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El Col·legi i els reptes d’una nova etapa
Miquel Darnés i Maria Cinta Pastor,
degà i vicedegana d’Enginyers BCN

Recam Làser 
Planxisteria d’avantguarda al servei 
de la indústria

    vehicles
elèctrics
    que vénen
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UUn bon consell d’un amic ens 
pot ajudar a tirar endavant. 
Un bon consell de col·legis 
també. El Consell de Col·legis 
de Catalunya va ser creat el 
1995 arran de la segregació 
del Col·legi de Catalunya en 
sis: Girona, Lleida, Manresa, 
Tarragona, Vilanova i la Gel·
trú i el nostre. No és gens fà·
cil coordinar sis sensibilitats 
diferents, i més si hi ha una 
desigualtat com en el nostre 
cas: Barcelona és massa gran 
en comparació de la resta. 
Aquest és un element impor·
tant, i no l’únic, que provoca 
que la gestió sigui complica·
da. També pot ser que a ve·
gades hi hagi hagut un cert 
centralisme barceloní i, al·
hora, una incomprensió dels 
petits envers el gran. Però tot 
això ha de ser aigua passada. 
Els interessos dels col·legiats 
i de la professió han de passar 
per sobre de tot plegat. Des 
de la nostra Junta de Govern 
volem impulsar el funciona·
ment del Consell, perquè ara 
més que mai el necessitem 
per avançar. 

I ja no valen excuses. Les dis·
tàncies s’han escurçat. Internet 
permet la comunicació immedi·
ata i multimèdia i, tot s’ha de 
dir, la conjuntura econòmica 

ens empeny cap a la suma. La 
convergència d’esforços dels 
sis col·legis en un sol punt ens 
donarà un potencial i una visi·
bilitat que ara no tenim. D’al·
tra banda, com a col·legis cata·
lans, en general, no ens sentim 
còmodes dins l’estructura del 
Consejo General, que aplega 
tots els de l’Estat. Des de Cata·
lunya demanem coses tan lògi·
ques com que les aportacions 
econòmiques al Consejo tin·
guin en compte les necessitats 
de finançament del Consell. És 
a dir, que no volem pagar dos 
cops pels mateixos serveis. 
No hi ha manera. Com a mos·
tra, un botó: a l’hora de fer al·
legacions a la Llei de serveis i 
col·legis professionals, el Con·
sejo, com és lògic, s’hi va apun·
tar. Nosaltres també. Els ser·
veis jurídics d’Enginyers BCN 
van fer un escrit d’al·legacions 
que vam presentar en nom 
del Consell (vegeu la notícia 
a la pàgina 35). Per què? Per·
què resulta que les nostres al·
legacions divergeixen de les 
del Consejo, entre altres coses 

pel desacord amb el major pro·
tagonisme que la llei atorga 
als Consejos, en detriment dels 
consells. Estem pagant el ma·
teix servei dues vegades.

Però, a banda dels serveis 
jurídics, un bon consell tam·
bé ha de poder oferir serveis 
d’acord amb la nostra rea·
litat: una formació en línia 
actualitzada i en català, pu·
blicacions periòdiques de 
qualitat, acreditacions i certi·
ficacions professionals adap·
tades a la professió, una bor·
sa de treball de gran abast, 
campanyes de màrqueting 
d’àmbit nacional, etc. Cal dir 
que l’economia d’escala és un 
factor clau per assolir els mi·
llors graus de qualitat i de 
rendibilitat. Però primer cal·
drà que tots els col·legis, del 
més petit al més gran, apos·
tem per potenciar el Consell 
de Col·legis de Catalunya 
amb recursos suficients, però 
sobretot amb la voluntat in·
equívoca de fer·lo funcionar. 
Per nosaltres no quedarà. n

3

THEKNOS 177 OCTUBRE DE 2013

OBSERVATORI
Miquel Darnés i Cirera l Degà
dega@ebcn.cat

Un bon consell

Cal que tots els col·legis, del més 
petit al més gran, potenciem 
el Consell de Col·legis amb 
voluntat i recursos suficients

EN PORTADA:

La furgoneta elèctrica NV200 de Nissan es fabricarà a Barcelona a partir del maig de l’any que ve i circularà 
com a taxi de la ciutat segons l’acord a què han arribat l’Ajuntament de Barcelona i la multinacional.
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ENTREVISTA

14 Miquel Darnés, 
degà d’Enginyers BCN

“Volem centrar-nos a adaptar el Col·legi als 
col·legiats i no a l’inrevés”. Amb aquesta premissa, 
l’enginyer i periodista Miquel Darnés emprèn des 
del juny d’enguany un dels reptes més importants 
de la seva carrera en un moment de difícil conjuntura 
econòmica i professional: el deganat del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 
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L’smart city es muda  
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17 Maria Cinta Pastor, 
vicedegana 
d’Enginyers BCN

La vicedegana Maria Cinta Pastor, enginyera tècnica 
en Química, tècnica en Alimentació i llicenciada en 
Química, imagina un Col·legi que sumi els professio-
nals de l’enginyeria. “Tots els enginyers junts serem 
capaços d’explicar-nos millor i serem més útils a la 
societat”, sosté. Li preocupa la situació de 
la indústria i lluita per assolir la igualtat de gèneres.  
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La pregunta del mes

Creieu que el sistema de dipòsit i retorn d’envasos              
pot millorar el reciclatge a Catalunya?

El 86 % dels enquestats validen el sistema de dipòsit.

61 %

25 %

sí, pot ajudar a millorar el sistema de recollida actual,       
com s’ha demostrat a alemanya.

sí, sempre que la prova de Cadaqués tingui èxit  
i els industrials de begudes i envasos hi estiguin d’acord. 

no. els consumidors no volen que l’administració compliqui 
encara més la gestió de residus.

no, ja que encareix la gestió i no és viable en temps de crisi.

Penseu comprar-vos un cotxe elèctric  
en els propers anys? 
opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENqUESTA DEL WEB

TOTAL DE VOTS: 36

11 %

7 de novembre

Cas d’èxit: De l’esbós a la realitat… 
Moto de trial JTG de Cero Design
César Rojo, enginyer, dissenyador i fundador de l’empresa 
Cero Design, impartirà la conferència i exposarà davant 
de tots els assistents la creació i el desenvolupament de  
la moto de trial JTG. Rojo explicarà pas a pas la idea, 
els plànols, el projecte final i la fabricació d’aquest vehicle. 
Tindrà lloc a les 19 h, al Tecnoespai (Bailèn, 68).

7 de novembre

Jornada tècnica: Smart BCN, la ciutat intel·ligent 
de Barcelona. Pilots, projectes i experiències
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 (Bailèn, 68).

18 de novembre

Tertúlies d’economia
Jordi Goula, economista i periodista, parlarà sobre temes 
relacionats amb el món econòmic actual. La tertúlia 
es farà al Tecnoespai del Col·legi, a les 18.30 h.

28 de novembre

Les empreses vitivinícoles  
i la seva qualitat ambiental
Les empreses vitivinícoles estan fortament pressionades 
des de l’Administració perquè facin una producció molt 
respectuosa amb el medi ambient. En aquesta conferència 
s’explicarà com ha actuat una d’aquestes companyies 
per tal de disminuir la producció de CO

2
 i mantenir la qualitat 

ambiental. A les 19 h, al Tecnoespai (Bailèn, 68).

18 de desembre

Si tu, com a gerent no canvies, 
com vols que canviïn els teus treballadors...
Conferència impartida per Josep Palou, quality engineer ASC 
i president de la Comissió de Qualitat i Innovació. Es donaran 
les pinzellades de com introduir i consolidar un sistema de 
Gestió de Qualitat Total a les empreses. 
Tindrà lloc a les 19 h, al Tecnoespai (Bailèn, 68).
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11 %

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

25 %

3 %

61 %

3 %
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

El poder creixent 
de les finances
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El mes de setembre, concreta·
ment, el dia 15, es van com·
plir cinc anys de la fallida del 
banc d’inversions Lehman 
Brothers, que va estar a punt 
d’esmicolar les finances mun·
dials. I darrere d’aquestes, és 
clar, l’economia productiva. Si 
feu memòria, recordareu que 
les setmanes que van conti·
nuar la por era tan gran, que 
fins i tot governs tan liberals 
com el dels EUA i del Regne 
Unit no van dubtar a oblidar 
els seus axiomes més profun·
dament arrelats —els mer·

cats ho reequilibren tot, per 
exemple— i van nacionalitzar 
un feix d’entitats financeres 
per parar el cop. Tampoc els 
va fer por crear tots els diners 
que fessin falta contra deu·
te públic o altres títols —un 
altre ‘pecat’ per als liberals— 
perquè no faltés mai liquidi·
tat al mercat. Eren temps en 
què es parlava del final del 
capitalisme, que els canvis se·
rien radicals en el món finan·
cer, que no hi hauria mai més 
bancs tan grans —els anome·
nats sistèmics, que poden ar·

rossegar els altres—, que els 
càstigs serien severs per als 
culpables… i una tirallonga 
de jaculatòries pròpies de qui 
es veu sobre l’abisme i s’agafa 
on sigui per no caure. Al cap 
d’un quinquenni, tot ha que·
dat en un no res. Ni càstigs, 
ni enfonsament del capitalis·
me… És més, ara tenim bancs 
més grans que llavors, per 
les fusions que es van pro·
duir —penseu en el cas més 
pròxim, l’espanyol—, la gent 
del sector torna a guanyar 
molts quartos i qui ha pagat 
la festa ha estat la ciutadania 
dels diferents països, per la 
via fiscal o per la de retalla·
des als serveis públics. Vet 
aquí que tants anys després 
ens puguem preguntar, però 
tan poder té el sector?  

Vegeu unes xifres. Cada 
tres anys, la Banca de Paga·
ments Internacionals (el banc 
central dels bancs centrals, 
amb seu a Basilea), conjunta·
ment amb els bancs centrals 
i les autoritats dels mercats 
financers, fa una espècie de 
fotografia de les transaccions 
que es mouen als mercats de 
canvis i als de derivats sobre 
taxes d’interès. L’enquesta es 
va fer el mes d’abril passat i 
les xifres que ofereix fan por 
—a mi, almenys. Ens ve a dir 
que el volum dels intercanvis 
en aquests mercats ha arribat 
a 5,3 bilions de dòlars cada 
dia, contra 4 l’any 2010, i 3,3 
el 2007. Vol dir que durant 
els anys de crisi, on suposa·
dament s’havia de controlar 
els mercats per evitar els ex·
cessos que ens van portar a 
la davallada, les transaccions 
no només no han disminuït, 
sinó que han crescut gairebé 
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El sector financer torna a moure 
quartos i un quinquenni després de 
l’inici de la crisi té més poder que mai



EN SEGONS

En una entrevista de ‘La 
Contra’ (La Vanguardia, 
09/10/13), Stephen Em·
mott, un reputat investi·
gador, crític amb el siste·
ma econòmic i certament 
apocalíptic pel que fa a la 
situació ambiental, afirma·
va “els vehicles elèctrics no 
resolen res, només traslla·
den el problema des del tub 
d’escapament a la xemeneia 
d’una central elèctrica”. Pel 
fet de treballar i creure amb 
les bondats d’aquest sector, 
m’he sentit obligat a fer·hi 
puntualitzacions.

Totes les màquines, si·
guin tèrmiques o elèctri·
ques, estan subjectes a les 
lleis de la termodinàmica 
i el seu treball està afectat 
per uns rendiments de·
terminats. Els vehicles de 
combustió interna (VCI), 
que no són altra cosa que 
màquines tèrmiques, te·
nen un rendiment a l’en·
torn del 30 %, mentre que 
els elèctrics (VE) superen 
el 80 %. L’eficiència d’un 
vehicle incideix en el con·
sum de matèries primeres 
i, amb una correlació prou 
directa, en els impactes am·
bientals que ocasiona. Per 
obtenir el mateix resultat 
—transportar persones o 
mercaderies— malversem 
més recursos i provoquem 
més impactes amb els VCI. 

Els vehicles elèctrics ens
resoldran algun problema?

Dir que amb aquest can·
vi tecnològic només tras·
lladaríem el problema, de 
centenars de milers de tubs 
d’escapament a la xemeneia 
d’una central elèctrica, és 
una afirmació superficial. 
Amb independència que 
només per la diferència de 
rendiments minven de for·
ma notable les emissions, 
s’hauria de saber que és més 
senzill, segur i eficient con·
trolar un nombre reduït de 
grans focus emissors de con·
taminació que milers de focus 
individuals, sotmesos als ca·
pricis dels conductors. A més, 
vista la tendència cap a les 
energies renovables (el nos·
tre país és un cas a part) i 
el seu estadi tecnològic, no 
entenem per què s’associa 
la generació d’electricitat a 
una font, quan és evident 
que l’eòlica no té cap xeme·
neia i que la fotovoltaica ni 
tan sols fa soroll.

Estem d’acord que els VE 
no són la solució a tots els 
problemes; però hauria de 
ser evident que la implanta·
ció i difusió ajuda a mitigar 
alguns dels més importants. 
Al cap i la fi, aquesta és la 
tasca dels tecnòlegs, que 
sens dubte és més modesta 
i menys pretensiosa que la 
de molts polítics, filòsofs i 
predicadors i, segurament, 
força més eficaç. n
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Joan Pallisé Clofent
Director de Relacions Institucionals.
Circutor, SA
Col·legiat núm. 11.697
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un 60 %. Per cert, en aquests 
anys el dòlar s’enforteix com a 
moneda de referència, ja que 
és present pràcticament en 
el 90 % de tots els intercan·
vis l’abril del 2013. La part 
de l’euro ha baixat entre les 
dues ones d’enquestes i l’iuan 
xinès entra per primera vega·
da en el top ten de les mone·
des més intercanviades. I on 
són les ‘catedrals’ financeres? 
Doncs avui les dues terceres 
parts d’aquest enorme mercat 
es concentren en quatre llocs: 
la City de Londres domina 
amb el 41 % i el segueix els 
Estats Units (19 %), Singapur 
(5,7 %) i el Japó (5,6 %).

