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“El món serà cooperatiu, no des del punt 
de vista ideològic, sinó pràctic”
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El futur   
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   en 3D 



7.000 enginyers tècnics industrials
llegeixen aquest anunci

Com tu,
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EEl setembre és l’inici de curs 
escolar, però també d’altres 
cursos. Nosaltres, la Junta 
de Govern, també iniciem un 
nou curs com a responsables 
de fer avançar el Col·legi. 
Vam prendre possessió dels 
càrrecs tot just el 21 de juny 
i, amb l’agost pel mig, es pot 
dir que quan de veritat co-
mencem el mandat és a par-
tir d’aquest mes de setembre. 
Amb tot, els dies transcorre-
guts els hem aprofitat per si-
tuar-nos, per informar-nos, i 
n’hem tret una conclusió: la 
realitat és sempre més com-
plexa del que hom s’imagina. 
La gestió del dia a dia del Col-
legi no és gens fàcil i dema-
na una quantitat de temps 
i esforços considerable. Un 
col·legi professional no és ni 
una empresa ni un estament 
oficial. Aquesta característica 
requereix un model de gover-
nança específic que cal saber 
aplicar. Altrament, la profes-
sió està immersa en un entra-
mat de lleis i normatives que 
obliga els nostres serveis tèc-
nics i jurídics a treballar amb 
eficàcia per poder garantir el 
seu exercici amb normalitat. 

Però no obstant això, com a 
Junta no volem renunciar als 
nostres projectes, a les nos-

tres il·lusions. Partim d’un 
feina feta durant anys que ha 
dut el Col·legi a poder encarar 
el futur amb certa confiança. 
Ara bé, els temps van canvi-
ant i ens porten a nous es-
cenaris que caldrà gestionar 
amb intel·ligència i decisió. 
Sense anar més lluny, la Llei 
de serveis i col·legis professi-
onals pot ser una espasa de 
Dàmocles si s’acaba aprovant 
amb la redacció inicial del PP. 
Podríem dir que, amb l’excu-
sa de la Directiva de serveis, 
el Govern central vol desar-
ticular els col·legis tal com 
els entenem avui. Sembla que 
li fa nosa la nostra indepen-
dència dels poders públics, la 
nostra solvència econòmica, 
la nostra capacitat d’influèn-
cia en la societat. En defini-
tiva, sembla que als actuals 
mandataris espanyols els mo-
lesti la nostra existència.

Doncs no els ho posarem 
fàcil. Els Serveis Jurídics 
del Col·legi han elaborat 
un extens document d’al-

legacions al projecte de Llei, 
que es presentarà en nom del 
Consell de Col·legis. D’altra 
banda, el conseller de Justí-
cia, Germà Gordó, vol “plan-
tar cara”. Així ens ho va fer 
saber en la trobada de degans 
que va tenir lloc el 31 de juliol 
passat. Considera que la Llei 
envaeix competències de la 
Generalitat i que, com no po-
dia ser d’altra manera, té un 
fort esperit centralista. 

Per tant, si no volem perdre 
allò que tenim, si volem man-
tenir els serveis necessaris 
perquè els col·legiats puguin 
desenvolupar la professió en 
condicions, si volem ser una 
garantia de seguretat per a 
la societat, hem de continuar 
amb les estructures i les com-
petències actuals. Si la lega-
litat de l’Estat espanyol ens 
va en contra, potser ha arri-
bat el moment d’acollir-nos 
només a la legalitat catalana 
i deixar de perdre el temps 
batallant contra legalitats 
hostils i llunyanes. n
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Miquel Darnés i Cirera l Degà
dega@ebcn.cat

Nou curs, nova legalitat?

Potser ha arribat el moment 
d’acollir-nos a la legalitat 
catalana i deixar de perdre 
el temps amb lleis hostils

EN PORTADA:

Reproduïm una impressora en 3D de la companyia nord-americana Makerbot, pionera mundial en aquest 
camp. El model de la imatge permet duplicar objectes de fins a 410 cm3.  
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20 El futur 
s’imprimeix en 3D 

El salt de les impressores tridimensionals de la gran 
indústria a l’entorn domèstic carrega d’interrogants  
el desenvolupament d’una tecnologia amb potencial  
per revolucionar el sistema productiu. Mentresant, 
enginyers i dissenyadors industrials l’incorporen  
al despatx, alhora que s’integra al catàleg de moltes 
empreses. Fins i tot el president Obama en parla.

ENTREVISTA

16 Perfecto Alonso, 
president de les  
cooperatives catalanes

La capacitat de funcionar a petita i gran escala  
i d’adaptar-se a tots els sectors econòmics fa que el 
cooperativisme visqui un moment propici com a model 
empresarial, més enllà dels tòpics. Perfecto Alonso, 
president de la Federació de Cooperatives de Treball  
de Catalunya, que aglutina més de 3.000 cooperatives, 
augura un futur cooperatiu basat en les persones.
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La pregunta del mes

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

El 87 % dels enquestats veuen bé les pastures si bé la meitat 
creu que cal complementar-les amb altres formes de prevenció.

47 %

40 %

sí, ja que permet netejar les zones de protecció properes  
a urbanitzacions de forma natural i sense cost.

sí, sempre que es complementi amb altres formes  
de prevenció més efectives. 

depèn, ja que les infraestructures, les urbanitzacions  
i els polígons industrials dificulten mantenir nous ramats.

Penseu que el sistema de dipòsit i retorn 
d’envasos pot millorar el reciclatge a Catalunya? 
opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENqUESTA DEL WEB

TOTAL DE VOTS: 55
40 %

13 %

Seguiu-nos al Twitter
@RevistaTheknos

OCT.

1 d’octubre

Plans d’autoprotecció de l’àmbit Catalunya 
(superior)
Destinat a persones amb titulació universitària i ja acreditades com 
a tècnics competents en plans d’autoprotecció de l’àmbit local, 
l’objectiu del curs és acreditar l’alumne en l’elaboració d’aquests 
plans en l’àmbit superior. De l’1 d’octubre al 7 de novembre de 
2013, de 17 a 21 h, a l’EUETIB (Comte d’Urgell, 187).

8, 9 i 10 d’octubre

Buscar feina és una feina!
Aquest taller està pensat per facilitar les eines, els recursos i la 
informació necessària per a la recerca activa dins del mercat 
professional. La inscripció només es permet a col·legiats, 
precol·legiats i titulats el curs 2013-2014. Es realitzarà els dies 
8, 9 i 10 d’octubre de 2013, de 9.30 a 13.30 h, al Tecnoespai.

10 d’octubre

Què és el cloud computing?
Salvador Rosselló, consultor de recursos informàtics a Turnkey 
Consulting, parlarà del concepte de cloud computing: què és i 
què no és, la definició de PaaS, IaaS i SaaS, la utilitat per a una 
PIME, el cost, la seguretat de les dades al núvol... Tindrà lloc el 
dia 10 d’octubre, a les 19 h, al Tecnoespai.

14 d’octubre

AutoCAD 2012 per a no dibuixants. 
Formació en línia (3a. convocatòria)
Curs elemental del programa de dibuix en dues dimensions. 
Un cop finalitzat, l’alumne serà capaç de realitzar tasques amb 
alguna correcció, afegir una cota o imprimir un document. 
L’aprenentatge de caire pràctic compagina les explicacions 
teòriques amb exercicis. Del 14 al 27 d’octubre. Inscripcions 
obertes a www.enginyersbcn.cat/agenda

14 d’octubre

El nou Reglament d’infraestructures 
de telecomunicacions en edificis (ICT). 
Formació en línia i una sessió presencial
Aquest curs oferirà una visió general de les normatives d’ICT que 
coexisteixen a Catalunya i analitzarà els problemes així com els 
punts que cal tenir en compte en la direcció d’obra i certificació 
d’una d’instal·lació ICT. Del 14 d’octubre al 16 de novembre. El 
curs, que pot ser bonificat, té les inscripcions obertes al web.

THEKNOS 176 SETEMBRE DE 2013

13 %

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

Fe d’errors: En l’anterior edició de theknos, a la pàgina 8, es va publicar que el premi  
a la Innovació estava dotat amb 1.500 euros. Aquest premi no té dotació, sinó que es tracta 
d’un reconeixement a la trajectòria professional d’una empresa o organització.

47 %
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

El primer agost tranquil... 
en set anys!
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INEl ministre Montoro, tot co-

foi, deia al juliol passat, “este 
mes de agosto será tranqui-
lo”. I l’home la va clavar —a 
menys que passi alguna cosa 
seriosa després del dia 23 
d’agost, que és quan escric 
aquestes ratlles. I ja era hora. 
Si voleu fem una mica de me-
mòria i veureu com des del 
2007 no hem passat un agost 
relaxat. 

Va ser precisament a l’es-
tiu del 2007 quan va comen-
çar el pànic als mercats de va-
lors i quan vam aprendre, tots 
a corre-cuita, què eren això de 
les hipoteques ‘subprime’. Poc 
ens imaginàvem llavors que 
entràvem en un túnel d’on en-
cara no hem sortit. Al 2008, 
l’embolic financer era ja gran 
a tot arreu i Espanya, a l’agost 
d’aquell any, ja era a punt d’en-
trar en recessió. Però la por 
venia dels EUA, on després de 
rescats de bancs in extremis 
les autoritats deixaven caure 
Lehman Brothers a l’octubre 
de 2008, i creaven pànic mun-
dial, i aquí, la desconfiança 
dels clients en els bancs era 
motiu de nerviosisme, que 
anava in crescendo. 

D’UN PIB DE –4 % (2009)...
A l’estiu del 2009, ens assaben-
tàvem que el PIB presentava 
una caiguda del 4 % interanu-
al i el nombre de fallides acu-
mulades marcava un rècord al 
mes d’agost... El pessimisme, 
brutal. I així fins al maig del 

2010 en què el president José 
Luis Rodríguez Zapatero, ZP, 
es veu obligat per la Unió Eu-
ropea a acceptar el que fins 
llavors havia negat: que ha 
de retallar a fons la despesa 
pública i redreçar les finan-
ces. A l’agost d’aquell any, es 
van materialitzant mesures 
i l’atur arriba a un nivell que 
suposa el 48 % de tot l’existent 
a la zona euro. L’any següent, 

l’agost no és pas millor. Euro-
pa és un infern i s’acabava de 
decidir al juliol el segon rescat 
grec. Rumors de rescat a Espa-
nya i confusió total. Al 2012, a 
finals de juliol, la tensió arri-
ba al màxim. Venim del rescat 
de la banca espanyola al juny. 
La prima de risc —diferencial 
a 10 anys entre els tipus espa-
nyols i els alemanys— toca els 
650 punts bàsics i el tipus fre-
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La prima de risc espanyola 
ha caigut en 13 mesos dels 650 
punts als 250 i les exportacions 
s’han situat en màxims de 40 anys

 la recepció
eu electrònic
inatari. Amb

Els americans van anar
a dormir el 14 de setembre amb un sis-
tema financer i es van despertar el
dilluns amb un altre de molt diferent.
En una sola nit van desaparèixer dos
bancs d’inversió, dues veritables icones
del capitalisme dels EUA –Lehman
Brothers i Merrill Lynch– , esborrant
una història centenària d’una bufada.
L’un el va comprar a bon preu el Bank
of America i l’altre, va entrar en fallida
i s’ha malvenut a trossos. Dies abans el
Govern havia comprat –nacionalitzat–
les dues refinançadores d’hipoteques
més importants (Fannie Mae i Freddie
Mac) que controlen gairebé la meitat
del finançament hipotecari del país. 

La ressaca de les subprime està fent
més mal ara que quan es va anunciar fa
un any. Era de preveure? Ningú no
contesta. De moment, la por que hi
hagi un efecte dòmino en el cada cop
més interconnectat món financer ha
fet que tots els bancs centrals impor-
tants hagin actuat de forma conjunta
per tal que no manqui liquiditat al sis-
tema. Cal dir que, en aquests moments
complicadíssims, el comportament de
les autoritats nord-americanes està
essent modèlic. No han dubtat a deixar
de banda qualsevol mirament de tipus
fonamentalista –malgrat les crítiques
d’intervencionisme que han rebut dels
sectors liberals– i apuntar-se al carro
del pragmatisme, convençuts que
afronten moments històrics i que, si
deixessin que les coses anessin un sol
pas més enllà de la ratlla, tots plegats
entraríem en un terreny més propi de
la ciència-ficció que de l’economia.

Del que hem viscut durant el mes
de setembre, la conclusió més evident
és que assistim a l’enterrament d’una
manera de plantejar les finances i,
sobretot, a la confirmació que el mer-
cat no pot resoldre moltes coses, que
l’afany desmesurat de guanyar diners
com a única guia porta a excessos i que

els excessos sempre s’acaben pagant. En
el seu moment, l’anomenada desregu-
lació va aixecar molts aplaudiments.
En si no és dolenta –i de fet ha ampliat
el món de les finances, ajudant al des-
envolupament de moltes àrees econò-
miques–, però perquè funcioni bé cal
que tots els actors segueixin un guió
predeterminat en el que és molt impor-
tant l’autoregulació. I pretendre això,

quan, del que es tracta és de fer cada
vegada més diners, no ens enganyem,
és somiar truites. És oblidar Thomas
Hobbes quan al segle XVII ens advertia
que l’home és un llop per a l’home.

Després d’aquesta tempesta, entra-
rem en una etapa on els gurús que han
cantat durant anys les bondats del mer-
cat com la medicina que ho cura tot,
hauran d’acceptar que la regulació i la
supervisió en un món tan sofisticat
com el financer són absolutament
necessàries. Però, n’hi ha per a molt
temps d’aquest enrenou? Segons el
Fons Monetari Internacional la solució
està lluny. Hi ha qui parla de movi-
ments irreparables de les plaques tectò-
niques sota l’edifici financer mundial, i

fins i tot l’inefable Alan Greenspan
–l’anterior president de la Reserva Fe-
deral a qui s’acusa de ser el culpable del
que està passant, amb la seva permissi-
bilitat quan era el factòtum monetari
americà– no s’ha estat de dir que la cri-
si financera actual “és la més gran dels
últims 50 anys... o potser d’un segle”. 

En els moments complicats sembla
que tothom tingui tendència a jugar a
veure qui la diu més grossa. De veritat
som encara a la punta de l’iceberg? Pro-
bablement, no. Estem més enllà, però
encara queden interrogants. Per exem-
ple, no us estranyi si aviat entrem en un
terreny que fins ara ha estat soterrat: el
de les assegurances dels crèdits i bons
que havia subscrit la gent que compra-
va títols d’entitats en fallida. Són
aquests contractes que asseguren que
algú pagarà el que s’ha perdut. N’hi ha
milions. Qui i com ho pagarà? De
moment, les autoritats han rescatat
l’asseguradora més gran del món, AIG,
a 24 hores de fer fallida, perquè havia
de pagar diners d’aquesta mena i per
evitar mals més grans. Aquest dels cre-
dit default swaps pot ser el proper capí-
tol d’un malson que no acaba.

Jordi Goula I jgoula@lavanguardia.es

OPINIÓ

Un malson que no acaba
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EN SEGONS

Els enginyers que estem 
vinculats a la innovació i 
a l’ús de noves tecnologies 
no ho hem tingut fàcil els 
darrers anys. Un exemple: 
aneu a una bona llibreria 
i busqueu l’apartat d’en-
ginyeria o tecnologia. En 
trobareu de moltes altres 
matèries: autoajuda, feng-
shui, cuina, jardineria... 
El més semblant que tro-
bareu serà potser disseny, 
arquitectura, ciència-ficció 
o bricolatge (però de deco-
ració, no de dispositius tèc-
nics). És, doncs, una prova 
que la indústria, i els conei-
xements que implica, han 
passat una travessa del de-
sert en els darrers 30 anys 
quant a rellevància social.

Els que tenim un paper 
en la difusió de la tecno-
logia a la societat ens ale-
grem que la impressió en 
3D ens doni un cop de mà 
en la nostra tasca. Quan a 
la Fundació CIM tenim una 
visita de persones amb un 
perfil no tècnic, aquestes 
passen per davant d’una 
fresadora de control nu-
mèric sense que els des-
perti cap interès. En canvi, 
quan s’acosten a alguna de 
les impressores tridimen-
sionals en curs de treball, 
l’efecte és immediat: ja no 

Benvinguda la 
impressió en 3D

pots moure’t d’allà sense fer 
una explicació llarga del 
que és i fa. L’efecte d’un fil 
fos de plàstic que es diposi-
ta i construeix una peça, o 
d’un làser blau que solidifi-
ca un líquid, és hipnòtic. I 
al cap i a la fi resulta que els 
elements tècnics dels quals 
està feta qualsevol màqui-
na, sigui una fresadora o 
una impressora en 3D, són 
els mateixos: guies lineals, 
motors brushless servocon-
trolats, programació ISO, 
rodaments, engranatges, 
corretges, elements estruc-
turals i carenats... 

