treballa en un camp im-
perceptible a l’ull humà, 
els reptes són enormes: 
llum ultraviolada extre-
ma (13,5 nanòmetres de 
longitud d’ona) que obli-
ga a treballar en buit (<2 
pascals), miralls que si 
tinguessin el diàmetre 
d’Alemanya, la muntanya 
més alta seria d’un mil-
límetre, amples de pista 
<22 nm i amb una precisió 
≤3 nm, amb unes accele-
racions més altes que a la 
Fórmula 1 i amb una pro-
ductivitat altíssima.

Quan vaig començar a 
treballar a ASMl, això tan 
petit se’m feia “enorme”. En-
cara ara em sembla un camp 
molt nou; sense la nanotec-
nologia, el món on vivim no 
seria possible. Tenim, per 
exemple, dispositius electrò-
nics cada vegada més po-
tents i eficients, memòries 
flaix de mida més reduïda, 
més barates i de més capa-

Per cert, què és 
un nanòmetre?

citat i sensors intel·ligents 
diminuts. Gordon I. Moore, 
cofundador d’Intel, va pre-
dir al 1965 que cada dos 
anys es duplicaria el nom-
bre de transistors en un cir-
cuit integrat. Fins avui, la 
predicció ha estat possible 
gràcies, entre altres agents 
del “nano món”, a ASMl. 
Estic segur que investiga-
cions com la del grafè per-
metran complir-la durant 
molts anys més.

Com a enginyer tècnic 
industrial encoratjo tots els 
col·legues a interessar-se 
per aquest camp de dimen-
sions diminutes, però de 
grans possibilitats. Els en-
ginyers tècnics tenim la 
responsabilitat d’aportar 
la nostra visió pràctica, 
coneixements i habilitats 
i, com en les últimes dèca-
des, donar suport al desen-
volupament de la societat. 
Els avenços tecnològics 
més importants es fan a 
escala nanomètrica.

I amb tot, encara no he 
contestat la pregunta. un 
nanòmetre és la milionèsi-
ma part d’un mil·límetre. Dit 
d’una altra manera: el pèl de la 
barba creix a una velocitat de 
8 nm/s. Aquesta mesura és 
cent mil vegades més petita 
que el forat d’una agulla... n

7

Camilo Serrano
Enginyer de prototips
Clúster d’Integració de Sistemes
Departament de Desenvolupament 
i Enginyeria ASMl Holding
Veldhoven - Països Baixos
Col·legiat número 23.973
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les nostres 
pimes paguen 
el finançament 
un 77 % més 
car que les 
alemanyes

caixes, que han desaparegut a 
tanta velocitat i amb una imat-
ge tan dolenta. 

Amb tot això vull anar 
a parar al fet que, ara com 
ara, estem en un mercat amb 
progressiva disminució del 
nombre d’entitats financeres, 
la qual cosa vol dir menys 
competència. Penseu que a 
Catalunya han quedat només 
CaixaBank, el Banc Sabadell i 
la Caixa d’Enginyers… 

FONS PROPIS COM
A ALTERNATIVA
En realitat, els tres problemes 
que planteja el CEC queden 
ben reflectits en aquest feno-
men. Fins fa ben poc temps, 
les empreses, per precaució, 
treballaven amb uns quants 
bancs i tenien diverses línies 
obertes. Ara, això s’ha acabat, 
i hauran d’adaptar-se a una 
nova situació on se’ls redu-
eixen les possibilitats. Això, 
d’una banda, suposa un can-
vi important de cultura en la 
pime local, perquè aquí mai 
no hi ha hagut tradició de tre-
ballar amb un sol banc. Però 
el més greu és que les entitats 
fixen un límit de risc a assolir 
amb una empresa i el calcu-
len en termes de percentatge 
sobre el total del finançament 
que rep, amb la qual cosa 
sembla evident que les seves 
possibilitats d’accedir a finan-
çament global són menors. Sí, 
manquen fons propis a les pi-
mes, però alguna cosa caldrà 
fer, més que omplir-se la boca 
d’obvietats, com acostumen 
a fer els nostres governants 
d’aquí i d’allà... n
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“La universitat ha d’oferir rigor 
i serenitat en aquests 
moments de nervi”
Josep Maria Garrell,
rector de la Universitat Ramon Llull

Destilerías Campeny 
Esperit innovador



INfORMACIÓ COl·lEGIAl
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El Col·legi convida els enginyers a participar 
als Premis ENGINyERS BCN - Enginyeria i Societat

En la vuitena 
edició dels Premis Enginyers 
BCN - Enginyeria i Societat, el 
Col·legi vol fomentar la parti-
cipació dels estudiants d’engi-
nyeria tècnica industrial i de 
disseny industrial per optar 
al premi al Millor projecte de 
fi de carrera. Aquest any, els 
Premis s’adapten a la nova 
marca corporativa del Col·legi 
i es donen a conèixer com els 
Premis Enginyers BCN.

Per ser candidat al Millor 
projecte de fi de carrera, només 
s’ha de presentar el projecte 

La institució col·legial manté un any més el compromís de donar suport a projectes d’excel·
lència que fomentin valors com l’eficiència i la qualitat, i que millorin el binomi societat i 
medi ambient.

i procurar que 
compleixi els pa-
ràmetres definits 
en les bases dels 
Premis, els quals 
es regeixen per 
valors essenci-
als per a l’en-
ginyeria en la 
societat actual, 
com la innova-
ció, la qualitat 
i la sostenibi-
litat. la idea 
és que el pro-
jecte suposi 
una millora 
significativa 
per al medi 
ambient i la 
societat. El 
guardó està 
dotat amb 
2.000 euros 
per al gua-

nyador, 500 euros per al pro-
fessor tutor de l’alumne i 500 
per a l’accèssit. El Col·legi creu 
que és important donar un es-
pai de reconeixement als joves 
emprenedors, ja que guanyar 
els Premis suposa un factor de 
diferenciació que pot ajudar a 
obrir portes en el món laboral.

A més d’aquesta categoria 
dedicada als estudiants d’en-
ginyeria, també n’hi ha dues 
més per als professionals de 
l’enginyeria. la segona cate-
goria, el Millor professional 
de l’any, està pensada per 
premiar el col·legiat que més 
hagi destacat durant l’any 
per la seva carrera professio-
nal. També trobem la catego-
ria d’innovació amb el Premi 
a la innovació, i que reconeix 
l’empresa més innovadora en 
l’àmbit de Barcelona. Aques-
ta categoria es va implantar 
l’any passat i dota el seu gua-
nyador amb 1.500 euros.

El jurat estarà format per 
persones rellevants en el món 
acadèmic i professional de 
l’enginyeria i el veredicte es 
donarà a conèixer en la tra-
dicional Diada de la Professió 
del Col·legi, dia que es farà 
l’entrega de premis als gua-
nyadors. Els Premis Engi-
nyers BCN estan patrocinats 
per l’Escola universitària Sa-
lesians de Sarrià (EuSS). n

El guardó per a estudiants està 
dotat amb 2.000 euros per al 
guanyador i 500 per al professor

Enguany, la 
imatge gràfica 
dels Premis 
té com a 
protagonista 
la “E” 
d’Enginyers 
BCN. La 
nova marca 
del Col·legi, 
presentada 
en la 
Diada de la 
Professió de 
l’any passat, 
guanya 
visibilitat 
a través de 
tota la imatge 
i materials 
promocionals 
dels Premis.

Millor projecte de fi de carrera  /  Premi al Professional de l’any  /  Premi a la InnovacióPREMIS ENGINYERS BCN 2013
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la Junta de Govern pren possessió dels seus càrrecs

Miquel Darnés i M. Cinta 
Pastor van pronunciar 
durant l’acte les primeres 
paraules com a degà i 
vicedegana.

la nova Junta de Govern 
va prendre possessió dels 
càrrecs divendres 21 de 
juny al migdia a la Sala de 
Juntes del Col·legi, un cop 
passat el període de fins a 
quinze dies després de les 
eleccions que determinen 
els Estatuts col·legials.

A l’acte, a més dels onze 
integrants de la Junta, hi 
va assistir Juan Gracia, que 
serà el nou assessor jurídic 
de la corporació. Gracia, 
que és enginyer tècnic in-
dustrial i llicenciat en Dret, 
va explicar els drets, deures 
i obligacions que tenen els 
representants del Col·legi 
com a tals. També cadascun 
dels membres de la Junta va 
signar un document de con-
fidencialitat en referència 
als temes que es tractin en 
les reunions de la Junta de 
Govern, i d’altres reunions 
a les quals assisteixin en 
nom del Col·legi.

Finalment, M. Cinta 
Pastor, nova vicedegana, i 
Miquel Darnés, nou degà, 
van adreçar unes paraules 
d’inici de mandat als as-
sistents. A la terrassa de 
l’edifici es va fer un brindis 
per donar per comença-
da aquesta nova etapa del  
Col·legi. n

La terrassa de 
Consell de Cent 
va acollir un 
brindis per la 
nova etapa  
del Col·legi.

Els onze 
membres de la 
Junta de Govern 
van signar  
un document de 
confidencialitat.
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“El contrari d’igualtat no és diferència, és desigualtat”

Aquest concepte que a prio-
ri pot semblar molt bàsic va 
obrir una reflexió interessant 
sobre les conseqüències de 
la manca d’igualtat laboral 
en la trobada ‘Repte inspira-
dor: impulsar organitzacions 
compromeses amb el desen-
volupament de les persones’. 
la taula rodona, que va orga-
nitzar el Club de Dones Poli-
tècniques pel Canvi Professi-
onal d’uPC Alumni al juliol 
i en la qual va estar present 
Enginyers BCN, va posar de 
manifest que “perdre diferèn-
cia és perdre riquesa”.

la psicòloga i especialista 
en igualtat Mar Gaya, les en-
ginyeres Núria Blasco i lara 
Duro —dones que han com-
paginat les seves responsabi-
litats laborals en equips d’alt 
nivell amb una vida personal 
i familiar satisfactòria— i 
l’enginyer Sylvain loubra-
dou, l’únic ponent home, van 
protagonitzar un debat molt 
“enriquidor”, en paraules de 
la vicedegana M. Cinta Pas-
tor, que va participar a l’acte. 

FALTEN 865 DIRECTIVES
A partir de la pròpia trajec-
tòria professional, els qua-
tre ponents van posar sobre 
la taula dades estadístiques 
i estudis amb resultats 
“aterradors”. Només a Cata-
lunya, les grans empreses 
haurien d’incorporar 865 
dones en càrrecs directius 
per aconseguir la paritat. 
Segons un estudi de la Cam-
bra de Comerç, es trigaria 

La vicedegana, 
M. Cinta Pastor, 
al centre 
de la imatge 
amb les vocals 
Laia Liébana 
(dreta)
i Marta Hereu 
(esquerra), 
va reflexionar 
sobre el paper 
de les dones a 
l’enginyeria 
en un debat 
sobre igualtat 
professional. 

de com superar el concep-
te conciliació i substituir-lo 
pel de corresponsabilitat. 
loubradou va explicar com 
formar equips professionals 
aplicant criteris i noves for-
mes d’actuació que ajuden a 
compaginar la vida profes-
sional amb la personal.

les dades estadístiques 
exposades i la realitat de des-
igualtat “encara costen més 
d’entendre” —diu Pastor— 
“després d’escoltar la narra-
ció de les trajectòries laborals 
d’èxit de les ponents, en es-
pecial de l’enginyera Blasco, 
que treballa en una terminal 
portuària”. Això va ajudar a 
recordar que no hi ha un pa-
tró establert per aconseguir 
la paritat i que avui en dia ca-
dascú ha de construir el seu 
camí. Cal destacar la volun-
tat d’assolir l’objectiu iguali-
tari en corporacions com el 
Col·legi i la importància de 
lluitar contra l’autolimita-
ció, tasca que correspon a les  
mateixes dones. n

400 anys a renovar els per-
fils directius de les empre-
ses catalanes en clau igua-
litària. la taula rodona va 
abordar temes candents en 
la cultura empresarial com 
ara la importància de la ges-
tió del temps; el posiciona-
ment respecte les quotes; el 
‘presentisme’ versus l’absen-
tisme; les diferències salari-
als; el creixement personal; 
l’estabilitat i la felicitat de 
les persones com a objectiu 
comú. També es va parlar 

La igualtat, objectiu prioritari 
de la Junta del Col·legi 

enginyers bCn va estar representat 
a l’acte per la vicedegana M. Cin-
ta Pastor i les vocals laia liébana i 
Marta Hereu. entre les prioritats de 
la nova Junta de govern del Col·legi 
figura dotar de visibilitat la tasca de 
les enginyeres i treballar al més aviat 
possible aspectes que contribueixin a 
assolir la igualtat. 
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El Col·legi celebra la jornada tècnica ‘Smart Grids, la 
gestió eficient de les xarxes de distribució energètica’

la Jornada, que s’emmarca 
en l’Any de les Smart Cities,  
es va iniciar amb una intro-
ducció de les xarxes intel-
ligents per part de l’empre-
sa Enerbyte, que va donar 
a conèixer el paper vital del 
consumidor residencial com 
a potencial agent d’estalvi 
energètic, mitjançant la par-
ticipació activa.

Gas Natural Distribución 
va tractar sobre la genera-
ció distribuïda i el potenci-
al d’ajuda al sistema amb 
la microgeneració (d’alta 
eficiència i totalment gesti-

Francesc 
Amer, de la 
Junta del 
Col·legi, 
i Ixtebe 
Portabella, 
coordinador 
de l’Any 
de les Smart 
Cities, van 
presentar 
l’acte.

l’energia generada segons la 
demanda en temps real.

A la segona part, l’em-
presa ormazábal va explicar 
l’automatització i la teleges-
tió dels centres de transfor-
mació i participació en di-
ferents pilots pel territori i 
Ecoenergies va presentar la 
xarxa de calor i fred de Bar-
celona i l’Hospitalet. Final-
ment, l’Institut d’Investiga-
ció en Energia de Catalunya 
(IREC) va cloure la jornada 
amb una anàlisi cost-bene-
fici sobre les tecnologies 
tractades. n

SI T’HO VAS PERDRE 

Ramon Gasch, gerent tèc·
nic i president de l’em·
presa Suris, va impartir, 
el dia 18 de juny, la con·
ferència “Tertúlies de la 
construcció. Problemàti·
ca a les instal·lacions”. 

“la tecnologia ha posat a 
les nostres mans mitjans 
sorprenents. Els sistemes 
informàtics, Internet i les 
xarxes socials ens aporten 
informació i permeten co-
municar-nos amb l’altra 

les tertúlies de la construcció analitzen la complexitat de les 
instal·lacions avui

part del món a l’instant; no 
obstant això caldria recor-
dar que nosaltres, els tèc-
nics, som els que hem de 
prendre les decisions.” 

MARCA DE QUALITAT
“les eines que la tecnologia 
ens dóna són simplement un 
mitjà, però mai un fi. El seu 
ús equilibrat, d’acord amb la 
nostra capacitat de decidir i 
els nostres coneixements és el 
que marca la diferència”. Amb 
aquesta reflexió Gasch va 

obrir la jornada i va deixar 
constància, des d’un punt de 
vista pràctic, de la complexi-
tat d’avui en dia pel que fa al 
desenvolupament d’instal-
lacions, tant per l’apartat 
tècnic com pel muntatge. 