Ens podem preguntar si  
l’increment d’operacions fi·
nanceres és molt o poc. Per te·
nir una referència ho podem 
comparar amb les transacci·
ons de mercaderies —l’econo·
mia real. Doncs bé, aquestes 
xifres excedeixen àmplia·
ment l’import dels intercan·
vis físics de mercaderies, que 
arriben a una mica més de 20 
bilions de dòlars per any (el 
PIB mundial es calcula apro·
ximadament en 70 bilions de 
dòlars). Si feu una senzilla 
multiplicació, veureu que 
les transaccions financeres 
al cap de l’any suposen uns 
1.940 bilions de dòlars, és a 
dir, gairebé 100 vegades més 
que les de mercaderies. El 
món real i el món financer. 
Una relació d’1 a 100. Potser 
en vista d’aquestes xifres en·
tendrem una mica més per 
què costa tant de canviar res 
del que ens envolta, encara 
que faci mal a la gran majo·
ria de ciutadans del món. n 

Al món es fan 
100 vegades més 
transaccions 
entre bancs que 
de mercaderies
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Dia del Col·legi, un sentit homenatge 
als col·legiats amb 25 i 50 anys de vinculació

Després d’un discurs de 
benvinguda de la vicede·
gana M. Cinta Pastor, el 
secretari, Jordi Artiga, va 
anomenar cadascun dels 
col·legiats perquè pugessin 
a l’escenari a recollir un di·
ploma i una insígnia d’or o 
argent de mans del degà, 
Miquel Darnés, i de la vice·
degana. Un cop acabats els 
lliuraments es van dedicar 
unes paraules de reconei·
xement a la feina feta per 

i 1962, moment en què es va 
col·legiar, tot fent memòria 
de la trajectòria viscuda des 
d’aleshores. El degà va des·
tacar el sentiment de perti·
nença a la institució de tots 
els presents i va donar·los 
les gràcies per formar part 
d’un col·lectiu que treballa 
dia a dia per fer col·legi.

En acabat, tots plegats van 
poder gaudir d’un refrigeri i 
d’un punt de trobada a la ter·
rassa de la seu col·legial. n

La sala 
d’actes del 
Col·legi es va 
omplir de gom 
a gom per a 
la celebració. 
A primera 
fila, una 
representació 
de la Junta 
de Govern.

el Col·legi ha distingit, un any més, els col·legiats que enguany celebraven els 25 i 50 anys 
de vinculació amb la institució. el tradicional dia del Col·legi va fer un reconeixement a 29 
col·legiats que celebraven les noces d’argent i 20 que celebraven les noces d’or.

l’anterior Junta de Govern 
del Col·legi. L’exdegà, Joan 
Ribó, va recollir el diploma 
commemoratiu i va pronun·
ciar unes emotives paraules 
d’agraïment.

Miquel Darnés va ser 
l’encarregat de tancar l’acte 
amb un discurs prou signifi·
catiu, atès que era el primer 
que feia com a degà del Col·
legi. Darnés va fer un pas·
seig en el temps situant els 
assistents en els anys 1987 
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1.   El secretari Jordi Artigas; la vicedegana M. Cinta Pastor, i el degà Miquel Darnés. 
2.  Durant el parlament, el degà va felicitar el col·lectiu per fer Col·legi “dia a dia”. 
3.   Joan Ribó, degà entre 2011 i 2013, amb el seu nét, acompanyat pel degà i la vicedegana. 
4.   Els col·legiats més gran i més jove homenatjats, August Vinardell Casanova i Salvador Durbau Puig, respectivament. 
5.   Intercanvi d’opinions a la terrassa del Col·legi. 

1

3

5

4

2
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El mes de setembre es va 
celebrar el primer aniver-
sari del Tecnoworking, el 
centre de coworking d’En-
ginyers BCN ubicat al pas-
seig de Gràcia, 50, amb 
despatxos, punts de treball 
i sales de reunions.

Durant el primer any, el Tec·
noworking ha arribat al 100 % 
de la seva ocupació en despat·
xos i entre un 60 i un 80 % en 
els punts de treball de la sala de 
coworking. En total han estat 
14 les empreses amb domicilia·
ció associada al centre.

Actualment, al Tecnowor·
king hi treballen usuaris de 
diferents sectors (enginyeria, 
il·luminació, assessories fis·

Un any de Tecnoworking, a ple rendiment

Ramon Gasch, col·legiat 
d’Enginyers BCN, ha publi·
cat la segona part del ma·
nual Aplicación del tiempo 
de montaje de instalaciones: 
compendio de tablas orienta·
tivas, conceptos prácticos y 
recopilación de imágenes amb 
el títol Instalaciones de segu·
ridad patrimonial (Security). 

Després de la publicació 
del primer volum del manual 
dedicat a instal·lacions elèc·
triques, el segon es desglossa 
en dues parts: la primera, de·

Coincidint amb el primer aniversari del tecnowor-
king, enginyers bCn ha preparat un seguit de pro-
mocions:

—  50 % de descompte durant el primer mes 
per als punts de treball a la sala coworking.
— descomptes en les domiciliacions:

— Mensuals: 40 euros/mes
— trimestrals: 111 euros (37 euros/mes)
— semestrals: 210 euros (35 euros/mes)

dicada a la seguretat contra 
incendis o safety i aquesta se·
gona part, dedicada a la segu·
retat patrimonial o security.

El nou manual pot adqui·
rir·se al web d’Enginyers BCN 
o bé adreçant·se a la seu col·
legial. El preu de venda és de 
17 euros (25 euros per a no 
col·legiats), amb IVA inclòs. n

Compreu-lo en línia a 
www.enginyersbcn.cat/manuals

El manual Instalaciones de seguridad patrimonial 
(Security), a la venda al Col·legi

cals, laborals, LOPD, inversió 
en borsa, energies renova·
bles...), fet que el converteix 
en un espai de treball multi·
disciplinari. Durant aquest 

temps, a més, s’han anat in·
corporant nous serveis, i ara 
ja és possible mantenir reuni·
ons en línia des de la sala de 
juntes del centre. n

Més avantatges 
per als enginyers



ESL Educación España

Aquesta companyia líder 
en l’organització de viatges 
lingüístics per a professio·
nals i executius proposa a 
col·legiats i precol·legiats 
d’Enginyers BCN avantat·
ges gratuïts com ara as·
sessorament personalitzat, 
i recepció de catàlegs de 
l’empresa. Els col·legiats 
disposen a més d’un 5 % de 
descompte en el preu dels 
cursos de la Business Lan·
guage Training, i dels pro·
grames a casa del profes·
sor (amb InTuition o HLI) i 
d’aprenentatge en famílies, 
entre d’altres.

Clínica Dental Miravé 

La clínica ofereix a tot el 
col·lectiu un seguit de ser·
veis i condicions avantat·
joses en atenció odontolò·
gica: serveis gratuïts (en 
primeres visites, visita de 
revisió, visita d’urgències 
diürna, etc.), serveis per 
només 20 euros i en la res·
ta de tractaments fins a un 
25 % de descompte.

Clínica Dental Miravé 
té dos centres a Barcelona 
(travessera de Gràcia, 71 
i c. Tuset, 36) i un servei 
presencial d’urgències les 
24 hores, 365 dies l’any (al 
carrer Tuset). 
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Curs avançat 
de disseny 
d’instal·lacions 
elèctriques

Destinat a enginyers de 
totes les especialitats que 
busquin adquirir, ampli·
ar o perfeccionar conei·
xements avançats en el 
disseny d’instal·lacions 
elèctriques de corrent al·
tern d’una certa enverga·
dura (grans superfícies, 
indústries, teatres, pave·
llons esportius, centres 
comercials, hospitals, 
etc.), així com instal·
lacions que treballen amb 
corrent continu (tracció 
elèctrica, plantes fotovol·
taiques, etc.). 

L’objectiu del curs és 
capacitar els assistents 
per poder desenvolupar 
estudis i projectes d’instal·
lacions elèctriques de baixa 
tensió, que requereixin un 
alt grau de coneixement.

Impartit per José Luís 
Rodríguez, enginyer tècnic 
industrial, tindrà lloc els 
dies 4, 5, 11, 12 i 18 de no·
vembre, de 16.30 a 20.30 h, 
a la seu col·legial. n

CONVENIS

El Col·legi arriba a acords amb diferents entitats i 
institucions per tal d’aconseguir serveis i presta-
cions preferents per als col·legiats. Dues empreses 
plantegen noves ofertes per al col·lectiu.

Més informació al 932 178 077 
www.clinicamirave.es 

Més informació al 933 437 844 
www.esl.es   
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COMISSIONS

Comissió de Seguretat contra Incendis i Emergències, 
per conèixer de primera mà els avenços del sector

La diversitat  professional 
dels membres de la Comissió 
de Seguretat contra Incen·
dis i Emergències permet 
conèixer de primera mà els 
avenços tecnològics i norma·
tius del sector. A les trobades 
mensuals (el segon dijous de 
cada mes) es tracten les no·
vetats legislatives i s’hi pro·
posen esmenes. S’analitzen 
casos particulars i, si es de·
tecta cap anomalia, es trans·

met a l’Administració que ha 
emès la norma, ja sigui direc·
tament o bé per mitjà dels òr·
gans col·legials d’Enginyers 
BCN. A més, es promouen 
conferències i cursos per 
mantenir la formació conti·
nuada i estar informat de les 
innovacions tecnològiques. 

COL·LABORACIONS
La Comissió, que a final del 
2013 farà 10 anys, represen·
ta el col·legi en la Taula d’in·
terpretació de la Normativa 
de seguretat contra incen·
dis, juntament amb altres 
col·lectius i els departaments 
de Prevenció i Seguretat dels 
Bombers. Cal destacar la 
col·laboració activa durant 
aquest any de la Comissió 
amb el Servei de Prevenció 
de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incen·
dis i Salvaments dels Bom·

bers sobre les instruccions 
tècniques complementàri·
es, documents sintètics que 
aclareixen o complementen 
les reglamentacions tècni·
ques vigents en matèria de 
prevenció i seguretat en 
cas d’incendi. Subratllem, 
també, l’acord al qual s’ha 
arribat per gestionar i co·
municar les anomalies que 
observem i les inquietuds 
dels nostres col·legiats so·
bre aquestes instruccions 
per tal que siguin analitza·
des i es puguin millorar en 
futures modificacions.

Com a últim i no menys 
important, volem remar·
car la creació de l’Àrea de 
Treball de Plans d’Autopro·
tecció i Protecció Civil per 
poder treballar sobre el RD 
82/2010 i sobre els dubtes o 
els problemes que en puguin 
sortir de la seva aplicació. n

Membres 
de la Comissió 
amb el president, 
Òscar Rosique, 
i el vicepresident, 
Antonio Abad.

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

12

ACTIVITATS

Proposada per la Comissió d’Ensenyament, la jornada 
va permetre valorar la importància de la recerca i la 
innovació docent en l’evolució i millora de l’ensenya-
ment tecnològic. Durant l’activitat, que va tenir lloc el 
18 de setembre a la seu col·legial, es van analitzar 
idees aportades pels treballs de l’assignatura Inno-
vació i recerca educativa i/o TFM dels alumnes del 
Màster de Formació del Professorat de Secundària 
a les àrees de ciència i tecnologia i es van difondre 
experiències realitzades a l’aula (tant a la universitat 
com a la secundària) en aquest àmbit.

Conferència promoguda per la Comissió de Qualitat 
i Innovació que va tenir lloc el passat 26 de setem-
bre. El director de l’empresa Altrium-Strategic Colla-
boration, Jordi Martí, va tractar els factors clau d’èxit 
i fracàs en la cooperació, els àmbits de cooperació, 
diferents estratègies de creixement i l’agrupació de 
pimes i autònoms per a la cooperació.

II Jornada d’Innovació i Recerca 
Docent en l’Àmbit Cientificotecnològic

Cooperar  
per guanyar dimensió

Podeu llegir i descarregar-vos la presentació de la confe-
rència des de l’agenda d’Enginyers BCN, clicant al dia 26        
de setembre. wwww.enginyersbcn.cat/agenda 
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“M’agrada solucionar problemes”
Joan Figueras i Pomés, 
alcalde de Cadaqués i enginyer tècnic industrial

ANNA CARRIó l Text       

RETRAT PROFESSIONAL

“El meu pare va ser alcal·
de de Cadaqués durant 12 
anys”, explica Joan Figue·
ras, i, tot i que això no s’here·
ta, el tarannà inquiet sí. Com 
a alcalde, Figueras ha liderat 
un projecte basat en un sis·
tema de dipòsit, devolució i 
retorn (SDDR) d’envasos de 
begudes que en alguns paï·
sos europeus ja fa anys que 
es va implantar, però que a 
Espanya tot just és una pro·
va pilot. “Tant en la política 
com en l’enginyeria solucio·
nes problemes, amb la dife·
rència que a l’enginyeria els 
problemes són difícils, però 
fàcils de solucionar, i a la po·
lítica, problemes d’allò més 
fàcils són molt complicats de 
resoldre”, ens comenta, “si 
un projecte el veus clar, t’hi 
has de posar al davant”, ens 
explica satisfet d’haver parti·
cipat en la prova pilot.

Figueras va créixer en·
voltat de tècnica i política, ja 
que el seu pare, a més d’alcal·
de, també tenia una empresa 
d’instal·lacions i, com si esti·
gués escrit, ara és una com·

binació d’enginyer i polític 
que projecta la seva energia 
per millorar el bé col·lectiu. 