Donem la benvinguda al 
fet que la impressió en 3D 
sigui motiu de conversa en 
àmbits socials externs a la 
indústria. Només per això 
ja val la pena. La sortida de 
la crisi serà gràcies a la in-
dústria o no serà. Per tant, 
fem que la societat valori 
la tecnologia com quelcom 
d’interès. Tot i que ja fa 
anys que la tecnologia en 
3D ha estat present entre 
nosaltres, és ara gràcies 
a la Xarxa i al món open-
source que s’ha fet popular. 
I es tracta d’una eina que 
ja està ajudant la indústria 
catalana a augmentar el seu 
potencial, i pel camí aparei-
xen més oportunitats. n
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Felip Fenollosa i Artés
Director general de la Fundació CIM 
i ponent de la conferència Prototipatge i 
fabricació ràpida: una tecnologia per a la 
innovació, que organitza Enginyers BCN, 
el 17 d’octubre, a les 19h, al Tecnoespai.
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ga el 8 %. Una situació límit 
total. En definitiva, un no viu-
re i un malson d’estius. Eren 
aquells en què cada mes de 
juny algun empresari et deia, 
“ai al setembre, ja veuràs, això 
peta!.” I així hem anat passant 
els últims sis anys, o set, si vo-
leu comptar aquest. 

És per això que l’agost 
d’enguany ha estat una bene-
dicció. Europa ha sortit de la 
recessió, la prima de risc es-
panyola ha caigut en 13 mesos 
dels 650 punts als 250, i les ex-
portacions tenen un comporta-
ment molt positiu, i se situen 
en màxims de 40 anys. Ningú 
gosa parlar de “brotes verdes” 
però la majoria d’indicadors 
—llevat dels de la construcció 
i l’immobiliari— sembla que 
van frenant la caiguda i re-
drecen la trajectòria. I l’atur, 
aprofitant un any rècord pel 
turisme —impulsat pel dra-
ma d’Egipte i la por al Nord 
d’Àfrica i Turquia— té un mi-
llor comportament als darrers 
mesos. La borsa també ha pu-
jat. Fins i tot sembla que els 
portaveus mediàtics de la “ca-
tàstrofe imminent”, que tan bé 
s’han guanyat la vida durant 
els últims anys acabant d’aco-
quinar el personal, estan una 
mica més calladets. 

 
...A LA INFLExIó (3T 2013)
Si no fallen les previsions del 
panell de Funcas —que aplega 
els millors gabinets d’estudis 
privats i en fa una mitjana—, 
aquest tercer trimestre ha 
de començar la inflexió, molt 
lleugera i lenta, que de mo-
ment es manifestarà en l’esta-
dística, però encara no en les 
butxaques dels particulars. 
Això encara trigarà una mica. 
Però sembla que les coses ja 
no pinten tan negres. I sentir 
això en ple mes d’agost, des-
prés dels que havíem passat, 
què voleu que us digui, anima 
una mica… n
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Presentació de la nova Junta de Govern 

Miquel Darnés, actual degà, 
va presentar un a un els 
membres que formen la 
nova Junta de Govern,  cons-
tituïda el dia 21 de juny, tot 
remarcant les característi-
ques professionals de cadas-
cú i el paper que tindran a 
partir d’ara en la gestió del 
Col·legi. Seguidament, va 
explicar els objectius prin-
cipals de la nova etapa i els 
canvis organitzatius i funci-
onals que es duran a terme 
per poder complir-los.

M. Cinta Pastor, actual 
vicedegana, va fer un repàs 
a la situació actual del Col-
legi i va dir que cal conser-
var les coses que ja funcio-
nen i millorar totes les que 
es puguin. 

PrImErA ACCIó: méS 
VISIBILITAT PEr A LES 
ENgINyErES
Pastor va encoratjar el per-
sonal a seguir treballant 
amb il·lusió i va presentar 
algunes de les primeres ac-
cions que es duran a terme, 
com potenciar el paper de la 
dona en l’enginyeria. 

cació i capacitat d’adaptació 
a noves formes de treball.

En acabar l’acte, es va 
oferir un refrigeri a la ter-
rassa del Col·legi, on es va 
fer un brindis per la nova 
etapa. n

m. Cinta 
Pastor i 
miquel 
Darnés van 
explicar
els objectius 
de la nova 
etapa i 
la tasca 
dels membres 
de la nova 
Junta,
a la sala 
d’actes 
d’Enginyers 
BCN.

Conservarà 
tot allò que 
funciona 
i vol millorar
la resta

el passat divendres 19 de 
juliol es va celebrar, a la 
sala d’actes d’enginyers 
bCn, la presentació de la 
nova Junta de govern al 
personal del Col·legi i als 
col·laboradors externs.

La Junta 
de Govern 
encoratja 
a treballar 
amb il·lusió 

Marta Martí, nova gerent 
del Col·legi, va tancar la pre-
sentació amb unes paraules 
adreçades al personal, en 
les quals va remarcar que 
per dur el Col·legi endavant 
cal un major nivell d’impli-
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Últims dies per participar en 
els Premis ENGINyERS BCN

El Col·legi premia amb 
3.000 euros els millors 
projectes de fi de carrera. 
El termini per presentar 
els treballs finalitza el 
proper 18 d’octubre.

El Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Bar-
celona convoca els Premis 
Enginyers BCN 2013 - En-
ginyeria i Societat amb l’ob-
jectiu de distingir els mi-
llors projectes en tots els 
àmbits de la professió. Els 
Premis compten amb la ca-
tegoria de Millor Projecte 
de Fi de Carrera per reco-
nèixer els treballs d’estudi-
ants d’enginyeria que com-
portin una millora per a la 
societat partint de criteris 
de qualitat, eficiència i sos-
tenibilitat. Així, els aspec-
tes funcionals i tècnics han 
d’esdevenir fonamentals en 
el projecte presentat. El ju-
rat valorarà a més la crea-
tivitat, l’originalitat i la via-
bilitat econòmica de la idea 
així com el compliment de 
la legislació vigent i la pre-
venció de riscos. També es 
tindran en compte aspectes 
que suposin una millora del 
medi ambient i la societat.

Imatge 
oficial de la 
convocatòria 
2013 
dels Premis 
Enginyers 
BCN.

9
Dirigit a estudiants 

d’enginyeria tècnica in-
dustrial, d’enginyeria tèc-
nica en disseny industrial 
i graduats en enginyeria 
de les nostres especialitats 
matriculats del projecte de 
final de carrera durant el 
curs 2012-2013, el premi 
al Millor Projecte de Fi de 
Carrera té una dotació eco-
nòmica de 2.000 euros per 
a l’alumne guanyador i 500 
euros per al tutor del pro-
jecte, a més de 500 euros 
per a l’accèssit. El termini 
per presentar els treballs 
finalitza el 18 d’octubre 
d’aquest any. n

Nou càrrec  
de gerent al 
Col·legi

La Junta de Govern ha 
nomenat Marta Martí ge-
rent d’Enginyers BCN, 
un càrrec de nova creació 
que tindrà com a princi-
pal objectiu desenvolu-
par la gestió general del 
Col·legi. Martí dependrà 
directament del deganat 
i es farà càrrec de la di-
recció del Col·legi, amb 
especial èmfasi en els 
aspectes d’organització i 
gestió dels diferents de-
partaments i serveis. 

Llicenciada en Admi-
nistració i Direcció d’Em-
preses i MBA per ESADE, 
la trajectòria professional 
de Martí ha estat vincu-
lada a la direcció de màr-
queting i comunicació en 
el sector de la formació. 

Martí ha dirigit les 
àrees de Formació i Comu-
nicació del Col·legi entre 
els anys 2011-2013. Amb 
anterioritat va desenvolu-
par la seva experiència a 
la Fundació Politècnica de 
Catalunya, on va assumir 
diversos càrrecs de res-
ponsabilitat en l’Àrea de 
Màrqueting. n

Premi al Professional de l’Any i premi a la Innovació
els Premis enginyers bCn compten també amb el premi al Professional 
de l’any, que distingeix el col·legiat que durant el 2012 hagi destacat per la 
seva trajectòria professional, i el premi a la innovació, que té la finalitat de 
guardonar una empresa innovadora dins l’àmbit territorial de barcelona. n
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Tret de sortida cap a la conciliació familiar
i la igualtat en l’àmbit professional

El Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de 
Barcelona organitza, el 
proper 17 d’octubre, una 
primera conferència enfo-
cada a la conciliació fami-
liar i a la igualtat en l’àm-
bit professional.

Dirigida a tot el col·lectiu 
d’enginyers i enginye-
res, responsables d’equips 
humans, pares, mares i 
avis, aquesta jornada vol 
conscienciar tots els assis-
tents dels drets i deures 
com a treballadors i do-
nar les pautes bàsiques de 
la conciliació familiar des 
del punt de vista legal. Es 
parlarà del marc legisla-
tiu actual, dels drets dels 
treballadors en situació de 

maternitat i paternitat, de 
les mesures de conciliació 
laboral, de les diferències 
entre treballadors públics, 
d’empreses privades i au-
tònoms, les particularitats 
en el sector d’enginyers i 
enginyeres, casos pràctics 
i consells... Posteriorment, 
els assistents podran expo-
sar els seus dubtes i/o expe-
riències, ja que la intenció 
d’aquesta jornada també és 
conèixer les inquietuds del 
nostre col·lectiu respecte a 
aquest tema.

El Col·legi, compromès 
amb els principis d’igualtat, 
vol establir comunicació i 
diàleg sobre els drets i deu-
res dels treballadors (i, en 
particular, de les dones en-
ginyeres), organitzant ses-

sions informatives i taules 
rodones per conscienciar la 
societat i les empreses sobre 
la importància d’assolir una 
situació satisfactòria i equi-
librada entre carrera pro-
fessional, feina i família. n

Els col·legiats ja poden consultar 
la Memòria de les comissions 2012

En col·laboració amb les 
juntes rectores de les co-
missions del Col·legi, En-
ginyers BCN ha editat una 
memòria que recull les 
principals activitats rea-
litzades durant l’any 2012.

Aquesta memòria analitza 
i exposa les activitats i ob-
jectius de cadascuna de les 
12 comissions de treball 

existents per tal que el col-
legiat en conegui la funció 
i el paper que tenen, tant 
al Col·legi com a la societat 
en general.

L’informe està disponi-
ble a la pàgina web d’En-
ginyers BCN www.engi-
nyersbcn.cat/comissions. 
També es pot consultar en 
suport paper a les diferents 
seus col·legials. n

  Memòria de les Comissions 1

MEMÒRIA DE LES COMISSIONS    2012

M
C

llibret comissions-setembre.indd   1 03/09/13   16:59
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E ls col·legis professio-nals sónuns grans des-coneguts. Poca gentsap què fan o deixende fer, i fins i tot elsconfonen sovint amb escoles ocol·legis educatius. És evidentque el nomde col·legi no hi aju-da gaire i que remet inevitable-ment –malgrat el substantiuadjectivat professional– a insti-tucions educatives. Cal apun-tar que el nomde col·legi ve delllatí collegium, que a la Romaantiga era un grup de personesunides per un mateix interès iregides per unes regles prò-pies. Potser una part de culpadel desconeixement social ésatribuïble als mateixos col·le-gis, que no s’han preocupat gai-re d’explicar les seves funcionsi utilitat. Segurament perquèfins ara tampoc no els ha fetgaire falta. Però aviat la novallei de Serveis i Col·legis Pro-fessionals canviarà les reglesdel joc i no per afavorir-los,precisament.Cal dir que avui dia els col·le-gis professionals són l’instru-ment que ajuda els professio-nals liberals a desenvolupar laprofessió amb les millors con-dicions, que els dóna suport encas de necessitat i que defensales seves atribucions i dretsprofessionals. Però no nomésaixò, sinó que també són útilsper a la societat, ja que garan-teixen als consumidors i usua-ris que els serveis que rebendels seus professionals són elsadequats o bé col·laboren ambles administracions en la re-dacció de normatives i regla-ments, per posar-ne nomésdos exemples.Per tot això es van crear, periniciativa particular, les asso-ciacions professionals –en elcas de l’enginyeria industrialja fa més de 150 anys–, que esvan convertir en col·legisprofessionals a finals dels anyscinquanta del segle passat. Enel seu moment, l’Estat espa-nyol els va atorgar carta denaturalització com a entitatsde dret públic i va exigir estarcol·legiat per exercir deter-minades professions, com lad’enginyer.I fins avui les coses no hancanviat gaire. Malgrat això, jafa tres anys hi va haver la pri-mera andanada anticol·legisamb l’aplicació de l’anomena-da llei òmnibus, que limitavaamb força, entre altres coses,l’obligatorietat del visat en elsprojectes d’enginyeria. Ungreu error, al nostre entendre,esclar. El visat compleix dife-rents funcions, entre les quals

hi ha la de garantir que el profes-sional que signa el projecte esti-gui habilitat per exercir, que tin-gui la titulació requerida, quedisposi de la pòlissa de responsa-bilitat civil adequada i que el

projecte tècnic contingui la do-cumentació mínima necessària.
Un conjunt de comprovacionsque aporten seguretat als usua-ris i consumidors i al mateixcol·legiat.
Bé, doncs si amb la llei òmni-

bus ja es va aconseguir aneste-siar el queixal que feia mal, araamb la llei de Serveis i Col·legisProfessionals que s’està prepa-rant, volen treure-li el nervi per-què deixi de molestar per sem-pre. Pel que sembla, els col·legismolestem.
El corró parlamentari del PPja s’està preparant per aprovaruna llei de contingut fortament

intervencionista i centralitza-dor, a començaments d’octubre.
Mentrestant, ens tenen entretin-guts fent esmenes a l’avantpro-jecte, que podem presentar finsal dia 23 de setembre. Els que enfem, d’esmenes, ja sabem on se-gurament acabaran. En qualse-vol cas, cada professió aportaràles seves esmenes particulars,

però el malestar és general atots els col·legis.

Pel que fa a l’enginyeria, l’es-mentada llei insisteix en la no-obligatorietat dels visats, però, amés, posa en qüestió la col·le-giació obligatòria per exercirdels enginyers, i això últim pot

resultar perillós per a la segure-tat de la societat. Sense el con-trol dels col·legis qualsevol po-drà fer de tot i les conseqüèn-cies poden ser nefastes. Per po-sar només un exemple, el dis-seny deficient de la instal·lació

d’un ascensor comporta riscostant per a les persones que l’uti-litzen com per als qui realitzenles operacions de reparació i
manteniment, amb la possibili-tat d’accidents, com la caigudade la cabina.A més, els col·legis tècnicssense la col·legiació obligatòriai sense els visats podran perdreuna part important dels in-gressos, que els permeten oferirserveis de qualitat per als seusmembres (com ara formació,

assessorament, informació pro-fessional, etcètera), cosa quepot repercutir negativament enla qualitat dels treballs querealitzin.
D’altra banda, la societat dis-posa actualment d’uns col·legisforts i preparats on poden acu-dir per recollir informació objec-tiva en el cas dels mitjans de co-municació, o per denunciar ma-les praxis de professionals col·le-giats per part dels usuaris, entremoltes altres coses. Tot això pot

trontollar si s’aprova la llei, queafirma en l’exposició de motiusque la reforma dels serveis i
col·legis professionals es tra-duirà en un creixement de l’ocu-pació i del PIB. Doncs justa-ment passarà el contrari: milersde treballadors dels col·legis per-dran la feina, i la disminuciód’ingressos afectarà negativa-ment els proveïdors i col·labora-dors externs.Pensem que per redireccio-nar l’economia no es pot fer allòde desvestir un sant per vestir-ne un altre. A parer nostre, dar-rere de tot això hi ha la voluntat

política de desactivar un sis-tema col·legial fort i autosu-ficient, que no ha hagut de de-pendre mai, ni econòmicament
ni políticament, dels poders es-tablerts. És evident que commés febles siguin els col·legis,
menys podran participar en el
debat públic. I com menys hi
participi la societat civil, menysdemocràcia.I, finalment, com no podia serd’una altra manera, la llei tras-pua un fort esperit centralista.