Durant la tertúlia es va 
tractar punts com els siste-
mes d’assegurament de la 
qualitat, l’execució de les 
instal·lacions, la visió actu-
al del muntatge, o la gestió 
de l’obra en temps de crisi, 
entre d’altres. n

11Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

onable) i Circutor va parlar 
sobre l’autoconsum sense in-
jecció a la xarxa mitjançant 
l’ús d’instal·lacions assisti-
des, que permeten gestionar 
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Solidaritat col·legial a través de la Comissió 
d’Ajuts Socials

Nou compte expansió negocis PRO de  
Banc Sabadell amb avantatges per als col·legiats

Els col·legiats amb dificul·
tats poden optar a ajudes 
del Col·legi. La Comissió 
d’Ajuts Socials estudia les 
sol·licituds i valora cada cas.

El Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Barce-
lona disposa de la Comissió 
d’Ajuts Socials per promoure 
les mesures oportunes que 
permetin l’ajut a col·legiats 
i familiars de primer grau 
que ho necessitin. D’acord 
amb el procés administratiu 
vigent, la Comissió d’Ajuts 
Socials s’encarrega d’estudi-
ar cada sol·licitud rebuda i 
obre el corresponent expedi-
ent confidencial. El col·legiat 
sol·licitant ha de declarar els 
ingressos que té i adjuntar la 
documentació acreditativa, a 

Banc de Sabadell ofereix, per 
a tots els col·legiats que tin-
guin domiciliada la quota col-
legial a un compte expansió 
negocis PRo del Banc Saba-
dell, l’abonament del 10 % de 
la seva quota col·legial fins 
a un màxim de 100 euros 

més de l’exposició del proble-
ma pel qual se sol·licita l’ajut, 
el qual serà puntual i limitat 
a la disponibilitat del pressu-
post anual del Col·legi. El dar-
rer pas és exposar a la Junta 
de Govern la proposta de re-
solució per tal que aquesta 
acordi el que convingui.

un clar exemple d’una aju-
da atorgada des de la Comis-
sió d’Ajuts Socials és el cas 
d’un col·legiat de 88 anys a 
qui fa més de tres anys li van 
diagnosticar una malaltia de-
generativa. la seva filla va 
llegir un article a la revista 

anuals. Aquest nou compte, 
pensat per a despatxos pro-
fessionals, autònoms, comer-
ços i petites empreses, també 
ofereix zero comissions d’ad-
ministració i manteniment, 
finançament a mida i TPV en 
condicions preferents. n

Theknos sobre ajuts socials a 
la dependència i es va posar 
en contacte amb el Col·legi. 
“Després d’enviar tota la do-
cumentació necessària, vaig 
rebre una trucada del Col·legi 
per concertar una entrevista 
en persona. Allà vaig exposar 
el cas del meu pare i la situ-
ació familiar en què ens tro-
bàvem. Va ser una entrevista 
molt humanitària, on em vaig 
sentir molt còmoda. Al cap 
d’unes setmanes vaig rebre 
una carta que m’informava de 
la concessió de l’ajut”, explica 
la filla del col·legiat. n

les ajudes als col·legiats 
són puntuals i limitades a la 
disponibilitat de pressupost

THEKNOS 175 JulIol-AGoST DE 2013

12



THEKNOS 175 JulIol-AGoST DE 2013THEKNOS 175 JulIol-AGoST DE 2013

COMISSIONS

la Comissió d’Ensenyament debatrà sobre
la innovació docent en l’àmbit científicotècnic

ACTIVITATS

Vuit col·legiats van visitar la planta híbrida 
Termosolar Borges, ubicada a les Borges 
Blanques (les Garrigues), el dia 7 de juny. 
Els va rebre l’enginyer Santiago Martínez 
Ceballos, responsable de l’única planta al 
món de tipus híbrid, és a dir, que com-
bina l’energia solar amb la tèrmica de la 
combustió de biomassa. Els companys de 
la Comissió Vinculats a Empresa, impul-
sors d’aquesta activitat, expliquen les ca-
racterístiques tècniques de la instal·lació, 
construïda per les firmes Abantia i Comsa 
Emte: 

“Amb un plànol vam poder constatar la 
magnitud de les instal·lacions. El terreny 
ocupat total és de 96 ha, de les quals n’hi 
ha 63 de camp solar, amb una longitud de 
conducte d’intercanvi tèrmic de 33 km. la 
planta combina la captació de l’escalfor del 
sol i la combustió de derivats forestals i 
cultiu energètic. la capacitat de producció 
és de 22,5 mW/dia i, de nit, amb la combus-
tió de biomassa forestal, és de 12 mW. la 
turbina de transformació és de 25 mW.  El 
punt crític de la instal·lació és quan es pas-
sa d’usar energia solar a la de biomassa, ja 

que han d’ajustar els dos circuits 
a la mateixa pressió i temperatu-
ra per comunicar-los. Els circuits 
porten un oli tèrmic compost, de 
naturalesa parafínica, que té una 
temperatura límit de 410 ºC, a 
partir de la qual es descompon. 
Això obliga a mantenir el circuit 
per sota d’aquest nivell i per da-
munt de 10 ºC, temperatura a la qual co-
mença a solidificar. Es treballa a una tem-
peratura de 375 ºC, i a 10 bar de pressió. 

les Garrigues és la comarca que té 
més hores d’insolació al nord de la penín-
sula Ibèrica. les paràboles de reflexió dels 
raigs solars són de vidre reforçat, per 
aconseguir una bona reflexió de la llum 
diürna, i mòbils, per captar el màxim 
d’insolació. un programa de seguiment 
de la posició solar en regula el moviment. 
El tub per on passa l’oli tèrmic també és 
fet de vidre especial, amb una protecció 
posterior, que fa d’aïllament. En moments 
de bona insolació es pot apreciar com el 
tub es posa de color rosat a causa de la 
temperatura del vidre.” n

Els col·legiats que tre-
ballen en els diferents 
camps de l’educació 
(universitària o no uni-
versitària) i tots els 
enginyers tècnics in-
dustrials que estiguin 
interessats en la forma-
ció disposen d’aquesta 
comissió per tractar 
temes d’interès comú, 

aportar experiències i 
proposar activitats per 
millorar la qualitat de 
l’ensenyament.

la Comissió d’Ense-
nyament s’organitza en 
grups de treball i, de 
forma periòdica, pro-
mou conferències sobre 
temes relacionats amb 
la formació del professo-

rat. Aquest és el cas de 
la II Jornada d’Innova-
ció i Recerca Docent en 
l’Àmbit Cientificotècnic 
a la universitat i a l’En-
senyament Secundari, 
proposada per aquesta 
mateixa comissió, i que 
tindrà lloc el proper 18 
de setembre a la sala 
d’actes del Col·legi. n

Francesc X. Villasevil, 
president, i Gustau 
Miranda, vicepresident.

Una de 
les 2.668 
paràboles 
—col·lectors 
de llum— 
instal·lades 
al camp solar 
d’aquesta  
planta 
d’energia 
pionera.

Termosolar Borges, l’única planta del món 
que combina energia solar i biomassa

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





lLa Universitat Ramon Llull 
(URL) es va crear fa només 
23 anys, però el seu posicio·
nament és molt potent, amb 
institucions de prestigi com 
ESADE o l’Institut Químic 
de Sarrià. Què oferixen per 
diferenciar·se?
Tenim alguns punts singu-
lars. la universitat és jove 
com a tal, però aglutinem ba-
gatges i una història llarga 
gràcies a institucions com les 
que menciona, i moltes d’al-
tres. No vam començar de 
zero. 

El que ens diferencia ho 
hauria de dir la societat, si bé 
la nostra bandera és un ense-
nyament de qualitat centrat 
en la persona. Això reporta 
una bona inserció laboral dels 
nostres alumnes. En gene-

ral, els empresaris valoren 
bé els nostres graduats. És 
com una cerca constant de 
l’excel·lència, tot i que a mi 
no m’agrada utilitzar aquest  
terme, ja que quan hom  
es pensa que hi ha arri-
bat, aleshores corre el risc  
d’aturar-se.

La recerca és o ha de ser un 
dels puntals de qualsevol 
universitat. Com se la plan·
tegen a la URL?
A més de la tasca docent, que 
és la principal, la recerca és 
una missió consubstancial 
prioritària Estem en un mo-
ment en què les xifres en va-
lor absolut de la recerca a la 
uRl són les més altes. Amb 
tot, el moment és difícil, i més 
per a una privada.

És possible impulsar la in·
vestigació i la transferència 
dels resultats en plena crisi?
Jo sempre dic que la principal 
transferència de la universi-
tat és oferir alumnat ben pre-
parat a l’empresa. Graduar 
persones que es puguin inse-
rir amb una bona formació i 
cultura. En el nostre cas, la 
transfarència com a tal, de-
pèn dels grups de recerca, del 
tipus de projectes, de la col-
laboració directa amb les em-
preses,... Ara bé, les universi-
tats no ens podem convertir 
en empreses de serveis.

La seva estructura federada 
com modula la recerca?
En funció de les entitats que 
aglutina la universitat i de 
les diferents titulacions, va-
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Amb una important trajectòria com a docent i investigador especialitzat en 
intel·ligència artificial, el doctor en Enginyeria Electrònica Josep Maria Garrell 
és el rector de la Universitat Ramon Llull des de fa un any. La seva tasca és 
singular, alhora que ho és la mateixa institució que dirigeix. Es tracta d’una 
universitat jove, però que reuneix al seu si institucions històriques com 
l’Institut Químic de Sarrià, ESADE, Blanquerna i la Salle.

Josep Maria Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

 Hem de ser capaços d’oferir 
  rigor i serenor 
en aquests moments 
 de nervi i frenesí

“

”
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ENTREVISTA

rien els graus d’intensitat 
de l’activitat investigadora. 
Depèn, a més, de l’estructura 
empresarial i de la demanda 
de cada sector. 

la universitat ha tingut 
tradició de recerca des de sem-
pre; per exemple, al voltant de 
l’activitat de l’Institut Químic 
de Sarrià (IQS), que ha fet de 
tractor dins tota la uRl. Així, 
en la línia bio estem incidint 
fort. També generem molt co-
neixement dins el món del ma-
nagement, a través d’ESADE, 
o, dins l’àmbit de l’educació, 
amb l’activitat de Blanquerna. 
És evident que amb més re-
cursos podríem fer molt més, 
però el capteniment de la uRl 
envers la recerca i la investi-
gació és cabdal. 

Distingeixen entre recerca 
bàsica i aplicada? Recent·

ment algú em comentava 
que la diferència no exis·
teix, que tot és aplicada…
A mi tampoc no m’agrada la 
distinció, si bé nosaltres par-
lem de recerca orientada. És 
a dir, que tota la recerca s’ori-
enta cap a la resolució de pro-
blemes concrets... Einstein no 
pensava pas en l’aplicació de 
la seva recerca. Investigava 
perquè sí. Per conèixer més, 
i prou, encara que després les 
aplicacions hagin estat nom-
brosíssimes.

I, amb aquest concepte de 
recerca orientada, no hi ha 
el perill de fer desaparèixer 
la recerca de possibles nous 
Einsteins que investiguin 
perquè sí?
Jo crec que no. El perill exis-
tiria si el sistema no perme-
tés que alguna gent de dins 

l’àmbit de la recerca no po-
gués investigar pel simple fet 
de l’exploració de nous conei-
xements. Però ni l’adminis-
tració ni les universitats no 
neguen de cap manera aques-
ta possibilitat. Ara per ara, 
aquest perill no existeix; és 
clar que si la crisi s’allargués 
molt més… 

El moment econòmic actual 
fa perdre competitivitat a la 
universitat catalana?
Sí, a la força. la universitat 
catalana té una qualitat molt 
bona i és que es fa molt bona 
feina en relació amb els re-
cursos que rep. Això vol dir 
que hi ha eficiència, però ara 
es pateix, també, una certa 
precarietat. En alguns casos 
s’estan trepitjant línies ver-
melles. Si això és massa sos-
tingut, tindrem problemes.

I en investigació?
Potser en aquest moment no 
ho estem notant tant, per la 
inèrcia que tenim, però ho ve-
iem amb molta preocupació. 
En recerca, així com la corba 
de creixement és molt lenta, 
la de decreixement és més rà-
pida. Hem d’estar molt atents. 
Hi ha molts projectes aturats 
i això és preocupant, perquè 

“No m’agrada 
utilitzar la paraula 
‘excel·lència’, ja 
que quan hom es 
pensa que hi ha 
arribat, aleshores 
corre el risc 
d’aturar·se, i això 
no és bo”
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si els investigadors han de 
marxar fora, ho tindrem difí-
cil perquè tornin.

Què cal fer per evitar la 
fuga de cervells?
Que els nostres graduats pu-
guin anar a fora és bo, ja que 
vol dir que tenen bones com-
petències. El problema és el 
retorn. Vénen pocs graduats 
d’altres països i les condici-
ons de retorn dels nostres 
professionals són dolentes. Si 
aquest fenomen el mirem com 
a fuga de cervells, és evident 
que l’hem d’evitar.

Com?
Doncs que les empreses 
d’aquí donin feina, i en bones 
condicions. Com a universitat 
poca cosa podem fer més en-
llà de contribuir al fet que les 
empreses siguin més compe-
titives i innovadores.

Quin paper haurien de tenir 
les institucions università·
ries en un context de crisi i 
de canvi d’era com l’actual?
Hem de continuar fent el que 

fem, o sigui, oferir graduats 
de qualitat que incideixin po-
sitivament en la societat. 

En tot cas, hem d’arre-
mangar-nos per ajudar els 
sectors productius a ser més 
competitius. També, penso, 
que des de la universitat hem 
de ser capaços d’oferir rigor i 
serenor en aquests moments 
de nervi i frenesí. Hem de ser 

un punt clau en un debat ri-
gorós que no perdi els horit-
zons. Però res és d’avui per 
demà.

Des de l’educació superior 
es poden despertar vocaci·
ons tècniques i científiques?
les enginyeries pateixen 
menys atur, i tot i així les au-
les estan més buides que en al-

1717

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

Com valora un possible retorn al pla d’estudis 3 + 2?
Al seu moment, les universitats vam anar massivament al 4 + 1 

per les exigències de Bolonya. Existien enginyeries pensades 

de maneres diferents i ens vam homogeneïtzar. Tornar a can-

viar ara seria molt complicat i, en realitat, ja hi ha una certa 

marxa enrere pel que fa al retorn. Certament, el ministre va 

suggerir tornar al 3 + 2, però ara s’ha suavitzat. S’està treba-

llant, d’una manera pactada, per flexibilitzar l’entorn. Potser 

es podria assajar alguna cosa del tipus 4 + 2 = 5. Tot es pot es-

tudiar, no ens hem d’espantar per una possible contrareforma 

massiva. Si de cas, potser es flexibilitzarà i si m’oblido de tot 

el procés anterior, flexibilitzar hauria de ser bo, en especial en 

els graus que s’ha vist que passar de 3 + 2 a 4 + 1 no serveix. 
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tres titulacions. En certs sec-
tors encara hi ha més oferta 
que demanda. l’educació cien-
tificotecnològica s’ha de treba-
llar des de la base, però sense 
treure’ns el mort del damunt. 
Des de la universitat podem 
fomentar més l’esperit de re-
cerca. A més, es pot millorar 
el diàleg entre universitat i 
etapes educatives anteriors.

En el terreny de la investi·
gació, la seva especialitat 
és la intel·ligència artifici·
al. Expliqui’m el terme.
El mot és americà i ve dels 
anys 60. Inicialment es refe-
ria a les tecnologies que emu-
len comportaments humans 
i situacions d’aprenentatge. 
les màquines capaces de ju-
gar a escacs es tenien com a 
màquines intel·ligents. 