De petit, quan desmun·
tava les joguines per arre·
glar·les, es va adonar que li 
“agradava solucionar proble·
mes” i, anys més tard, no va 
dubtar a decantar·se per l’en·
ginyeria tècnica industrial 
mecànica. 

Va cursar tota la carrera 
a Girona, a l’Escola Univer·
sitària Politècnica de Giro·
na, que llavors depenia de 
la UPC, i va fer un postgrau 
d’ADvanced Management 
Program a ESADE. L’any 
1995, va entrar a treballar 
a PGI Engineering, una em·
presa catalana de serveis 
d’enginyeria aplicada a l’edi·
ficació. Era la seva primera 

experiència professional i 
durant 18 anys el mitjà que 
el va fer créixer professio·
nalment fins a convertir·se 
en soci de la firma. Després 
de prop de dues dècades, va 
sentir la necessitat d’un can·
vi de rumb. Desencantat amb 
la política que s’estava fent a 
Catalunya i, en concret, al 
poble que l’ha vist néixer, Ca·
daqués, va decidir fer el salt 
a la cosa pública.

 L’any 2011 va ser escollit 
alcalde de Cadaqués. “En un 
primer moment vaig intentar 
compaginar les dues coses, 
però em va ser impossible; no 
era just ni per a uns ni per als 
altres”, explica. I és que el seu 
caràcter no li permet entre·
gar·se a una feina a mitges. 
Tant a PGI Engineering com 
a l’alcaldia “el factor humà és 
molt important”, i tot i que li 
va costar adaptar·se als parà·
metres polítics, ens confessa 
que “l’enginyeria no és una 
carrera tant tècnica com pu·
gui semblar, sinó que també 
és una carrera que es pot apli·
car a la societat”. n

Creure en un mateix
Tant en el món de l’empresa, com en la política, Joan Figueras 
es defineix com a un “solucionador de problemes”. Gràcies al seu 
caràcter decidit i a les ganes de participar en tot allò que forma part 
del seu entorn ha anat dibuixant el seu camí. De ment oberta, amb un 
toc emocional que l’ajuda a desenvolupar una empatia envejable, el 
primer alcalde català en provar el sistema de recuperació d’envasos 
a través del dipòsit encomana optimisme. n

“L’enginyeria 
no és només 
tècnica, cal 
aplicar-la a la 
societat”
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Enginyer i periodista, el nou degà ha dedicat els seus últims anys d’activitat 
professional a l’assessorament en màrqueting i comunicació, i ha estat assessor 
del Col·legi els darrers vuit anys. Així mateix, va ser membre de la Junta de 
Govern del 1997 al 2005. Com a enginyer va treballar al departament d’enginyeria 
de Telefònica i fent projectes d’il·luminació a Metal Mazda. També ha estat 
professor catedràtic de projectes tècnics a l’Escola del Treball de Barcelona. És 
coautor dels llibres Guia didàctica d’electrònica general i Díodes i semiconductors. 
I, des del juny d’enguany, emprèn un dels seus reptes més importants en un 
moment de difícil conjuntura econòmica i professional: el deganat del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Miquel Darnés, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

“ “

 Volem centrar-nos 
    a adaptar el Col·legi  

als col·legiats, 
      i no a l’inrevés
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HHeu entrat al Col·legi com 
a nou equip de govern no fa 
gaire, com aquell qui diu just 
abans de començar les vacan-
ces d’estiu. Quins objectius 
us marqueu?
A curt termini, volem trobar 
la millor manera de coordi·
nar la governança del Col·
legi d’acord amb la nostra 
filosofia, de manera que això 
ens permeti assolir els nos·
tres objectius. Cal trobar l’en·
caix perquè tothom se senti 
còmode i motivat: junta, col·
laboradors i treballadors. A 
llarg termini, volem posicio·
nar la marca Enginyers BCN 
perquè aglutini, no només el 
col·lectiu dels enginyers, sinó 
també els emprenedors, les 
empreses i  les escoles univer·
sitàries.

Ens parleu de la vostra filo-
sofia. Quina és?
Volem fer un col·legi modern, 
que tingui futur i que s’adap·
ti a les noves titulacions i a la 
nova situació econòmica i pro·
ductiva. La nostra filosofia és 
construir el Col·legi del futur.

Com us definiríeu com a equip?
Som un equip multidisci·
plinari que engloba tots els 
àmbits de l’enginyeria i que 
reuneix molta experiència, 
tant en les pròpies tasques de 
govern del Col·legi com en el 
món empresarial, professio·
nal i industrial. A més, tenim 
la voluntat d’exercir la go·
vernança per mitjà d’un com·

plet treball en equip, de for·
ma dinàmica i col·laborativa, 
que permeti posar en joc tota 
aquesta experiència.

Un dels punts que heu anun-
ciat és la definició d’un Pla 
Estratègic. Quines seran les 
claus d’aquest pla?
El primer que cal fer a l’hora 
de plantejar el Pla Estratègic 
és trobar els objectius gene·
rals, identificar·los amb detall 
i apostar·hi amb recursos i ob·
jectius concrets. Per començar 
ens centrarem en la gestió del 
màrqueting quant a fer co·
nèixer el Col·legi i els serveis 
que oferim. Així mateix, en el 
moment en què ens trobem, la 
gent i el col·legiat poden estar 
desorientats, i nosaltres hem 
de ser capaços d’oferir respos·
tes. Enginyers BCN ha de con·
solidar·se com una plataforma 
de reflexió i de networking 
per facilitar la presa de decisi·
ons. Ha de ser un lloc de ser·
vei i de contacte professional. 
En aquest sentit, disposem de 
molta informació, gràcies a 
l’experiència de la Junta i de 
les comissions.

Com pot afectar tant en l’àm-
bit del Col·legi com en el pro-
fessional la futura Llei de 
serveis professionals?
Aquest és un tema complicat 
que encara s’està coent. El que 
ens preocupa molt és que dei·
xarà d’haver·hi el control ne·
cessari per a activitats amb risc 
per a la societat. Els controls 

actuals podrien trontollar, i 
ens preocupa que la societat 
pugui quedar desprotegida per 
una malentesa liberalització de 
determinats serveis. La realitat 
és que tenim una sensació de 
voluntat de desmantellament 
per part de l’Estat d’una sèrie 
d’entitats que, no ho oblidem, 
són de dret públic. En el fons, 
pot haver·hi un cert temor a 
la nostra independència, tant 
econòmica com política.

I com s’està actuant davant 
d’aquest fet?
Nosaltres hem fet un plec 
d’al·legacions que hem pre·
sentat com a Consell de Col·
legis directament al Ministeri 
d’Economia i Competitivitat. 
A banda, hem col·laborat amb 
la Intercol·legial catalana, que 
representa més de 200.000 
professionals, en la preparació 
de les seves al·legacions. 

Cal dir que també hi ha una 
qüestió d’invasió de competèn·
cies. Es tracta d’una llei inter·
vencionista i recentralitzadora; 
ara bé a Catalunya es creu en 
els col·legis, i batallarem fins 
a l’últim minut. Però ja se sap 
que el corró del PP és el que és... 

Desgranant el vostre progra-
ma electoral, sorprèn que es-
menteu la internacionalitza-
ció. Com es duu a terme com 
a Col·legi i quin profit n’han 
de treure els col·legiats?
No descobreixo res si dic que 
estem en un món globalitzat. 
Per això, hem de donar su·
port als tècnics que vulguin 
exercir a fora. I també, als 
enginyers d’arreu que són 
aquí i que volen desenvolu·
par la seva activitat professi·
onal a casa nostra. A banda 
d’això, treballem per establir 
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”

 Volem centrar-nos 
    a adaptar el Col·legi  

als col·legiats, 
      i no a l’inrevés

“Enginyers BCN ha de consolidar-se 
com una plataforma de reflexió 
i de networking. Ha de ser un lloc 
de servei i de contacte professional” 

ENTREVISTA



ENTREVISTA

acords col·laboratius que va·
gin més enllà de les nostres 
fronteres. Sense anar més 
lluny, d’aquí poc acollirem  
un comitè europeu perquè 
facin una reunió.

Anuncieu un col·legi més 
centrat en els col·legiats. Ex-
pliqueu-m’ho.
Efectivament, volem que el 
Col·legi sigui dels col·legiats. 
Volem centrar·nos a adaptar 
el Col·legi als col·legiats i no 
a l’inrevés. Potenciarem la 
participació de tots els com·
panys perquè sentin l’entitat 
encara més seva. Ja són mol·
tes les possibilitats d’incidir, 
per exemple per mitjà de les 
comissions, però treballarem 
per fer un col·legi encara més 
participatiu, àgil i dinàmic.

Parleu de l’arrelament al 
país. Atès el procés polític en 
què es troba Catalunya, amb 
un gran debat a l’entorn del 
dret a decidir i de la via so-
biranista, Enginyers BCN hi 
vol prendre partit? 
En el programa ja vam deixar 
clar que donaríem suport a 
les iniciatives de la majoria, i 

no precisament de la ‘majoria 
silenciosa’... Donarem suport 
al que convingui sempre que 
això tingui al darrere una ma·
joria social plausible i evident. 
És clar que avui la societat ca·
talana viu un moment especi·
al i, com a part de la societat 
que som i respectant totes les 
opinions, nosaltres hem de 
formar part d’aquest moment 
especial. Donarem suport a les 
inquietuds de la gent.

Però sou un col·lectiu ampli 
i divers...
Pot haver·hi discrepància i 
l’acceptem, però la veu de la 
Junta és clara, com era clar 
el programa electoral, i el col·
lectiu ens ha donat el seu su·
port. La qüestió és que el país 
tiri endavant. Som una soci·
etat industrial, i perquè la 

indústria es recuperi neces·
sitem estructures d’estat que 
ara no tenim. Cal dir que com 
a Col·legi ens hem adherit al 
Pacte en defensa de la indús·
tria a Catalunya.

Per acabar. Com s’imagina el 
Col·legi del futur?
Com que el món canvia a gran 
velocitat, cal adaptar·nos·hi 
amb la mateixa velocitat, si no, 
perdrem el tren. Per això, con·
sidero que el més intel·ligent 
és anar cap a una economia 
d’escala. Això, en el nostre 
cas, passaria per construir 
una gran organització que 
acollís totes les enginyeries. 
M’imagino, doncs, una orga·
nització on hi siguem tots els 
enginyers, tots. Una organit·
zació potent i amb molta més 
capacitat i influència. n
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qüESTIONARI
El repte en la recerca científica i tecnològica del segle xxi?
Un millor funcionament i ampliació de la tecnologia sense 
fils. Poder obviar les instal·lacions amb cables.

El personatge de la ciència i la tècnica més inspirador?
N’hi ha uns quants... Et diria Einstein. Va ser una persona 
brillant, i a més va estar a l’Escola Industrial de Barcelona, 
de manera que hi ha un cert lligam sentimental.

El gran avenç tècnic de la humanitat?
Sense cap mena de dubte, Internet. n

“Volem que els col·legiats sentin 
l’entitat encara més seva. 
Ja són moltes les possibilitats 
de participació, per exemple per mitjà 
de les comissions, però farem un col·legi 
encara més àgil i dinàmic”
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Enginyera tècnica en Química, tècnica en Alimentació i llicenciada 

en Química, Maria Cinta Pastor gaudeix d’una àmplia trajectòria 
professional en l’àmbit de l’enginyeria aplicada a la producció dels aliments,  
als tractaments de millora de l’aigua, des del procés de captació fins a la 
potabilització de l’aigua de xarxa per al consum humà o a l’embotellament 
de l’aigua mineral, i als abocaments. Ha estat membre de la Junta del 
Col·legi amb els mandats de Carrillo i Ribó, i és directora tècnica del 
laboratori Dr. Oliver Rodés. També ha treballat pel Laboratori d’assaigs del 
Ministeri d’Obres Públiques, per a Dallant, SA i Frigo, SA. És vicepresidenta 
d’AQUAESPAÑA i forma part d’AEAS, Adeagua i Els amics de l’aigua. Va ser 
la guanyadora de la primera convocatòria del premi Dona Tech de la UPC.

Maria Cinta Pastor, vicedegana del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

 Tots els enginyers junts serem 
capaços d’explicar-nos millor 
i serem més útils a la societat
“ “
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qüESTIONARI
El repte en la recerca científica i tecnològica del segle xxi?
L’aprofitament de l’energia natural. Encara hem de conèixer 
més la matèria per no dependre tant de l’energia radioactiva. 
Segurament, això passa per l’energia del sol.

El personatge de la ciència i la tècnica més inspirador?
Marie Curie. No només per ser dona, sinó perquè era una 
persona rabiosament lliure, antipàtica, obcecada i obstinada. 
Un model.

El gran avenç tècnic de la humanitat?
No m’agrada dir Internet... Ja que està suposant una allau 
insostenible d’informació. Sí que et diré el descobriment de 
l’àtom, per part de Bohr, i les partícules subatòmiques. n
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Com viviu el procés de de-
sindustrialització que pa-
teix Catalunya?
És fort i dolorós. A nosaltres, 
que hem escollit una carrera 
industrial, cada cop que ens 
assabentem d’un tancament, 
és com si ens ataquessin direc·
tament. Hem de reaccionar!

Des del Col·legi es pot con-
tribuir a minimitzar-ho?
Aquest procés està empobrint 
el país, i ho hem de recordar 
cada dia. Els que hem viscut 
de i per a la indústria, no 
hem de deixar perdre aquest 
coneixement mentre continui 
aquesta forta aturada. 