Esmenta diverses vegades la llei
deGarantia d’Unitat deMercat i
envaeix diverses competènciesexclusives de la Generalitat enmatèria de col·legis professio-nals que recull l’article 125 del’Estatut d’Autonomia. Tambéresulta clarament reforçat el pa-per dels consells generals delscol·legis, amb una capacitat d’in-tervenció en els col·legismolt su-perior a la que tenien fins ara i

en detriment del paper dels con-sells autonòmics.Veurem com acaba tot plegat.
Però, en qualsevol cas, potser haarribat el moment que els col·le-gis catalans –que en sommés de100 i representem 150.000 pro-fessionals– ens plantegem aco-llir-nos només a la legalitat cata-lana que ens respecta com a talsi deixar de perdre el temps bata-llant inútilment contra legalitatshostils i llunyanes.

Potser ha arribatel moment queels col·legis catalans–més de 100 i amb150.000 professionalsrepresentats–
ens plantegem

acollir-nos nomésa la legalitat
catalana que ensrespecta com a tals”

COP D’ESTAT ALSCOL·LEGIS PROFESSIONALS

“

Seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

JORDI PLAY

Degà del Col·legi d’Enginyers TècnicsIndustrials de Barcelona

Miquel Darnés i Cirera

Sense la col·legiació,obligatòria qualsevolpodrà fer de toti les conseqüènciespoden ser nefastes

Darrere de la novallei hi ha una voluntatpolítica de desactivarun sistema col·legialfort i autosuficient
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ENGINyERS BCN als mitjans 
de comunicació

En les darreres setmanes, 
els mitjans de comunicació 
han contactat amb el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industri-
als de Barcelona per tal d’ob-
tenir informació de caràcter 
tècnic en temes d’actualitat 
com la tragèdia ferroviària 
de Galícia, la reforma del sec-
tor elèctric o el nou certificat 
d’eficiència energètica. 

Miguel Darnés, degà del 
Col·legi, va ser entrevistat per 
TVE sobre el sistema de segu-
retat del tren Alvia sinistrat 
a Santiago de Compostel·la i 
va col·laborar amb un article 
d’opinió al diari La Vanguar-
dia sobre la Llei de col·legis 
professionals; TV3 va emetre 
les declaracions de Jordi Ar-
tiga, secretari del col·legi, en 
referència a la nova reforma 
energètica del Govern espa-
nyol, i David Jiménez, cap dels 
Serveis Tècnics d’Enginyers 
BCN, va comparèixer al pro-
grama Els Matins de TV3 per 
parlar sobre el certificat ener-
gètic d’edificis. Jiménez va fer 
a més declaracions relaciona-
des amb aquest tema al diari 
L’Econòmic i a BTV Notícies. n

33

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 amb el món universitari

Enginyers BCN vol estar al 
costat dels seus enginyers 
abans que finalitzin els estu-
dis per tal d’acompanyar-los 
en aquesta etapa i ajudar-los 
a connectar amb el món pro-
fessional. És per això que ofe-
reix la possibilitat de precol-
legiar-se als estudiants dels 
darrers cursos dels graus 
en Enginyeria de les nostres 
especialitats. Els estudiants 
que decideixin formar part 
del nostre col·lectiu tindran, 
així, l’oportunitat de gau-
dir de manera gratuïta de 
tots els serveis, a excepció 

d’aquells per als quals es ne-
cessita estar titulat.

LA BOrSA DE TrEBALL, 
AmB méS DEmANDES 
Un dels serveis més deman-
dats és l’SSP-Borsa de Tre-

ball. Tant precol·legiats com 
col·legiats poden accedir a 
les ofertes de feina especialit-
zades que es publiquen, però 
també poden trobar l’asses-
sorament que necessitin per 
a la recerca de feina, mitjan-
çant les entrevistes d’orienta-
ció professional (tant per ini-
ciar les primeres pràctiques 
a empresa, com per trobar 
la primera feina), on poden 
disposar d’un espai d’aten-
ció personalitzada per poder 
exposar els seus interessos i 
inquietuds.

Per facilitar la inserció en 
el món professional dels nous 
enginyers, el Col·legi ofereix 
les promocions per a acabats 
de titular, que s’adapten a les 
seves necessitats i a les cir-

Acte de 
graduació. 
Les promocions 
d’Enginyers 
BCN per 
a recent 
titulats estan 
dissenyades 
per a facilitar 
la inserció 
laboral dels qui 
inicien la seva 
trajectòria 
professional. 

el Col·legi pren part de la 
vida universitària a les dife-
rents escoles del seu àmbit 
territorial i disposa d’espais 
en alguns centres, des d’on 
s’informa dels serveis i ac-
cions de la institució per 
als estudiants i titulats.

Premis Enginyers BCN 
al Millor Projecte de Fi de Carrera

Els Premis Enginyers BCN inclouen la categoria de Millor Projecte de Fi de Carrera, 
un guardó que premia els projectes que presentin una millora tangible per a la 
societat partint de criteris de qualitat, eficiència i sostenibilitat.

Dirigit a estudiants d’Enginyeria tècnica Industrial, d’Enginyeria tècnica en 
Disseny Industrial i graduats en Enginyeria de l’Àmbit Industrial matriculats del 
projecte de final de carrera durant l’últim curs, el premi al Millor Projecte de Fi de 
Carrera té una dotació econòmica de 2.000 euros per a l’alumne guanyador i de 
500 euros per al tutor del projecte, a més de 500 euros per a l’accèssit. n
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cumstàncies d’aquells que tot 
just inicien la seva trajectòria.

ACTIVITATS 
A LES ESCOLES
El Col·legi organitza diver-
ses activitats per tal d’ofe-
rir servei als precol·legiats 
i col·legiats des de dins de 
les escoles i potenciar, així, 
la vinculació entre entitats 
i contribuir a la millora del 

perfil dels futurs professi-
onals i a la seva inserció en 
el món laboral. La implicació 
d’Enginyers BCN amb les 
escoles és màxima: des de la 
participació en els actes de 
graduació —on es premia el 
millor expedient acadèmic de 
cada promoció— fins a la pro-
gramació de diversos tallers, 
taules rodones, conferències 
o presentacions. n

Els espais 
informatius 
del Col·legi 
estan a 
les escoles 
d’enginyeria 
de Terrassa i 
de Barcelona

Punt central 
de l’Escola 
Universitària 
d’Enginyeria 
Tècnica 
Industrial 
de Barcelona. 

Vista aèria 
de l’Escola 
d’Enginyeria 
de Terrassa. 
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Què ofereix
el Col·legi 
a les escoles?

Amb l’objectiu de contribuir a la 
inserció laboral dels col·legiats i 
precol·legiats, el Col·legi va or-
ganitzar, l’any 2012, un seguit de 
tallers i conferències:

— Taller de recerca de feina

— Tallers monogràfics
— Iniciació a la recerca de 
feina, currículum i carta de 
presentació
— Networking professional
— L’entrevista de selecció

— Taules rodones i conferències
— Marxar a Alemanya
— Enginyers per Holanda
— Treballar a l’estranger
— Workshop de sortides 
professionals

— Altres activitats 
— Com cal presentar un 
projecte
—Setmana de l’emprenedoria

— Visites tècniques a empreses
— Fòrums d’empreses
— Presentacions del Col·legi.
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La Comissió de qualitat inclou des del 2012 les 
activitats de recerca, desenvolupament i innovació

La Comissió de Qualitat del 
Col·legi es va fundar l’any 
1995. Formada per com-
panys de diferents àmbits 
(responsables de qualitat, as-
sessors, auditors de sistemes 
de gestió, etc.), s’encarrega 
d’informar de totes les nove-
tats que apareixen al nostre 
sector (canvis en les normes 
de sistemes de gestió, models 
d’excel·lència empresarial, 
Six Sigma, etc.). Es duen a 
terme altres activitats adreça-
des a tots els col·legiats com 
ara conferències, el Tast de 
Qualitat, el fòrum de debats 
relacionats amb la qualitat o 
els Premis a la Innovació. 

L’any 2012, la Comissió 
va incloure les activitats d’R+ 
D+i, i va passar a denomi-
nar-se Comissió de Qualitat i 
Innovació. Els seus objectius 
estan orientats en quatre ei-
xos bàsics:
—  promocionar i actualitzar 

els coneixements de la 

gestió de la qualitat i de 
la innovació dins el col-
lectiu de l’enginyeria;

—  fomentar l’estudi i la in-
vestigació dels temes rela-
cionats amb la qualitat i la 
innovació;

—  potenciar la funció del 
col·lectiu mitjançant l’a-
plicació dels conceptes  
de gestió de la qualitat i de 
l’R+D+i;

—  ser un fòrum de debat de 
temes professionals i hu-
mans.

Des de la Comissió volem 
animar tots els professionals 
que treballin en activitats 
relacionades, que s’apropin 
a nosaltres. No solament 
enginyers que desenvolu-
pen la seva tasca o volen in-
troduir-se en el camp de la 
qualitat, sinó també en acti-
vitats tan necessàries en el 
moment actual per a tot el 
col·lectiu com són la innova-
ció i l’emprenedoria. n

D’esquerra a dreta: 
Josep Palou Bra, president; 
xavier Cazorla rodrigo, 
vicepresident, i Lluís Duran 
masip, secretari.

Les comissions són el cor del Col·legi; organitzen activitats, visites, proposen conferències...
Els col·legiats poden tractar-hi les qüestions professionals,  a més de ser un lloc de trobada d’enginyers. 
Trobareu més informació de cada comissió i el formulari d’inscripció a www.enginyersbcn.cat/comissions
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Com participar-hi?
us convidem a tots aquells que estigueu inte-
ressats per la innovació, l’emprenedoria i tots 
els temes relacionats amb la qualitat i l’r+d+i 
a conèixer-nos, participar i fer-nos arribar les 
vostres inquietuds en benefici de tots. Per parti-
cipar-hi només cal seguir tres passos: 
— Venir a una reunió, conèixer-nos i provar-ho. 

les reunions es fan el primer dilluns de cada 
mes, a les 19 h. també s’anuncia el calendari 
de cada comissió al butlletí electrònic i a la 
web del Col·legi. 

— si en el moment actual no disposeu de prou 
temps, inscriviu-vos a la comissió com a 
membre afí. rebreu la informació, resum de 
les reunions i podreu tenir una percepció 
més concreta del què és la comissió, del que 
es fa i del que desenvolupa però sense tenir 
una actuació activa.

— apunteu-vos a la comissió com a membre 
actiu. Veniu, aporteu i rebreu. n

I A MéS

Viure el Col·legi des de dins

les comissions tenen la funció de ser un punt de trobada entre professionals de camps 
concrets, ajudar-se entre ells de forma generosa, compartir coneixement i realitzar ac-
tivitats divulgadores per a la difusió dels coneixements a tot el col·lectiu.

no tingueu por. apunteu-vos. les comissions són equips de gent oberta i gene-
rosa. no teniu cap obligació d’assistència ni d’efectuar feines ni tasques. Podreu venir 
quan vulgueu i sou només vosaltres qui decidiu el vostre grau d’implicació. no tingueu 
recança a provar-les. segur que us interessaran. Viureu el Col·legi des de dins, us 
sentireu part activa i podreu interaccionar directament amb la direcció i el sentit del 
Col·legi. n

Com podeu contactar 
amb les comissions? 

Us podeu apuntar a la web 
enginyersbcn.cat/comissions
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“Nosaltres posem ulls al robot”
marc Jolonch, enginyer tècnic industrial expert en automatització i robòtica

ANNA CArrIó l Text       

RETRAT PROFESSIONAL

El projecte de final de         
carrera i el Màster d’Auto-
matització i Robòtica que 
Marc Jolonch va cursar a la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) el van vin-
cular per sempre amb la vi-
sió artificial i en 3D. “Nosal-
tres el que fem és posar ulls 
al robot”, explica l’enginyer 
que, des de l’any 2009, tre-
balla a BCN Vision, empre-
sa de guiatges de robots en 
tres dimensions.

Quan Jolonch era petit ja 
se sentia atret per tot el que 
fossin “botons i llumetes” 
i a mesura que anava crei-
xent ho va traduir de forma 
natural en un interès pels 
robots. Va tenir el primer 
contacte professional amb 
l’automatització l’any 2000, 
quan treballava a l’empresa 
Bitmakers mentre encara 
estudiava l’últim curs d’En-
ginyeria Tècnica Industrial, 
especialitat en Electrònica. 
Els anys següents va cur-

sar el postgrau i es va anar 
especialitzant en diferents 
empreses, totes relaciona-
des amb la visió artificial. 
Es tracta d’un camp on, se-
gons Jolonch, encara hi ha 
oportunitats. “La gràcia de 
la visió artificial és que no és 
un sector. Tant treballem en 
l’àmbit farmacèutic com en 
l’alimentació i l’automoció”, 
explica l’enginyer. Això li ha 
permès aplicar els seus co-
neixements sobre visió artifi-
cial, encaminada a temes de 
qualitat o de guiatge de ro-
bots, en indústries diverses.   

Inquietuds, ganes d’apren-
dre i de créixer són conceptes 
que el defineixen com a pro-

fessional. “Crec que a Cata-
lunya el nivell dels estudis 
d’enginyeria és més alt”, opi-
na quan li preguntem per la 
seva estada d’ERASMUS a 
la Universitat de North East 
Wales Institute of Higher 
Education a la ciutat de 
Wrexham, Gal·les (el Regne 
Unit). El juliol d’aquest any 
Jolonch ha acabat un màster 
en Direcció de Màrqueting 
per tal de familiaritzar-se 
amb les xarxes socials i els 
sistemes de captació de cli-
ents a través de la Xarxa. 

mOLT PEr APrENDrE
En un camp en constant 
canvi, com és el de l’auto-
matització, la robòtica i la 
visió artificial, s’ha de mirar 
endavant per intentar mi-
llorar els processos indus-
trials. “Sempre he tingut 
inquietud per l’aprenentat-
ge i la tecnologia”, confessa 
l’enginyer tècnic que, tot 
i reconèixer que encara li 
queda molt per aprendre, 
pot afirmar orgullós que 
ha pogut consolidar-se en 
la seva especialitat: la visió 
artificial. n

Cal modernitzar la venda

Marc Jolonch no ha deixat mai de formar-se. L’any 
passat, es va decidir a estudiar un màster en Direcció 
de Màrqueting, Màrqueting Digital i Comunicació 
Empresarial a Internet (web 2.0) a ESDEN (Escola 
Superior de Negocis). Al llarg de la seva trajectòria, 
—les tasques de Jolonch a BCN Vision es concentren tant 
en la direcció com en la part comercial del projecte— ha 
pogut observar que “dins de la indústria, la venda està 
bastant obsoleta, és molt primitiva”. n

“La gràcia de 
la visió artificial 
és que treballem 
per a sectors 
molt diferents”





LLes cooperatives o bé s’asso-
cien a qüestions històriques, 
o bé a serveis. Ajudi’m a 
trencar aquest clixé...
Avui, tots els sectors d’acti-
vitat econòmica disposen de 
cooperatives, des de l’atenció 
a les persones als serveis a les 
empreses, la cultura, les ener-
gies renovables o la indústria 
mecànica. 

És clar que el món coope-
ratiu es nodreix d’unes experi-
ències històriques de situació 
de crisi, d’autoocupació i de 
possibilitat de tirar endavant 
projectes socials, però va més 
enllà. A molta gent la paraula 
‘cooperativa’ encara els evoca 
als economats, la cooperati-
va del poble... Tanmateix, el 
model respon ara a unes ne-
cessitats noves que provenen 
d’activitats o de projectes in-

novadors, de valor i de conei-
xement. De gent que comen-
ça a pensar que el món em-
presarial i el personal s’han 
d’identificar amb valors i que 
es mouen no només per l’inte-
rès econòmic, sinó també per 
projectar un perfil de ser i una 
manera d’entendre l’entorn.