Per a una màquina, ju-
gar tan sols és un exercici 
immens de càlcul i predicció 
de probabilitats. Avui, per 
intel·ligència artificial ente-
nem la capacitat d’adaptar-se 
o interactuar amb l’entorn en 
camps com ara la robòtica. El 
terme s’enten si pensem en el 
robot que actualment es pas-
seja per Mart, que no és te-
ledirigit, sinó que té la capa-
citat de reaccionar segons la 
situació en què es trobi, com 
una pedra o un penya-segat.

Quina incidència té el su·
percomputador ‘Mare Nos·
trum’ per al món acadèmic i 
professional?
l’impacte d’aquest tipus de 
plataformes, com també po-
dria ser el Sincrotró, és poc 
mesurable. la incidència di-
recta és molt petita, però la 
indirecta és immensa. la di-
ferència entre fer o no fer una 

ENTREVISTA

18

tema de les impressores 3D és 
un món per explorar. l’auto-
replicació té un problema, i és 
que necessita energia. És un 
mot exagerat…, de moment. 

En tot cas, una cosa és la 
intel·ligència artificial i l’al-
tra és  la voluntat. No té res 
a veure. També, una cosa és 
la intel·ligència artificial i 
una altra la computació evo-
lutiva, que és la que optimit-
za processos segons paràme-
tres darwinians i paràmetres 
hendelians.… En general, 
els mots són molt grandilo-
qüents, però és cert que tot 
avança i un dia ens trobarem 
amb alguna cosa curiosa. n
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recerca pot dependre de tenir 
a prop o no una infraestruc-
tura d’aquesta mena.

La intel·ligència artificial, 
la supercomputació, les im·
pressores en 3D... permeten 
albirar un futur de ciència· 
ficció. On arribarem?
on ho vulguem dur. No hi 
ha barreres. A la pel·lícula 
2001 odissea a l’espai, per 
exemple, Stanley Kubrick es 
va imaginar l’ordinador que 
se’n va de mare; però, en can-
vi, quan el protagonista vol 
parlar amb la seva dona, ho 
fa des d’un telèfon fix. No es 
va imaginar el mòbil! Així, el 

qüESTIONARI

El gran repte en la recerca científica i tecnològica del 
segle xxi?
Fugir de la superespecialització. Hem d’estar especialitzats, 
però no ens hem de convertir en miops.

El personatge de la ciència i la tècnica més inspirador?
Einstein. la teoria el va dur molt més enllà del que 
l’experimentació li permetia. En clau actual i pel mateix 
motiu, tots aquells que estan en la física quàntica.

El gran avenç tècnic de la humanitat?
El domini de l’electricitat.
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“El primer gelat de iogurt 
a Barcelona va ser el meu”
Joan Serra Jové, enginyer tècnic industrial col·legiat i secretari de la Comissió de 
Vinculats a Empreses

ANNA CARRIó l Text       

RETRAT PROfESSIONAl

“Puc dir que el primer gelat 
de iogurt que vaig veure a 
Barcelona va ser el meu”, 
ens explica orgullós. l’any 
1980, Joan Serra, junta-
ment amb alguns accionis-
tes de la fàbrica de pastes 
de la qual era director tèc-
nic des de feia 20 anys, es 
van aventurar a obrir un 
parell de gelateries artesa-
nes a Barcelona. En aque-
lla època, l’enginyer tècnic 
ja estava familiaritzat amb 
el sector de l’alimentació i, 
paral·lelament a la direc-
ció tècnica de la fàbrica de 
pastes, es va anar especia-
litzant en el món de la con-
fiteria i els gelats. 

El carrer Còrsega, en-
tre Aribau i Muntaner, i la 
cantonada del carrer lon-
dres amb Villarroel es van 
convertir en punts de tro-
bada per als amants dels 
gelats artesans. Serra va 
ser l’encarregat d’elaborar 
les receptes que li van do-
nar prestigi a la gelateria. 
El laboratori, doncs, no era 
territori estrany per a l’en-
ginyer tècnic, tot i que ho 
ha combinat amb tasques 

relacionades amb la produc-
ció i la gestió de qualitat. 
“Calia adaptar els productes 
que sortien del laboratori a 
la producció”, explica.

En la seva trajectòria 
professional trobem dos re-
ferents importants. El mes-
tre que va tenir quan feia 
el batxillerat el “va forjar 
com a persona, i va ser ell 
qui va dir que tenia apti-
tuds per estudiar enginye-
ria”. li va fer cas, però de 
seguida va demostrar més 
interès per la química. Du-
rant el primer any d’espe-
cialització va decantar-se 
per bromatologia. Hi va 
conèixer el professor Josep 
Maria Minguella, enginyer 
tècnic industrial, que aviat 
es va convertir en un altre 
referent per a Serra.

l’any 1967, va iniciar-se 
amb els processos de la in-
dústria i es va dedicar a 
l’anàlisi química de produc-
tes agrícoles i farmacèutics 
d’una empresa catalana de 
caràcter europeu. Era la 
seva primera feina i en va 
resultar una experiència 
molt bona. A partir d’aquí 
se li van anar obrint por-
tes. Del laboratori va passar 
a la indústria alimentària, 
l’any 1968, com a director 
tècnic en una fàbrica de pas-
tes. Anys més tard, va col-
laborar en una empresa de 
peix i marisc congelat, on va 

poder aplicar tots els conei-
xements que tenia de micro-
biologia relacionats amb el 
tema tecnicosanitari.

Els laboratoris seguei-
xen sent un espai familiar 
per al col·legiat, que, tot i 
estar jubilat, col·labora amb 
un company en temes d’in-
vestigació. Així “segueixo 
en contacte amb la indús-
tria”, conclou. n

Dedicació i rigor
Joan Serra és un enamorat de la 
seva feina. El rigor i l’exactitud 
amb els quals ens explica 
com va passar de l’enginyeria 
mecànica a treballar activament 
en el sector de l’alimentació 
deixa entreveure, un cop 
més, l’enginy de l’enginyer. 
Assegura que el seu lloc és al 
laboratori, però quan ha calgut, 
ha sabut desenvolupar-se lluny 
de provetes i tubs d’assaig. n

Tècnic en pastes 
alimentàries, al 
1980 va obrir 
dues gelateries 
artesanals



JOAQUIM ELCACHO l Text 

Nanomaterials, 
l’univers de les 
coses més petites 

La final del torneig del Grand Slam que s’ha jugat aquest mes de juliol a Londres 
ha tingut uns nous protagonistes. Les raquetes i les pilotes que s’han fet servir a 
Wimbledon incorporen elements amb nanomaterials d’última generació. L’afegit 
de partícules extremament petites permet que les raquetes de tennis siguin 
cada vegada més lleugeres i resistents i que les pilotes no perdin les seves 
característiques abans d’acabar el segon set. Els nanomaterials com el grafè, un 
derivat del grafit amb múltiples aplicacions més enllà de l’esport, milloren milers 
de productes. La recerca amb participació catalana més important d’Europa en 
nanotecnologia, n’explora les possibilitats. 
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Muntatge d’un biosensor basat en 
nanocanals per a aplicacions de 
diagnosi. 

Detall d’una oblia, una fina 
planxa de material semiconductor, 
gravada amb la tècnica de la 
nanolitografia.

Nanomaterials, 
l’univers de les 
coses més petites 

la nanotecnologia aplicada 
als materials està avançant 
de forma espectacular en 
molts camps de la indústria, 
l’energia, la construcció o el 
lleure, però l’àrea que real-
ment està canviant la vida de 
milions d’éssers humans és 
la utilització d’aquesta nova 
tecnologia en la protecció de 
la salut. Els nanomaterials 
es fan servir actualment, per 
exemple, per fer arribar els 
fàrmacs de forma selectiva i 
controlada a les parts del cos 
afectades per malalties com 
el càncer. A més, l’aparició 
de materials amb caracterís-
tiques i possibilitats d’aplica-
ció tan diverses com el grafè 
obren unes expectatives im-
pensables fins fa molt poc 
temps en àrees com l’electrò-
nica, la depuració de l’aigua o 
l’aprofitament de les energies 
renovables.  

A finals dels anys 1950, 
quan les dues superpotèn-
cies començaven a exportar 
la Guerra Freda al camp de 
l’exploració espacial, pocs po-
dien pensar que el futur de 
la humanitat passaria també 
per l’estudi d’un altre uni-
vers, el de les coses més peti-
tes que podem trobar o fabri-
car en el nostre ambient més 
pròxim. la primera persona 
que va fer saber al món la 
importància i les possibilitats 
de tot allò que s’escapa, fins 
i tot dels microscopis, va ser 
el físic nord-americà Richard 
Feynman. En la conferència  
There’s Plenty of Room at the 
Bottom (Hi ha molt lloc en el 
fons), pronunciada el 29 de 
desembre de 1959 a l’Institut 

de Tecnologia de Califòrnia 
(Caltech, a Pasadena), Feyn-
man proposava per primera 
vegada la possibilitat d’ob-
servar i manipular els àtoms 
un a un com una forma més 
potent d’utilització de la qu-
ímica sintètica. la proposta 
de qui seria premi Nobel de 
Física l’any 1965 està con-
siderada internacionalment 
com la pedra angular de la 
tecnologia que treballa amb 
partícules d’entre 1 i 100 na-
nòmetres (1 nanòmetre equi-

val a una mil milionèsima 
part d’un metre).

Amb tot, el terme nano-
tecnologia va ser utilitzat 
per primera vegada de forma 
oficial al 1974 pel professor 
Norio Taniguchi (universi-
tat de Ciències de Tòquio) i 
no es va fer popular fins a 
una dècada més tard de la 
mà de l’enginyer nord-ame-
ricà Kim E. Drexler, autor 
del llibre Engines of Creati-
on: The Coming Era of Na-
notechnology (Motors de la 

Nanorobot 
sobre un 
globus vermell, 
desenvolupat 
per injectar 
directament 
la medicina 
a la sang.
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creació: la pròxima era de la 
nanotecnologia).

la recerca científica i tec-
nològica en aquest camp ha 
avançat de forma molt nota-
ble durant les últimes tres 
dècades, amb una ràpida ac-
celeració en les aplicacions 
pràctiques des de principis 
de segle, segons demostren 
estudis internacionals com 
el Projecte de Nanotecnolo-
gies Emergents (www.na-
notechproject.org). l’inven-
tari d’aquest projecte tenia 
comptabilitzats l’any 2006 
poc més de 200 productes de 
consum amb nanomaterials. 
Tres anys més tard, la xifra 
de nanoproductes havia arri-
bat a la barrera del miler i, al 
2012, es coneixia un total de 
1.317 productes que conteni-
en compostos d’escala nano. 
les dades registrades en 
aquest projecte però, han dei-
xat d’estar actualitzades atès 
que el nombre de fabricants i 
productes que fan servir na-
nomaterials està creixent de 
forma exponencial durant 
els últims anys i no existeix 

cap regulació internacional 
que obligui a comunicar-ne 
la utilització (vegeu l’excepció 
de l’etiquetat de productes de 
cosmètica a Europa en el re-
quadre d’aquesta pàgina). 

A més de les moltíssimes 
propostes privades en aquest 
camp, els governs i les seves 
entitats públiques s’esforcen 
a fer avançar el sector. Du-
rant els últims cinc anys, la 
Iniciativa Nacional de Nano-
tecnologia dels Estats units, 
per exemple, ha invertit en 
recerca sobre nanotecnologia 
una xifra equivalent a 2.800 
milions d’euros, mentre que 
la unió Europea n’hi ha de-
dicat 900 milions i el Japó, 
l’equivalent a 560 milions.

GRAPHENE FLAGSHIP,  
EL PROJECTE D’EUROPA
Els Estats units mantenen el 
seu lideratge en el camp de 
la nanotecnologia —i no no-
més pel paper pioner del físic 
Richard Feynman— si bé la 
unió Europea vol presentar 
batalla amb projectes com 
Graphene Flagship, una ini-

Formació de 
nanofibres a 
partir d’una 
sal de coure 
i l’àcid 
aspàrtic.
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Aquest mes de juliol 
ha entrat en vigor a 
la unió Europea una 
nova directiva sobre 
cosmètics que obliga a 
indicar a les etiquetes 
de productes com les 
cremes solars o els pin-
tallavis l’existència de 
nanopartícules artifici-
als entre els seus com-
ponents. Alguns tipus 
de nanopartícules inso-
lubles es fan servir en 
cremes solars perquè 
són invisibles, però 
absorbeixen els raigs 
uV que poden causar 
danys a la pell. 

SALUT I 
MEDI AMBIENT
la uE vol fer servir la 
nova normativa de cos-
mètics per incrementar 
el grau d’informació 
que tenen els consu-
midors sobre els pro-
ductes que utilitzen.  
Cal recordar en aquest 
sentit que la utilitza-
ció de nanopartícules 
en tot tipus de produc-
tes està sent objecte de 
seguiment per part de 
diverses entitats públi-
ques i privades d’arreu 
del món amb l’objectiu 
d’evitar possibles im-
pactes negatius sobre 
la salut de les persones 
o el medi ambient. n

Primeres
etiquetes amb
‘nanoinformació’:
cremes solars 
i pintallavis

 I
C

N
2



23

ciativa de recerca i desenvo-
lupament aprovada el passat 
mes de gener i dotada amb 
1.000 milions d’euros. No 
cal dir que el protagonista 
d’aquest projecte és el grafè, 
el nanomaterial que concen-
tra les màximes expectatives 
del sector des de fa poc més 
de tres anys. Vist des del nos-
tre país, un dels aspectes més 
destacats d’aquest projecte 
europeu és que un dels nou 
membres del consorci és l’Ins-
titut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2). 

Graphene Flagship és un 
dels dos projectes científics 
que la unió Europea ha con-
siderat prioritaris per als prò-
xims 10 anys i el seu objectiu 
és coordinar i promoure la re-
cerca de 126 grups acadèmics 
i industrials de 17 països eu-
ropeus que treballen amb 
el grafè. En la primera fase 
d’aquest projecte, els promo-
tors esperen ampliar la llista 
d’entitats col·laboradores en 
20-30 grups més i centraran 
el seu treball en les àrees de 
les comunicacions i tecnolo-
gies de la informació, trans-
ports, energia i sensors. El 
treball es coordinarà des de la 
universitat Chalmers de Tec-
nologia a Göteborg (Suècia) i 
un dels subcoordinadors (de 
l’àrea d’espintrònica) serà 
Stephan Roche, investigador 
ICREA i líder del grup de na-
nociència teòrica i computaci-
onal a l’ICN2.

EL GRAFÈ: LÍDER AMB 
MÉS DE 7.000 PATENTS
Si les dades dels primers in-
ventaris de nanomaterials 
eren atractives, les xifres 
sobre possibles aplicacions 
de grafè són realment sor-

prenents. l’empresa espe-
cialitzada CambridgeIP va 
publicar el passat mes de 
febrer un informe on s’in-
dicava que entre el 2007 i 
el 2012 havien estat regis-
trades un total de 7.351 pa-
tents d’abast internacional 
sobre sistemes de fabricació 
i aplicacions amb  grafè. Se-
gons aquesta revisió, l’em-
presa IBM és, a hores d’ara, 
el líder mundial en patents 
sobre aquest nanomaterial, 
per davant de les patents 
registrades per companyies 
com Samsung o Xerox. les 
xifres de patents potser no 
es corresponen del tot amb 
l’avenç científic a escala esta-
tal però, de tota manera, cal 
tenir en consideració que la 
Xina és en l’actualitat el país 
amb més patents sobre grafè 
(2.204), per davant dels Es-
tats units (1.754), Corea del 
Sud (1.160) i el Regne unit 
(54).

El cas del Regne unit és 
significatiu en la recerca 
sobre grafè perquè els des-
cobridors d’aquest material  

—tot i ser d’origen rus— van 
aconseguir els seus primers 
èxits i continuen treballant a 
la  universitat de Manches-
ter on, a més, s’està cons-
truint un institut específi-
cament dedicat a la recerca 
sobre grafè (valorat en més 
de 70 milions d’euros!).