Quan curses enginyeria, 
no només estudies disciplines 
i activitats vàlides exclusiva·
ment per a la indústria, i és 
per això que la nostra for·
mació és tan important: ens 
dóna capacitat per fer tasques 
polivalents. El cas és que nos·
altres, com a professionals i 
com a membres del nou equip 
de govern, hem d’esforçar·nos 
perquè no hi hagi un trenca·
ment en la cadena dels nos·
tres coneixements. Per tant, 
un dels plantejaments d’acció 
és estructurar el mentoring, 
que vol dir disposar dels més 
grans per acompanyar els 
més joves, i tenir una forma·
ció molt actualitzada per es·
tar sempre a punt. Això, so·
bretot, es viu molt a través de 
les comissions.

Com veieu el futur de la in-
dústria a casa nostra?
És important tenir clar que 
quan torni la indústria, serà 
molt diferent. Segurament, 
tindrem manufactures més 
petites, si bé, més polivalents 
i no tant estàtiques i monote·

màtiques. Per això, hem de 
trobar noves formes amb les 
quals les idees de temporali·
tat i processos hauran canviat 
molt. Hem d’estar molt atents 
a aquests canvis per estar·hi 
preparats. També hem de te·
nir en compte que molta in·
dústria s’ha aturat no només 
per la crisi, sinó per la des·
localització. Ara aquest pro·
cés s’està invertint, tant per 
qüestions de qualitat com 
per altres condicionants so·
ciopolítics i de logística que 
ja no la fan tan enganyosa·
ment atractiva. 

La crisi està afectant els 
professionals, ja que hi ha 
menys feina. Què hi podeu 
fer el Col·legi des d’aquest 
altre punt de vista?
Jo recordo els primers anys 
de ser a la Junta, quan tení·
em un atur tot just del 3 %... 
Avui, no només tenim molt 
més atur, sinó que, a més de 
persones aturades hi ha com·
panys amb problemes greus. 
El col·lectiu està desorientat, 
frustrat... I veiem currícu·

lums obsolets. La persona en·
ginyera s’ha de saber vendre. 
Per tant, la nostra funció en 
aquest sentit ha de ser, per 
un costat, de suport humà, i 
per l’altre, de suport i valorit·
zació professional. En aquest 
segon aspecte, les tasques a 
fer són moltes, sobretot des 
de l’àmbit de la formació. 
Apostem per l’aplicació de la 
millora contínua, l’observació 
de les noves oportunitats de 
treball, la formació en línia, i 
estar atents a les peculiaritats 
d’aquesta nova conjuntura 
tan canviant.

La crisi també afecta en el 
sentit que, a menys feina, 
menys projectes i, per tant, 
menys visats. Quines vies 
d’ingressos us plantegeu?
Estarà previst en el nou Pla 
Estratègic, sobretot en la 
primera fase d’anàlisi. En 
general, hem d’optimitzar 
tots els recursos. Hem de 
ser moderns en el sentit de 
ser valents per canviar i 
millorar per tal de replante·
jar·nos tot el que estem fent. 
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I si ho podem fer amb una 
passa, millor que amb dues. 
Però això només és possible 
amb equips cohesionats, il·
lusionats i amb empenta. La 
Junta ha de ser el motor per 
tal que els professionals del 
col·lectiu se sentin satisfets 
i amb capacitat de millora 
dins del Col·legi i perquè així 
ells també puguin dur el seu 
projecte professional en la 
seva especialitat. Amb tot, fa 
ja uns anys que no hi ha di·
vendres que no es comuniqui 
una mala notícia que vingui 
del Consell de Ministres... No 
paren de fer lleis sense sentit 
i sense exposició de motius 
convincents, o el que és pit·
jor amb unes exposicions de 
motius que molts cops sem·
blen pretendre altres inten·
cions. Som molt crítics amb 
això! Fa força temps que els 
col·legis d’enginyers i tots 
els col·legis en general patim 

un atac a la nostra essència  i 
hem d’aixecar la veu, perquè 
les coses no van bé.

També feu esment i queda 
ben clar que us preocupa el 
paper de la dona enginyera. 
En el tema de la igualtat s’ha 
de ser contundent, perquè 
quan et despistes, ja has fet 
tres passes enrere. Ara, per 
exemple, ho veiem cada dia. 
Com que tot sovint el salari 
de la dona és més baix, en 
una parella, quan hi ha fills, 
és ella la que renuncia a la 
feina. Massa dones s’autoli·
miten. El fet que a la nova 
Junta hi hagi tres dones, 
amb la visibilitat que això 
suposa, ja potenciarà aquest 
rol femení perquè han de 
veure que elles també poden 
trencar el sostre de vidre.

El problema, però, és pro-
fund. Hi ha qüestions cultu-

rals, de conciliació laboral-
familiar...
Sí, és clar. És així, i per això 
volem fer accions dedicades a 
la millora de la conciliació fa·
miliar, i no només dirigides a 
dones i mares sinó als pares, 
als avis i a tota la família i les 
unitats productives. Cal trac·
tar les qüestions de la materni·
tat, les baixes, les reduccions 
de jornada... Tot això fa molt 
mal a les dones, però compte, 
també a les empreses. En les 
petites i mitjanes empreses, la 
dona i la maternitat és molt 
complicada. Un bon equip ha 
de poder assumir que els seus 
membres siguin pares i ma·
res; hem de celebrar els fills i 
això no pot comportar la desa·
parició de la dona treballado·
ra. Avui, el tema biològic, per 
dir·ho d’alguna manera, està 
una mica desgavellat.

Per acabar. Com us imagi-
neu el Col·legi del futur?
En primer lloc, per mi passa 
de forma preferent per man·
tenir el que tenim per tal que 
tot allò aconseguit pels nos·
tres antecessors continuï, si 
bé això no treu que hem de 
saber trobar les noves formes 
necessàries. Algunes fórmu·
les del passat ja no servei·
xen. Hem de sumar a tots els 
professionals de l’enginyeria 
cosa que conduiria a fer un 
gran col·legi de totes les en·
ginyeries, a l’estil del col·legi 
de metges o el d’advocats. 
La dispersió actual, tant de 
titulacions com de col·legis 
professionals, no afavoreix 
ningú. Tots junts serem més 
capaços d’explicar·nos millor 
i de fer·nos més forts i útils 
amb una veritable enginyeria 
per la societat. n
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BBarcelona acollirà els pro·
pers 16 i 17 de novembre 
la tercera edició de la ma·
jor cita de vehicles elèctrics 
del sud d’Europa, l’EXPOe·
lèctric Fórmula·e. Es trac·
ta d’una iniciativa pionera 
que busca acostar el vehicle 
de zero emissions conta·
minants al públic a través 
d’activitats gratuïtes, i que 
aquest any, a més, inclourà 
també un congrés professio·
nal on experts de tot el món 
debatran el futur d’aquest 
sector. Els principals fabri·
cants mundials treballen 
per fer més eficients els seus 
vehicles i per llençar al mer·
cat nous models verds, però 
també a Catalunya desenes 
de petites i mitjanes empre·
ses lluiten dia a dia amb els 

Zona de recàrrega de vehicles amb bateria 
a Barcelona. Les ciutats s’adapten a noves 
formes de desplaçar-se.
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de les emissions). Adaptant 
les ciutats i fent·les més 
intel·ligents i sostenibles, 
no només s’aconsegueix re·
duir les emissions de gasos 
contaminants, sinó que la 
qualitat de vida dels ciuta·
dans augmenta. Barcelona 
vol ser un referent al món 
com a ciutat intel·ligent i té 
en marxa un ambiciós pla 
de transformació que inclou 
convertir·se en una “ciutat 
sensoritzada”: milers i mi·
lers de sensors recolliran 
tot tipus de variables que, 
gràcies a l’anàlisi, seran 
utilitzades per millorar, per 
exemple, la mobilitat. Però 
l’aplicació de totes aquestes 
tecnologies pot quedar en 
segon pla si els veritables 
protagonistes dels despla·

Vivim en una societat on el petroli marca pràcticament qualsevol 
desplaçament intern i entre ciutats. Però cada cop sorgeixen noves propostes 
de mitjans de transport que, sense oblidar la comoditat ni el seu objectiu 
últim, arribar a un lloc i a temps, tenen en compte un element que serà clau 
en el dia a dia del demà: la sostenibilitat. Tot esperant que les vendes de 
vehicles elèctrics arrenquin amb força, la indústria catalana es va posicionant 
com un referent en la fabricació d’aquest tipus de vehicles verds.

que vénen

grans del sector per desen·
volupar les seves pròpies 
propostes. Tots, grans i pe·
tits, comparteixen el mateix 
objectiu: fer que la mobilitat 
tingui un futur sostenible, 
al mateix temps que les ciu·
tats s’adapten a les noves 
tendències i els ciutadans 
comencen a adonar·se, a 
poc a poc, de la importància 
d’aquestes noves maneres 
de desplaçar·se.

Segons un estudi de la 
multinacional alemanya Si·
emens, els centres urbans 
consumeixen aproximada·
ment un 75 % de l’energia 
global i generen un 80 % 
de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle (a causa 
principalment del trànsit, 
responsable de quasi el 50 % 
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de l’Observatori Cetelem afir·
mava que un 71 % dels euro·
peus estan interessats en els 
vehicles elèctrics (76 % en el 
cas de l’Estat espanyol), les 
vendes encara son ínfimes: al 
mercat local es poden adqui·
rir una desena de models de 
vehicles 100 % sostenibles, 
però al mes es venen només 
uns 60 cotxes elèctrics a tot 
l’Estat. Als Estats Units, 
models com el citat Nissan 
Leaf ha venut 25.000 unitats 
(62.000 a tot el món). 

La indústria té, doncs, 
encara molt camí per re·
córrer, però a poc a poc es 
van solucionant alguns dels 
grans dubtes d’aquest tipus 
de vehicles. Per exemple, 
cada cop s’estan instal·lant 
més punts de recàrrega 
per les ciutats (a Barcelona 
ja n’hi ha uns 250), i inici·
atives privades com l’opció 
que dóna Nissan de poder 
llogar la bateria del vehicle 
en comptes de comprar·la (la 
quota mensual és de 79,36 
euros, quan comprar·la cos·
ta 5.900 euros), ajuda a re·
baixar·ne el preu i fer·lo més 
atractiu. L’augment del cost 
dels carburants també està 
impulsant lleugerament les 
vendes, sense oblidar que els 
ciutadans volen tenir més 
cura del medi ambient en les 
seves accions del dia a dia.

FABRICATS                         
A CATALUNyA
El progressiu interès dels 
conductors pels vehicles no 
contaminants té el seu reflex 
directe en la indústria cata·
lana. Els dos referents mun·
dials de l’automoció amb 
fàbriques a Catalunya, Nis·
san i Seat, es preparen per 

Barcelona 
disposa de 
250 punts 
de recàrrega 
de vehicles 
elèctrics, 
servei clau 
per a la seva 
expansió.

El baix cost de recàrrega, 
primer motiu de compra 

Malgrat la despesa inicial elevada dels 
cotxes elèctrics, un dels factors de·

terminants per als consumidors a 
l’hora d’adquirir aquest tipus de 
vehicles és l’estalvi en carburants, 
ja que el cost de l’electricitat és in·
ferior al dels derivats del petroli. 
El consum de cada vehicle varia 
depenent de la mida, però està en·
tre els 10 kWh cada 100 km dels 

utilitaris urbans i els 30 kWh cada 
100 km d’un microbús. Segons la 

companyia Endesa, per a un consum 
mitjà de 15 kWh cada 100 km, i recar·

regant el vehicle en horari nocturn, el cost 
de recórrer 100 quilòmetres en un vehicle elèc·

tric és d’1,5 euros, davant dels 8,5 euros (mínim) d’un 
vehicle de combustió tradicional. Per a un ciutadà que 
recorri uns 15.000 kilòmetres a l’any, l’estalvi mínim 
serà d’uns 1.200 euros a l’any. La mateixa companyia 
elèctrica recorda que recarregar el cotxe de nit (tarifa 
nocturna mínima) en comptes de fer·ho de dia també 
suposa un important estalvi de més de 220 euros a l’any.

A més de l’estalvi energètic, des del sector es recorda 
que el cost del manteniment d’aquests cotxes és molt 
menor (olis, lubricants, etcètera). Això sí, el preu de la 
bateria d’aquests tipus de transports és molt superior: a 
partir de 5.000 euros per als cotxes elèctrics. n
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çaments, els transports (pú·
blics i privats), no s’adapten 
a la nova realitat.

“El futur és fer que els 
cotxes funcionin diferent, 
que siguin elèctrics i ens 
permetin un sistema de dis·
minució de la contaminació 
atmosfèrica”, assegurava 
l’alcalde de Barcelona, Xa·
vier Trias, durant una pro·
va del Nissan Leaf, un cotxe 
100 % elèctric. És aquest ti·
pus de vehicle el que se situa 
a dalt de tot de la llista de res·

pecte al medi ambient; però, 
tot i que la propulsió elèctri·
ca sempre ha estat l’exemple 
del futur dels cotxes, la seva 
adopció està sent més lenta 
del que s’esperava. L’encara 
relativa poca autonomia de 
les bateries, l’alt preu que 
tenen aquests vehicles, la 
dificultat de trobar on recar·
regar·los i la desconfiança 
envers aquesta tecnologia es 
presenten com a principals 
motius per no comprar·los. I, 
tot i que un estudi del 2012 
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començar a produir cotxes 
elèctrics o híbrids (combi·
nen un motor de combustió 
amb un de bateries). Nissan 
té assignada la producció 
de la variant elèctrica de la 
furgoneta NV200, que ha 
de començar la fabricació 
en breu a Barcelona, a la 
planta de la Zona Franca.