Afirma que el cooperativis-
me està implantant una nova 
consciència. Expliqui-m’ho...
El model empresarial vigent 
ens ha dut fins on som ara, 
una crisi financera i econòmi-
ca galopant. Tot s’ha basat en 
la rendibilitat; això ja és caduc. 
Hem de plantejar una nova for-
ma de fer empresa perquè hem 
de crear una nova consciència 
social. Ho veiem, per exemple, 
en com està creixent la banca 
ètica, ja que tots som cons-

cients que els bancs ens han 
enganyat. I això passa també 
amb el consum responsable, i 
en tants d’altres sectors. Al fi-
nal, es tracta de treballar pel bé 
global i per la possibilitat que 
tothom hi guanyi. Volem ser 
intel·ligentment egoistes...

Quines característiques es-
tructurals té la cooperativa?
L’organització es basa en les 
persones, no en el capital. 
L’objectiu és projectar i conso-
lidar uns valors que puguin 
identificar altres maneres de 
fer. Es tracta d’intentar trans-
formar la realitat a través de 
la col·laboració, la participa-
ció i la transparència.

Indiqui’m els punts forts res-
pecte d’una estructura em-
presarial tipus SL o SA?
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El cooperativisme ha tingut històricament un fort arrelament a Catalunya. 
Sovint s’associa a les grans empreses col·lectivitzades durant la crisi       
dels anys 70, o bé a organitzacions agràries. La realitat és que, avui, es 
viu un moment propici per a aquest model empresarial, capaç de funcionar 
a petita i gran escala, i vàlid per a tots els sectors d’activitat. En parlem 
amb Perfecto Alonso, al capdavant d’una organització dedicada a la creació, 
consolidació i promoció de les més de 3.000 cooperatives de treball que, dia    
a dia, enforteixen l’economia d’acord amb principis més democràtics.

Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

JOrDI gArrIgA l Text mArC JAVIErrE l Fotografia 

 El món serà cooperatiu, 
no des del punt de vista ideològic,

  sinó  pràctic
“
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ENTREVISTA

Jo el que diria és que hi ha ele-
ments molt definidors. Un és 
determinant: en una assemblea, 
tothom té el mateix valor, des 
del director general fins al soci 
que acaba d’incorporar-se. Men-
tre que en qualsevol altra orga-
nització empresarial o en la  prò-
pia regulació mercantil el que 
regeix és la desconfiança; en 
canvi, el motor principal d’una 
cooperativa és la confiança.

El treball cooperatiu ofereix 
avantatges en temps de crisi?
Quan parlem d’una nova 
forma de fer empresa, estem 
parlant de la possibilitat de 
canviar el món. En un mo-
ment de crisi com l’actual, és 
evident que hi ha un canvi de 
valors. Nosaltres creiem que 
el món del futur serà un món 
cooperatiu, però no des d’un 

punt de vista ideològic, sinó 
pràctic. Veiem per al futur una 
cultura que es basa en les per-
sones… Fins i tot el concepte 
de riquesa està canviant! 

Es pot afirmar que actual-
ment hi ha un auge de les 
empreses cooperatives?
La cooperativa és una bona 
manera de sortir de l’atur com 
a autoocupació. A més a més, 
la crisi fa que per a les noves 
generacions, que entenen el 
món d’una forma diferent, la 
cooperativa s’hi adigui molt. 
Però l’actual Llei concursal 
no ens afavoreix. Per a mol-
tes empreses que s’han volgut 
convertir en cooperativa per 
mantenir els llocs de treball, 
tal com es va fer als anys 70, 
ja no ha estat possible. 

 
Per què?
Als anys 70 els treballadors 
que tenien deutes salarials en 
el moment de la fallida podi-
en comprar actius de la seva 
empresa amb càrrec a aquests 
deutes. L’actual Llei concur-
sal, que va fer-se en època de 
bombolla econòmica, només 
permet compensar el deute sa-
larial amb la compra d’actius 
durant els darrers 30 dies.

Si els treballadors, que nor-
malment porten temps sense 
cobrar i, en molts casos, han 
utilitzat estalvis per sobreviu-
re, han de ‘comprar’ el seu lloc 
de feina amb recursos propis, 
podem dir que la Llei dificulta 
que continuïn l’activitat. Quan 
les eines no s’adapten a la si-
tuació, es tornen inservibles i 

aquest és el cas de la regulació 
actual. Ni permet cobrar ni es 
mantenen els llocs de feina.

Si es té en compte la quantitat 
de concursos que hi ha al sec-
tor industrial, el cooperativis-
me podria ser-ne la solució? 
La realitat, la història i els an-
tecedents ens han demostrat 
que el cooperativisme en totes 
les situacions, i sobretot en 
moments de crisi, ha estat una 
bona solució per crear i man-
tenir llocs de feina. No és una 
afirmació gratuïta; ho corrobo-
ren les dades de l’últim any pel 
que fa a la constitució de noves 
empreses cooperatives que han 
demostrat la qualitat i la soli-
desa de l’ocupació generada. 

Si bé constituir una coope-
rativa és una decisió complexa, 
també és veritat que la realitat 
et dóna empentes. La passivi-
tat de formar part de les llis-
tes de l’Inem ha de deixar de 
ser una alternativa per donar 
pas a la cerca de col·laboradors 
amb qui desenvolupar en rè-
gim d’igualtat un projecte em-
presarial. Hi ha dificultats que 
entorpeixen la proliferació de 
les cooperatives: la regulació 
legal vigent i la manca de co-
neixement del model entre ad-
vocats, notaris, prescriptors... 
En aquest àmbit la Federació 
de Cooperatives de Treball de 
Catalunya compta amb totes 
les eines necessàries per a les 
persones que desitgen endin-
sar-se en el món de l’empresa 
cooperativa. 

Diu que la Llei d’emprenedo-
ria els fa mal. Per què?
La nova Llei, per sort, ha can-
viat, perquè en un primer mo-
ment no tenia en compte l’em-
prenedoria col·lectiva. 

“La crisi actual fa que per a les noves 
generacions, que entenen el món d’una 
forma diferent, la cooperativa s’hi adigui”
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Encara queden algunes 
qüestions que ens debiliten, 
com és el fet que les cooperati-
ves restem al marge dels bene-
ficis fiscals i les bonificacions 
a la Seguretat Social, previstes 
per als treballadors, però no 
per als socis. I en una coopera-
tiva tots som socis… Estem a 
favor d’una llei d’emprenedo-
ria, si bé hauria de preveure 
especificitats com la nostra.

Sempre s’ha parlat de l’oblit 
dels treballadors autònoms. 
Les cooperatives estan en 
pitjor situació?
Uf... És que nosaltres ni tan 
sols existim! Cada vegada que 
hi ha algun nou decret llei, 
no hi som mai. 

Casos de cooperatives d’inno-
vació i enginyeries d’èxit, com  
ara Som Energia o Azimut360, 
us donen més visibilitat?
Sí, segurament. Sóc de l’opinió 
que hem de dessacralitzar el 
concepte d’innovació. Sembla 
que no hàgim innovat mai, i 
això no és veritat. El sociòleg 
Manel Castells ja deia que in-
novar és parlar, cosa que a les 
cooperatives fem cada dia! 

La cooperativa és útil per      
a emprenedors?
El cooperativisme, viu i sòlid, 
és emprenedoria per defini-
ció. A tall d’exemple del que 
és i suposa el treball coopera-
tiu podem imaginar-nos que 
a l’escala de veïns hi ha un 
problema. En lloc de discutir, 
cadascú aporta el que sap i el 
benefici és per a tots. 

En una empresa on el que 
mana és únicament el capi-
tal, és fàcil que algú es pugui 
apropiar de l’esforç dels altres 
i, això, genera desconfiança.  
L’emprenedorisme des del co-
operativisme és una actitud de 
provar coses noves amb la se-
guretat que ningú s’apropiarà 
de l’esforç, el risc o la inicia-
tiva que jo desenvolupo pel bé 
de tot el col·lectiu. n

Hem de convertir els actes 
ordinaris en extraordinaris. 
Innovar és mirar què estem 
fent per ser crítics i millo-
rar-ho. Al final, es tracta de 
fer-ho més bé i més barat. La 
innovació és saber llegir la 
realitat, com és el cas de les 
cooperatives, i el millor camí 
per induir-la és ser conscient 
cada dia de la feina que fas, 
i que ningú no tingui por 
d’equivocar-se. I encara que 
això no sigui el paradigma de 
les cooperatives, aquest tam-
bé és el nostre repte. 
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Quines oportunitats pot aportar el cooperativisme  
a l’enginyeria?

L’oportunitat rau en la manera de ser de la cooperativa. 
Moltes organitzacions troben en aquesta estructura la mi-
llor forma de fomentar el propi valor afegit. Es dóna molt, 
per exemple, en l’àmbit de les tècniques relacionades amb 
noves fonts d’energia. La qüestió és que el valor de l’empre-
sa és la força que tenim entre tots. Cal entendre que la gene-
rositat en la distribució de coneixement genera més riquesa 
col·lectiva. Per això, s’ha de trencar la cadena jeràrquica i 
assumir el risc, no només des del punt de vista econòmic, 
també des del del coneixement. n
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qüESTIONARI

El repte en la recerca científica i tecnològica del segle xxi?
Posar la persona com a epicentre dels seus objectius.

El personatge de la ciència i la tècnica més inspirador?
Ara seré una mica iconoclasta, però la realitat és que si 
penso en una persona singularment inspiradora, penso en 
Tortell Poltrona, el pallasso, un personatge supercreatiu i 
innovador, amb la capacitat de veure el que jo no veig.

El gran avenç tècnic de la humanitat?
La comunicació. Primer, la parla; després, la impremta, i ara, 
Internet. n

“El sociòleg 
Castells diu 
que ‘innovar 
és parlar’, cosa que 
a les cooperatives 
practiquem 
cada dia!”

Més anàlisi i reflexió sobre el món cooperatiu a la revista de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya:
www.cooperativestreball.coop/connecta/publicacions/revista-coop



ANNA CArrIó l Text 

El futur   
s’imprimeix  

    en 3D 
El salt de les impressores en 3D de la indústria a l’entorn domèstic carrega 
d’interrogants el desenvolupament d’una tecnologia amb potencial per revolucionar 
el sistema productiu. mentrestant, arquitectes, enginyers i dissenyadors 
industrials l’incorporen al despatx com una forma d‘abaratir costos o guanyar temps 
per als seus projectes, alhora que s’integra a la cartera de serveis d’empreses.



J
Ja fa uns trenta anys que 
la impressió tridimensional 
va sorprendre amb la seva 
capacitat de fabricar capa 
a capa peces molt diverses a 
partir d’un disseny generat 
per ordinador. La comer-
cialització de les primeres 
unitats ‘de butxaca’ —ja im-
primeixen prototips per a ar-
quitectes i enginyers, i fins 
i tot ocupen un espai a les 
llars d’aficionats a l’enginy 
tecnològic— i la possibilitat 
de fer-se amb una impres-
sora en 3D de dimensions 
reduïdes per la caiguda rà-
pida de preus, ha fet que es 
comenci a parlar d’una nova 
revolució que traslladaria la 
producció dels canals indus-
trials a l’àmbit domèstic. 

Impressió per injecció, 
processatge digital per 
llum, modelatge per depo-
sició de fundent, fotopoli-
merització, impressió amb 
gel, etcètera; les múltiples 
tècniques disponibles per 
reproduir objectes només es 
diferencien en la manera de 
combinar les diferents ca-
pes i permeten ajustar-se a 
les característiques del pro-
ducte valorant una sèrie de 
paràmetres com són el cost 
de la impressora en 3D, la 
velocitat, el cost del proto-
tip imprès, l’elecció i el cost 
dels materials i la capacitat 
per escollir el color. 

El temps d’impressió 
oscil·la entre uns quants 
minuts i algunes hores, se-
gons el model, el material 
o la dificultat del producte. 
Investigadors i usuaris ex-
perimenten dia a dia amb 

La impressió en 3D fabrica
capa a capa objectes molt diversos 
a partir d’un disseny generat 
per ordinador.
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nous materials per guanyar 
en qualitat i en opcions 
més enllà del plàstic PLA i 
l’ABS, de moment els més 
utilitzats per la seva mane-
jabilitat, tot i que amb uns 
resultats d’impressió enca-
ra per millorar. 

mAQUETES EN UN 
TEmPS rÈCOrD
Hi ha qui anomena la im-
pressió en 3D la nova revo-
lució industrial. I és que no 
són poques les empreses que 
han vist en aquesta tecnolo-
gia una oportunitat per dife-
renciar-se de la competència, 
abaratir costos i esquivar la 
crisi econòmica actual. A 
més, la caiguda de preus de 
les màquines duplicadores 
fa preveure que en menys 
d’una dècada siguin comu-
nes a les llars. Però, per a 
què serveix una impressora 
en tres dimensions? 

Un arquitecte o un dis-
senyador disposen d’un ali-
at insuperable a l’hora de 
visualitzar un projecte: la 
maqueta. A més, necessiten 
l’habilitat d’un especialista, 
la interpretació de la infor-
mació, material, precisió i 
temps. Un enginyer es troba 
en una situació similar. 

Actualment, els progra-
maris de dibuix, disseny, 
anàlisi de peces i mecanis-
mes en temps real són eines 
indispensables per a aquests 
professionals, però la possi-
bilitat d’imprimir-ne els pro-
totips per valorar-ne l’ergo-
nomia, per exemple, facilita 
la feina en un temps rècord. 
Amb la impressió en 3D el 
que es dibuixa amb l’ajuda 
dels programes de disseny 
és el que s’imprimeix.

 En el cas dels equips mè-
dics de diagnòstic que gene-
ren dades amb el format DI-

L’aplicació 
de la impressió 
en 3D en el 
camp mèdic 
obre tot un 
ventall de 
possibilitats, 
per exemple 
amb les 
pròtesis.
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COM (Digital Imaging and 
Communications in Medici-
ne), la traducció d’aquestes 
dades en una impressió di-
gital pot ajudar a una mi-
llor planificació d’una inter-
venció quirúrgica. 

Més enllà de les aplicacions 
mèdiques, la impressió en 3D 
també pot resultar de valuo-
sa ajuda en el camp educatiu 
o en el de l’entreteniment. El 
modelisme, el cinema i l’ani-
mació s’estan beneficiant 
d’aquesta tecnologia, que 
els ofereix la possibilitat de 

crear maquetes, dissenyar i 
estudiar escenografies o va-
lorar els productes de mar-
xandatge d’una producció. 
Podem trobar aplicacions re-
lacionades amb disciplines 
específiques com la biotec-
nologia o l’arqueologia, en-
tre d’altres.

Imprimir el prototip d’un 
producte per valorar-ne les 
característiques sense de-
pendre de tercers, fabricar 
a casa la peça avariada d’un 
electrodomèstic o bé repro-
duir un objecte per comerci-
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Barack Obama, president dels Estats 
Units, en el discurs de l’Estat de la Unió 
del 2013 va afirmar que la impressió tri-
dimensional es tracta “d’una tècnica que 
té el potencial de revolucionar la manera 
com ho produïm gairebé tot”. I en aquesta 
línia de pensament, que veu com po-
den trontollar les infraestructures 
tradicionals, apareix el Maker Mo-
vement (moviment dels creadors), 
una nova tendència que aglutina 
emprenedors, dissenyadors, 
enginyers i educadors, i que 
té un paper molt signifi-
catiu en el rellançament 
de la manufactura als 
EUA. “Ens hem acostumat 
tots a ser identificats com a 
consumidors, no com a pro-
ductors, sobretot aquí als Es-
tats Units, però aquesta tendèn-
cia està canviant gràcies a una 
nova fornada de creadors”, ex-
plica Dale Dougherty, president 
i director executiu de Maker 
Media i pare del moviment. 

“Aviat podrem solucionar 
qualsevol problema que el dia 
a dia ens presenti”, afirma 

Bre Pettis, conseller delegat de MakerBot, 
companyia nord-americana que controla 
prop del 20 % del mercat mundial de les 
impressores en 3D i propietària de l’única 
botiga al món dedicada a aquest producte, 
situada al centre de Manhattan. n

maker movement: yes, we can!

alitzar-lo sense intervenció 
de la indústria, són només 
exemples del potencial d’una 
tècnica que, de moment, pot 
considerar-se poc més que 
una ‘joguina’ tecnològica. 

Les promeses revolucio-
nàries de la impressió en 3D 
estan lluny de complir-se, tot 
i així grups de creadors com 
el Maker Movement veuen 
en el seu desenvolupament 
l’oportunitat de reivindicar 
una manera de fer i de pen-
sar al marge de les infraes-
tructures tradicionals. 