EL DERIVAT DE LES
MINES DE LLAPIS
El grafè és una criatura amb 
només 10 anys de vida i els 
seus pares són els investiga-
dors Andre Geim i Konstan-
tin Novoselov, guardonats 
amb el premi Nobel de Físi-
ca l’any 2010 justament pel 
seu treball en aquest camp. 
Geim i Novoselov treballa-
ven l’any 2003 a la univer-
sitat de Manchester tractant 
de fer servir grafit  —forma 
elemental del carboni que 
podem trobar a la mina d’un 
llapis— en la fabricació de 
transistors. Els investiga-
dors van provar d’aconseguir 
làmines molt primes d’aquest 
material fent servir un proce-
dint casolà. Amb una cinta 

Simulació de 
l’estructura 
del grafè, el 
nanomaterial 
amb més 
aplicacions. 
El gruix és 
d’un sol àtom 
i en superfície 
forma una 
retícula o 
xarxa amb 
enllaços 
en forma 
hexagonal.
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gada en directe era el grafè, 
descrit de forma teòrica 40 
anys enrere.

A la pràctica es podria dir 
que es tracta d’un material 
amb només dues dimensi-
ons —amplada i llargada—, 
atès que el seu gruix és gai-
rebé imperceptible per a mol-
tes de les seves aplicacions. 
Per tenir idea de les seves 
dimensions, es pot calcular 
que per aconseguir un full 
de grafè del gruix d’un foli 
de paper caldria posar —una 
a sobre de l’altra— un milió 
de làmines de grafè. Només 
que aconseguim un full de 
grafè amb uns quants cen-
tenars de làmines de gruix 
ja obtenim un nanomaterial 
amb molta més resistència 
que l’acer, més flexibilitat 
que qualsevol plàstic, una 
alta conductivitat elèctrica i 
la transparència del millor 
vidre.

l’estiu de 2010, investi-
gadors de la universitat de 
Texas, a Austin (EuA), van 
desenvolupar una tècnica 
que permet fabricar làmi-
nes de grafè prou grans i 
a bon preu per produir, per 
exemple, pantalles tàctils 
ultraprimes. Mentre Geim 
i Novoselov recollien el No-
bel a Estocolm, al desembre 
del 2010, desenes d’empre-
ses de tot el món continua-
ven perfeccionant els pro-
cessos per fabricar grafè 
a gran escala. la feina no 
és fàcil, però en pocs anys 
s’han aconseguits resultats 
pràctics notables i moltes 
de les empreses de sectors 
com l’electrònica, l’energia 
o els materials compostos 
ja fan servir grafè per mi-
llorar els seus productes o 

desenvolupar-ne de nous. A 
l’Estat espanyol, dues de les 
empreses més avançades en 
aquest sector són Graphe-
nea, una companyia de capi-
tal bàsicament privat creada 
a Sant Sebastià al 2010 amb 
el suport del govern basc, i 
Graphenano, creada a prin-
cipi de 2012 a Alacant i amb 
planta de producció a Ciu-
dad Real.

LA NANOTECNOLOGIA 
A L’ESTAT ESPANYOL 
El grafè és, sense cap mena 
de dubte, el nanomaterial 
de moda a escala mundi-
al, segons explica Antonio 
Correira, un dels coordina-
dors de la Xarxa Espanyola 
de Nanotecnologia, Nanos-
pain. A l’Estat espanyol hi 
ha registrades 45 empreses 
que treballen específicament 
en l’àrea de nanotecnologia 
i que estan associades a Na-
nospain. En total, aquesta 
entitat per al foment i coor-
dinació agrupa 342 grups 
d’investigació de centres  
científics, universitats i em-
preses, on treballen més de 
2.000 investigadors. la cur-
sa de la nanotecnologia aca-
ba de començar. De moment, 
a escala estatal, “el País Basc, 
Catalunya i Madrid són, per 
aquest ordre”, els líders en la 
recerca i desenvolupament en 
aquest camp, explica Correi-
ra. De fet, en una demostra-
ció de l’aposta del País Basc 
en nanotecnologia, el Bilbao 
Exhibition Center va acollir 
l’última setmana del passat 
mes d’abril la fira internaci-
onal ImagineNano, amb la 
participació de 1.200 experts 
de 42 països, i amb 160 expo-
sitors. la trobada Imagine-

EN PORTADA 

adhesiva transparent desen-
ganxaven la part superficial 
del grafit que havia quedat 
sobre un paper escrit a llapis. 
A continuació repetien l’ope-
ració aplicant un segon tros 
de cinta adhesiva sobre la 
primera cinta, i així succes-
sivament fins a vint vegades. 
Després de moltes proves, 
finalment van aconseguir 
unes partícules extremament 
primes de grafit on es podia 
veure, una per una, les capes 
d’un material amb caracte-
rístiques pròpies i singulars. 
Cada una d’aquestes capes 
tenia el gruix de només un 
àtom de carboni i estava for-
mada per una xarxa en forma 
d’hexàgons. El material que 
havien vist per primera ve-

La litografia per 
nanoimpressió 
roll·to·roll
permet la
fabricació de
làmines de 
nanomaterials 
flexibles.
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nano va servir per constatar 
l’empenta de la recerca i el 
desenvolupament en grafè, 
però també en molts altres 
camps de la nanotecnologia. 

DEL TENNIS 
AL TRACTAMENT 
DE L’ALZHEIMER
A escala internacional desta-
ca l’avenç que estan aportant 
les nanociències a la recerca 
en salut i les noves aplica-
cions mèdiques. la llista 
és molt llarga, però la unió 
Europea destaca projectes 
innovadors com Sonodrugs, 
una iniciativa en fase de  
desenvolupament que pre-
tén fer servir nanopartí-
cules com una mena de 
submarins que poden ser 
dirigits dins el cos i des-
carregar els medicaments  
—gràcies a ultrasons eme-
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sos des de l’exterior pels 
equips mèdics— quan arri-
ben al seu objectiu; un tu-
mor, per exemple. 

En una línia de treball 
similar, el projecte europeu 
NAD tracta de desenvolupar 
nanopartícules tan petites 
que poden creuar la barrera 
hematoencefàlica (que atu-
ra l’entrada en el cervell de 
substàncies tòxiques) amb 
l’objectiu de destruir les pla-
ques de betaamiloide que 
s’associen a l’Alzheimer.  

A l’altra banda de l’At-
làntic, a final del 2012 
l’empresa nord-americana 
CytImmune va rebre un crè-
dit oficial de més d’un mi-
lió de dòlars per continuar 
la recerca en el tractament 
de tumors amb fàrmacs 
transportats amb nanopar-
tícules d’or. CytImmune va 

començar a experimentar 
en aquesta especialitat a 
final dels anys 90 i dis-
posa d’un producte espe-
cífic —Aurimune—, amb 
capacitat per aturar el 
creixement de tumors que 
s’introdueix al cos dels 
pacients i s’estén adherit 
a  nanopartícules d’or.

Des de les raquetes 
de tennis fins al possible 
tractament de l’Alzheimer, 
passant per les pantalles 
electròniques ultraprimes 
i flexibles, cèl·lules foto-
voltaiques supereficients, 
bateries de llarg funciona-
ment, pintures resistents 
a la humitat, filtres per de-
purar l’aigua del mar... Tot 
són exemples d’una nova 
tecnologia que tracta amb 
partícules molt petites però 
que té un gran futur. n
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la llista d’aplicacions dels nanomaterials és 
molt llarga i variada, però potser dos dels 
exemples més curiosos presentats recent-
ment a l’Estat espanyol són uns mitjons fets 
a Navarra i unes joies creades a Catalunya.

El projecte de l’empresa Industrias Sa-
vidai (amb la marca comercial lorpen) té 
l’objectiu de fabricar mitjons esportius 
amb fibres calefactores que, a més, ajuden 
a tractar les ferides, gràcies a l’actuació 
de nanopartícules. Els nous mitjons se-
ran d’utilitat per a pràctiques esportives 
en condicions extremes, així com per evi-
tar problemes en diabètics o persones amb 
ferides als peus. la iniciativa s’inclou en 
el programa europeu lead-Era i dispo-
sa d’un pressupost d’1.250.000 euros. Hi 
col·laboren la universitat de Navarra, el 
centre tecnològic belga Centexbel, l’Asso-
ciació de la Indústria Navarra i els fabri-
cants Belgiun Fibers i Varoden, a més de 
la mateixa lorpen. 

Deixant els peus 
a banda, el projecte 
de nanotecnologia 
Gold light, pre-
sentat el passat 
mes de desembre 
a Barcelona, és la 
primera línia de 
peces de joieria for-
mades per nanopar-
tícules d’or. la proposta 
llançada per l’Institut Català 
de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) 
es basa en el fet que les nanopartícules de 
metall dissoltes en un líquid dispersen la 
llum i produeixen una percepció de color 
diferent. El Centre per la NanoBioSegure-
tat i Sostenibilitat, l’ICN2 i el Centre Tec-
nològic leitat han col·laborat en la creació 
d’aquest nou tipus de joies, amb la parti-
cipació del dissenyador de joies Roberto 
Carrascosa i l’artista Joan Peris. n

Mitjons i joies amb nanopartícules
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El gran foc de l’Empordà del 2012 
va tenir un cost ambiental de més 
de 143 milions d’euros

Pastors i ramats per 
prevenir els incendis
Experiències singulars en la protecció dels boscos

l’eslògan que els incendis forestals es prevenen a l’hivern està molt bé, però perquè sigui 
realitat cal posar-hi esforç, recursos i imaginació. una fórmula fins ara poc explotada és 
fer memòria i donar valor al pasturatge. una dotzena d’experiències capdavanteres estan 
adaptant la tradició dels pastors per gestionar millor el bosc i lluitar contra el foc.

JOAQUIM ELCACHO l Text

l’incendi forestal que l’estiu passat va calcinar 10.500 
hectàrees a l’Empordà va suposar unes pèrdues am-
bientals de 143,6 milions d’euros, segons el balanç de 
la Generalitat. Aquesta avaluació inclou els danys a la 
producció forestal de suro, llenya i fusta, i dels camps 
de pastures.

En contra d’algunes iniciatives populars que prete-
nien replantar la zona immediatament, els experts van 
recomanar no actuar de forma precipitada i esperar 
un o dos anys per comprovar l’abast de la regeneració 
natural. Josep Maria Espelta, investigador del Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), 
va recordar que el 70 % de la superfície afectada està 
coberta per espècies amb capacitat per rebrotar. En tot 
cas, Espelta va indicar que grans incendis forestals 
com el de l’Empordà tornen a posar sobre la taula la 
necessitat d’estudiar la gestió dels boscos per “fer-los 
més resistents als incendis”. n

I A MéS

la gestió del bosc en l’àrea 
mediterrània és extrema-
ment complexa i no existei-
xen receptes màgiques per 
fer front a problemes com 
els incendis forestals. A 
banda de millorar les tècni-
ques i els equips d’extinció, 
l’única realitat amb possi-
bilitats d’èxit passa per la 
diversificació d’accions diri-
gides a la prevenció. Durant 
els últims anys, s’ha plan-
tejat per exemple la neces-
sitat de recuperar i adaptar 
la pràctica dels pasturatges 
per reduir la massa forestal 
potencialment afectada pels 
focs, en especial en zones de 
risc com els límits entre les 
zones urbanes i el domini 
forestal.

El passat mes de maig es 
van celebrar a la seu de la 
Fundació Catalunya - la Pe-
drera unes jornades (Nous 
Reptes en Conservació de la 
Natura) en què es van expo-
sar de forma específica algu-
nes de les experiències que 
s’estan portant a terme a Ca-
talunya en aquesta pràctica 
recuperada del pasturatge 
com a sistema de prevenció 
dels incendis. les dades ex-
posades en aquesta trobada 
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indiquen que existeixen al 
nostre país una dotzena d’ac-
cions i programes en què es 
fan servir herbívors, princi-
palment cabres i vaques, per 
netejar zones com els límits 
de les urbanitzacions. 

les iniciatives d’implanta-
ció d’aquesta pràctica forestal 
i ramadera s’estenen en l’ac-
tualitat des del Montgrí fins 
al Montsant passant pel Gar-
raf i Montserrat. Precisament 
a l’extrem oest del massís de 
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Montserrat, la Fundació Ca-
talunya - la Pedrera treballa 
des del 2010 en la iniciativa 
Guardabosc, una proposta 
que vol mostrar a les admi-
nistracions, propietaris i a la 
societat en general que és pos-
sible fer tasques de prevenció 
d’incendis forestals en zones 
de muntanya mediterrània 
a baix cost i amb un impacte 
ambiental assumible. 

Els experts reunits a la 
Pedrera van destacar que 
aquests sistemes de rama-
deria controlada en zones de 
bosc suposen un important 
benefici en la prevenció dels 
incendis forestals i la seva 
aplicació es podria estendre 
amb certa facilitat a àmplies 
zones de la Catalunya cen-
tral, el sistema o serralada 
transversal i àrees d’especi-
al interès com les Gavarres 
o el Montnegre-Corredor. 

“l’ús de ramats d’her-
bívors per al control de la 
massa forestal en zones 
amb risc d’incendi suposa 
un estalvi econòmic d’entre 
un 80 % i un 75 % respecte a 
les neteges del bosc per sis-
temes mecànics, però enca-
ra s’han de trobar fórmules 
i acords per garantir que 
aquesta activitat sigui ren-
dible econòmicament per als 
ramaders”, va explicar Mi-
quel Rafa, director de l’Àrea 
de Medi Ambient i Territo-
ri de la Fundació Catalu-
nya - la Pedrera, en el marc 
d’aquestes jornades.

les dificultats econòmi-
ques de les administracions 
públiques dificulten, a ho-
res d’ara, l’extensió d’aques-
ta pràctica de gestió, però 
les experiències conegudes 
indiquen que pot ser una 
alternativa a considerar  
seriosament. n
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El bosc també pateix 
l’efecte de la retallada
la campanya de prevenció i extinció d’incendis que 
porta a terme aquest any la Generalitat ha estat en-
voltada —com molts altres temes— per l’impacte de les 
retallades econòmiques. Al mes de maig, el conseller 
d’Interior, Ramon Espadaler, va advertir que la falta de 
nous pressupostos podria comportar que no es pogués 
enlairar cap avió d’extinció d’incendis, però finalment 
el programa oficial inclou la mateixa dotació d’equips 
aeris que l’any anterior, en total 35 helicòpters i avions.

Durant els dos mesos que durarà la campanya an-
tiincendis, aquest any hi haurà mobilitzats un total 
de 6.271 bombers i auxiliars, és a dir, 104 persones 
menys que al 2012. També s’ha reduït en 800.000 eu-
ros el pressupost total per lluitar contra el foc al bosc. 
la xifra final d’aquest any és de 36,7 milions d’euros. 
l’estalvi s’aconseguirà, segons la Generalitat, reduint 
la pràctica totalitat de les hores extres dels bombers 
i personal contractat, a banda de deixar sense servei 
alguns dels punts de vigilància que s’obrien durant 
l’estiu en temporades anteriors. Sindicats i partits de 
l’oposició consideren que aquesta retallada suposa un 
risc important per als boscos i la població afectada. les 
pluges i les temperatures relativament baixes de maig 
no són cap garantia que al pic de l’estiu no es tornin a 
registrar incendis forestals alarmants. n

Ramat  
de vaques 
netejant  
el sotabosc  
en una finca 
de la Fundació 
Catalunya · 
la Pedrera,  
al massís  
de Montserrat. 

 f
U

N
D

A
C

IÓ
 C

A
T

A
l

U
N

y
A

 —
 l

A
 P

E
D

R
E

R
A

I vosaltres, què n’opineu? 
Podeu votar en l’enquesta: Creieu que les pastures per ramats són un bon sistema de prevenció 
d’incendis forestals? www.enginyersbcn.cat
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encara que no ho sembli, només han transcorregut quatre mesos des de l’aprovació del 
reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprovava el procediment bàsic per a la cer-
tificació de l’eficiència energètica dels edificis. la nova etiqueta, obligatòria des de l’1 de 
juny, permet avaluar l’energia consumida per un immoble abans de comprar-lo o llogar-lo. 