En el cas de Seat, la 
companyia del grup Volks·
wagen ha estat una de les 
participants al projecte Ce·
nit Verde, on 16 empreses 
privades i 14 centres tec·
nològics de tot l’Estat es·
panyol han donat forma al 
primer cotxe híbrid 100 % 
endollable desenvolupat ín·
tegrament a Espanya. Es 
tracta d’un prototip basat 
en el Seat León, que ha tin·
gut un pressupost de 34 mi·
lions per al seu desenvolu·
pament i que ha generat 10 
patents de 10 innovacions 
aplicades al cotxe. El León 
Verde compta amb un mo·
tor elèctric de 40 cavalls amb 
una autonomia per recórrer 
50 kilòmetres, i un altre de 
gasolina de 90 cavalls i 40 
litres. Més de 800 professi·
onals d’empreses com Seat, 
Ficosa, Rovalma, Mapro, Ce·
gasa, Circutor, Cobra, Lear, 
Siemens, Endesa i Iberdrola, 
entre d’altres, han participat 

Models de 
cotxes menys 
contaminants 
amb segell 
català: (1) el 
bòlid elèctric 
Volar-e. 
(2) Nissan 
fabricarà 
la versió 
elèctrica de 
la furgoneta 
NV200 a la 
Zona Franca.
(3) León 
Verde, 
la proposta 
híbrida 
de Seat. 
(4) El Giba 
Jacaré és 
un biplaça 
de disseny 
català que,  
tot i funcionar 
amb benzina, 
consumeix 
menys que 
un vehicle 
convencional.
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menys de 
2 euros cada 
100 kilòmetres; 
el vehicle 
convencional 
supera els 8
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en el projecte, que s’ha dut a 
terme els últims quatre anys.

Si en el cas del León Verde 
es tracta d’un cotxe destinat 
al gran públic, un altre vehi·
cle desenvolupat a Catalunya 
té un destí molt diferent: els 
circuits de carreres. La com·
panyia catalana Applus Idi·
ada, amb seu al polígon de 

l’Albornar (Tarragona), va 
ser l’escollida per la Comis·
sió Europea per dur a terme 
un projecte de bòlid elèctric. 
El resultat del desenvolupa·
ment, en què van participar 
180 enginyers, és Volar-e, 
que amb 1.000 cavalls de 
potència, és un dels elèctrics 
més potents del món.
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El Volar·e està format 
per quatre motors elèctrics, 
un per a cada roda, que 
donen una força conjunta 
d’una mica més de 1.000 
cavalls de potència. Aquest 
vehicle és capaç d’accelerar 
de 0 a 100 km/h en només 
3,5 segons, i en carrera pot 
superar una velocitat de 
300 kilòmetres per hora. 
Configurat per competir, 
l’autonomia del cotxe seria 
d’uns 50 kilòmetres, però 
si s’utilitza en la modalitat 
convencional la distància 
màxima que podria recórrer 
seria d’uns 180 kilòmetres. 
Segons els seus responsa·
bles, aquest model demos·
tra que els cotxes amb ba·
teria i volts no només són 
eficients, sinó que poden 
donar altes prestacions. 

La indústria catalana 
també té un paper impor·
tant en la fabricació d’un al·
tre tipus de vehicles no con·
taminants, que està atraient 
un bon grapat de consumi·
dors: els microcotxes. Es 

tracta d’una alternativa de 
transport rendible i eficient 
per a cert tipus de públic, 
com el turístic i els que han 
de fer desplaçaments curts 
regularment, i que a més no 
requereix una inversió tan 
elevada com en el cas dels 
turismes convencionals. És 
en aquest segment on tro·
bem el Giba Jacaré, un bi·
plaça dissenyat el 2005 per 
l’empresa catalana Eddade·
sign, amb seu al Parc Tecno·
lògic del Vallès, i que podria 
veure la llum molt aviat, 
després que el grup suís 
Giba Holding hagi anunciat 
que el produirà a una fàbri·
ca que va comprar a Santa 
Oliva (Tarragona).

El Giba Jacaré és un ve·
hicle de dues places desca·
potable, estil bugui, de no·
més 2,75 metres de llargada 
i 360 quilos de pes. El cotxe 
tindrà sis marxes i podrà as·
solir una velocitat màxima 
de 120 kilòmetres per hora, 
estarà destinat principal·
ment al mercat dels Estats 

Units i el preu serà d’uns 
5.000 euros. La intenció del 
grup inversor és fabricar·ne 
unes 30.000 unitats el pri·
mer any, per arribar a les 
180.000 en quatre anys.

DE LES MOTOS DE 
LLOGUER A LA BICI 
ENDOLLABLE
La mobilitat dins de les ciu·
tats no es limita als cotxes, 
sinó que a Catalunya, gràci·
es al clima, els altres grans 
protagonistes de les carrete·
res són les motos. Trobar mo·
tos elèctriques en circulació 
comença a ser cada cop més 
habitual, sobretot gràcies al 
fet que han prosperat serveis 
de lloguer d’aquest tipus de 
vehicles. Un d’ells és eCool-
tra, una firma de lloguer de 
motos elèctriques per mesos 
(quota de 149 euros per cada 
30 dies) que va començar 
a Barcelona i que té més de 
100 motos que es mouen per 
la capital catalana.

Però Barcelona també ha 
estat la primera ciutat del 

Tot i l’aposta de la indústria i la importàn·
cia dels vehicles elèctrics per a les ciutats, 
les dades demostren que els consumidors 
encara no veuen aquests vehicles com la 
solució. Segons dades de l’Instituto de Es·
tudios de Automoción (IEA), entre gener 
i agost del 2013 a Espanya es van vendre 
només 497 vehicles elèctrics, un 63,5 % 
més que en el mateix període de l’any pas·
sat (304 vehicles), però representen no·

més un 0,4 % dels 123.900 turismes que 
es van matricular en els mateixos mesos. 
En canvi, la venda de cotxes híbrids pre·
senta xifres més importants, però amb 
una tendència negativa en les matricu·
lacions: en els primers vuits mesos del 
2013 es van comprar a Espanya un total 
de 6.395 vehicles híbrids, que representa 
una caiguda del 10,3 % respecte dels pri·
mers vuit mesos del 2012. n

Les vendes no acompanyen: només el 0,4 % de 
noves matriculacions són 100 % elèctriques

I vosaltres, què n’opineu? Podeu votar en l’enquesta: Penseu comprar-vos un cotxe elèctric 
en els propers anys?, www.enginyersbcn.cat 
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Servei de 
lloguer 
de motos 
elèctriques 
eCooltra, 
a Barcelona.

món a inaugurar un servei 
de lloguer flexible i compar·
tit de motos elèctriques, des·
tinat tant als habitants de la 
capital com als visitats: MO-
TIT. Utilitza motos 100 % 
elèctriques i està impulsat 
per l’Ajuntament, Creafu·
tur i l’empresa Going Green, 
entre d’altres. En aquest ‘Bi·
cing’ de motos elèctriques, 
els usuaris han de donar·se 
d’alta al sistema primer i, 
després, podran reservar la 
moto des de l’ordinador, el 
mòbil o la tauleta. Poden es·
collir on recollir la moto i on 
tornar·la (el mòbil és la clau 
del vehicle), i la poden llogar 
per temps o pagar per dis·
tància recorreguda. A més, 
la moto disposa de navega·
dor GPS perquè els usuaris 
puguin arribar al lloc desit·

jat de la manera més senzilla 
i, també, perquè els turistes 
puguin realitzar rutes per 
la ciutat en aquest vehicle. 
Aquesta moto, fabricada per 
Going Green, té una autono·
mia d’entre 40 i 60 kilòme·
tres i pot arribar a circular 
a 65 km/h. Aquesta empresa 
va inaugurar aquest mateix 
any una nova planta de fa·
bricació de motocicletes a 
l’Hospitalet del Llobregat: 
una instal·lació de 1.200 me·
tres quadrats amb una capa·
citat de producció de 5.000 
motos anuals (el 70 % es des·
tinaran a l’exportació).

I si es parla de mobilitat a 
les ciutats no es pot oblidar 
el boom de les bicis que, més 
enllà de ser per si mateixes 
un transport sostenible, tam·
bé tenen les seves versions 
elèctriques en circulació. Un 
exemple d’aquesta indústria 
és la firma gironina Ecobike, 
que dissenya, fabrica i distri·
bueix des de fa set anys les 
seves bicicletes elèctriques 
amb tecnologia pròpia. Ja 
que el mercat local no és gai·
re potent, la firma ven bona 
part de la seva producció 
(unes 1.500 unitats a l’any) 
a països com Alemanya, Àus·

tria, Anglaterra, Portugal, 
Grècia o França. 

Una altra companyia que 
ha apostat per aquest seg·
ment és Edse Inventiva, una 
empresa de disseny i engi·
nyeria de bicicletes amb seu 
a Rubí (Vallès Occidental). 
Aquesta petita firma, que el 
2012 va fabricar unes 200 
unitats amb una facturació 
de 270.000 euros, va dis·
senyar la bicicleta Urbike, 
que l’empresa va presentar 
al concurs públic convocat 
a la capital de Dinamarca, 
Copenhaguen, per al siste·
ma de bicis públiques de la 
ciutat. El projecte va resul·
tar guanyador, i inclou la 
fabricació d’11.000 bicicletes 
entre el 2013 i el 2014 per al 
‘Bicing’ de la ciutat danesa. 
Però, tot i que el contracte és 
de més de cinc milions d’eu·
ros, aquesta empresa de deu 
treballadors no ha trobat fi·
nançament (ni de bancs ni 
d’inversors privats) per fa·
bricar les bicis a Catalunya, 
així que ha venut la llicència 
de la fabricació de la Urbike 
a la firma danesa Gobike, 
que és qui les està produint.

INDÚSTRIA EN APOGEU, 
FALTA CONSUM LOCAL
Catalunya segueix estant en 
les posicions capdavanteres 
mundials en fabricació de la 
nova fornada de vehicles, els 
elèctrics o els hídrids, amb el 
consegüent manteniment i 
creació de llocs de treball i de 
riquesa per al país que això 
suposa. Però, tot i això, fal·
ta encara una resposta més 
contundent de la societat 
perquè aquest tipus de vehi·
cles puguin ser una alterna·
tiva real als de combustió. n
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Ecobike, una 
firma gironina 
de bicis 
elèctriques, 
exporta més 
de 1.500 
unitats a l’any
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El consum col·laboratiu 
ajuda a superar la crisi
Noves alternatives d’intercanvi de productes i serveis

la història de la nostra espècie està estretament vinculada a l’intercanvi de productes i ser-
veis. ara, les noves tecnologies de la comunicació faciliten una nova proposta per transfor-
mar les conductes de consum cap a un model menys malbaratador. la pràctica del consum 
col·laboratiu respon perfectament al plantejament del desenvolupament sostenible.

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat

Les societats industrials 
permeten accedir a una 
quantitat de productes i ser·
veis extraordinària. Davant 
l’expansió del model econò·
mic basat en l’adquisició de 
productes de consum amb 
vida útil molt curta, durant 
els últims anys han sorgit 
diverses alternatives que 
proposen recuperar alguns 
hàbits amb tanta tradició 
com l’ús compartit, l’inter·
canvi o la cessió de produc·
tes i propietats. 

Una de les iniciatives més 
suggerents en aquest camp 
ha adoptat la denominació 
de ‘consum col·laboratiu’ 
(de l’anglès, collaborative 
consumption), una expres·
sió que van fer servir per 
primera vegada l’any 1978 
els sociòlegs nord·americans 
Marcus Felson i Joe L. Spa·
eth, i que va acabar de conso·
lidar el consultor de negocis 
britànic Ray Algar. En un 
article publicat l’any 2007, 
Algar explicava les raons de 
l’èxit de propostes basades 
en la col·laboració i l’inter·
canvi d’idees i productes a 
través d’Internet com Wiki·
pedia, Ebay, TripAdvisor o 
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L’intercanvi supera els 
prejudicis per escampar-se 
al conjunt de la societat 
Els prejudicis ens poden fer creure que el consum col·
laboratiu és una moda promoguda només per joves 
marginals i ecologistes radicals, però la realitat és ben 
diferent. L’octubre del 2012, per exemple, el Club Màr·
queting ESADE Alumni va organitzar una sessió especi·
alitzada amb el títol Compartir és rendible (i sostenible), 
amb la participació de gairebé un centenar de persones.

La trobada va oferir les ponències d’Antonin Léo·
nard, que va presentar el moviment internacional de 
consum col·laboratiu i la proposta de la comunitat Ouis·
hare, i d’Albert Cañigueral, que va facilitar dades sobre 
els principals projectes de consum col·laboratiu a Es·
panya i Amèrica Llatina. Juanjo Rodríguez va exposar 
l’experiència de Knok, una comunitat especialitzada en 
l’intercanvi d’habitatges, i Mar Alarcón va explicar el 
funcionament del sistema de lloguer de vehicles entre 
particulars SocialCar. n

I A MéS
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Gumtree (anuncis classifi·
cats, al Regne Unit). 

L’eclosió de les noves pla·
taformes i xarxes socials ha 
consolidat un moviment que 
proposa redefinir les pautes 
de consum per potenciar la 
col·laboració entre les perso·
nes i combatre el malbarata·
ment de recursos naturals. 
En el nostre país —i a bona 
part d’Europa— aquestes 
propostes s’han vist reforça·
des per l’impacte de la crisi 
econòmica i la necessitat de 
molts ciutadans de trobar 
formes de subsistència amb 
menys despeses. 

Sota el paraigües del con·
sum col·laboratiu s’inclou 
actualment una llista d’ini·
ciatives immensa, algunes 
de les quals tenen un fort 
component social (solidari·
tat, sostenibilitat) o fins i tot 
ideològic (decreixement, an·
ticapitalisme), mentre que 
d’altres suposen una simple 
adaptació al temps modern 
del comerç tradicional.