Bre Pettis, conseller 
delegat de makerBot, 
amb la makerBot 
replicator. 

rèplica
d’un producte 
elaborat 
pels canals 
industrials 
habituals, 
feta amb una 
impressora en 
3D makerBot.
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En el marc de la Fundació CIM de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
un equip ha desenvolupat sota llicència 
lliure una impressora en 3D que es pot 
obtenir a un preu assequible (menys de 
900 euros). Des de l’any 2008, la BCN3D 
és una realitat enfocada a l’ús domèstic i 
es comercialitza en més de 10 països com 
França, Alemanya o els Estats Units. Ac-
tualment, els principals compradors de 
l’invent són particulars, petites enginye-
ries o despatxos d’arquitectura.

Entre el ventall de possibilitats 
d’aquest projecte, hi trobem impremtes 
que inclouen la impressió en 3D en la 
seva cartera de serveis, o la possibilitat de 
crear models tridimensionals d’un bebè 
que encara és dins de la panxa, a partir 
de les ecografies en 3D, gràcies al projec-
te Ultrasound 3D Printed. L’Escola Tèc-
nica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona també disposa de tres equips 
BCN3D al servei dels seus alumnes per tal 
que puguin imprimir els seus dissenys. n

Projecte reprapBCN
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CANVI DE PArADIgmA: 
DE CONSUmIDOrS          
A PrODUCTOrS
Les impressores de codi 
obert, com la nord-america-
na MakerBot, o la impres-
sora desenvolupada per 
RepRapBcn, amb el suport 
de la Fundació CIM (UPC), 
estan disponibles a preus 
més assequibles i sovint se 
les relaciona amb projec-
tes del món acadèmic. Te-
nir una impressora en 3D 
a casa ja és possible, però 
el que fa saltar les alarmes 

dels més escèptics és saber 
si el consumidor sabrà in-
terpretar i posar límits a 
les possibilitats d’aquesta 
tecnologia. 

La impressió en 3D propo-
sa un canvi de rols consumi-
dor versus productor que, si 
bé en alguns àmbits es con-
sidera que és positiu, ja que 
permet ajustar les despeses 
de producció i reduir inter-
mediaris, com per exemple 
en la creació de prototips en 
l’enginyeria o l’arquitectura, 
i pròtesis en el sector mèdic, 

en d’altres caldrà valorar 
l’impacte social, econòmic i 
ètic que pot arribar a tenir 
aquesta nova eina de produc-
ció, i la repercussió a tercers. 

El fet que no sigui neces-
sària cap habilitat especial, 
que els materials estiguin 
a l’abast i poder accedir als 
dissenys d’allò que es vol 
imprimir faran replantejar, 
si més no, els aspectes le-
gals que fins ara regulaven 
les infraestructures tradici-
onals i la comercialització 
dels productes. n

Ecografia 
en 3D 
impressa 
amb la 
reprapBCN.

La impressora 
dels enginyers

Els primers
compradors 
de la 
BCN3D, la 
impressora 
de codi obert 
creada 
pel projecte 
reprapBCN, 
són petites 
enginyeries 
o despatxos 
d’arquitectes.
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Els primers llibres sobre impressió en 3D 
no s’han fet esperar gaire, i es concentren a 
atreure un perfil molt menys tècnic del que 
es pensava. Hod Lipson i Melba Kurman han 
publicat recentment Fabricated: The New 
World of 3D Printing, on resumeixen les 
característiques i els principals avantatges 
d’aquesta nova tecnologia revolucionària, 
tant del present com d’un futur proper:

— Via lliure a la complexitat: en la fabrica-
ció tradicional, com més complex és un objec-
te més cara n’és la producció. Les impressores  
en 3D juguen a favor dels dissenys complexos 
i la variació de preu recau en el volum de l’ob-
jecte i de la quantitat de material utilitzat.

— Variacions sense límits: habitualment, 
la variació d’un objecte pot suposar enormes 
costos de producció, ja que cal adaptar la línia 
de producció. En la impressió en 3D, qualse-
vol modificació només requereix temps. 

—  reducció de la línia de producció: la tradi-
cional es basa en la fabricació de totes les pe-
ces del producte per separat i el muntatge pos-
terior. Un dels avantatges de la impressió en 
3D és que permet crear objectes ja muntats.

— Fabricació sota demanda: un producte po-
drà ser imprès sota demanda sense necessitat 
de tenir un estoc. La impressió en 3D simpli-
fica tot el procés de producció i ja no és neces-
sària una inversió inicial gaire gran. 

— No calen habilitats especials: l’única 
condició és saber gestionar un programari 
de disseny. Amb la impressió en 3D ja no són 
necessàries certes habilitats ni disciplines 
que fins ara requerien molts anys de pràcti-
ca, com l’artesania. 

Avantatges de la producció en 3D

El plàstic PLA i l’ABS 
són els materials 
més manejables.

Turbines de filament
de plàstic usat 
en la impressió en 3D.
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— Disseny, formes i textures: la fabricació 
tradicional es veu limitada pels materials que 
utilitza i la complexitat dels dissenys es veu 
limitada per la capacitat de les màquines de 
fabricació i els costos que això suposa. Un 
dels avantatges de la impressió 3D és que no 
només es competeix en millors condicions, 
sinó que no hi ha límits de disseny, formes 
i textures. 

— Fabricació compacta i portàtil: la produc-
ció industrial necessita màquines molt pesa-
des i de dimensions molt grans en compara-
ció amb el que fabriquen. Les impressores 
3D poden fabricar objectes gairebé tan grans 
com elles mateixes, i això implica menys ne-
cessitat d’espai, més mobilitat i una optimit-
zació de la capacitat de producció.

— menys material de rebuig: en molts pro-
cessos de fabricació tradicional es malgasta 
un tant per cent molt elevat de material. Amb 
la impressió en 3D, el material de rebuig és 
mínim, i això ens proporciona menys costos i 
un benefici per al medi ambient.

— més possibilitats: la fabricació tradicio-
nal talla, comprimeix, fon, estira i perfora 
tota mena de materials. Però aquestes tècni-
ques limiten molt la possibilitat de barrejar 
materials. La impressió en 3D té la possibili-
tat de barrejar materials en diferents propor-
cions i permet imprimir en infinites varietats 
de materials.

— rèpliques exactes: la tecnologia d’esca-
neig i les impressores en 3D permetran cada 
vegada més fer rèpliques exactes d’objectes 
existents. La fabricació tradicional es veu li-
mitada pel mateix procés de fabricació a l’ho-
ra de fer còpies d’objectes. n

Conferència  
a ENgINyErS BCN

Prototipatge i 

fabricació ràpida

La Comissió de Qualitat i Innova-
ció organitza el 17 d’octubre una 
conferència, a càrrec del director 
general de la Fundació CIM, Felip 
Fenollosa, que abordarà la tecno-
logia de la impressió en 3D i com 
les empreses la utilitzen per inno-
var els seus productes.

Fenollosa exposarà al Tecno-
espai la raó de ser d’aquesta tec-
nologia que, tot i que ja té més 
d’una dècada de recorregut i im-
plantació, encara no ha revelat tot 
el seu potencial. A continuació, 
mostrarà en què consisteix i com 
totes les màquines que la utilit-
zen treballen sota la metodologia 
de superposició de capes. També 
distingirà la utilització del proto-
tipatge ràpid: l’ús segons la fase 
en el procés de desenvolupament 
de productes, l’ús segons el de-
partament de l’empresa implicat i 
l’ús segons el sector industrial en 
què s’aplica. S’aprofitarà l’expo-
sició d’aquests criteris per intro-
duir detalls sobre els aparells que 
es comericalitzen. Una mostra de 
les empreses i tecnologies que 
es poden trobar al mercat clou-
rà la sessió. Els assistents  
rebran pautes sobre on 
obtenir informació per 
mantenir-se actualit-
zat sobre aquesta tec-
nologia en evolució 
constant. n

Llum Four 
Season, del 
dissenyador 
Jordi milà, 
fabricat amb 
la tècnica del 
prototipatge 
(impressió 
en 3D).

17 

   octubre

La conferència es farà el 17  
d’octubre, a les 19 h, al Tecnoespai. 
Més informació al web  
www.enginyersbcn.cat



SOSTENIBILITAT

Cadaqués posa a prova  
el reciclatge d’envasos
80.000 unitats recuperades en dos mesos i mig

Cadaqués va ser l’escenari de la primera prova pilot a Catalunya del nou sistema de dipòsit, 
devolució i retorn (sddr) d’envasos de begudes. l’experiència al municipi empordanès 
es va completar —entre el 15 d’abril i el 30 de juny— amb èxit, però ara caldrà veure si 
aquest nou model de gestió de residus és viable i rendible al conjunt del país.

JOAQUIm ELCACHO l comunicaciencia.cat
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La prova pilot del nou siste-
ma de recollida d’envasos de 
begudes d’un sol ús portada 
a terme durant dos mesos i 
mig a Cadaqués, ha acon-
seguit recuperar gairebé 
90.000 envasos (78.697 dels 
quals dins del període de 
prova). Les dades de recolli-
da selectiva prèvies a l’inici 
d’aquesta prova indiquen 
que en aquest municipi no-
més s’aconseguia reciclar el 
20 % dels residus d’envasos 
d’un sol ús que es posaven 
al mercat i que, per tant, du-
rant aquest període s’hauria 
evitat que uns 64.000 enva-
sos anessin a parar a aboca-
dors o incineració, segons 
el balanç de la Fundació 
Retorna, entitat impulsora 
d’aquest assaig juntament 
amb l’Ajuntament de Cada-
qués i l’Agència de Residus 
de Catalunya.

La valoració de les enti-
tats organitzadores ha estat 
molt positiva, en especial 
per la col·laboració dels co-
merciants i els ciutadans, 
però caldran encara molts 
més estudis per determinar 
la viabilitat tècnica i econò-
mica de la seva implantació 
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a gran escala. La proposta 
de posar en marxa l’SDDR 
per a envasos de begudes 
a Catalunya i al conjunt 
de l’Estat ha provocat una 
forta oposició per part d’al-
guns sectors de fabricants, 
envasadors i distribuïdors 

de begudes, contraris a 
modificar el sistema actual 
de recollida selectiva basat 
en el pagament d’un petita 
quantitat per cada envàs 
que es posa en el mercat i 
l’ús d’aquests diners en el 
finançament del sistema 

màquina 
automàtica 
de retorn 
d’envasos 
instal·lada 
a Cadaqués. 
El sistema 
permet la 
recuperació 
en millors 
condicions 
per al 
reciclatge 
posterior. 

El sistema de retorn d’envasos 
de begudes a Alemanya s’acosta     
al 99 % després de 10 anys 
de funcionament 
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integrat de recollida (conte-
nidors de colors). La causa 
principal d’aquesta oposició 
és, en opinió d’aquests sec-
tors, l’elevat cost de la im-
plantació del nou sistema.

Els impulsors de l’SDDR, 
per contra, consideren que 
el sistema dipòsit permetria 
arribar gairebé al 100 % 
en l’efectivitat del procés 
de recollida d’aquests tipus 
d’envasos i en el reciclatge 
dels seus materials. Com a 
exemple del model, la Fun-
dació Retorna presenta l’ex-
periència d’Alemanya, que 
s’acosta al 99 % de recollida 
de residus d’envasos de be-
gudes després de 10 anys de 
funcionament del sistema.

rETOrN ALS ANyS 80, 
AmB SOFISTICACIó
El nou projecte d’SDDR 
seguiria un procediment 
molt similar al que s’havia 
fet servir en alguns sec-
tors comercials a Catalunya 
fins als anys 80. Els consu-
midors han de deixar una 
petita quantitat en dipòsit 
quan compren, per exem-
ple, una ampolla de cervesa 
i recuperen aquesta quanti-
tat quan retornen l’envàs al 
punt de venda. La principal 
diferència respecte a fa tres 
dècades és que ara seria 
necessari un sistema més 
sofisticat per recollir, iden-
tificar i reciclar els envasos 
pels quals s’ha pagat el di-
pòsit, en especial per evitar 
fraus. Aquesta sofisticació 
inclouria en alguns casos 
la compra, per part dels dis-
tribuïdors o botiguers, de 
màquines que puguin iden-
tificar i classificar automà-
ticament els envasos amb 
dipòsit. El nou SDDR és 
relativament complex i no 
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substitueix sinó que com-
plementa el sistema de reco-
llida actual, però més d’una 

   
Catalunya recupera envasos 
com els que més a Europa

El sistema actual de recollida d’envasos i embalatges 
a través del contenidor groc (blau per a cartró i pa-
per) va aconseguir l’any passat reciclar 224.500 tones 
d’aquests materials usats, equivalent al 82,7 % dels 
envasos i embalatges posats al mercat sota el control 
del sistema que gestiona l’organització Ecoembes, se-
gons les dades presentades al juliol per aquesta entitat 
i l’Agència de Residus de Catalunya. Les xifres de 2012 
situen Catalunya en un nivell comparable al dels tres 
països de la Unió Europea on es recull un percentatge 
més alt d’envasos que es reciclen (Bèlgica, la República 
Txeca i Alemanya). En el conjunt de l’Estat espanyol, la 
proporció entre envasos i embalatges posats al mercat 
i materials recollits pel sistema va ser del 70,3 %, és a 
dir, més de 12 punts per sota que Catalunya. n

I vosaltres, què n’opineu? 
Podeu votar en l’enquesta: Creieu que el sistema de dipòsit i retorn d’envasos pot millorar                    
el reciclatge a Catalunya? www.enginyers.cat 

Primeres màquines de recollida 
a l’Hospital de Bellvitge

L’empresa Cialven, adjudicatària del servei de vending 
a l’Hospital de Bellvitge, va posar en funcionament el 
passat mes de juny en aquest centre sanitari les prime-
res màquines de retorn d’envasos, un sistema innovador 
que es podria anar estenent a altres edificis públics de 
Catalunya els pròxims anys. 

Durant l’acte de presentació, el director de l’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tort, va 
recordar que un centre com l’Hospital de Bellvitge té 
una població flotant de 20.000 persones cada dia i, en 
conseqüència, posar en marxa un sistema per al retorn 
dels envasos pot fomentar l’hàbit de reciclar entre la po-
blació. Tort va destacar que la iniciativa de Cialven, “és 
un exemple de bones pràctiques del sector privat”. L’ex-
periència a Bellvitge mostra que “és possible que el món 
econòmic i el medi ambient s’entenguin”, va indicar el 
director de l’ARC. n

I A MéS

vintena de països o regions 
de tot el món l’han posat en 
marxa amb èxit. n
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Una central d’energia en cada edifici
La certificació d’eficiència energètica és un primer pas

disseny, aïllament tèrmic, confort, reducció de la contaminació acústica, protecció, generació 
i estalvi d’energia són algunes de les característiques dels anomenats smart buildings (edificis 
intel·ligents). els habitatges del futur tenen estructures intel·ligents, incorporen tecnologies de 
gestió per integrar-los dins les smart cities i sobretot són energèticament sostenibles.

ANNA CArrIó l text

Jeremy Rifkin, president de 
la Foundation of Economic 
Trends i assessor de diver-
sos governs, en el darrer 
Sabadell Smart Congress va 
assegurar que ens enfron-
tem a una disjuntiva histò-
rica: “o generem una nova 
revolució industrial o cor-
rem el risc de desaparèixer 
a causa del canvi climàtic i 
la fi de l’era del petroli”. La 
relació que s’estableix entre 
tecnologia i comunicació 
permet una nova etapa ba-
sada en l’aprofitament de les 
energies verdes d’una forma 
distributiva. “És essencial 
convertir els edificis en pe-
tites centrals productores 
d’energia”, sosté Rifkin.

Des que Barcelona va 
acollir el Primer Congrés 
Mundial d’Smart Cities, ha 
esdevingut capital de les 
smart cities, concepte que 
engloba tots els aspectes 
funcionals d’una ciutat, des 
de la perspectiva de la soste-
nibilitat i l’eficiència energè-
tica, passant per la mobilitat 
i el transport, la planificació 
urbanística, l’ús de les TIC, 
el medi ambient i, fins i tot, 

INNOVACIÓ

aspectes socials i de convi-
vència. Malgrat que Espa-
nya ha perdut pistonada 
des de l’any 2010 a causa 
de la crisi i les retallades en 
inversió pública i privada, 
els experts creuen que la ne-
cessitat de reduir despeses 
contribuirà a l’expansió de 
la ciutat intel·ligent.