DAVID JIMÉNEZ l Cap de serveis tècnics d’enginyers bCn

El repte de la feina ben feta 
Tot el que necessites saber sobre el certificat d’eficiència energètica 

Si bé quantitativament el 
temps transcorregut des 
de l’aplicació del certificat 
d’eficiència energètica dels 
edificis és molt breu, des 
del punt de vista de la tra-
jectòria que habitualment 
segueix la implantació de 
qualsevol nou reglament, 
val a dir que aquest poc 
temps —de només quatre 
mesos— ha donat marge 
a una ingent quantitat de 
canvis referits a la implan-
tació i la interpretació del 
Reial decret 235/2013. 

En primer lloc, és im-
portant contextualitzar el 
recorregut històric que ha 
seguit, des del punt de vis-
ta normatiu, la implantació 
definitiva d’aquest regla-
ment, ja que estem parlant 
d’un camí que va començar 
l’any 2002.

Tal com indica el preàm-
bul del Reial decret, les 
exigències relatives a la 
certificació energètica dels 
edificis es van establir per 
primer cop a la Directiva 
2002/91/CE, de 16 de de-
sembre de 2002. Aquestes 

exigències es van transpo-
sar parcialment mitjançant 
el Reial decret 47/2007, de 
19 de gener de 2007 (per 
tant, ja es va endarrerir uns 
4 anys l’aplicació inicial a 
l’Estat espanyol de l’esmen-
tada directiva). la transpo-
sició va ser parcial, ja que al 
RD 47/2007 només es parla-
va del procediment bàsic de 
certificació energètica dels 
edificis de nova construcció 
i deixava pendent de regula-
ció la certificació energètica 
dels edificis existents. 

Al 2010, es publica la Di-
rectiva 2010/31/uE, de 19 
de maig, que modifica la Di-
rectiva 2002/91/CE. Aquesta 
darrera publicació de la nor-
mativa, d’àmbit europeu, 
és el detonant per canviar 
l’ordenament jurídic esta-
tal mitjançant la creació del 
que ha acabat esdevenint el 

nou Reial decret 235/2013, 
que deroga el RD 47/2007, 
incorpora la nova directiva 
i n’amplia l’abast d’aplicació 
a tots els edificis, incloent-hi 
els existents.

Així, des de la primera 
publicació de la normativa 
d’àmbit europeu referida a 
la certificació energètica, 
fins a l’aplicació completa 
al territori espanyol han 
transcorregut gairebé 11 
anys, en els quals, també és 
important tenir-ho present, 
ha canviat notòriament el 
paradigma de funciona-
ment, tant de la societat 
com dels diversos agents 
que des de l’àmbit professi-
onal la configuren (tècnics, 
instal·ladors, constructors, 
col·legis, administracions, 
etc.), sobretot per la crisi 
econòmica i del sector de la 
construcció. 

l’aplicació de la reglamentació 
a l’Estat s’ha endarrerit gairebé     
11 anys respecte d’Europa 

ARTIClE TèCNIC
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MÉS INFORMACIó, 
MENYS EMISSIONS
l’objectiu del RD també 
queda establert al preàmbul 
del mateix text i és, bàsica-
ment, poder donar informa-
ció objectiva de l’eficiència 
energètica d’un edifici o en-
titat (entenent com a tal un 
habitatge o local) al possible 
comprador o arrendatari, 
de forma que aquest pugui 
avaluar i comparar l’efici-
ència energètica de l’immo-
ble abans de fer l’operació 
de compra o lloguer. 

un altre objectiu del re-
glament és informar, a tra-
vés del certificat d’eficiència 
energètica, de les emissions 
de Co2 per a l’ús de l’ener-
gia provinent de fonts emis-
sores al sector residencial, 
amb la finalitat que es pu-
guin adoptar les mesures 
corresponents per reduir 
aquestes emissions, alhora 
que es millora la qualifica-
ció energètica dels edificis.

LA BONA CERTIFICACIó, 
A MANS DE TÈCNICS
És important tenir clar el 
procediment que cada pro-
fessional, com a tècnic com-
petent, ha de seguir per 
poder dur a terme correcta-
ment el certificat d’eficièn-
cia energètica. 

El procediment s’inicia 
amb una visita in situ i con-
tinua amb la realització de 
la qualificació energètica  
(vegeu el quadre adjunt). 
Respecte de la primera fase 
del procés, el treball de 
camp, val a dir que la fun-
ció esmentada no es pot de-

El procediment consta de dues fa-
ses inicials, imprescindibles per dur 
a terme correctament el certificat: 

— Visita a l’edifici o entitat per 
recollir la informació de camp: 
incorporar aquelles mesures i 
comprovacions necessàries per 
disposar de totes les dades que 
permetran elaborar la qualificació 
energètica a posteriori. 

• En aquells edificis o entitats 
on no es pugui determinar el 
sistema constructiu o el tipus 
de tancament presents a l’edi-
fici, cal realitzar la mesura de la 
transmitància tèrmica amb un 
aparell de mesura adient.

— Realització de la qualificació 
energètica de l’edifici o entitat, 
amb les dades obtingudes a la 
primera fase i amb altres dades 
addicionals, mitjançant les eines 
informàtiques reconegudes pel Mi-

nisteri d’Indústria, Energia i Turisme 
(programes CE3 i CE3X). Aquestes 
dades, com a mínim, han de ser:

• Identificació de l’edifici.
• Procediment reconegut utilit-
zat per obtenir la qualificació de 
l’eficiència energètica.
• Normativa tèrmica d’aplicació 
en el moment de la construcció 
de l’edifici o entitat.
• Descripció de les característi-
ques energètiques (envolupant 
i instal·lacions – tèrmiques i 
d’enllumenat si escau).
• Determinació de la qualifica-
ció energètica corresponent.
• Document de recomanacions 
per a la millora del grau d’efi-
ciència energètica (amb una 
relació cost-eficàcia d’aquestes 
recomanacions).
• Descripció de les proves i 
comprovacions fetes a l’edifici 
o entitat durant la primera fase 
d’inspecció. n

Només els tècnics qualificats 
poden tramitar bé el certificat
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Mesura de la 
transmitància 
tèrmica d’un 
habitatge.
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legar a personal sense expe-
riència, ja que la recollida de 
dades de camp és cabdal per 
tal que després condueixin 
cap a l’obtenció de resultats 
coherents amb la realitat. 
Per tant, es podria dir que és 
una de les parts clau del pro-
cediment, que segueix amb 
dos passos més:
— un cop obtingut el certi-

ficat (que sempre ha de 
ser subscrit pel tècnic 
competent) cal tramitar-lo 
davant de l’organisme de 
cada comunitat autòno-
ma. A Catalunya, aquest 
òrgan és l’ICAEN. El trà-
mit es fa de forma tele-
màtica, com a única via 
possible, mitjançant la 
utilització d’una signatu-
ra digital. 

— Si no hi ha cap esmena, 
l’organisme competent ha 
de generar la correspo-
nent etiqueta d’eficiència 
energètica, que cal lliurar 
al propietari, juntament 
amb el certificat d’eficièn-
cia corresponent.

QUIN COST TÉ FER 
LA CERTIFICACIó?
Tal com es feia esment a 
l’inici d’aquest article, hi ha 
hagut molts canvis i nove-
tats en relació amb el pro-
cés, malgrat el poc temps 
de vigència que ha tingut 
aquest reglament.

un dels temes cabdals, del 
qual s’ha parlat molt, està re-
lacionat amb el cost que ha de 
tenir la realització d’un certi-
ficat d’eficiència energètica. 
En relació amb això, val a dir 
que la Directiva de serveis 
professionals així com la llei 
de defensa de la competència 

estableixen que han de ser la 
llei de l’oferta i la demanda 
així com la lliure competèn-
cia del mercat les que fixin 
els preus d’aquests serveis, i 
es prohibeix taxativament la 
confecció de llistes o barems 
de preus, encara que siguin 
orientatius. 

No obstant això, i tal com 
s’apuntava en l’apartat ante-
rior, s’ha de tenir molt pre-
sent que, per tal de poder 
realitzar un certificat d’efi-
ciència energètica de mane-
ra correcta, cal fer una sèrie 
d’accions, la més important 
de les quals és la visita de 
camp, que comportaran un 
temps de dedicació que po-
drà ser de diverses hores en 
funció de l’abast de la cer-

tificació i de la capacitat i 
experiència del professional 
tècnic certificador. 

És a dir, no es pot pre-
tendre que tasques tan fo-
namentals com són, entre 
d’altres, les adquisicions de 
dades, es deixin en mans del 
titular o d’agents poc quali-
ficats, com ja s’ha detectat 
que està passant segons di-
verses publicitats de fonts 
poc fiables i que prometen 

l’APUNT

Els indicadors de l’etiqueta 
d’eficiència energètica

l’etiqueta d’eficiència energètica aprovada per l’Admi-
nistració aporta al propietari de l’immoble la informació 
de la certificació amb els indicadors següents:

— Consum d’energia en kW/m2/any: energia necessària 
per assolir les condicions de confort i benestar tèrmic 
en condicions normals de funcionament i ocupació. A 
tall d’exemple, l’edifici que consumeixi poca energia 
per assolir aquest llindar de confort tindrà una quali-
ficació energètica elevada (A o B) i el que en consumei-
xi molta, una qualificació baixa (F o G). 

— Emissions de CO2 en kg/m2/any: en funció de l’ener-
gia primària consumida i del tipus d’aquesta energia 
(elèctrica, gas, etc.), la qualificació també variarà en-
tre les lletres A (baixes emissions de Co2) i G (elevades 
emissions de Co2). n

les llistes 
de preus estan 
prohibides per 
llei, fins i tot 
les orientatives 
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l’obtenció del certificat a 
preus poc realistes des del 
punt de vista dels costos de 
qualsevol tècnic. 

Per això, és primordial 
que es faci una campanya 
de conscienciació entre els 
diferents agents implicats, 
encara que la campanya 
principal ha d’estar adreça-
da a tota la ciutadania, per 
tal d’aconseguir que percebi 
la necessitat de tractar amb 
professionals degudament 
qualificats des de la vessant 
tècnica quan hagin d’obte-
nir un certificat d’eficiència 
energètica.

LA GARANTIA: TRACTAR 
AMB PROFESSIONALS
A banda de les diverses acci-
ons que com a Col·legi es pu-
guin dur a terme, és l’Ad-
ministració qui, en aquest 
sentit, ha de tenir un paper 
crucial i determinant per 
tal que la ciutadania en-
tengui que la necessitat de 
tractar amb professionals 
degudament qualificats no 
té cap connotació mercanti-
lista ni interessada. 

A més, cal tenir present 
que el passat juny va sortir 
publicada la llei 8/2013, de 
rehabilitació, regeneració i 
renovació urbanes, i que a 
la seva disposició addicional 
tercera tipifica les infracci-
ons en matèria de certifica-
ció energètica i qualifica de 
molt greus, entre d’altres, el 
falsejament de la informació 
en l’expedició o registre del 
certificat d’eficiència ener-
gètica dels edificis o actuar 
com a tècnic certificador 
sense reunir els requisits le-
galment exigits per ser-ho.

Precisament, tenint present 
aquest últim punt, cal recor-
dar que la llei 7/2006 que 
regula l’exercici de professi-
ons titulades i dels col·legis 
professionals a Catalunya, 
estableix que per poder exer-
cir com a enginyer tècnic 
industrial a data d’avui és 
obligatori estar col·legiat i 
disposar d’una assegurança 
de responsabilitat civil. 

El reglament indica a més 
que un tècnic competent és 
aquell que està en possessió 
de qualsevol titulació acadè-
mica i professional habilitat 
per a la redacció de projec-
tes o direcció d’obres i per a 

la direcció d’execució d’obres 
d’edificació o la realització de 
projectes de les instal·lacions 
tèrmiques segons la loE. 

ENGINYERS BCN VETLLA 
PER LA QUALITAT
Si bé amb l’actual marc eco-
nòmic i social s’ha de ser 
conscient que és molt com-
plicat l’exercici coherent de 
la professió, val a dir que des 
del Col·legi, de forma contí-
nua, es van duen a terme 
diverses tasques encamina-
des a un assegurament de la 
qualitat en aquesta matèria 
entre el col·lectiu dels engi-
nyers tècnics industrials. n

Accions i serveis del Col·legi 
que faciliten la feina

— Formació continuada en les 
eines per a la realització de la 
qualificació energètica dels edi-
ficis: des d’octubre del 2012, el 
Col·legi ha realitzat 18 convocatò-
ries del curs a fi de satisfer la de-
manda de formació del col·lectiu.

— Servei d’equips de mesura: 
Enginyers BCN posa a disposició 
dels seus col·legiats un aparell 
de mesura específic per a l’ob-
tenció de la transmitància tèrmica 
d’aquells edificis o entitats on no 
es pugui determinar aquest valor 
per altres mitjans.

— Registre de tècnics certifica-
dors: el web del Col·legi ha habilitat 
una llista de tècnics certificadors 
ordenats per població i comarca. 
Qualsevol ciutadà pot accedir-hi 
lliurement i trobar les dades de 

contacte dels col·legiats que s’ha-
gin donat d’alta al registre.

— Subministrament de la sig-
natura digital: a través del Col·legi 
es pot obtenir el certificat de firma 
digital que permet realitzar el tràmit 
telemàtic al portal de l’ICAEN.
 
— Relació directa amb les ad-
ministracions: manté una relació 
continuada amb l’ICAEN (a través 
del Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya, 
CCETIC) i amb el Ministeri d’In-
dústria, Energia i Turisme (a través 
del Consell General de l’Enginyeria 
Tècnica Industrial, COGITI). 

— Suport tècnic: el Servei d’Ori-
entació Tècnic dóna suport als col-
legiats pel que fa als tràmits del 
procés d’obtenció del certificat. n

Per ampliar la informació podeu consultar l’entrevista del programa de TV3 Els matins  
al cap de Serveis Tècnics d’Enginyers BCN, David Jiménez, sobre l’entrada en vigor de la 
certificació d’eficiència energètica, a l’enllaç:  www.tv3.cat/videos/4600051/Que-es-el-
certificat-deficiencia-energetica-Quin-es-el-seu-cost



Smart grids al ‘cuarto’ dels comptadors
Solucions d’eficiència energètica per al sector domèstic

el gran volum de dades que generen les xarxes elèctriques intel·ligents, les anomenades 
smart grids, en tot el procés de subministrament elèctric obren portes a oportunitats inno-
vadores. la seva aplicació facilita al consumidor l’elecció de proveïdor i permet analitzar el 
comportament energètic dels ciutadans per fer-lo més eficient i sostenible.

ANNA CARRIó l text

les tecnologies smart grids 
s’estan desenvolupant rà-
pidament en mercats molt 
dinàmics, com el dels Estats 
units, o bé orientades a grans 
consumidors d’energia, com 
la indústria, si bé queden 
per explotar grans mercats 
potencials com el segment 
del consum residencial a Eu-
ropa, que representa el 28 % 
del total de la unió Europea. 