En tot cas, un element 
compartit per les propostes 
de consum col·laboratiu és 
la possibilitat que els ciuta·
dans tornin a oferir·se i in·
tercanviar productes i ser·
veis de forma directa —ara 
amb l’ajuda de tecnologies 
com Internet. Un exemple 
útil per entendre l’abast del 
consum col·laboratiu —i el 
seu impacte positiu en la 
defensa del medi ambient— 
són els serveis que faciliten 
l’ús compartit de vehicles 
privats, com poden ser Soci·
aCar (lloguer entre particu·
lars), JoinUpTaxi i BlaBla·
Car (per compartir  taxi o 
places lliures al cotxe). 

A l’apartat de reutilit·
zació, intercanvi o regal de 
productes de consum han 
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Borsí 2.0, una oferta
participativa del Col·legi

Enginyers BCN va posar en marxa al juny del 2012 el 
Borsí 2.0, una plataforma d’anuncis destinada a facili·
tar l’intercanvi de tot tipus de productes i serveis en·
tre particulars. La publicació d’ofertes és gratuïta i està 
reservada a col·legiats i precol·legiats. Tot i això, la vi·
sualització dels anuncis del Borsí 2.0 —que es realitza 
a través de l’apartat del web d’Enginyers BCN www.
enginyersbcn.cat/serveis·colegiats/borsi/— és completa·
ment oberta i, per tant, pot ser utilitzada per qualsevol 
persona interessada. El servei és gestionat en l’aspecte 
tècnic pel Col·legi, que s’encarrega de verificar les dades 
facilitades per la persona que presenta l’oferta, però els 
mateixos usuaris poden completar de forma lliure i au·
tònoma l’intercanvi dels productes i serveis. n

proliferat els grups dins de 
xarxes socials com Face·
book, però també progressen 
els serveis de col·laboració 
general (com Millor que nou 
i No lo tiro) i les xarxes es·
pecialitzades, per exemple 
en roba i complements per 

a infants (com Quincalla, 
SegundaManita, Growni·
es o Trastus). La llista de 
serveis curiosos també co·
mença a ser llarga, com el 
servei francès La Machine 
du Voisin, per a l’ús com·
partit de la rentadora. n
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els consums energètics en edificis del sector dels serveis tenen una participació creixent en 
el total de l’energia consumida a espanya, i han passat d’un 7,4 % el 1990 a un 9,9 % l’any 
2010. les accions per millorar l’eficiència energètica dels edificis han de prioritzar solucions 
a la demanda tèrmica, ja que la principal despesa es fa per caldejar o refrigerar immobles.

JOSÉ M. DOMíNGUEZ CERDEIRA l responsable de Prescripció. direcció de Promoció del gas. gas natural distribución sdg, sa

Solucions per millorar l’eficiència 
energètica en el sector terciari 

Si analitzem en quins ser·
veis es consumeix més 
energia en el sector terci·
ari, d’acord amb les dades 
presentades en el 2n Pla 
d’acció nacional d’eficiència 
energètica a Espanya 2011·
2020 elaborat per l’IDAE, 
s’observa el següent:

—  El principal consum es 
troba en els serveis de ca·
lor (calefacció i ACS): re·
presenta un 34,4 %.

—  La refrigeració és una 
demanda de gran impor·
tància, el 26,2 %, ja que es 
tracta d’edificis amb una 
densitat d’ocupació (perso·
nes/m2) molt més gran que 
en el sector residencial i, a 
més, agrupada en horaris 
molt determinats.

—  La demanda d’il·luminació 
suposa un 22 % del total 
del consum energètic, molt 
superior a la corresponent 
al sector residencial.

—  La cobertura d’altres ser·
veis (audiovisual i co·
municació, informàtica, 
transport vertical, entre 
d’altres) representa el 
17,3 % restant, que es co·
breix principalment mit·
jançant energia elèctrica.

Per a la millora de l’eficiència 
energètica del sector terciari 
s’han de prioritzar les acci·
ons sobre la cobertura de les 
demandes tèrmiques, ja que 
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Calderes 
de gas 
natural. 
La solució  
a les 
demandes 
de calefacció
i ACS.
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Bombes 
de calor  
amb motor  
de gas. 
Solució  
per a la 
refrigeració 
amb producció 
d’ACS 
gratuïta. 

és l’ús amb major recorregut 
d’estalvi de consum. Aques·
tes accions cal que incloguin 
la refrigeració —tot i que 
aquesta és menys intensa 
en valors d’energia deman·
dada anualment que la de 
calefacció—, ja que es tracta 
d’edificis amb fortes aportaci·
ons internes de calor provi·
nent d’altres usos. 

A més, s’ha de tenir en 
compte que els immobles del 
sector terciari a l’Estat es·
panyol es caracteritzen per 
una moderada intensitat en 
la seva demanda energèti·
ca, gràcies a un ús intensiu 
durant l’horari de funcio·
nament, però amb una cli·
matologia menys rigorosa 
respecte de la resta d’Euro·
pa. Una sèrie de tecnologies, 
que analitzem a continuació, 
permeten cobrir demandes 
energètiques diferents.

COBERTURA DE 
DEMANDES TèRMIQUES
En la definició de les tecno·
logies disponibles per cobrir 
les demandes tèrmiques, a 
més del mateix generador 
de calor, cal incloure el ti·
pus d’element emissor final 
al qual s’aplica, que defineix 
la temperatura de funciona·
ment del sistema, i també 
s’ha d’indicar la font d’ener·
gia que pot utilitzar. Per tot 
això, les millors tecnologies 
disponibles actualment són:

—  Calderes de condensació: 
mitjançant la combustió 
de combustibles gasosos 
(propà, gas natural) escal·
fen circuits d’aigua amb 

temperatura de funciona·
ment fins a 90 ºC, encara 
que la temperatura de 
l’aigua de retorn dismi·
nueix per sota dels 53 ºC, 
es produeix la conden·
sació del vapor d’aigua 
continguda en els gasos 
cremats i augmenta el 
rendiment estacional fins 
a un 160 % (sobre PCI). 
Poden realitzar un escalfa·
ment d’espais igual que les 
calderes convencionals, tot 
i que el rendiment és ma·
jor com més baixa sigui la 
temperatura mitjana de 
funcionament. S’adapta a 
qualsevol climatologia.

—  Bombes de calor elèctri-
ques (EHP-BCE): mitjan·
çant el cicle de bomba de 
calor mogut per un motor 
elèctric, amb rendiments 
estacionals de fins un 
87 % sobre energia primà·
ria (COP estacional: 2,00). 
Per a l’obtenció de bons 
rendiments energètics, els 
motors elèctrics han d’es·
tar dotats d’un control de 
velocitat (tecnologia deno·
minada ‘inverter’). 

Són sistemes adequats 
per a les zones atlàntica 
i mediterrània, però en 
zones on la temperatu·
ra ambient és menor de 
5–7 ºC, el seu rendiment 
disminueix de forma 
molt apreciable.

—  Bombes de calor amb mo-
tor a gas (GEHP-BCMG). 
Equips similars a la BCE 
amb un motor endotèrmic 
de gas en lloc del motor 
elèctric. Aquests sistemes 
tenen un comportament 
millor en calefacció, fins 
a temperatures de 20 ºC 
sota zero, per aportació 
de la calor de refrigera·
ció del motor al circuit 
de bomba de calor, i si les 
temperatures són més be·
nignes, aquesta calor pot 
aprofitar·se (energia resi·
dual) per a la producció 
gratuïta d’aigua calenta 
sanitària (ACS). En fun·
cionament en calefacció 
i/o refrigeració obté ren·
diments estacionals so·
bre energia primària de 
fins a un 135 %. Si es pot 
generar i aprofitar l’ACS 
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produïda amb la calor re·
sidual del motor, es pot ar·
ribar a rendiments estaci·
onals del 106 %. S’adapta 
a qualsevol climatologia, 
ja sigui atlàntica, conti·
nental o mediterrània.

—  Tecnologies emergents. 
La cerca de tecnologies 
més eficients i la compe·
tència que generen les 
diferents normatives, en 
especial l’etiquetatge ener·
gètic d’equips i utillatges, 
han fet que els diferents 
fabricants d’aparells esti·
guin desenvolupant no·
ves tecnologies amb major 
eficiència que les actuals. 
Aquestes combinen en 
molts casos l’ús d’energi·
es convencionals amb re·
novables, com són la solar 
tèrmica, l’aerotèrmia i la 
geotèrmia. Alguns exem·
ples innovadors són: 

n Bombes de calor elèc-
triques de baixa tem-
peratura. Sota el mateix 

Les empreses ESE realitzen diverses cobertures ener-
gètiques d’un usuari final, mitjançant la implantació 
de mesures d’eficiència, el cost econòmic de les quals 
assumeixen i amortitzen les empreses mitjançant els 
estalvis que obtinguin de l’explotació, d’acord amb el 
contracte de mitjà o llarg terminis subscrit. Així, durant la 
vigència de l’acord l’usuari obté una millora de l’eficièn-
cia i, per tant, un estalvi en la factura, sense necessitat 
d’inversions inicials. Al final del contracte, se li retornen 
unes instal·lacions amb les quals pot mantenir aquest 
grau d’eficiència. Aquests contractes de servei poden 
basar-se en una fórmula d’estalvi compartit entre l’ESE 

i l’usuari final o en un estalvi garantit sobre el consum 
previ de l’usuari, amb una adequada anàlisi de la situació 
inicial de consum i amb uns criteris i objectius clars de 
medició durant la vigència del contracte.

La importància d’aquestes empreses i els seus ser-
veis es constata per la potenciació que des de les direc-
tives aprovades per la Unió Europea, entre les quals la 
directiva 2012/27/UE referent a l’eficiència energètica, 
es dóna a aquest servei. Però no s’ha de considerar com 
la panacea, ja que aquestes empreses també disposen 
d’uns recursos financers finits i, per tant, la seva capaci-
tat de desenvolupament té límits. n

principi de la BCE clàssi·
ca, limiten la temperatura 
màxima de funcionament 
a un màxim de 35 ºC.

n Bombes de calor a 
gas de cicle d’absorció 
o d’adsorció: s’obtenen 
rendiments estacionals 
fins al 180 %.

n Sistemes de cogenera-
ció de petita i mitjana 
potència elèctrica, ba·
sats en motors de com·
bustió interna, disse·
nyats amb el criteri de 
‘bonera tèrmica’, és a dir, 
si no es consumeix la ca·
lor generada o no es pot 
acumular, l’equip de co·
generació s’atura.

COBERTURA DEL SERVEI 
DE REFRIGERACIó
En el sector residencial exis·
teixen dues alternatives:

—  Sistemes de bomba de 
calor elèctrica o de gas, 
amb els mateixos equips 

descrits per a la cobertura 
del servei de calefacció.

—  Sistemes d’absorció de 
gas, o bombes de calor 
tèrmiques, mitjançant el 
procés d’absorció entre 
les dues substàncies d’un 
binomi (aigua · bromur de 
liti o amoníac · aigua).

COBERTURA DE 
L’EDIFICI D’AIGUA 
CALENTA SANITàRIA 
El sistema més eficient per 
a aquest servei en el sector 
terciari és la producció amb 
acumulació. L’aigua s’escal·
fa amb una menor potència 
de generació i s’acumula en 
dipòsits per a la seva pos·
terior distribució cap als 
punts finals d’ús. 

La tecnologia de les cal·
deres de condensació asso·
ciades a sistemes d’energia 
solar tèrmica és la més uti·
litzada per escalfar l’aigua 
sanitària. D’aquesta manera 
s’evita el consum d’energies 
convencionals. n

Les empreses de serveis energètics (ESE) 
com a factor de millora de l’eficiència
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Canvis legislatius en matèria 
d’instal·lacions al nou DB-HE del CTE

El 12 de setembre es va publicar 
al BOE l’Ordre FOM/1635/2013, 
per la qual s’actualitzava el 
document bàsic DB-HE Estal-
vi d’Energia, del Codi Tècnic de 
l’edificació (CTE) aprovat pel RD 
314/2006. El text introdueix, en-
tre d’altres, els canvis següents:

DB HE 0: LIMITaCIó 
DEL CONSuM ENERgèTIC 
Nou document que estableix la 
limitació del consum energètic 
d’energia primària no renovable 
per superfície útil i zona climàtica 
d’hivern, la qualificació energètica 
del consum energètic d’energia pri-
mària de l’edifici mínima que haurà 
de tenir una eficiència energètica 
igual o superior a la classe B en 
obra nova o ampliacions d’edificis 
existents (segons l’RD 235/2013). 

DB HE 3: EFICIèNCIa 
a LES INSTaL·LaCIONS  
D’IL·LuMINaCIó 
Desapareix la classificació dels 
grups 1 i 2 pels valors llindars es-
tablerts per al VEEI de la instal·lació 
per a les zones d’activitat diferen-
ciada. Així mateix, apareix un nou 

DAVID JIMÉNEZ l Cap dels serveis tècnics d’enginyers bCn

concepte limitador corresponent a la 
potència instal·lada en il·luminació, 
que no ha de superar els llindars de 
la Taula 2.2, apartat 2.2.

DB HE 4: CONTRIBuCIó 
SOLaR MíNIMa D’aCS
Es modifica la quantificació de l’exi-
gència, el percentatge de contribu-
ció solar mínima ja no està associat 
a la font d’energia de la instal·lació 
de suport, i s’unifica en 3 intervals 
la demanda total d’ACS en l/d (50-
5.000, 5.000-10.000 i >10.000) i es 
redueix el percentatge per determi-
nats intervals i zones climàtiques.

Canvien els valors de la de-
manda de referència i s’estableixen 
nous criteris de disseny (unificant 
el concepte ‘habitatge’) i apareixen 
nous conceptes d’ús (escoles amb 
o sense dutxes, centres penitenci-
aris, albergs, ambulatoris, etc). Així 
mateix, tots els valors estan quanti-
ficats per unitat de persona. 