40 % mENyS DE CONSUm 
EN EDIFICIS SmArT
Les necessitats energèti-
ques de les smart cities 
passen per adaptar-ne les 
construccions i dotar-les de 

certa autonomia energètica 
per tal d’estalviar en emis-
sions de gasos i en consum 
energètic. 

Des del passat 1 de juny 
ja és obligatori disposar 
del certificat energètic per 
a edificis o habitatges que 
es venguin o es lloguin, i 
per a edificis públics de 
més de 500 m2. Aquesta 
etiqueta proporciona in-
formació útil sobre el com-
portament energètic de 
l’immoble. Els nous edificis 
smart que s’estan desenvo-
lupant actualment perme-
ten un estalvi de despesa 
energètica de fins al 40 % 
gràcies a la instal·lació 
de sistemes de climatit-
zació centralitzats per 
tot l’edifici, com sistemes 
de microcogeneració o 
bombes de calor, més efi-
cients que múltiples cal-
deres individuals a cada 
llar per exemple; però 
encara hi ha molta fei-
na a fer per adaptar les 
nostres construccions 
a la Directiva europea 
2010/31/UE d’eficièn-
cia energètica. n

Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

ETIQUETA

 

Municipi

C.P.

REGISTRE    

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE
ESPAÑA

Adreça

Tipus d’edifcis

C. Autònoma

Imatge de la nova 
etiqueta de certificació 
energètica d’edificis.



en un procés de disseny integrat en la construcció hi intervenen diverses especialitats i disci-
plines per tal de prendre decisions conjuntes basades en una visió d’entesa global del projec-
te, per assolir uns objectius mediambientals i socials ben definits que també tenen en compte 
la viabilitat econòmica i temporal. aquest procés és una realitat a l’ecoedifici de lavola. 

ALFONS NòrIA l Àrea d’enginyeria de lavola, empresa de serveis per a la sostenibilitat integral. Col·legiat número 10.756

L’Ecoedifici de Lavola 
Un exemple d’edificació eficient i de disseny integrat

La fusió del projecte arqui-
tectònic i del projecte d’en-
ginyeria de l’Ecoedifici de 
Lavola, elaborat per engi-
nyers de la mateixa empre-
sa, ha permès dissenyar un 
edifici d’acord amb les ne-
cessitats de l’organització i 
amb criteris de sostenibili-
tat. Aquests criteris són:

n La tria de materials 
i d’instal·lacions per 
tal que l’Ecoedifici con-
sumeixi menys recur-
sos —materials, aigua 
i energia— i generi 
menys residus durant 
tot el cicle de vida: edi-
ficació, ús i funciona-
ment i deconstrucció.
n La integració en l’en-
torn urbà existent, en 
aquest cas un solar 
urbà rectangular en-
voltat d’edificis.
n L’adaptació a la cli-
matologia local.
n La concepció d’un 
espai flexible que per-
meti la relació fàcil en-
tre els llocs de treball i 
l’adaptabilitat als can-
vis organitzatius.

Gràcies a una col·laboració 
estreta entre els membres de 
l’equip de disseny, fou possi-
ble que l’Ecoedifici obtingu-
és diversos reconeixements, 
entre els quals destaca la 
Certificació LEED-EB (Exis-
ting Buildings) en la cate-
goria GOLD, l’any 2010, i el 
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L’Ecoedifici 
va merèixer 
el premi a la 
Sostenibilitat 
d’Enginyers 
BCN 2004 

ARTICLE TèCNIC

L’Ecoedifici, 
situat a 
manlleu,  
acull les 
oficines de 
Lavola.
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premi a la Sostenibilitat per 
a projectes professionals del 
Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics i Industrials de Barce-
lona, l’any 2004, entre al-
tres mencions. 

ECOSOLUCIONS, DELS 
ESTUDIS A LA rEALITAT
Les diverses ecosolucions 
aplicades (vegeu quadre de 
peu de pàgina) han permès 
que l’Ecoedifici hagi estalviat 
energia i emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle, al ma-
teix temps que compleix les 
funcions necessàries per a 
les persones que hi treballen.

Dipòsit de recuperació de 
l’aigua de pluja i aixetes 
eficients
El dipòsit permet un autoa-
bastament d’entre el 27 i el 
47 % de les necessitats totals 
de l’edifici. Les aixetes de 
baix cabal d’aigua als banys 

Ecosolucions d’enginyeria:
—   Aprofitament d’aigües pluvials.
—   Instal·lació de sanitaris i aixetes 

de baix consum d’aigua.
—   Sistema de control centralitzat 

de les instal·lacions elèctriques 
i de climatització.

—   Ús de refrigerants ecològics.
—   Aprofitament de l’aire escalfat 

per a l’hivernacle.
—   Il·luminació d’alta eficiència 

(etiqueta A de la UE).
—   Ascensor de baix consum.
—   Control d’il·luminació individual 

per a cada usuari.

Disseny i arquitectura

La coberta vegetal 
de l’Ecoedifici millora 
la climatització 
passiva i redueix 
l’efecte illa de calor. 

permeten estalviar aigua 
potable en un 20 % respecte 
d’un edifici convencional.

Tria ambiental del sistema 
de climatització
Es va dur a terme un estudi 
d’alternatives per tal d’esco-
llir el sistema més eficient i 
més adaptat a la climatolo-
gia de la zona, amb tempera-
tures extremes i boira. 

A l’hivern, es va optar 
per un sistema de calefac-
ció per terra radiant amb 
aigua calenta a uns 40 ºC 
mitjançant una caldera de 
condensació, que permet un 
estalvi del 40 % de gas natu-
ral respecte d’un edifici d’ofi-
cines convencional. A l’estiu, 
s’aprofita el terra radiant per 
passar aigua a uns 17 ºC ge-
nerada en una planta refreda-
dora d’alt rendiment, amb un 
estalvi mínim d’un 8 % d’elec-
tricitat i aire condicionat. 

Per tal de minimitzar el 
consum energètic, s’han 
introduït diversos sistemes 
d’estalvi d’energia:

  — preescalfament de l’ai-
re d’aportació higiènica a 
partir de l’escalfor acon-
seguida de l’hivernacle;
— estalvi en la renovació 
de l’aire gràcies a la in-
corporació d’un sensor 
de qualitat ambiental;
— estalvi energètic pel 
control solar de la façana 
oest, mitjançant l’aplica-
ció de persianes mallor-
quines comandades;
 — control centralitzat de 
cada una de les àrees cli-
matitzades amb control 
sobre diverses tempera-
tures i horaris d’ocupa-
ció de les oficines;
— disseny bioclimàtic 
per tal de refrigerar l’edi-
fici i estalviar el màxim 
consum elèctric.

Ecosolucions arquitectòniques:
—  Coberta vegetal amb plantes 

autòctones i de baix consum 
d’aigua.

—  Façana ventilada i sistema d’edi-
ficació en sec.

—  Reducció de la pol·lució interior.
—  Aïllament natural.
—  Fustes certificades.
—  Pintures ecològiques de base 

aquosa.
—  Hivernacle sonoreductor.
—  Nius artificials.
—  Climatització passiva i control 

solar a la façana.

—   Instal·lació solar fotovoltaica per 
a la producció d’electricitat.

—  Captadors solars per a la produc-
ció d’aigua calenta sanitària.

—  Circuits lliures al 100 % de PVC 
i coles.

—   Aprofitament de l’escalfor de 
l’aire d’evacuació.

—  Aportació d’aire higiènic en fun-
ció de la qualitat ambiental.

—  Seguiment del CO
2 en els espais 

climatitzats.
—  Monitorització i gestió del con-

sum d’aigua i energia.
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Coberta vegetal
Aquesta solució va perme-
tre l’aprofitament del sòl 
agrícola preexistent al so-
lar, que aconsegueix una es-
tabilitat tèrmica que millo-
ra la climatització passiva 
de l’edifici i la reducció de 
l’efecte illa de calor.

Façana ventilada i amb 
control solar i ús de prefa-
bricats
Es va dissenyar una façana 
ventilada formada per una 
cambra d’aire entre l’aca-
bat exterior i el parament 

de tancament. A les parets 
on l’orientació provoca un 
sobreescalfament a l’estiu, 
s’hi aplica aquest sistema 
per incrementar l’aïllament 
de l’edifici. El tractament 
especial de les orientacions 
permet que la façana sud 
tingui un hivernacle sono-
reductor i la façana oest, 
obertures de balcons orien-
tats al sud amb persianes 
corredisses exteriors, que 
permeten captar al màxim 
la llum del sol i reduir les 
necessitats de refrigeració 
i d’il·luminació. Els tanca-

ments amb prefabricats de 
formigó permeten la cons-
trucció en sec i eviten el 
trasllat i la manipulació 
d’aigua i materials al solar 
i el retall de  sobrants i re-
sidus.

Hivernacle sonoreductor i 
control del soroll interior
La façana sud disposa d’un 
hivernacle amb un volum 
vidriat de 76 m3 que pre-
escalfa l’aire d’aportació 
higiènica a l’hivern abans 
de vehicular-lo a través del 
climatitzador; d’aquesta ma-
nera s’estalvia l’escalfament 
previ. L’estructura actua 
com a espai reductor del so-
roll del pas de vehicles per 
l’avinguda, una de les més 
denses de la població.

Ús d’il·luminació eficient   
i ascensor de baix consum
La il·luminació d’alta efici-
ència redueix en un 40 % 
el consum d’electricitat en 
comparació amb un sistema 
d’il·luminació convencional. 
Els sistemes d’encesa estan 
sectoritzats i s’utilitzen de-
tectors de presència als es-
pais d’ús esporàdic. L’ascen-
sor de baix consum permet 
un estalvi d’un 30 % respec-
te d’un ascensor hidràulic.

Aïllament natural
Els tractaments exteriors 
amb aïllant de llana de roca 
de 15 cm, amb fusta tracta-
da i plaques de cartó guix, 
juntament amb la façana 
ventilada assoleixen un coe-
ficient de transmissió de ca-
lor amb l’exterior molt baix, 
amb la reducció de pèrdues 
energètiques per tancament 

L’adapció a les 
millors solucions: 
l’Ecoedifici va 
incorporar des 
de la concepció 
les ecosolucions 
d’enginyeria 
i d’arquitectura, 
que es van 
combinar 
per assolir un 
edifici eficient

—  Il·luminació natural i vistes ex-
teriors per als espais regular-
ment ocupats.

—  Instal·lació de plaques de fals 
sostre sonoreductores.

—  Assignació d’espai per a la re-
collida i emmagatzematge de 
materials per reciclar.

—  Instal·lació d’aparcaments de bici-
cletes per fomentar-ne l’ús. n
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en un 74 % respecte d’un 
edifici convencional. Els 
tancaments interiors amb 
llana de roca d’alta densitat 
eviten la pèrdua d’aïllament 
amb el pas del temps i l’alli-
berament de gasos perjudi-
cials per a la capa d’ozó com 
ara els CFC o HCFC.

Captadors solars tèrmics   
i planta fotovoltaica
Es disposa d’un seguit de 
plaques solars tèrmiques 
per complementar la pro-
ducció d’aigua calenta sani-
tària. Les plaques permeten 
estalviar un 60 % de la calor, 
generada per una caldera de 
gas natural mural.

A més, van instal·lar-se 
plaques solars per a la pro-

a tot el cicle de vida de l’Eco-
edifici: disseny, promoció, 
edificació, posada en funcio-
nament, ús i deconstrucció.

La selecció dels criteris 
més adequats per a una edi-
ficació eficient i econòmi-
cament viable ha permès la 
creació d’una metodologia 
pròpia exportable a qualsevol 
tipus d’edifici, que permet, 
a més, treballar-hi constant-
ment gràcies a la monitorit-
zació i gestió dels consums, 
per assolir millores contínu-
es en l’eficiència i l’ús. n

ducció i venda d’electricitat 
a la xarxa, amb un total de 
setze panells policristal·lins 
amb procés productiu ener-
gèticament poc intensiu que 
generen un 15 % del con-
sum elèctric de l’Ecoedifici 
i que eviten l’emissió anual 
de 4.683 kg de CO2.

ESTALVI ENErgÈTIC, 
mENyS EmISSIONS 
I mILLOrA CONTíNUA
En definitiva, podem dir 
que el disseny i edificació 
de l’edifici han estat pensats 
per les persones que utilit-
zaran l’espai i també d’acord 
amb l’entorn on es troba. 
Per aquest motiu, s’han 
adoptat diverses solucions 
ambientalment eficients per 

L’Ecoedifici es pot visitar 
durant tot l’any. Més informació:
ecoedifici@lavola.com 
938 515 055.

Estalvis assolits respecte a un edifici de disseny i construcció convencional. Any 2012

Edifici 
convencional*

Ecoedifici

ENErgIA

AIgUA

Consum d’energia no 
renovable (kWh/any)

Producció d’energia 
renovable (kWh/any)

Balanç d’un edifici 
de 1.432 m2

Balanç
(kWh/m2/any)

Equivalent en tones 
de CO2 emeses

Aigua total 
consumida (m2)

Litres/persona/dia
(62 persones i 365 dies)

* Aquestes dades provenen de les auditories que ha elaborat Lavola en edificis d’ús similar.

225.841

4.774

Energia elèctrica 84.434
Gas natural 72.278

156.713
El 59 % d’energia elèctrica respon 
als sistemes informàtics.

La producció fotovoltaica ha 
representat un 3,05 % del consum 
elèctric total. 

  225.841
Equip informàtic 
42.246 kWh 

151.939

157,71

61,23

106,10

38,47

-32,72 %
que en un edifici convencional

S’han deixat d’emetre

22,76 tn de CO2

L’estalvi en el consum 
total d’aigua ha estat del 

-47,02 %

484,32
 

256,57

21,53 11,41
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El certificat d’eficiència energètica 
dels edificis: infraccions i sancions

El Reial decret 235/2013 
tipifica el règim sancio-
nador de forma molt ge-
nèrica en l’article 18: in-
dica que l’incompliment 
de qualsevol dels pre-
ceptes del procediment 
bàsic enunciat al Regla-
ment es considerarà, en 
tot cas, una infracció i que 
se sancionarà d’acord 
amb el que disposin les 
normes de rang legal 
que calgui aplicar. Així 
mateix, també indica que 
l’incompliment dels pre-
ceptes que puguin afec-
tar els consumidors se 
sancionarà d’acord amb 
la Llei general de defensa 
dels consumidors i usua-
ris (RDL 1/2007).

INFrACCIONS I 
SANCIONS AL DETALL
No obstant això, al juny 
de 2013 es va aprovar la 
Llei 8/2013, de rehabili-
tació, regeneració i re-
novació urbanes. En les 
disposicions addicionals 
3a. i 4a., aquesta llei re-
gula amb més detall el 
que es consideren infrac-
cions administratives en 
matèria de certificació 
energètica, així com les 
sancions, sense perjudici 
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d’altres responsabilitats 
civils, penals o d’un al-
tre ordre en què es pu-
gui concórrer. 

n Les infraccions es 
divideixen en lleus, 
greus i molt greus.
n Les sancions oscil-
len entre els 300 eu-
ros per a les infracci-
ons lleus i els 6.000 
euros per a les greus. 

A partir d’aquí, és l’Ad-
ministració l’encarrega-
da de vetllar pel compli-
ment de la normativa i 
aplicar les corresponents 
sancions. n

De les infraccions greus, entre d’altres, es recullen 
les següents:

—- Actuar com a tècnic certificador sense reunir 
els requisits legalment exigibles per ser-ho.

— Fer publicitat, en la venda o lloguer, d’una 
qualificació d’eficiència energètica que no esti-
gui basada en un certificat en vigor degudament 
registrat. n

Fer-se passar per tècnic i falsificar 
la qualificació, els més castigats

La dada

6.000 euros
és la màxima sanció que 
preveu la llei 8/2013 per les 
infraccions tipificades com a 
molt greus. n

DAVID JIméNEz l Cap dels serveis tècnics d’enginyers bCn
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Curs sobre el nou Reglament d’infraestructures 
de telecomunicacions en edificis

En data 29 de juliol d’en-
guany, el Consell de Col-
legis d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya 
(CCETIC) va rebre una co-
municació de la Direcció Ge-
neral de Qualitat Ambiental 
del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya on 
es notificava el tràmit d’au-
diència als efectes de poder 
presentar les al·legacions 
oportunes al Projecte de 
decret sobre les entitats 
col·laboradores de medi am-
bient. Aquest projecte de de-
cret té la finalitat de regular 
les entitats del sector.