Aquest va ser el punt de 
partida d’Enerbyte Smart 
Energy Solutions, una start-
up de base tecnològica que 
ha desenvolupat una solució 
integrada d’eficiència ener-
gètica per al sector domèstic.
Enerbyte aporta tecnologia 
i coneixement sociològic a 

INNOVACIÓ
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les companyies elèctriques 
perquè aquestes puguin mi-
llorar la relació amb els seus 
clients tot ajudant-los a es-
talviar energia. l’empresa 
també elabora informes per 
a una millor comprensió del 
consum d’electricitat i de la 
factura, un web i una apli-
cació mòbil que proposa una 
nova relació amb el proveïdor 
d’energia. 

 Així, a Suècia, els ciuta-
dans ja poden cedir les dades 
del seu consum a tercers per 
rebre serveis de valor afegit. 
Es tracta d’una possibilitat 
que segons Pep Salas, cofun-
dador i director d’estratègia 
d’Enerbyte, “aquí encara que-
da molt lluny”. la nova rela-

ció comercialitzadora-client 
es basa en un canvi profund 
del sector, malgrat les grans 
inèrcies que encara el condi-
cionen, que està marcat per  
una major consciència so-
cial, l’augment de les tarifes 
i l’entrada dels comptadors 
digitals (smart meters). Tan-
mateix Salas adverteix que “la 
manca de certesa i visibilitat a 
curt i mitjà terminis de la im-
plantació a l’Estat dels smart 
meters és un risc regulatori 
molt alt i suposa una veritable 
amenaça per a la innovació”.

Enerbyte s’ha finançat a 
través del Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Indus-
trial (CDTI), que depèn del 
Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat, i de KIC InnoEner-
gy, vinculat a l’Institut Euro-
peu de Tecnologia i Innovació 
(EIT). Actualment, ja treballa 
amb projectes comercials 
i pilots amb la companyia 
elèctrica Electra Calden-
se i l’Ajuntament de Rubí. 
“Aquests projectes serviran 
per reduir de forma signifi-
cativa el consum d’energia 
dels ciutadans a partir de 
petits canvis de comporta-
ment”, explica Salas. n
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L’entrada  
dels 
comptadors 
digitals 
permet reduir 
el consum 
d’energia dels 
ciutadans a 
partir de petits 
canvis de 
comportament.  
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l’autoconsum energètic, pendent des de fa un any

Des de la publicació del RD 
1699/2011, en el qual s’indica-
ven les condicions tècniques 
de connexió a xarxa interior, 
ja han sorgit les primeres 
instal·lacions de generació 
elèctrica de fins a 100 kW 
connectades amb modalitat 
d’autoconsum instantani, 
competitives i rendibles sen-
se cap tipus d’ajut econòmic.

NOVES REGLES DE JOC
les energies alternatives 
han de ser competitives sen-
se necessitat de primes, però 
s’han de marcar de forma ur-
gent unes regles de joc cla-
res. Cal reclamar al Govern 
un posicionament més clar, 
així com la publicació d’una 
regulació per a l’autoconsum 
amb balanç net pendent des 
de fa un any. 

El balanç net és el mecanis-
me mitjançant el qual es pot 
compensar l’energia exce-
dent pel que fa a l’autocon-
sum instantani per poder 
recuperar-la en un futur. En 
el cas de la fotovoltaica, es 
recuperaria de nit el sobrant 
abocat a la xarxa durant el 
dia.

80 % D’AUTOSUFICIÈNCIA
Amb l’autoconsum instanta-
ni el grau d’autosuficiència 
d’una llar es limita al 15 %, 
mentre que amb el balanç 
net, segons com s’establei-
xi el cost dels peatges de 
connexió a xarxa, es podria 
arribar a nivells superiors 
al 50 % o, fins i tot, al 80 % al 
sector industrial.

les empreses distribuïdo-
res continuen defensant la 

gestió activa de la demanda, 
“el millor kWh és el que no 
s’ha consumit i no per això 
és insolidari”, per no haver 
de pagar peatges d’accés a 
la xarxa. També asseguren 
que, tot i que en els darrers 
6 anys no s’ha incrementat la 
demanda, sí que ha crescut 
la potència instal·lada de 
generació en 35 GW en tot 
l’Estat. Afirmen també que el 
marc legal és inexistent, i que 
en l’esperat RD del balanç net 
l’autoconsum contribueixi a 
pagar els costos fixos de la 
tarifa elèctrica com són els de 
capacitat i xarxa (transport, 
distribució i renovables).

En definitiva, l’autocon-
sum fotovoltaic és una rea-
litat que, pel que sembla, no 
interessa que es continuï 
desenvolupant. n 

l’energia és un servei d’interès general i l’única forma de reduir la dependència energètica 
actual és promoure l’eficiència i l’ús d’energies renovables. Perquè siguin competitives cal 
marcar de forma urgent unes regles de joc clares i regular l’autoconsum.

INfORMACIÓ PROfESSIONAl

IXTEBE PORTABELLA l Comissió de Medi ambient, energia i seguretat

GRAN FORMAT
Pòsters, cartells i lones. Roll-ups, displays plegables 
i expositors. Vinils adhesius impressos i de tall. 
Fotoquadres. Retolació comerços, empreses i es-
tands...
REPROGRAFIA
Fotocòpies, impressions i enquadernacions
Impressió de plànols, Escaneig...
CÒPIA I IMPRESSIÓ DE CD, DVD I USB

Mès informació a www.sprintcopy.com

PETIT FORMAT
Fulletons i flyers
Revistes, catàlegs i llibres
Targetes de visita
Paper de carta i sobres
Targetons i invitacions
Carpetes, llibretes i blocs de notes
Etiquetes
Segells de goma...Còrsega, 546 - 08025 Barcelona

Tel. 93 446 39 00
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ENGINyERS BCN present al XXXIX Simposi
del Comitè Espanyol d’Il·luminació a Mataró 

Màster en Direcció i Organització d’Empreses
i Postgrau en Màrqueting i Distribució

Els dies 22, 23 i 24 de 
maig, el Comitè Espanyol 
d’Il·luminació (CEI) ha ce·
lebrat el seu simposi anu·
al a la ciutat de Mataró.

Enginyers BCN, membre 
corporatiu del CEI, ha es-
tat representat pel col·legiat 
i membre de la Comissió 
d’Energia Joaquim Adell, 
autor d’una de les ponències 
presentades amb el títol: “¡Es 
la magia de la luz, colegas!”.

la ponència esmentada 
estira el fil conductor de 
l’article que Adell va pu-
blicar al número 159 de 
Theknos, al gener de 2012, 
amb el títol “Quan la llum és 
màgica”, que obria, dins la 
secció En segons, l’Any de 
la Il·luminació Eficient del 
Col·legi.

El Col·legi col·labora en 
l’organització del màster i 
el postgrau de la universi-
tat Politècnica de Catalunya 
(uPC), dos estudis superi-
ors adreçats principalment 
a enginyers tècnics indus-
trials que estiguin interes-
sats a desenvolupar-se pro-
fessionalment en la gestió 
empresarial.

 El treball és un reco-
neixement a projectes i mo-
ments de llum màgics, dins 
de quatre aspectes de la vida 
professional de Joaquim 
Adell: la seva faceta docent, 
el seu homenatge a altres 
dissenyadors d’il·luminació 

El Màster en Direcció i 
organització d’Empreses co- 
mençarà el 18 d’octubre 
en la seva vint-i-dosena 
edició, amb un total de 36 
places. Consta de dos cursos 
lectius, on s’impartiran els 
coneixements necessaris per 
entendre el funcionament 
dels diversos departaments 
d’una empresa.

pels seus magnífics pro-
jectes, la màgia de la llum 
en la mirada dels infants 
i l’homenatge al gran tre-
ball professional del fotò-
graf suís Thomas Mayer, 
amic personal del ponent i 
amb qui ha recorregut du-
rant més de vint anys una 
llarga llista d’instal·lacions 
d’il·luminació.

l’autor ha volgut fer pa-
lès com la interacció amb 
alumnes, col·legues, in-
fants i en Thomas Mayer 
enriqueix i millora els pro-
pis coneixements i es feli-
cita quan aquells als quals 
ha format arriba un dia 
que el superen. l’auditori 
del Tecnocampus de Mata-
ró va acollir molt favora-
blement la presentació, que 
fou molt aplaudida. n

El Postgrau en Màrque-
ting i Distribució s’inicia-
rà el 25 d’octubre per onzè 
any i té disponibles 25 pla-
ces. El programa del curs 
està dividit en tres blocs, 
l’analític, l’executiu i el  
d’ampliació. n

Per a més informació:
 marius.aguer@upc.edu

La 
conferència 
al Simposi 
de Joaquim 
Adell, 
membre de 
la Comissió 
d’Energia, 
va sorgir 
d’un article 
publicat al 
Theknos.
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Cursos subvencionats per a empreses 

la formació continuada a ENGINyERS BCN:  
cursos i conferències setembre-desembre

les empreses que cotitzen a la Se-
guretat Social disposen d’un crè-
dit per a la bonificació de la for-
mació que permet als treballadors 
realitzar cursos subvencionats. 
Per tal de gestionar aquesta bo-
nificació, cal posar-se en contacte 
amb el Departament de Formació 

i Comunicació del Col·legi des-
prés de fer la inscripció del curs. 
El Departament us informarà de 
tots els passos a seguir i del fun-
cionament de les bonificacions, 
que podeu consultar a: www.en-
ginyersbcn.cat/serveis-col·legiats/
formacio/formacio-bonificada n

Conferència Data

Mesurar amb l’analitzador de xarxes elèctriques ar5 de Circutor per a estudis d’eficiència energètica 18/09/2013
ii Jornada d’innovació i recerca docent en l’Àmbit Cientificotecnològic a la universitat i a l’ensenyament secundari (Comissió 
d’ensenyament) 18/09/2013

Cooperació empresarial (Comissió de Qualitat i innovació) 26/09/2013

tertúlies d’economia amb l’economista Jordi goula 30/09/2013 
18/11/2013

Presentació del manual de ramon gasch Aplicación del tiempo de montaje de instalaciones: compendio de tablas orientativas, 
conceptos prácticos y recopilación de imágenes 01/10/2013

Que és el Cloud computing? 10/10/2013
si penses exportar, evita errors (Comissió de Vinculats empresa) 14/10/2013
Perquè el convertidor de freqüència és el producte estrella d’eficiència energètica? (Comissió de Medi ambient, energia i seguretat) 15/10/2013
Presentació del manual sobre Crowdfunding a l’àmbit de l’enginyeria 15/10/2013
impressió en 3d (Comissió de Qualitat i innovació) 15/10/2013
2a Jornada tècnica de l’any de les Smart Cities 07/11/2013
sessió pràctica del comprovador d’instal·lacions elèctriques ProFitest 0100sii de Kainos 13/11/2013
dia Mundial de la Qualitat (Comissió de Qualitat i innovació) 14/11/2013
Mesurar amb l’analitzador de xarxes elèctriques ar5 de Circutor per a estudis d’eficiència energètica 04/12/2013
si tu com a gerent no canvies, no pretenguis que ho facin els empleats (Comissió de Qualitat i innovació) 18/12/2013

Curs Data Hores

autoCad 2012 per a no dibuixants. Formació en línia del 16 al 29 de setembre 14
les eines per a la certificació d'edificis existents: Ce3 i Ce3X diverses convocatòries 16
autoCad 2012 per a no dibuixants. Formació en línia del 30 de setembre al 13 d’octubre 14
Plans d’autoprotecció àmbit local (superior) de l'1 d’octubre al 7 de novembre 92
Curs sobre el nou reglament d'infraestructures de telecomunicacions en 
edificis. Formació en línia del 14 d'octubre al 16 de novembre 25

autoCad 2012 per a no dibuixants. Formació en línia del 14 al 27 d’octubre 14
i luminotècnia aplicada ramon san Martin 21, 23, 28 i 30 d’octubre i 4, 6, 11 i 13 de novembre 32
l'envolupant tèrmica en edificis existents. sistemes constructius, 
patologies i solucions de rehabilitació energètica 22, 24 i 29 d'octubre 12

disseny avançat d’instal·lacions elèctriques 4, 5, 11, 12 i 18 de novembre 20
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Escola d’Enginyeria d’Igualada

Què ha comportat per a la 
vostra universitat l’adap·
tació del nou Pla d’estudis?
Hem incorporat dues titulaci-
ons de grau universitari, una 
titulació de màster universi-
tari i ens permet actualment 
estar formant doctorands. 

L’Escola és un centre universitari públic i adscrit a la Uni·
versitat Politècnica de Catalunya, ofereix una formació de 
qualitat adaptada a la normativa europea i té molt bones 
perspectives de futur per als seus graduats. 

Quines diferències obser·
veu entre els plans d’estu·
dis de l’Enginyeria Tècni·
ca Industrial i els de Grau 
en Enginyeria de l’àmbit 
industrial?
Hem pogut ampliar la for-
mació genèrica d’enginye-
ria (ara són dos anys de ma-
tèries comunes). utilitzem 
noves metodologies d’apre-
nentatge, hem incorporat 
noves competències en les 
matèries i estem fomentant 
l’ús de l’anglès a les aules, 
entre d’altres novetats.

En moltes universitats, 
s’està cursant ja el 4t de 
Grau en Enginyeria. Conei·
xeu la valoració dels pro·
fessors i/o de l’alumnat?

Aquest curs ha acabat la 
primera promoció de gradu-
ats en Enginyeria Química. 
Tot i que és massa aviat per 
aportar una valoració com-
parativa rigorosa respecte a 
l’Enginyeria Tècnica Indus-
trial, la valoració dels estu-
diants i dels professors és 
molt positiva.

El nou Pla ha comportat 
major nombre de titulaci·
ons. Creieu que hi ha un 
excés d’especialització?
Crec que hi ha un excés d’es-
pecialització pel que fa al 
grau. En els graus s’hauria 
de formar en una enginyeria 
més genèrica i l’especialitza-
ció s’hauria de fer al màster.

Com valoreu la modalitat 
de l’actual pla 4 (grau) + 1 
(màster) davant del 3 + 2?
Hauria estat millor un 
3 + 2, vist que la majoria 

Theknos finalitza amb aquesta entrevista el recorregut en profunditat per diferents escoles 
universitàries d’enginyeria del país.

Anna Bacardit, 
directora de l’Escola d’Enginyeria 

d’Igualada i de la Càtedra A3 
in Leather Innovation

El qüESTIONARI

l’Escola ofereix 
l’única titulació 
de Grau en 
Enginyeria en 
Organització 
Industrial de 
la universitat 
pública catalana

Vistes de 
l’exterior 
de l’Escola 
d’Enginyeria 
d’Igualada.
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d’estats europeus han optat 
per aquest model. 

Com ha evolucionat el 
nombre d’alumnes a la 
vostra escola?
El nombre d’estudiants ma-
triculats ha anat incremen-
tant, ja que hem ofert una 
nova titulació, el Grau en 
Enginyeria en organitza-
ció Industrial, que és l’úni-
ca que s’ofereix des d’una 
universitat pública i a preus 
públics a Catalunya. 

Teniu intenció de progra·
mar el curs d’adaptació 
d’ETI a Graduat en Engi·
nyeria en breu?
Ho hem valorat per tal de 
fer-ho a totes les escoles 
de la uPC en Enginyeria  
Química, però de moment no 
s’ha pogut tirar endavant.

En l’actual context econò·
mic, molts dels nostres en·
ginyers han d’anar a tre·
ballar a l’estranger. Quina 
reflexió en podem fer?
En un món global, creiem 
que una estada a l’estran-
ger és molt positiva. A l’EEI 
apostem per la internacio-
nalització de les nostres ti-
tulacions. Però val a dir que 
és positiu sempre que els 
nostres estudiants tornin i 
reverteixin l’experiència en 
el nostre país.