Per a l’ús residencial de l’habi-
tatge es modifiquen el nombre de 
persones a considerar en funció del 
nombre de dormitoris i apareix un 
nou factor de centralització per als 
edificis d’habitatges multifamiliars 

per corregir el valor de la demanda 
diària d’ACS calculada.

Finalment, desapareixen molts 
apartats referits a condicions ge-
nerals de la instal·lació i de càlcul 
(cal remetre’s al RITE) i es modifica 
el criteri de quantificació per l’exis-
tència d’un sistema de mesura (a 
partir de 14 kW), amb l’objectiu de 
poder verificar el compliment del 
programa de gestió energètica i les 
inspeccions periòdiques d’eficiència 
energètica. 

DB HE 5: CONTRIBuCIó 
FOTOvOLTaICa MíNIMa 
D’ENERgIa ELèCTRICa 
L’àmbit d’aplicació s’unifica per su-
perfície i es considera sempre a partir 
5.000 m2 per als mateixos usos que 
en l’anterior DB, a excepció dels ho-
tels, hostals i administratius. Aparei-
xen, com a nou ús a considerar, les 
instal·lacions esportives cobertes. 

Es modifica la fórmula de càlcul 
de la potència elèctrica mínima a 
instal·lar i s’estableix un procedi-
ment de càlcul estimat per a l’ob-
tenció de l’energia en kW/h, a partir 
de la potència obtinguda per a cada 
zona climàtica. n
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L’smart city es muda al camp 
Un congrés a Lleida analitza l’aigua com a font d’energia

en un món global en constant canvi on els nous paradigmes de la ciutat intel·ligent agafen 
embranzida, diverses entitats treballen per promoure la innovació i el desenvolupament de 
noves tecnologies, metodologies i aplicacions per garantir la integració dels territoris rurals i 
impulsar les oportunitats econòmiques, energètiques i ambientals.

ANNA CARRIó l text

“No es podrà fer un canvi de 
model energètic sense tenir 
en compte el territori”, ad·
verteix Verònica Luchinow, 
presidenta del comitè or·
ganitzador del 2n Congrés 
Rural Smart Grids, que tin·
drà lloc a Lleida els propers 
7 i 8 de novembre de 2013. 
Aquesta edició, organitza·
da pel Col·legi d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya, 
l’Institut Català d’Energia, 
Localret i la Fundació del 
Món Rural, se centrarà en 
els recursos hídrics com a 
elements estratègics per al 
desenvolupament de la soci·
etat, i també des del punt de 
vista energètic, com la ges·
tió de les conques i l’apro·
fitament hidroelèctric. S’hi 
analitzarà l’ús de l’aigua en 
les diferents tecnologies de 
generació elèctrica actuals, 
com són la termosolar o les 
centrals convencionals, i en 
les noves tecnologies, com 
l’aprofitament agroenergè·
tic, el potencial del mar o 
l’hidrogen, entre d’altres. 

Experts i agents del ter·
ritori proposen impulsar 
la generació distribuïda 

INNOVACIÓ

forestals, agroindustrials 
o agrícoles, o energies com 
l’eòlica, la fotovoltaica o la 
hidràulica. 

En aquest sentit, l’objec·
tiu del Congrés és definir 
i debatre sobre el concepte 
smart rural sense perdre 
de vista que cada territori 
té les seves necessitats i els 
seus punts potencials, i que 
les infraestructures neces·
sàries per a un model des·
centralitzat de producció 
d’energia s’han de planifi·
car i aplicar per tal d’adap·
tar els nous usos als valors 
ambientals, socials i paisat·
gístics de cada zona. n

Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

El congrés 
vol incorporar 
una visió 
energètica 
a la gestió 
dels canals i 
els regadius 
que, a escala 
estatal, són els 
segons grans 
consumidors 
d’energia.

d’energia a partir de fonts 
renovables en el món ru·
ral per garantir la quali·
tat del subministrament i 
la distribució de l’energia, 
i contribuir a crear rique·
sa i ocupació. Aquest canvi 
de funcionament perme·
tria redistribuir l’activitat 
social i econòmica, que es 
troba concentrada en àrees 
metropolitanes, i acostar 
el consum (energia, aigua, 
aliments, etc.) als recursos, 
per tal d’aconseguir un ma·
jor grau d’autoabastament a 
partir de l’aprofitament dels 
recursos locals, com els resi·
dus d’activitats ramaderes, 

T
H

IN
C

k
S

T
O

C
k



33

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

El Consell de Col·legis 
d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Catalunya 
(CCETIC) està realitzant 
un seguit d’accions en pro 
de la figura de l’enginyer 
tècnic com a professional 
competent per a realit-
zar certificats d’eficiència 
energètica d’edificis. 

Maite Masià, directora de 
l’Institut Català d’Energia, 
va reunir·se amb el pre·
sident i vicepresident del 
CCETIC, càrrecs que ocupen 
Narcís Bartina, degà de Gi·
rona, i Miquel Darnés, degà 
de Barcelona, per parlar so·
bre la certificació energètica 
d’edificis, el 18 de setembre. 
La reunió s’emmarca en el 
seguit d’accions del Consell 
en benefici del col·lectiu. 

Masià va explicar que 
l’ICAEN està batallant per 
tenir competències sancio·
nadores de les males praxis 
professionals i de l’intrusis·
me. Cal dir que, segons la 
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directora, la inspecció és la 
part més cara del procés i, 
per tant, cal una dotació pres·
supostària adient. Des del 
Consell s’ha fet una proposta 
perquè comptin amb els pro·
fessionals col·legiats per col·
laborar amb les feines d’ins·
pecció i control.

ALTRES ACCIONS 
INFORMATIVES
Amb el títol “Els enginyers 
tècnics industrials al servei 
de la societat”, el CCETIC 
va publicar al diari El Punt 
Avui una pàgina informa-
tiva sobre el certificat d’efi·
ciència energètica d’edificis. 

El text, publicat l’11 de se·
tembre, explicava els trets 
més importants, com afecta 
als usuaris finals i presen·
tava els enginyers tècnics 
industrials col·legiats com 
un dels perfils professio·
nals adients i autoritzats 
per realitzar la certificació.

L’ICAEN, per la seva 
banda, ha elaborat un díp·
tic informatiu adreçat a la 
societat perquè es valori  
la importància de fer els 
certificats d’eficiència amb 
garanties professionals. n 

El CCETIC i la certificació energètica d’edificis

D’esquerra 
a dreta, 
Narcís 
Bartina, 
president 
del CCETIC; 
Maite Masià, 
directora 
de l’ICAEN, 
i Miquel 
Darnés, 
vicepresident 
del CCETIC.

Gairebé 500 persones s’han format 
al Col·legi en eines CE3 i CE3X per 
a la certificació energètica. Enginyers 
BCN, conscient de les oportunitats 
professionals que pot generar per als 
col·legiats l’aplicació de la Directiva 
2002/91/CE quant a l’establiment 
d’un procediment per a la certificació 
dels edificis existents, ha programat 

una nova convocatòria del curs, que 
ja serà la divuitena. 

Aquesta nova edició tindrà lloc els 
dies 26 i 27 de novembre i 3, 4 i 9 de de-
sembre d’enguany, a la seu col·legial. n

Nova edició del curs de certificació energètica:   
Les eines CE3 i CE3X

| Publicitat | 31EL PUNT AVUI
DIMECRES, 11 DE SETEMBRE DEL 2013

857056-1077513V

Més informació i inscripcions a 
www.enginyersbcn.cat/agenda 
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Exposició 
de cotxes 
elèctrics 
durant 
l’edició 
d’EXPOelèctric 
2012.

La tercera edició del major 
esdeveniment de vehicles 
elèctrics del sud d’Europa, 
EXPOelèctric Fórmula-e, ar-
riba a Barcelona just el cap 
de setmana abans d’inici-
ar-se el congrés més impor-
tant del món dedicat al ve-
hicle elèctric, l’EVS27, que 
la capital catalana acull 
per primera vegada.

Impulsat per la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, Enginyers BCN, 
la Diputació de Barcelona i 
Fira Barcelona, l’EXPOelèc·
tric Fórmula·e convertirà 
Barcelona en un aparador 
del vehicle elèctric i de les 
últimes novetats en estalvi 
energètic, els dies 16 i 17 
de novembre. Se celebraran 
un seguit de propostes lúdi·
ques i divulgatives per pro·
moure entre la ciutadania la 
conducció eficient. 

COL·LOQUIS I TAST 
DE VEHICLES
Quatre grans activitats in·
tegren el programa d’EX·
POelèctric Fórmula·e 2013:

—  E-Col·loquis: un punt de 
trobada per a la ciutada·
nia on resoldre els inter·
rogants de la mobilitat 
elèctrica. Els professio·
nals del sector debatran 
els temes més actuals al 
voltant del vehicle amb 
bateria com ara experi·
ències, previsions, nove·
tats comercials, preus, 

assegurances, manteni·
ment, consum i autono·
mia dels vehicles. Orga·
nitzats per Enginyers 
BCN, els E·Col·loquis 
tindran lloc el dissabte 
16 de novembre, de 12 a 
14 h i de 16.30 a 18.30 
h, i diumenge 17, de 
10.30 a 14 h, a l’Arc de 
Triomf de Barcelona. 

—  EXPOtest Elèctric: els 
ciutadans hi podran co·
nèixer i provar els últims 
models de vehicles elèc·
trics i híbrids del mercat. 
Dies 16 i 17 de novem·
bre, de 10.30 a 19.30 h, 
a l’Arc de Triomf.

—  Concentració e-nergèti-
ca: el principal objectiu 
és convocar el màxim 
nombre de vehicles amb 
100 % de propulsió elèc·
trica i híbrids amb endoll 
en circulació, ja siguin 
privats, públics o flotes 
d’empreses. Diumenge 
17, de 10 a 11.30 h, al pas·
seig de Lluís Companys.

—  EV Large Scale Demons-
tration, una demostració 
única a Europa de com 
seria una ciutat 100 % 
elèctrica amb comparati·
ves sonores, de qualitat 
de l’aire i emissions tèr·
miques. Diumenge 17, de 
12 a 14 h, al carrer Roger 
de Flor (entre passeig Pu·
jades i Vilanova).

Aquestes activitats lúdiques 
i divulgatives tenen el suport 
de la Plataforma LIVEBarce·
lona, l’associació catalana del 
vehicle elèctric Volt·Tour, la 
Federació Catalana d’Auto·
mobilisme (FCA). 

El congrés mundial EVS·
27, dirigit a professionals i 
agents del sector, agafarà 
el relleu d’EXPOelèctric 
Fórmula·e en l’impuls de la 
mobilitat sostenible del 17 
al 20 de novembre, a Fira 
Barcelona. n 

Novembre del vehicle elèctric a Barcelona: arriben 
l’EXPOelèctric i el congrés més important del món

Més informació i inscripcions a 
www.expoelectric-formulae.cat 
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la nostra
raó de ser ets tu

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat. 

Presentat l’escrit d’al·legacions a l’Avantprojecte  
de llei de serveis i col·legis professionals

El document denuncia la 
vulneració de competències  
i l’esperit centralitzador de 
l’Avantprojecte.

El Consell de Col·legis d’Engi·
nyers Tècnics Industrials de 
Catalunya (CCETIC) ha formu·
lat trenta·quatre al·legacions 
a l’Avantprojecte de llei de ser·
veis i col·legis professionals 
del Govern estatal. L’escrit d’al·
legacions, que ha estat elabo·
rat pels serveis jurídics d’En·
ginyers BCN, s’ha presentat 
dintre del període d’audiència 
pública de l’Avantprojecte.

Entre les al·legacions des·
taquen la denúncia de la vul·
neració de les competències 
exclusives de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de 
col·legis professionals i l’exer·
cici de les professions titula·
des, així com la centralització 
desmesurada de funcions dels 
consells generals estatals. 

El text també demana que 
continuï l’obligatorietat de la 
col·legiació per a l’exercici de 
la professió d’enginyer tècnic 
industrial, com a mesura de 
protecció de la integritat físi·
ca i seguretat de les persones, 

i l’establiment d’assegurança 
de responsabilitat civil per a 
tots els professionals amb col·
legiació obligatòria, entre al·
tres qüestions importants.

ESPERIT COMPARTIT
Per la seva banda, la intercol·
legial catalana, que representa 
més de 100 col·legis i més de 
200.000 professionals, ha pre·
sentat un escrit d’al·legacions, 
la majoria de les quals coin·
cideixen amb les del CCETIC. 
Els serveis jurídics d’Engi·
nyers BCN han participat en 
l’elaboració del text. n

Signatura 
de l’escrit 
d’al·legacions. 
D’esquerra 
a dreta, Miquel 
Darnés i 
Narcís Bartina, 
vicepresident
i president 
del CCETIC; 
i Juan Gracia, 
cap del serveis 
jurídics 
d’Enginyers 
BCN.

35
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Les taules interpretatives, 
la connexió entre el col·legiat 
i l’Administració  
JORDI ARTIGA  l Secretari d’Enginyers BCN

el Col·legi intervé en el màxim nombre possible de taules in-
terpretatives i grups de treball per col·laborar, així, en la cor-
recta aplicació de la norma i en defensa del nostre col·lectiu.

Una de les funcions d’En·
ginyers BCN és vetllar pels 
interessos de la professió 
quan les administracions 
públiques redacten regula·
cions noves. En molts casos, 
la normativa resultant no és 
prou clara i dóna marge a 
interpretacions discordants 
en la seva elaboració, aplica·
ció o seguiment, segons la 
procedència dels agents im·
plicats. Per això, s’han cre·
at, a instàncies dels col·legis 
professionals, taules inter·
pretatives en molts àmbits. 