Un cop el CCETIC va 
examinar el text normatiu, 
es van presentar un total 
de sis al·legacions, que fi-
nalment es van tramitar 

La publicació del reial decret 
llei 1/98 ha marcat una fita 
important en l’activitat de 
professionals com els engi-
nyers tècnics, ja que ha obert 
un camp d’actuació en matè-
ria d’infraestructures de tele-
comunicacions en edificis.

Enginyers BCN organitza 
un curs en línia sobre el nou 
Reglament d’infraestruc-

davant la Generalitat el 
passat 29/08/2013. Les sis 
al·legacions feien referència 
als aspectes següents:

— Necessitat d’habili-
tació específica per a cada 
àrea concreta, tant per a la 
comprovació inicial i periò-
dica com per al mostreig i 
anàlisi d’emissions, on l’en-
titat col·laboradora hagi 
d’intervenir. 

— Dels requisits gene-
rals d’habilitació i, més 
concretament, la indeter-
minació jurídica que es pot 
generar sobre determinades 
definicions del text legal, i 
sobre la qualificació tècnica 
del personal que conforma 
cada àrea d’intervenció de 
l’entitat.

— Supressió de determi-
nades exigències quant als 

tures de telecomunicacions 
en edificis amb l’objectiu 
d’oferir una visió general 
d’aquesta normativa. 

ImPULS LABOrAL 
L’obligatorietat definida en 
aquest Decret llei d’un pro-
jecte tècnic per tal d’aconse-
guir la llicència d’obres és un 
impuls laboral per als engi-
nyers, ja que poden elaborar 

requisits de l’assegurança 
de responsabilitat civil exi-
gida a aquestes entitats.

— Supervisió de les enti-
tats col·laboradores i el seu 
funcionament pel que fa a:

n aixecament d’actes 
de control,
n necessitat de regula-
ció de la comunicació 
amb l’Administració 
de les incidències de-
tectades.
— Canvi de denominació 

de determinades entitats.

El text també recollia algu-
na correcció d’errors mate-
rials detectats al text legal.

Un cop enviat l’escrit, cal 
esperar que les al·legacions 
formulades per millorar el 
Projecte de decret siguin 
acceptades. n

i dirigir projectes en el camp 
de les telecomunicacions.

El curs en línia, impartit 
pel professor de la UPC Jo-
sep M. Jové, enginyer tèc-
nic de telecomunicacions i 
enginyer electrònic, s’inicia 
el 14 d’octubre i té una du-
rada de 25 hores. n

La regulació de les entitats col·laboradores de medi ambient

Els col·legis d’enginyeria proposen millores al decret

DAVID JIméNEz l Cap dels serveis tècnics d’enginyers bCn

Més informació i inscripcions a 
www.enginyersbcn.cat/agenda
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Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - Tel. 93 414 36 00
www.mgc.es | e-mail: mgc@mgc.es

assistència sanitària | indemnització salut | vida i accidents

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat.

No volia sorpreses.

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

Tot ben cobert i a un bon preu.

la nostra raó
de ser ets tu

Formació
Com es pot accedir a un curs bonificat?

Les empreses que cotitzen 
a la Seguretat Social dispo-
sen d’un crèdit per a la bo-
nificació de la formació que 
permet als treballadors rea-
litzar cursos subvencionats.
 
El crèdit, que s’ha de renovar 
anualment ja que no és acu-
mulable d’un any per a l’al-
tre, permet a l’empresa dur 
a terme accions formatives 
dirigides a la millora de la 
qualitat de les competències 
professionals dels seus tre-
balladors.Tots els cursos im-
partits pel Col·legi, de més de 
6 hores, són bonificables. Per 

tal de gestionar la bonificació, 
cal contactar amb el Departa-
ment de Formació i Comu-
nicació del Col·legi després 
d’inscriure’s al curs. El De-
partament us informarà dels 
passos a seguir i del funcio-
nament de les bonificacions. n

Podeu consultar la informació 
a l’apartat del web: 
www.enginyersbcn.cat/
serveis-col·legiats/formacio/ 
formacio-bonificada
Trobareu l’agenda d’activitats 
completa a: 
www.enginyersbcn.cat/agenda

Cinc requisits mínims
Per realitzar cursos subvencionats a la Fundació tripartita cal:
— ser un treballador assalariat o en règim assimilat (casella 521 del tC1); 
— realitzar les gestions de bonificació pertinents com a mínim 10 dies hàbils 

abans de l’inici del curs;
— assistir a un mínim del 75 % del curs; 
— els cursos subvencionats han de tenir un mínim de 6 hores lectives. n
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Escola d’Enginyeria d’Igualada

EL qüESTIONARIUn espai per a cada acte

una conferència, un curs de formació, una jornada tècnica, 
una presentació de producte, una roda de premsa, una reu-
nió d’empresa, una exposició... el servei de lloguer d’espais 
d’enginyers bCn disposa d’un ampli ventall d’opcions per-
què col·legiats i professionals trobin l’espai que necessiten. 

Seu col·legial 
(Carrer de Consell de Cent, 365)

Tecnoespai 
(Carrer de Bailèn, 68)

— sala d’actes de 160 m2 i capacitat 
per a 108 persones.

— aula de 33 m2 i capacitat per a 24 
persones amb taula i 35 sense.

— terrassa per a coffee breaks i ac-
tes socials de 90 m2 amb capacitat 
per a 110 persones. 

110

— sala d’exposicions de 61 m2.
— Quatre aules d’entre 29 i 40 m2 i 

capacitat de 15 a 40 persones. les 
aules es poden unir.
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— espai @, de 32 m2, 
equipat amb 

   10 ordinadors de 
sobretaula. 

40
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Tecnoworking 
(Passeig de gràcia, 50)

— 12 espais de treball compartit.
— despatxos i sales de reunions.
— espais per a microempreses equipats 

amb microfonia i altres serveis.

— sala de juntes per a 
12 persones.

— sala de reunions per 
a 4 persones. 

12
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s 
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Legislació i contaminació acústica

Condemna penal a titulars d’un bar per sorolls

Al maig de 2013, el Tribu-
nal Suprem va ratificar una 
sentència d’instància que 
condemnava els titulars 
d’un bar per un delicte con-
tra els recursos naturals i el 
medi ambient, atesa la con-
taminació acústica que eme-
tia l’activitat, que consistia 
en un volum notòriament 
excessiu en horari nocturn 
que ocasionava sorolls in-
tolerables a l’interior de les 
cases d’alguns veïns, ja que 
en ocasions superava en 6 dB 
de dia i fins a 16 dB de nit els 
límits permesos.

IgNOrAr LES mESUrES 
DE COrrECCIó Té PrEU 
Malgrat conèixer les greus 
molèsties que ocasionaven 
contínuament als veïns per 
les denúncies existents, les 
reiterades visites dels funci-
onaris de policia, les ordres 
expresses de l’Ajuntament 
de correcció i, fins i tot, de 
suspensió de l’activitat, així 
com la clausura dels apa-
rells de música amb precin-
te, els condemnats tornaven 
a connectar la música des-
prés de les actuacions poli-
cials, trencaven precintes i 
efectuaven actuacions alter-
natives per a la prossecució 
de la causació del fet conta-
minant, és a dir, un soroll 
que superava amb escreix 
les mides considerades com 
a emissió permesa.

Enginyers 
BCN posa
a disposició 
dels 
col·legiats 
autoritzats 
un servei 
de lloguer 
d’aparells 
de mesura 
com ara el 
sonòmetre 
2250 de Brüel 
& Kjaer. 

La sentència judicial recor-
da que la contaminació acús-
tica pot afectar els drets fona-
mentals a la integritat física 
i moral, el dret a la intimitat 
personal i familiar i el dret a la 
inviolabilitat del domicili.

El Tribunal Suprem des-
estima el recurs de cassació 
interposat pels condemnats 
i ratifica la pena de qua-
tre anys i un dia de presó, i 
d’inhabilitació especial per 
a l’exercici de la professió o 
ofici relacionat amb l’explo-
tació de negocis d’hostaleria 
i esbarjo que requereixin lli-
cència per emetre enregistra-
ments de música o música en 
directe pel mateix període. n

La contaminació acústica afecta 
drets fonamentals com ara el dret    
a la intimitat personal i familiar      
i el de la inviolabilitat del domicili

JOrDI BArrIL l departament de serveis Jurídics d’enginyers bCn
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PREGUNTES FREqüENTS

Instal·lacions sotmeses al règim de revisions
o inspeccions periòdiques

Quin procediment cal seguir 
per a la inscripció d’instal·lacions 
frigorífiques existents?

En data 4 de març, la Direcció general 
d’Energia, mines i Seguretat Industrial 
(DgEmSI) va publicar la Instrucció 3/2013, 
per la qual s’aproven els procediments 
d’actuació dels organismes de control en 
l’àmbit reglamentari de les instal·lacions 
frigorífiques. 

En aquesta instrucció i, més concretament, 
al punt 15, s’estipula el procediment d’ins-
cripció d’aquelles instal·lacions amb anti-
guitat anterior a la data d’entrada en vigor 
del Reglament de seguretat per a instal-
lacions frigorífiques (RSIF) – RD 138/2011, 
el 8 de setembre de 2011, que d’acord amb 
la reglamentació vigent siguin objecte de re-
visions periòdiques obligatòries (nivell 1) o 
d’inspecció periòdica (nivell 2) i no puguin 
justificar la seva legalització o inscripció i, 
per tant, no se’ls pugui emetre el butlletí de 
revisió o l’acta d’inspecció amb qualificació 
de resultat favorable únicament per aquest 
motiu.

Per a aquestes casuístiques, la instrucció 
preveu un procediment diferenciat en fun-
ció del tipus d’instal·lació:

— Instal·lacions de nivell 1
Cal presentar davant l’Organisme de 
Control (OC), una memòria tècnica 
simplificada (MTS), en la qual es des-
crigui la instal·lació frigorífica (IF), 
signada per l’empresa frigorista o bé 
per un tècnic titulat competent, amb 

els continguts mínims fixats a l’an-
nex 7 d’aquesta mateixa Instrucció. 
Aquesta MTS ha d’anar acompanyada 
de la resta de documentació consignada 
en el mateix punt 15 de la instrucció. 

Un cop comprovada la documen-
tació, l’OC pot emetre el certificat 
d’inscripció i reconeixement de la 
instal·lació frigorífica per manca 
d’antecedents (model IF-13.2). 

— Instal·lacions de nivell 2
Cal presentar davant l’OC un projecte 
tècnic simplificat (PTS) en el qual es 
descrigui la IF i que només pot anar 
signat per un tècnic titulat compe-
tent, amb els continguts mínims que 
novament estan fixats a l’annex 7 de 
la Instrucció. Aquest PTS també ha 
d’anar acompanyat de la resta de do-
cumentació que consigna el mateix 
punt 15 de la Instrucció. 

L’OC ha d’incorporar aquesta docu-
mentació a l’expedient corresponent 
de la inspecció periòdica realitzada 
sense defectes de seguretat, i ha de 
remetre al titular de la instal·lació 
la certificació d’inscripció i reconei-
xement de la instal·lació per manca 
d’antecedents (model IF-13.2).

A partir d’aquest moment, l’OC pot estendre 
al titular la corresponent acta d’inspecció 
periòdica amb qualificació ‘favorable’. n

trobareu les consultes més freqüents que rep el servei d’orientació tècnica d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat
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Blanquers amb passat, 
present i molt de futur
Curtidos Badia, SA
anomenats ‘blanquers’ o ‘adobers’, els que transformen la pell crua en un producte útil per 
a la indústria gaudeixen de tradició centenària a casa nostra. Curtidos badia fa més d’un 
segle que brega en el sector, i proveeix material d’alta qualitat a firmes de moda de primera 
línia mundial. Ho fa des d’una òptica innovadora: la sostenibilitat i la cooperació.

Més enllà del fet industri-
al i productiu, el sector de 
l’adoberia pot enfocar-se des 
d’una òptica poc usual que 
Xavier Badia, gerent de la 
centenària Curtidos Badia, 
reivindica amb vehemència: 
“Els blanquers reciclem un 
subproducte de la indústria 
càrnia, donem valor afegit a 
un residu que seria costosís-
sim eliminar. A Igualada re-
ciclem les aigües residuals i 
elaborem un producte biode-
gradable. Som, per tant, una 
indústria local, sostenible 
i que treballa amb matèria 
primera de proximitat”.

ArrELATS A IgUALADA
L’adoberia a la capital de 
l’Anoia compta amb una tra-
dició de 800 anys. Concen-
trades en el barri del Rec per 
la necessitat de subministra-
ment d’aigua abundant, a 
mitjan segle xx les més de 
200 empreses del sector tre-
ballaven el monoproducte i 
elaboraven el 70 % de les soles 
consumides per a la indús-
tria del calçat d’Espanya. 
Tancades en si mateixes i ge-
loses dels secrets d’una acti-
vitat en la qual l’experiència 
és capital, l’entrada d’Espa-
nya al mercat comú afavorí 

l’arribada de material es-
tranger i les abocà a una cri-
si sense precedents. Les que 
no van tancar van sobreviu-
re reorientant la producció 
cap a productes de major 
valor afegit, per a selleria o 
marroquineria. Aquest va 
ser el cas de Curtidos Badia 
que, paral·lelament, inicià 
una intensa tasca interna-
cionalitzadora gràcies a la 
qual actualment exporta el 
85 % de la producció. 

En aquest escenari en 
transformació, l’entrada 
en vigor d’estrictes nor-
matives mediambientals for-
çà els industrials del sector 
a unir esforços per posar 
en marxa una depuradora 
i processar les aigües resi-
duals generades per l’activi-
tat. Inaugurada al 2001, la 
instal·lació va suposar una 
inversió d’11 milions d’eu-
ros. Xavier Badia va viure 
aquest complex procés en 
primera persona: “En el 
nostre cas, la crisi ens va 
agafar en un estat empre-
sarialment saludable, i vam 
sortir-ne reforçats. Quan 
la crisi arriba cal buscar 
les oportunitats fora”. I re-

DAVID rOmAN I xAVI COrBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

El nivell 
d’hidratació 
de la pell és clau 
en cadascuna 
de les fases 
d’adobament, 
readobament 
i acabats. 
Després dels 
processos 
en mullat 
cal escórrer 
les peces. 

THEKNOS 176 SETEMBRE DE 2013
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bla: “Passats 20 anys de la 
lluita des de principis dels 
noranta, tenim una clien-
tela de marques solvents i 
reconegudes, que han anat 
a parar a adobers com nos-
altres perquè requereixen 
un producte d’alta qualitat i 
novetats continuades, i una 
producció estable, segura, 
controlada i versàtil”.

PrOCéS COmPLEx, 
mECANITzAT I mANUAL
En essència, l’adobament 
consisteix en l’estabilització 
de la proteïna de la pell (el 
col·lagen), per evitar-ne la 
putrefacció i donar a la pell 
la consistència i el tacte ne-
cessaris per a la finalitat a la 
qual es destina, ja siguin re-
sistents soles de sabata com 
fina napa per a confecció.

Entre els molts proces-
sos existents per adobar 
la pell, el més estès i l’usat 
a Curtidos Badia és el que 
empra sals de crom, carac-
teritzat per un bon equilibri 
entre qualitat i economia 
de producció, i que consta 
de tres fases: adobament, 
readobament i acabament. 
L’adobament parteix de la 
pell en cru i dóna com a 
resultat un cuir semielabo-
rat apte per ser emmagat-
zemat. En el readobament, 
la pell s’homogeneïtza mit-
jançant resines i additius, 
es tenyeix i s’engreixa per 
obtenir un producte amb el 
color i consistència aproxi-
mats. La fase d’acabat com-
bina diversos processos: el 
batanatge, per remarcar la 
textura de la pell i espon-
jar-la; el gravat de textures 
per pressió; la pintada amb 
laques per ajustar el color 

als requeriments precisos 
del client; tractaments su-
perficials amb silicones... 
En total, poden arribar a 
fer-se més de vint operaci-
ons fins a arribar al pro-
ducte acabat. 

  xavier Badia, 
gerent de      
la centenària 
Curtidos 
Badia                 
i president 
del gremi 
d’Adobers 
d’Igualada. 