Quines relacions té l’Esco·
la amb el seu entorn socio·
econòmic?
l’Escola té molt bones rela-
cions amb el teixit empresa-
rial del territori, sobretot en 
l’àmbit químic i adober. Per 
posar un exemple, la vincu-
lació de la capacitat d’R+D 
dels investigadors de l’EEI 
amb la indústria adobera 
ha fet possible la creació, 

a principis del 2012, de la 
Càtedra A3 in leather Inno-
vation a Igualada. Aquesta 
col·laboració entre inves-
tigació i producció permet 
millorar la competitivitat de 
les empreses productores i, 
només a l’Anoia, dóna feina 
a unes 1.000 persones.

Com es poden aprofitar les 
sinergies entre el Col·legi 
i l’Escola?
El Col·legi i l’Escola treba-
llem amb el mateix objectiu: 
afavorir una bona transició 
dels graduats cap a l’àm-
bit professional; per això 
és important mantenir les 
sessions informatives als 
estudiants d’últims cursos, 
difondre recíprocament les 
activitats del Col·legi i de 
l’Escola, etc.

A banda de la formació tèc·
nica, en quines habilitats 
o competències s’estan for·
mant els futurs graduats?
En emprenedoria i innova-
ció, en sostenibilitat, en l’ús 
de l’anglès, en la millora de 
l’eficàcia en les habilitats 
comunicatives orals i escri-
tes, en l’aprenentatge au-

tònom, en l’ús solvent dels 
recursos d’informació i en 
el treball en equip (a partir 
de l’aprenentatge basat en 
projectes). 

Quina metodologia utilit·
zen per millorar aquestes 
competències?
Aquestes competències es-
tan integrades en l’essència 
de les assignatures del pla 
d’estudis. Els estudiants les 
treballen de manera trans-
versal, ja que el professorat 
les incorpora en la manera de 
plantejar les assignatures. 
Cada estudiant és avaluat 
de totes aquestes competèn-
cies i obté una qualificació 
per competència a banda 
de la qualificació de les 
assignatures. n

 

“les estades 
a l’estranger 
són positives, 
sempre que 
els nostres 
estudiants 
tornin”
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La Càtedra 
A3 vincula 
recerca de 
l’Escola amb 
la potent 
indústria 
de la pell 
d’Igualada.
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Treballar més enllà d’Europa

la quarta edició sobre treball 
a l’estranger, organitzada pel 
departament de SSP-Borsa 
de Treball el 19 de juny, va 
analitzar la demanda d’engi-
nyers en països d’economia 
emergent extraeuropeus. 

l’empresa Soclesa va ex-
plicar projectes industrials 
i d’infraestructures iniciats 
a Aràbia Saudita; l’agència 
TrekYourWay, que assessora 
emigrants per estudiar o tre-
ballar a Austràlia, va presen-
tar una opció de gran interès 

Presentació 
del Fòrum 
en què van 
participar 
Jordi Miró, 
director 
general 
de Relacions 
Laborals 
i Qualitat 
en el Treball, 
acompanyat 
del degà 
del COEIC, 
Joan Vallvé, 
i l’aleshores 
degà, Joan 
Ribó.

per als col·legiats; la consul-
toria Cross Borders Recruit-
ment es va centrar en la de-
manda de professionals a 
l’Amèrica llatina, en especial 
a Xile; mentre que l’empresa 
Supply Chain and China ope-
rattions Experts, va relatar 
les condicions laborals i de 
vida en zones industrials i ri-
ques de la Xina.

El testimoni de l’enginye-
ra tècnica industrial Diana 
Badosa, que va narrar l’expe-
riència d’un any de feina als 

Estats units, va tancar la ses-
sió. Enginyers BCN desenvo-
luparà noves accions enfoca-
des a l’àmbit internacional. 
Enginyers BCN programarà 
les noves accions enfocades 
al desenvolupament pro-
fessional dels col·legiats a 
l’àmbit internacional. n

Podeu trobar les presentacions a 
www.enginyersbcn.cat (Recursos 
per a la recerca de feina, l’SSP- 
Borsa de Treball). 

El XVI fòrum de la Seguretat impulsa una guia per 
millorar la protecció en màquines i equips de treball

Fa setze anys que es va im-
plantar el Reial decret de 
disposicions mínimes de se-
guretat i salut, però encara 
hi ha una bona part de mà-
quines i equips de treball que 
no s’adeqüen a les exigèn-
cies normatives. la maqui-
nària que no s’adapta al RD 

1215/97 podria posar en risc 
la seguretat dels treballa-
dors. A més, hi ha màquines 
que disposen del marcatge 
CE, però que incompleixen el 
RD 1215/97.

El Fòrum va analitzar 
la situació de les màquines 
i equips de treball i va valo-

rar la implantació de la nor-
mativa, a més d’abordar les 
responsabilitats civils i pe-
nals en cas d’accident. Per 
crear un espai de debat plu-
ral es van convidar diversos 
agents, com les administra-
cions públiques, els col·legis 
professionals i els fabricants.

 la XVI edició del Fòrum 
va ser clau per aprovar la 
preparació d’una guia de se-
guretat per a màquines GSM 
que inclogui una col·lecció 
de fitxes per adequar-les. la 
iniciativa va rebre el suport 
econòmic dels dos col·legis 
patrons. Animem les entitats 
que es vulguin adherir al pro-
jecte i aportar finançament 
a posar-se en contacte amb 
la fundació IDES, al correu 
ides@fundacio-ides.org. n
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PREGUNTES fREqüENTS

La prestació contributiva de desocupació

És compatible la seva percepció amb 
l’exercici professional per compte 
d’altri o per compte propi?

la prestació o el subsidi per desocupació és 
incompatible amb el treball per compte pro-
pi, malgrat que la seva realització no impli-
qui la inclusió obligatòria en algun dels rè-
gims de la Seguretat Social, o amb el treball 
per compte aliè, excepte quan aquest es re-
alitzi a temps parcial. En aquest darrer cas, 
es deduiria de l’import de la prestació o sub-
sidi la part proporcional al temps treballat 
(article 221.1, llei general de la Seguretat 
Social).

Cal tenir en compte que l’enginyer pot 
optar per la suspensió de la prestació, que 
suposa la interrupció de l’abonament de 
prestacions i de les cotitzacions a la Segure-
tat Social, sempre que la realització del tre-
ball per compte d’altri tingui una durada in-
ferior a 12 mesos o que el treball per compte 
propi tingui una durada inferior a 24 mesos 
(article 212.1, lletra d, llei general de la Se-
guretat Social).

l’enginyer pot sol·licitar la represa de la 
prestació que li correspongui al finalitzar 
la causa que va determinar la suspensió, 
que suposarà el dret a percebre la prestació 
de desocupació pel període que resti i amb 
la base reguladora i percentatge de la pres-
tació que li correspongués en el moment de 
la suspensió. 

El dret de represa naixerà a partir del 
termini de la causa de suspensió, sempre 
que se sol·liciti en el termini dels 15 dies 
següents. Si la sol·licitud es presenta fora 
de termini, excepte casos de força major, 
suposarà la pèrdua de tants dies de dret de 
prestació com hi hagin entre la data de re-
presa del dret, d’haver-se sol·licitat en temps 
i forma, i la data en la qual, efectivament, 
formuli la sol·licitud.

En cas que la realització del treball per 
compte d’altri tingui una durada igual o su-
perior a 12 mesos o la realització del treball 
per compte propi tingui una durada igual o 
superior a 24 mesos, s’extingirà el dret a la 
prestació per desocupació.

No obstant tot això, la legislació ha pre-
vist una compatibilitat específica de la per-
cepció de la prestació per desocupació amb 
l’inici d’una activitat per compte propi, per 
un termini màxim de 270 dies o pel temps 
inferior pendent de percebre, per als menors 
de 30 anys en la data d’inici de l’activitat i 
que no tingui treballadors al seu càrrec.

Aquesta compatibilitat cal sol·licitar-la, 
en el termini de 15 dies des d’aquell inici. 
Transcorregut el termini sense sol·licitar-ho, 
l’interessat ja no s’hi podrà acollir (art. 3, 
Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer). n

trobareu les consultes més freqüents que rep el servei d’assessorament Jurídic d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat
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Esperit exportador
Destilerías Campeny, SA

el licor de crema catalana pot fer pensar en un producte de difusió i consum locals. res 
més lluny de la realitat: destilerías Campeny, una empresa familiar, dinàmica i inquieta, 
elabora aquesta popular crema de licor, assaborida arreu del món. en deu anys, s’ha passat 
d’un grau d’exportacions testimonial al 30 % de la producció total.

la presència a l’estranger 
dels licors de Destilerías 
Campeny és la culminació 
d’una història que inicià 
Amadeu Campeny al 1970. 
Fill de cellerers, pujat entre 
bótes, vins i destil·lats, Cam-
peny establí el seu propi ne-
goci a Sant Adrià de Besòs. 
Allí operà més d’una dècada 
abans de traslladar-se a la 
fàbrica actual del Masnou. 
la família Campeny co-
manda actualment un grup 
d’empreses que inclou una 
petita fàbrica d’elaboració 
de licors artesanals a Ma-
llorca i la distribuïdora que 

fa arribar a majoristes i ve-
nedors una cinquantena de 
productes a més de la crema 
de licor.
 
ELS GUSTOS MANEN
És necessari adaptar l’ofer-
ta a la demanda, i el catàleg 
de Destilerías Campeny ha 
evolucionat any rere any 
d’acord amb aquesta pre-
missa. Els èxits comercials 
més reeixits de la casa són 
fruit d’una combinació equi-
librada d’olfacte comercial, 
capacitat fabril i inquietud 
tècnica. Si originalment la 
producció se centrava en 

productes de perfil clàssic 
(brandis, licor de menta i 
aiguardents), la popularit-
zació de les cremes de licor 
amb base làctia obrí la porta 
a una nova línia de produc-
tes, entre els quals el licor 
de crema catalana Melody 
destaca especialment, ja 
que suposà un punt d’infle-
xió en la història de la fir-
ma. Passada l’eufòria de les 
cremes, el recent boom dels 
gintònics i els còctels animà 
la direcció a rellançar un 
clàssic del catàleg: la gine-
bra Tann’s, que al 2009 es 
reformulà i que des de lla-
vors ha recollit una desena 
de premis en prestigiosos 
certàmens internacionals. 

ALQUÍMIA INDUSTRIAL 
Gestionar la producció d’una 
cinquantena de productes 
demana estar ben organit-
zat i gestionar a l’uníson co-
mandes, plans de producció, 
compres i el magatzem. Però 
és en el laboratori on rau 
el secret dels productes de 
l’empresa maresmenca: allí 
es defineixen les formulaci-
ons i s’elaboren les infusions 
i les maceracions alcohòli-

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Joan Campeny, 
director gene·
ral de l’empre·
sa masnovi·
na, amb una 
ampolla del 
popular licor de 
crema catalana 
Melody, nascut 
als anys 90.
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ques dels elements botànics. 
Espígol, coriandre, carda-
mom, pètals de rosa, violeta 
o flor de taronger, elements 
propis d’un herbolari, con-
viuen amb l’equipament 
necessari per elaborar els 
licors amb garanties i quali-
tat constants. “En el procés 
de desenvolupament d’un 
licor no hi tenen cabuda les 
presses: pot incloure fins a 
una vintena de proves que 
marquen el camí a seguir 
fins arribar al producte fi-
nal”, explica Joan Campeny, 
director general i coneixe-
dor d’un procés que, com re-
marca orgullós, “es realitza 
internament i d’acord amb 
l’experiència de la casa”. El 
laboratori té cura també del 
control de qualitat: cadas-
cun dels lots produïts passa 
per una sèrie de proves per 
controlar el grau alcohòlic, 
el micratge de les partícules, 
el grau d’homogeneïtzació i 
el PH. 

EL KNOW·HOW DE LES 
CREMES DE LICOR
Campeny prepara les cre-
mes de licor a partir de pro-

ductes naturals i sense em-
prar bases preelaborades. la 
formulació inclou, a més de 
l’alcohol de melassa, mante-
ga o nata, sucre, aromes na-
turals i proteïna làctia. Els 
diferents components de la 
fórmula es preemulsionen 
en un reactor. Després, la 
mescla passa per l’homoge-
neïtzadora d’alta pressió, un 

La planta del Masnou 
envasa una cinquantena de 
productes formulats en el propi 
laboratori. En la foto inferior, 
les ginebres Tann’s i Only, dos 
dels productes premium de 
creació recent.

element clau del procés que, 
mitjançant un increment 
de pressió sobtat, permet 
obtenir un producte estable 
amb partícules del micrat-
ge adequat i uniforme. la 
temperatura i la durada de 
les diferents fases són claus 
per al resultat final, i són 
un dels principals actius de 
l’empresa. Abans de passar 
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dels dipòsits previs a la línia 
d’envasament, i com a me-
sura de seguretat, les cre-
mes es pasteuritzen a 75 ºC.

CONSUM INTERN 
VERSUS EXTERN 
Destilerías Campeny es tro-
ba immersa en plena campa-
nya d’internacionalització, 
una tasca exigent que ha re-
sultat clau per compensar la 
caiguda del mercat intern. 
En deu anys, s’ha passat 
d’un grau d’exportacions 
testimonial al 30 % del total 
de la producció, amb presèn-
cia a 35 països d’Amèrica 

Fitxa de l’empresa

Destilerías Campeny, SA

Activitat: empresa 

dedicada a l’elaboració de 

licors, cremes de licors i 

derivats.

Any de fundació: 1970

Empleats: 25

Carretera Nacional II, km. 636,4
08320 El Masnou
Barcelona
www.campeny.com
info@campeny.com
Tel. 93 540 25 00
fax. 93 555 91 01
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Melody, l’original 

El popular licor de crema catalana Me-
lody començà a produir-se al 1994, 
com una més de les cremes de licor que 
Amadeu Campeny desenvolupà gràcies 
a l’ofici propi i amb l’ajut de llibres, col-
laboradors i l’adquisició de maquinària 
especialitzada. la campanya de llança-
ment va incloure degustacions gratuïtes 
en els punts de venda, i la resposta del 
públic ja feia preveure l’èxit que acompa-
nyaria aquest nostrat licor. El Melody es 
revelà com un producte nascut en el lloc 
exacte en el moment precís: el mercat pa-
tia certa saturació dels schnapps de frui-
ta, als quals la nova crema substituí com 

a xopet en molts restaurants, que l’ofe-
rien com a obsequi en acabar els àpats. 
la publicitat donà un impuls definitiu al 
Melody: falques a la ràdio i anuncis a la 
televisió protagonitzats pel popular gas-
trònom Jaume Pastallé convertiren la cre-
ació de Campeny en habitual de les lleixes 
de bars i restaurants. 