  
L’aprofitament 
de l’espai     
en les naus 
és exhaustiu, 
i del sostre en 
penja la cinta 
rotatòria per
a l’assecament   
de les peces. 

En tractar-se de materi-
al per a articles de luxe, les 
pells de Curtidos Badia han 
de complir unes normes 
molt estrictes quant a color 
i solidesa del color, resis-
tència a l’abrasió i aspecte 



42

final; per això les darreres 
fases són les més delicades 
de tot el procés.

El concurs de la maqui-
nària és important en mol-
tes de les operacions, algu-
nes realitzades en l’interior 
d’enormes tambors rotatius, 
d’altres emprant l’equipa-
ment específic del ram. Die-
go Navarro, enginyer tècnic 
químic, és el responsable del 
Departament Tècnic i reivin-
dica la combinació de ciència 
i ofici de la professió de blan-
quer: “La feina a l’adoberia 
ha canviat molt gràcies a la 
mecanització de gran part 
de les operacions, però con-
tinua exigint molt d’ofici, i 
és tan important controlar 
el procés com tenir bons pro-
fessionals. Gairebé en totes 

Fitxa de l’empresa

Curtidos Badia, SA

Activitat: empresa 

dedicada a l’adobament 

de pells de boví per 

a la indústria de la 

marroquineria.

Any de fundació: 1889

Empleats: 150

Carrer del Sol, 50
08320 Igualada
Barcelona
www.curtidosbadia.com
curtidosbadia@curtidosbadia.com
Tel. 938 054 250
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Igualada, capital europea de la pell

La indústria adobera local ha dotat la capital de l’Anoia 
d’una sèrie d’infraestructures que li permeten prendre 
posicions com a futura capital europea de la pell. Hi ha 
museus, una escola d’enginyeria amb estudis tècnics es-
pecífics, una escola municipal amb formació en artesania, 
instal·lacions suficients per permetre acollir empreses 
del sector i, el més important, una tradició centenària.

 Aquesta suma de factors no es dóna enlloc més d’Eu-
ropa, i unida a l’empenta dels empresaris, organitzats 
com un clúster, permet veure aquesta fita com una rea-
litat pròxima. La Càtedra A3 in Leather Innovation de la 
UPC permetrà atreure inversors, consolidar la indústria 
i facilitar la innovació. L’antiga adoberia J. Bella serà la 
futura seu del clúster de la pell, una instal·lació clau amb 
serveis comuns per a totes les empreses del gremi. Més 
enllà en el temps, es pensa en el nou parc empresarial on 
poder traslladar i ampliar les fàbriques actuals.

El procés està sent acompanyat en tot moment per 
l’Administració local, que dóna suport als industrials i 
veu en el sector de l’adoberia un motor econòmic potent 
i amb futur, que en l’actualitat formen 28 empreses i 
dóna feina directament a 800 persones. n

L’aplicació 
de pressió 
combinada 

amb buit 
s’utilitza 

per estirar 
les pells ja 

curtides.  

les operacions cal emprar el 
tacte, ja que tan sols tocant la 
pell podem intuir si les coses 
van bé o si hi ha algun punt a 
corregir. Treballem amb lots 

EMPRESA

L’adoberia 
exigeix molt 
d’ofici: cal 
emprar el tacte, 
tocar la pell

petits i combinacions de pro-
cessos molt diversos, i cadas-
cú ha de tenir molt clara la 
influència de cada acció en el 
resultat final”. n



 

Text de David Roman
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Per saber-ne més:
n   Gabriel Lluelles, dissenyador industrial. Col·lecció 

Alfaro Hofmann, 2004. Catàleg de l’exposició dedicada                   
al dissenyador barceloní. 

n   Col·lecció Alfaro Hofmann. A Godella (València), trobem 
una de les mostres més importants del món dedicades a 
l’objecte industrial d’ús domèstic i al petit electrodomèstic, 
centrada en aspectes com l’estètica, l’etnologia o les últimes 
tendències en disseny. Cal concertar prèviament la visita a 
coleccion@alfarohofmann.com o al 963 160 364.

n   L’enciclopèdia en línia Viquipèdia disposa d’una breu 
entrada dedicada a Gabriel Lluelles, que inclou una sèrie 
d’enllaços molt interessants. http://ca.wikipedia.org/wiki/
Gabriel_Lluelles_Rabadà.

INDÚSTRIA.CAT

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

minipimer mr1 i mr2

Al servei de la cuina domèstica
Sense ser-ne conscients, molts catalans hem 
crescut envoltats d’electrodomèstics creats 
per Gabriel Lluelles (Barcelona, 1923-2012), 
incansable enginyer dissenyador amb una 
dilatada i fructífera carrera professional, 
desenvolupada principalment en tres impor-
tants empreses de la línia blanca: Industrias 
Pimer, Braun Española i Taurus. Profund 
coneixedor del producte, els processos i el 
mercat, i amb formació tècnica i artística, 

Lluelles reuní en el seu currículum gran 
quantitat d’èxits tècnics i comercials, molts 
dels quals transcendiren les fronteres de 
l’Espanya dels anys 60, 70 i 80. 

La Minipimer MR1 (1959) va ser la pri-
mera batedora de mà projectada a l’Estat. La 
Minipimer MR2 (1964), de disseny més com-
pacte i funcional, suposà un èxit de vendes, 
s’exportà a tot Europa i va mantenir-se en 
producció fins al 1984. n 
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+

Les instruccions 
i el receptari 
de la minipimer mr2 
emfatitzaven 
la versatilitat
i elegància 
d’un producte 
nascut com 
la versió luxosa 
de la predecessora mr1.

Especejament de la minipimer mr1. 
El motor es va concebre especialment 
per a aquesta compacta batedora de mà.
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Bateria d’estímuls 
per als emprenedors 
BErTA rOIg l @bertaroig

després d’un retard considerable, l’executiu del PP ha apro-
vat l’avantprojecte de llei de suport als emprenedors, que in-
clou incentius fiscals i mesures per protegir, en cas de fallida, 
el patrimoni dels que creen empreses, i que vol donar un nou 
impuls a l’activitat dels business angels o inversors privats.

Amb l’Avantprojecte de llei 
de l’emprenedor, aprovat 
el passat mes de maig, el 
govern de Mariano Rajoy 
compleix una de les seves 
principals promeses electo-
rals, relegada durant me-
sos a l’ombra de la política 
d’austeritat per reduir el 
dèficit públic. 

Un dels motius pels 
quals el Ministeri d’Hisen-
da ha mantingut aturat el 
text durant mesos i alhora 
una de les mesures estrella 
que inclou l’avantprojecte 

és l’aplicació de l’anomenat 
IVA de caixa. Això vol dir 
que aquells autònoms o pi-
mes amb un volum de factu-
ració no superior als dos mi-
lions d’euros podran optar a 
entrar en aquest sistema de 
caixa i liquidar l’impost un 
cop cobrada efectivament la 

factura. Aquesta opcionali-
tat, però, ha fet que associa-
cions d’autònoms com UPTA 
i també la Plataforma contra 
la Morositat considerin que 
es pot establir un motiu de 
discriminació i que els cli-
ents potencials prefereixin 
contractar proveïdors que 
es mantinguin en el sistema 
tradicional, perquè això els 
permetrà seguir pagant-los 
molt després de comprar el 
producte.

Amb tot, el govern calcu-
la que prop d’1,3 milions de 
pimes i autònoms es podran 
beneficiar d’aquesta mesu-
ra que, com la majoria de 
les incloses en l’avantpro-
jecte, no entrarà en vigor 
fins a l’1 de gener de 2014. 
A més, els experts alerten 
que la norma preveu que 
les empreses liquidin l’IVA 
el 31 de desembre de cada 
any, independentment de si 
han cobrat la factura, amb 
la qual cosa, a la pràctica, 
l’efecte beneficiós sobre la 
seva tresoreria serà limitat.

NOVES DEDUCCIONS 
EN SOCIETATS
En el capítol fiscal, també 
destaca l’aprovació de nous 
incentius i deduccions en 
l’Impost sobre societats. En 
concret, les empreses amb 
un volum de negoci inferior 
als 10 milions d’euros així 
com els autònoms podran 
deduir-se fins a un 10 % 
dels beneficis obtinguts si 
aquests es reinverteixen en 
el negoci. També es preveu 
que es puguin recuperar 
les deduccions per R+D+i 
d’aquells exercicis en què 
no s’hagin pogut rebre per 

MANAGEMENT PER A ENGINyERS
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A partir de l’any 
que ve autònoms 
i pimes no hauran 
d’avançar l’IVA de 
factures per cobrar
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joves —amb una taxa d’atur 
que se situa en el 56 % al 
conjunt de l’Estat—, però 
les associacions d’autònoms 
critiquen que la mesura dei-
xi fora aquells emprenedors 
més madurs, ja que són pre-
cisament els majors de 45 
anys els que tenen més pro-
blemes per accedir al mercat 
laboral des de l’atur. 

La mesura descarta, a 
més, aquells autònoms que 
contractin un treballador, 
amb la qual cosa s’acaba 
desincentivant la generació 
de nous llocs de treball. La 

norma també preveu la pos-
sibilitat de comptabilitzar la 
prestació d’atur amb l’inici 
d’una activitat per compte 
propi, així com una amplia-
ció de les possibilitats per a 
la capitalització de l’atur.

En general, les patro-
nals i les associacions d’au-
tònoms han donat la ben-
vinguda a l’Avantprojecte 
perquè recull bona part de 
les seves reclamacions per 
facilitar la generació de no-
ves empreses, però el senti-
ment general és que s’ha tri-
gat molt a tenir enllestit el 
Projecte de llei —el govern 
del PP el va anunciar per al 
primer trimestre de l’any 
passat— i que algunes de 
les mesures clau tindran un 
impacte limitat i retardat, ja 
que entraran en vigor a par-
tir de l’any que ve. n

haver patit pèrdues, un con-
text habitual en els primers 
anys de vida d’un negoci. A 
més, es donaran incentius 
per a actius intangibles, els 
coneguts com a patent box, 
que engloben per exem-
ple l’activitat innovadora 
d’aquelles startup de base 
tecnològica o científica, i 
que podran arribar a deduc-
cions de fins al 60 %.

L’Avantprojecte també 
incorpora nous incentius 
fiscals per fomentar la fi-
gura dels business angels, 
incloent una deducció del 
20 % en la quota estatal de 
l’IRPF —a Catalunya, la Ge-
neralitat ja va aprovar fa 
anys una deducció per al 
tram autonòmic— amb una 
base màxima de 20.000 eu-
ros anuals per a inversions 
en empreses de nova crea-
ció. A més, aquests inver-
sors gaudiran d’una exemp-
ció total de la plusvàlua al 
sortir de la societat, sempre 
que es reinverteixi en una 
altra empresa de nova crea-
ció. Finalment, en l’apartat 
fiscal l’Avantprojecte preveu 
la pluriactivitat dels autò-
noms, amb deduccions del 
50 % en les quotes a la Se-
guretat Social.

TArIFA PLANA 
PEr A AUTòNOmS
Una altra de les mesures 
estrella és l’anomenada ta-
rifa plana de 50 euros en 
la quota d’autònoms, que 
es podran aplicar aquells 
emprenedors menors de 30 
anys durant els primers 
sis mesos des que es donen 
d’alta. Es vol així fomentar 
l’autoocupació entre els més 

PEr UNA SEgONA OPOrTUNITAT

 Més enllà dels incentius fiscals i les mesures per im-
pulsar la creació de noves empreses, si hi ha un punt 
a l’Avantprojecte de llei del PP que recull una deman-
da històrica entre els autònoms és la salvaguarda del 
patrimoni personal de l’emprenedor en cas de fallida. 
Així, aquest no haurà de respondre amb el seu ha-
bitatge habitual als deutes derivats amb tercers —a 
excepció, això sí, de l’Administració— amb un llindar 
màxim de 300.000 euros. 

Els primers esborranys protegien també els vehi-
cles d’ús familiar amb un preu no superior als 20.000 
euros, però finalment el text aprovat pel Consell de 
Ministres ha descartat aquesta opció. A pesar de les 
limitacions, les associacions d’autònoms consideren 
molt important aquest pas, ja que facilita el que ano-
menen segona oportunitat i evita, en part, la crimi-
nalització d’aquells emprenedors que han fracassat 
en els seus projectes empresarials. n
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Els menors de 
30 anys tindran 
una quota reduïda 
d’autònoms els 
primers sis mesos
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Enmig dels dos Pallars, Sobirà i Jus-
sà, hi ha un estany natural envoltat 
de platgetes de verdor més intensa 
o menys segons l’època de l’any. És 
l’estany de Montcortès, un dels pocs 
del país d’origen càrstic, no glacial. 
Això vol dir que les seves aigües pro-
venen d’una font interna, com en el 
cas de Banyoles.

És un indret fantàstic per passe-
jar-s’hi i banyar-s’hi (hi ha platafor-
mes de fusta per saltar-hi a nedar), 
compartint espai amb l’ànec collverd, 

l’àguila pescadora o la becuda. Tam-
bé s’hi pot fer un pícnic, fins i tot al 
migdia, ja que hi ha una font i ar-
bres per protegir-se. L’estany porta 
el nom del poble que es troba més 
a la vora. A Montcortès hi accedim 
des de la població de Gerri de la Sal 
o des de la Pobleta de Bellveí. 

Per visitar l’estany d’una manera 
original, l’hípica Cavalls Wakan ofe-
reix la possibilitat de fer passejades a 
cavall al voltant del llac. Hi ha rutes 
des d’una hora a un parell de dies. n

Llibres

HISTòrIA grÀFICA 
D’UN VIATgE
Ed. Efadós

 

Amb motiu del 150è. aniversari de la 
inauguració del tren de Sarrià, Ferrocar-
rils de la Generalitat (FGC) ha publicat el 
llibre Història gràfica d’un viatge, una obra 
que repassa la història de la companyia 
a través d’un recull gràfic amb més de 
300 fotografies. El llibre ressenya totes 
les línies que FGC explota a l’actualitat: la 
línia Barcelona - Vallès, la línia Llobregat - 
Anoia, la línia de Lleida - la Pobla de Segur 
i els ferrocarrils i les explotacions de mun-
tanya —els cremalleres de Montserrat i 
Núria. L’autor és Antoni Gras, responsable 
de Planejament d’FGC. El volum vol ser 
una obra de referència per a totes les per-
sones aficionades al món del ferrocarril.

Art
CAmILLE PISSArO
CaixaForum Barcelona
Del 15 d’octubre al 24 de gener

                           

Per primera vegada a Catalunya es podrà 
veure una gran retrospectiva de Camille 
Pissarro (1830-1903). L’exposició reuneix 
80 obres, cedides per nombrosos museus 
i col·leccionistes de tot el món, de qui està 
considerat el primer impressionista i una 
figura fonamental del moviment. El pintor 
francès va redactar-ne els estatuts i va 
ser qui més va lluitar per mantenir tots els 
seus membres units. Entre les obres ex-
posades hi ha la famosa paleta on l’artista 
va pintar una escena campestre combi-
nant els colors de l’arc de Sant Martí. Pro-
duïda pel Museu Thyssen-Bornemisza, 
la mostra es podrà veure a partir del 15 
d’octubre al CaixaForum Barcelona.

Arreu
FESTIVAL INTErNACIONAL 
DE CINEmA FANTÀSTIC
Sitges. De l’11 al 20 d’octubre

 

Grand Piano, producció catalana d’Adrián 
Guerra i Rodrigo Cortés, dirigida per Euge-
nio Mira, obrirà la 46a. edició del Sitges - 
Festival Internacional de Cinema Fantàstic 
de Catalunya, un certamen que se cele-
brarà entre l’11 i el 20 d’octubre. Enguany, 
el festival apostarà pel cinema de qualitat 
fet amb pocs recursos, el cinema low cost, 
dins del programa Emergents, que tindrà 
com a exemple la pel·lícula sobre zombis 
The Battery, dirigida per Jeremy Gardner. 
Durant el certamen, amb una secció de-
dicada al cinema asiàtic, s’exhibiran els 
darrers treballs de realitzadors emblemà-
tics com ara Takashi Miike, Johnnie To, Jim 
Jarmusch o Nicolas Winding Refn. 

SALUT I MéS

Pau i tranquil·litat 
a l’estany de montcortès

Més idees i rutes per conèixer el país a www.descobrir.cat
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Pau i tranquil·litat 
a l’estany de montcortès
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