A finals dels 90, ja implementat en el 
mercat peninsular, s’arribà a la producció 
rècord: més de 2.000.000 de litres anuals. 
A punt de fer vint anys, amb diferents imi-
tadors competint en el mercat, el Melody 
segueix sent la referència i el producte em-
blemàtic de la licoreria maresmenca. n

Fitxa de producte

licor de crema catalana 

Melody

Any d’inici de producció: 

1994

Producció anual: 1.000.000 

litres (2012)

Producció acumulada (aprox.): 

25.000.000 litres

del Nord, Amèrica del Sud, 
Àsia, oceania i, per des-
comptat, Europa. Aquest 
procés ha implicat un canvi 
de mentalitat en l’empresa: 
la figura del director d’ex-
portació ha agafat pes en 
l’organigrama i s’ha incre-
mentat la inversió en fires i 
certàmens del sector d’arreu 
del món. Mirem el futur amb 
optimisme —afirma conven-
çut Campeny—. Seguirem 
potenciant l’exportació; no 
ens queda cap altre remei! 
El producte agrada i estem 
segurs que aquest esforç es 
veurà recompensat.” n
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Per saber-ne més:
n  www.macba.cat/es/numax-presenta-2779. Entrevista a Joaquín Jordà a càrrec de l’artista, crític d’art i conservador Carles Guerra, al 

voltant de Numax, presenta i Veinte años no es nada.
n  Numax, presenta (Joaquín Jordà, 1980). Documental sobre l’experiència d’autogestió dels treballadors de Numax, SA. Podeu veure’l a: 

www.youtube.com/watch?v=RLP7eKY9ih8.
n  Veinte años no es nada (Joaquín Jordà, 2004). Documental en el qual Jordà retroba, vint anys després, els protagonistes de Numax, 

presenta. Podeu veure’l a: www.youtube.com/watch?v=bDtEuMA_dE8
n  MANRESA, LAIA. Joaquín Jordà. La mirada lliure. Ed. Pòrtic (Barcelona, 2006). Biografia del cineasta català escrita per la guionista i 

periodista Laia Manresa, col·laboradora de Jordà en diverses pel·lícules.

INDÚSTRIA.CAT

Arran de la signatura del Pacte en defensa de la indústria a Catalunya, des de final de l’any 
2012, Theknos publica una secció mensual sobre la indústria catalana, les grans empreses 
del passat, les innovacions en sectors tradicionals i les fites del disseny industrial.

Numax
Electrodomèstics 
autogestionats
Situada al barceloní carrer de la Marina, 
Numax era una més de les fàbriques esta-
blertes al casc urbà de la ciutat. Tècnica-
ment obsoleta i sense perspectives clares 
de futur, els propietaris intentaren forçar 
un expedient de crisi que servís d’excusa 
per desmantellar la planta, construir pi-
sos en el cèntric solar que ocupava i des-
localitzar la producció. Després de mesos 
de vaga, els propietaris abandonaren 
l’empresa i els treballadors, que havien 
ocupat la fàbrica, s’organitzaren per tirar-
la endavant. 

Passats dos anys i mig d’intensa lluita, 
l’Assemblea de Treballadors decidí posar fi 
a l’aventura i invertir les darreres 600.000 
pessetes existents a la caixa de resistència 
rodant un documental per deixar constància 
de l’experiència. Joaquín Jordà (Santa Colo-
ma de Farners, 1935 - Barcelona, 2006) fou 
l’encarregat de materialitzar Numax, pre-
senta, un document impagable d’autogestió, 
lluita obrera, esperança i desencís, plena-
ment vigent trenta anys després i que tin-
gué una reeixida seqüela, Veinte años no es 
nada, rodada pel mateix Jordà. n 

La façana de la fàbrica del carrer de la Marina, 
durant l’ocupació que culminà amb dos anys i 
mig d’autogestió, en un fotograma de Numax, 
presenta.
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Fotografia cedida per Filmoteca de la Generalitat de Catalunya/

Jaume Peracaula. 

Text de David Roman
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L’oficina a la butxaca (Part 1 de 2)
ORIOL LLADó l www.oriolllado.cat

“on són les mides que vam prendre ahir?” “Quina és la 
previsió de venciments de crèdit?” “a qui es va convocar 
a la reunió de la tarda?” “Quina és la darrera versió de 
la memòria?” “ara no t’ho puc mirar, espera que arribi a 
l’oficina…”, una frase ben habitual i que avui comença a 
sonar a excusa. l’oficina, si volem, la podem portar al da-
munt. És fàcil i més barat del que sembla. 

A aquestes alçades, si una 
cosa hauria d’haver que-
dat clara al lector d’aques-
ta secció és que els nostres 
telèfons d’avui —dits intel-
ligents— són molt més que 
un telèfon. l’article que te-
niu a les mans és la prime-
ra part d’un díptic que es 
proposa aplegar en un ma-
teix espai diferents eines i 
aplicacions a la Xarxa des-
tinades als professionals in-
dependents i als petits em-
presaris, els quals, per un 
cost molt petit i una corba 
d’aprenentatge moderada, 
poden arribar a disposar en 
poc temps d’una eficient ofi-
cina a la butxaca. 

AMB ELS DOCUMENTS  
A SOBRE
Accedir als nostres docu-
ments en qualsevol moment 
és possible, ràpid i fàcil, i 
avui ja és un requeriment 
inqüestionable per a un 
nombre creixent de perso-
nes. Ja són molts els pro-
fessionals que han superat 
la fase d’anar carretejant 
informació en memòries 
uSB o en pesades carpetes 
on un mai trobava el paper 

just que necessitava. l’acta 
d’una reunió, un contracte, 
el logo de la nostra empre-
sa, la darrera factura envi-
ada… Tenir aquests contin-
guts ben endreçats ens pot 
fer guanyar temps i oferir 
un millor servei als nos-
tres col·laboradors i clients. 
Aquest és, certament, un 
camp emergent. 

Alguns proveïdors de 
telefonia ofereixen l’opció 
d’emmagatzemar arxius al 
núvol en productes especi-
alment pensats per a em-
preses, mentre que altres 
marques (Dropbox és la que 
ha aconseguit un posicio-
nament més ferm), oferei-
xen la seva proposta d’em-
magatzematge avalada per 
una gran facilitat d’ús i uns 
preus competitius. Google 
ha presentat Drive recent-
ment, un concepte interes-
sant, que lliga molt bé amb 
la resta d’eines de l’empresa 
i assegura una relació fluida 
i estable entre aplicacions. 

Menció a banda mereix 
EyeoS, la proposta catala-
na d’escriptori web unificat, 
fundada per Pau Garcia-
Milà. Permet l’accés des de 

qualsevol dispositiu i afavo-
reix el treball col·laboratiu 
amb murs, xats, projectes, 
fitxers i calendaris. Té una 
versió professional amb no-
ves funcionalitats. 

EL MòBIL COMPTABLE 
Pocs àmbits hi ha més deli-
cats que el de la comptabi-
litat. I amb raó, atès el ca-
ràcter sensible i estratègic 
de la informació que s’hi re-
laciona. En el cas d’empre-
ses grans, és difícil trobar 
aplicacions fiables i gratu-
ïtes per atendre la compta-
bilitat de forma integral. En 
aquest cas, és aconsellable 
optar per serveis dissenyats 
expressament i amb ser-
vei de manteniment inclòs. 
Amb tot, els professionals 
que no han de gestionar una 
comptabilitat especialment 
complexa poden aprofitar 
les opcions de Google Docs, 
l’office al núvol de l’empresa 
californiana, i en especial el 
seu Spreadsheets, la matei-
xa versió de l’excel que per-
met la consulta i l’edició per 
part de diferents usuaris (si 
així es desitja) de fulls de 
càlcul, accessible des de di-
ferents plataformes. 

Hi ha, a més, multitud 
d’aplicacions al mòbil que 
ajuden a portar una comp-
tabilitat, com ara outright, 
Mis Gastos o EasyMoney, 
per bé que es tracta sobretot 
de solucions pensades per a 
un ús personal i que només 
puntualment podrien ser 
apropiades per a professio-
nals independents. 

ENGINyERS 2.0
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fies, textos, web, adjunts) i 
que en facilita l’etiquetatge. 
Recentment, ha afegit un 
sistema d’avisos i excel·leix 
en la funció d’interpretar el 
text present en una fotogra-
fia i convertir-lo en cercable. 
Això és útil perquè podem 
pujar la fotografia d’un or-
dre del dia compartit en una 
reunió o d’una targeta, el 
text de la qual podrem tro-
bar després amb el cercador 
de l’aplicació. 

Altres aplicacions s’han 
especialitzat temàticament. 
Trip it, per exemple, ens 
permet portar al dia vols, 
reserves d’hotel i de cotxe i 
punts de fidelització. 

En el següent article 
d’Enginyers 2.0 veurem al-
gunes aplicacions més. De 
quina manera es poden orga-
nitzar reunions? Com podem 
guardar les targetes? o dic-
tar notes?… I com s’ha de fer 
per calcular pressupostos? n

ELS CALENDARIS
SINCRONITZATS 
Cada vegada són més utilit-
zats els sistemes d’agenda 
electrònica gràcies a l’ex-
tensió de Google Calendar i, 
especialment, d’outlook Ex-
change, que va arribar a ser 
hegemònic al món de l’em-
presa. Val la pena esgotar-ne 
les prestacions, que n’ofereix 
moltes i variades: per exem-
ple, la de convidar i portar 
un compte dels assistents a 
una determinada convocatò-
ria o acte obert; o l’opció de 
compartir un determinat ca-
lendari per tal de gestionar 
l’ús d’espais compartits. una 
de les funcions emergents 
està vinculada a la suite Go-
ogle: són els Hangouts, que 
permeten fer reunions virtu-
als amb comoditat i de forma 
gratuïta. 

S’HAN ACABAT LES
NOTES DISPERSES 
Molts dels enginyers que lle-
giu aquest article us passeu 
la jornada amunt i avall… 
Alguns potser vau ser dels 
primers a fer un tast d’aque-
lles Palms avui convertides 
quasi en objecte d’arqueolo-
gia industrial; d’altres por-
teu les butxaques plenes de 
notes i notetes, amb idees, 
preus, mesures o telèfons. 

Hi ha aplicacions que ens 
permeten endreçar la cada 
vegada més abassegadora 
informació que gestionem 
diàriament. una d’aquestes 
és Evernote, que es presenta 
a si mateixa com la llibreta 
de notes virtual. És un sis-
tema que permet arxivar 
informació en diferents for-
mats (notes de veu, fotogra-

Tres advertiments
•  Les solucions que proposem estan pensades per a un 

perfil professional eminentment independent o per a 
gestors o treballadors d’empreses petites. organitzaci-
ons complexes requereixen ben sovint aplicacions adhoc 
o ja disposen d’entorns de treball definits.

•  També cal tenir en compte que, si bé és cert que bona part 
de la nostra activitat tecnològica s’està desplaçant a les 
pantalles petites —del telèfon intel·ligent a la tauleta—, 
això no ens ha de fer oblidar que les eines que fem servir 
han de tenir una bona relació amb els entorns d’oficina o 
més sedentaris. Vaja, que per treure’n tot el profit i per 
aconseguir que siguin eines veritablement útils han de 
permetre igualment l’accés i el treball des d’altres plata-
formes. Està bé tenir l’oficina a la butxaca, però també 
ens cal poder-la tenir amb nosaltres al despatx.

•  I finalment, cal entendre i valorar que algunes d’aques-
tes solucions són gratuïtes només d’entrada i que un 
ús més intensiu o professional acabarà comportant la 
compra dels serveis professionals o premium. Cal tenir 
en compte aquest factor i intentar preveure si això ens 
passarà o no i valorar si ens podrem permetre el cost. n
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la intranquil·litat és el pit-
jor enemic de la son, però no 
sempre la podem esmorteir 
des de la raó. A vegades pot 
ser més eficaç recórrer a un 
antídot màgic natural que 
ens ajudi a relaxar-nos per 
contrarestar la cascada de 
reaccions fisiològiques que 
provoca l’angoixa. un dels 
antídots clàssics és la llet: fa-
cilita d’una manera indirecta 
la producció de melatonina, 
una de les neurohormones 
que ajuda a dormir bé.

la importància de la llet 
en el repòs està avaluada no 

sols per la tradició popu-
lar, sinó també per estudis 
seriosos on s’exposa la re-
lació entre aquest aliment i 
la son. la base sembla que 
és la presència de triptò-
fan, magnesi i vitamines del 
grup B, totes elles substànci-
es necessàries per sintetitzar 
serotonina, neurotrasmis-
sor responsable de la sensa-
ció de benestar que després 
es convertirà en melatonina. 

A fi d’aprofitar al màxim 
les virtuts de la llet contra 
l’insomni, cal que la pren-
guem separada del sopar 

almenys una hora i mitja, i 
és millor que l’acompanyem 
d’un aliment ric en hidrats 
de carboni com pot ser una 
mica de mel o unes galetes, 
ja que els hidrats afavorei-
xen l’entrada de triptòfan al 
cervell. Per aconseguir l’efec-
te tranquil·litzador qualsevol 
tipus de llet és bona, tant de 
vaca, soja com civada. 

Prendre llet no sempre és 
sinònim de dormir bé, però 
si no serveix almenys ens 
ajudarà a esperar la son des 
de la tranquil·litat, un turó 
més a prop del benestar. n

Música

LES VEUS DE PERALADA
Peralada. Juliol i agost

 

El Festival del Castell de Peralada és un 
clàssic dels mesos de calor. Enguany, el 
certamen empordanès, que arriba a la 
27a edició, exhibeix un cartell eclèctic 
on es combinen homenatges a Giuseppe 
Verdi, Richard Wagner i Benjamin Britten 
amb actuacions d’estrelles com Jamie 
Cullum, crooner britànic que presentarà 
el seu últim disc Momentum (28 de juliol), 
i Paco de Lucía (9 d’agost). El cantant 
Alejandro Sanz debutarà al festival el 7 
d’agost. Altres veus de l’apartat no líric 
seran el jazz de La Locomotora Negra, 
Andrea Motis i Joan Chamorro Group (10 
d’agost) i Manel (17 d’agost). Actuació 
estel·lar també serà la d’una de les noves 
dives de l’òpera, la soprano Sondra Rad-
vanovsky (6 d’agost).  

Llibres
ELS ESCLAUS DE FRANCO
oriol Dueñas. Ed. Ara llibres

 

El bàndol vencedor de la Guerra Civil va 
fer milers i milers de presoners de guer-
ra, que van tenir sorts dispars. Aquest 
llibre, del llicenciat en Història Oriol Du-
eñas, és un estremidor treball de recerca 
sobre les variades formes d’explotació 
que el règim franquista va exercir sobre 
els detinguts. Des de la construcció del 
túnel de Viella fins a nombroses recons-
truccions d’infraestructures danyades 
per la guerra; des dels camps de con-
centració fins als batallons de treballa-
dors forçats.; des del sistema d’avals 
fins a les extremes condicions de vida. 
La documentació que trobareu demostra 
fins a quin punt les autoritats del Movi-
miento van ser capaces de convertir la 
vida dels presoners en l’infern a la Terra.

Arreu
EL TREN DELS LLACS
www.trendelsllacs.cat

Si no voleu marxar gaire lluny aquest 
estiu, una bona proposta per fer en fa-
mília és la ruta del Tren dels Llacs. Es 
tracta d’un viatge nostàlgic entre Llei-
da (Segrià) i la Pobla de Segur (Pallars  
Jussà) en vagons de mitjans del se-
gle xx remolcats per una locomotora di-
èsel, que recorre els embassaments de 
Sant Llorenç, Camarasa, Cellers i Sant 
Antoni i travessa 41 túnels i 31 ponts. 
Són 90 quilòmetres que es fan en dues 
hores. Un cop arribeu a destí i abans de 
fer el camí de tornada també es poden 
fer excursions, com ara una ruta enotu-
rística o visitar les salines de Gerri de la 
Sal. El tren va començar la seva cinque-
na temporada el mes d’abril i té sortides 
programades fins a final d’octubre.

SAlUT I MéS

La llet, antídot contra l’insomni

Text de Pilar Senpau, metgessa i autora dels llibres Quan la vida pesa i Dieta catalana i salut.
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Millor 
prendre·la 
amb mel 
o unes 
galetes, 
riques en 
hidrats de 
carboni
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