Les taules acostumen a 
estar formades per diferents 
col·legis professionals (d’en·
ginyers tècnics, industrials, 
arquitectes i arquitectes tèc·
nics), administracions pú·
bliques, cossos de bombers, 
ajuntaments, tècnics muni·
cipals, gremis, companyies 
subministradores i organis·
mes de control, entre altres 
agents. El Col·legi intenta 
estar al màxim representat i 
assistir al major nombre pos·
sible de reunions, en defensa 
dels interessos del col·lectiu.  

Per portar a terme aques·
ta tasca cal un feed·back entre 
els col·legiats, les comissions 

i el Col·legi. Necessitem que 
les comissions s’impliquin a 
fer propostes i suggeriments 
i treballin al costat dels nos·
tres serveis tècnics. Cada 
taula té persones del Col·legi 
assignades perquè hi parti·
cipin, i són les encarregades 
de transmetre les opinions 
dels col·legiats (recollides 

en les comissions), a les re·
unions de les taules.

De taules n’hi ha de tots 
els temes: d’incendis, de 
normes UNE, d’accessibili·
tat i d’instal·lacions, entre 
d’altres. En els números se·
güents de Theknos explica·
rem les diferents taules en 
què intervé Enginyers BCN 
i sobre les quals necessitem 
que els col·legiats expres·
sin propostes. 

A www.enginyersbcn.cat 
podreu trobar, actualitzats, 
tots els acords presos, do·
cuments pactats i altres in·
formacions de la majoria de 
les taules amb representació 
del Col·legi. Per a qualse·
vol dubte, podeu contactar 
amb els Serveis Tècnics, 
que us atendran i amplia·
ran la informació. n

Cal més 
feedback entre 
col·legiats, 
comissions i 
Col·legi 

Les taules interpretatives tracten 
normatives sobre temes diversos: n’hi ha 

d’incendis, de normes UNE, d’accessibilitat 
i d’instal·lacions, entre d’altres.
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La Taula per a la Interpretació de 
la Normativa de Seguretat Contra 
Incendis, en endavant TINSCI, es 
va constituir el 6 de novembre de 
2001 amb l’objectiu d’homogene-
ïtzar criteris d’aplicació de la nor-
mativa vigent de protecció contra 
incendis per al desenvolupament 
dels projectes tècnics.

Fins a la data d’avui, s’han publicat 
un total de 9 documents que aborden 
diverses qüestions relacionades amb 
les condicions de protecció contra 
incendis, com poden ser: les conside-
racions a tenir present per als trasters 
en aparcaments, el control de fums 
d’aparcaments, la instal·lació d’as-
censors en edificis existents, etc. 

Si bé aquests documents no te-
nen caràcter de norma, sí que són 
considerats documents de reconegut 
prestigi que poden ser de gran utilitat 
al tècnic projectista a l’hora de rea-
litzar el seu projecte contra incendis. 

Així mateix, al llarg del temps 
la Taula ha anat adoptant una sèrie 
d’acords (alguns dels quals ja han 
estat recollits per les normatives sec-
torials específiques o actualitzacions 
de la legislació en matèria d’incendis) 

relacionats amb diverses àrees, com 
per exemple el pas d’instal·lacions a 
través d’elements de compartimen-
tació en un aparcament, remuntes en 
edificis existents per a la creació de 
nous habitatges o cablejat elèctric en 
relació amb l’RSCIEI. 

La Taula es reuneix un mínim de 
4 vegades per any. El funcionament 
d’aquestes reunions consisteix bà-
sicament a arribar a acords quant a 
interpretació de normativa, presenta-
ció de nous reglaments, instruccions i 
ordres relacionats amb les condicions 
de protecció contra incendis, així com 
creació de grups de treball específics 
que desenvolupin nous criteris o do-
cuments de treball per tal que la taula 
els pugui aprovar. La secretaria de la 
Taula va canviant bianualment entre 
els 4 Col·legis membres. En l’actua-
litat, l’assumeix el Col·legi d’Aparella-
dors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
de l’Edificació de Barcelona.

NORMaTIvES EN què S’INFLuEIx
Entre altres qüestions, els temes 
que s’estan treballant a la Taula en 
aquests moments són els següents:
•   Intervenció  de  reparació  estructu-

ral en edificis existents

•   Actualització  del  DT-12  (aproxi-
mació i entorn de l’edifici per a la 
intervenció dels bombers), d’acord 
amb el contingut del DB SI 5 del  
Codi Tècnic d’Edificació.

•   Remuntes  en  els  edificis  d’habi-
tatges en els supòsits amb alçada 
d’evacuació > 14 m. 

•   Classificació com a local de risc de 
la sala de màquines d’instal·lacions 
de climatització segons el RITE.

ELS MEMBRES
Els enginyers tècnics hi estan repre-
sentats. Les entitats que conformen 
aquesta Taula són les següents:
•   Consell  de  Col·legis  d’Enginyers 

Tècnics Industrials de Catalunya.
•   Col·legi  Oficial  d’Enginyers  Indus-

trials de Catalunya.
•   Col·legi  Oficial  d’Arquitectes  de 

Catalunya. 
•   Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 

Tècnics i Enginyers de l’Edificació 
de Barcelona.

•   Direcció  General  de  Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament de 
Catalunya.

•   Servei de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvament de l’Ajuntament 
de Barcelona.

TauLa PER a La INTERPRETaCIó DE La NORMaTIva DE SEguRETaT CONTRa INCENDIS 

Volem que el Col·legi sigui la veu del col-
legiat, i tan sols amb la participació i la 
implicació de tots podem aconseguir-ho. 
Només d’aquesta manera hi haurà una 
relació viva dins del Col·legi. Per això, és 
important que tothom que cregui que té 
alguna cosa a dir sobre una normativa o 

reglament s’apunti a la comissió correspo-
nent, ja que serà aquesta la via de trans-
missió de les opinions cap als Serveis Tèc-
nics, que són els encarregats de gestionar 
la participació en les taules. Animem les 
comissions a fer aquest esforç d’implica-
ció en benefici del col·lectiu. n
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PREGUNTES FREqüENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

L’exempció de les indemnitzacions per aco·
miadament del treballador prevista a l’article 
7, lletra e, de la Llei 35/2006, del IRPF, es 
regeix en els termes següents:
—  A partir del 12 de febrer de 2012, per 

als acomiadaments col·lectius per cau·
ses econòmiques, tècniques, organitzati·
ves, de producció o força major, quedarà 
exempta la part de la indemnització fins 
a la quantia establerta amb caràcter obli·
gatori en l’Estatut dels treballadors. S’eli·
mina el requisit de la prèvia aprovació de 
l’autoritat competent.

—  A partir del 7 de juliol de 2012, per declarar 
exemptes les indemnitzacions per acomiada·
ment individual fins a la quantia establerta 
amb caràcter obligatori en l’Estatut dels tre·
balladors per l’acomiadament improcedent, 
serà necessari que estiguin reconegudes en 
acte de conciliació o en resolució judicial. 
És a dir, en aquest cas, si es vol que la in·
demnització estigui exempta en la quantia 
fixada legalment, no és suficient que l’em·
presari i el treballador estiguin d’acord en 
la improcedència de l’acomiadament i/o en la 
seva quantia, sinó que el treballador ha de 
demandar per acomiadament i conciliar ad·
ministrativament, o fins i tot judicialment. 

Les quanties màximes exemptes d’indemnit·
zació per acomiadament improcedent segons 
l’Estatut dels treballadors són:
—  Per als contractes realitzats a partir del 

12 de febrer de 2012: 33 dies per any tre·

ballat fins a un màxim de 24 mensualitats.
—  Per contractes realitzats abans del 12 de 

febrer de 2012 cal fer una suma aritmè·
tica descomponent la indemnització fins 
a aquesta data, que és de 45 dies per any 
treballat, i la corresponent des d’aquella 
data, que és de 33 dies per any treballat, 
sense superar·se les 24 mensualitats. 
Tanmateix, respecte al càlcul indemnit·
zatori del període dels 45 dies per any 
treballat, no pot ser superior a 720 dies 
de salari, excepte que del càlcul de la in·
demnització pel període anterior a 12 de 
febrer de 2012 resulti un número de dies 
superior, el qual en aquest cas s’aplicarà 
com a import indemnitzatori màxim, amb 
un límit màxim de 42 mensualitats. 

—  En cas d’acomiadaments objectius per 
causes econòmiques, tècniques, organit·
zatives, de producció o força major: 20 
dies per any treballat, fins a un màxim de 
12 mensualitats.

No obstant tot això, cal tenir molt present 
que el Reglament de l’IRPF estableix que el 
gaudi d’aquesta exempció quedarà condicio·
nada a la real efectiva desvinculació del tre·
ballador amb l’empresa. 

Es presumirà que no es dóna aquesta des·
vinculació quan en els tres anys següents a 
l’acomiadament o cessament el treballador 
torni a prestar serveis a la mateixa empresa 
o a una altra vinculada (article 1 del Reial 
decret de 439/2007). n

Quin és el tractament actual
en l’IRPF de les indemnitzacions 
per acomiadament improcedent?

trobareu les consultes més freqüents que rep el servei d’assessorament Jurídic d’enginyers bCn a www.enginyersbcn.cat
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Els premis Lamp Lighting Solutions 
2013 ja tenen guanyadors!
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L’Institut de Microcirurgia 
Ocular (IMO) va acollir, el 
13 de juny, la cerimònia de 
lliurament de la cinquena 
edició dels premis Lamp 
Lighting Solutions 2013 
amb la participació de 350 
professionals del sector, 100 
dels quals eren estrangers. 

L’acte, presidit pel direc·
tor General de LAMP, Ignasi 
Cusidó, i conduït per la pe·
riodista Lídia Heredia (Tv3), 
va ser clausurat pel conse·
ller d’Economia i Ocupació, 
Felip Puig, i va incloure la 
ponència Éclairage Vision 

et Ilusion del prestigiós 
Concepteur Lumière fran·
cès, Louis Clair. 

Els premis Lamp Ligh·
ting Solutions 2013, dotats 
amb un total de 48.000 €, són 
un referent en el sector de la 
il·luminació a nivell interna·

IL·LUMINACIÓ EXTERIOR ARQUITECTÒNICA 
amb un premi de 15.000 €, el jurat va concedir la distinció al 
projecte the rookery, a Chicago, de l’office for Visual interaction 
(oVi), per “un tractament comprensiu i innovador del disseny 
d’il·luminació en una façana històrica”. totes les lluminàries del 
projecte estan ocultes, i s’utilitza un sistema de muntatge amb 
un braç intel·ligent, que protegeix la integritat de l’edifici, que té 
una maçoneria complexa. el jurat va considerar que, en aportar 
aquest extra, “el disseny d’il·luminació ha revelat l’edifici històric 
a la nova llum”.

IL·LUMINACIÓ D’INTERIORS 
dotat amb 15.000 €, el jurat va premiar “l’impressionant 
sistema d’il·luminació” de Cineteca Matadero, a Madrid, de 
Churtichaca+Quadra-salcedo, perquè “l’estructura de cistella 
teixida encesa utilitzada per aixecar un espai poc agradable 
(era un escorxador) en un centre d’art contemporani, és poc 
menys que miraculós. les tires de led de les cistelles i l’espai 
que ocupen per crear un efecte màgic milloren l’experiència 
dels visitants”.

IL·LUMINACIÓ URBANA I PAISATGE
el guardó s’ha repartit en dos projectes: un premi de 7.500 €, 
per gardens by the bay, Marina south, a singapur, de lighting 

Planners associates (lPa). “la genialitat del sistema rau en la 
seva escala i la capacitat d’integrar el disseny en totes les àrees 
d’una forma tangible i acurada amb el medi ambient.” el jurat 
va considerar que “el pla involucra als visitants amb elements 
de llum interactius i, al mateix temps, crea centres dramàtics 
usant capes d’ombra i llum, i no només espais il·luminats”. 

i de l’altra, una dotació de 7.500 €, per Collective light 
for rural africa, a Mali, de Matteo Ferroni. al jurat li va en-
cantar “aquesta idea innovadora” per generar llum local en les 
comunitats locals. l’ ‘eina’ utilitza un mòdul led amb parts de 
bicicletes, canonades d’aigua i un cable de telèfon per crear una 
il·luminació sense necessitat d’electricitat. “el sistema ha acon-
seguit que s’ajuntin les comunitats a la nit. enginyós”, conclou.

STUDENTS PROPOSALS
amb un premi de 3.000 €, el jurat va concedir la categoria per 
a estudiants a the Hope, de daniel guerra i alejandra Molguis, 
alumnes de l’escola tècnica superior d’arquitectura de Ma-
drid. “la professionalitat de tots els projectes dels estudiants 
va impressionar el jurat, però aquesta proposta en particular 
tenia una inspiració i un propòsit pràctic. Molt ben presentat 
amb un vídeo peculiar, the Hope és una solució d’evacuació a 
les zones afectades de desastres i la seva gent. un raig de llum 
en temps de turbulències.” n

cional i la cinquena edició 
va registrar la xifra rècord 
de 608 projectes a concurs, 
procedents de 52 països.

LAMP ha editat el llibre 
Lighting Concepts 13 amb les 
obres finalistes i guanyadores 
del concurs. n
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Planxisteria d’avantguarda 
al servei de la indústria
Recam Làser, SL
la planxisteria industrial que va introduir a Catalunya el tall amb làser compleix 25 anys 
aquest octubre. un quart de segle durant el qual recam làser ha incrementat la cartera de 
serveis tècnics per a la indústria fins a convertir-la en un dels principals atractius, aplicant 
una filosofia empresarial pròpia que combina voluntat de servei amb savoir faire fabril.

En travessar la porta de Re·
cam Làser un ja té la sen·
sació de ser a la seu d’una 
empresa singular. En un in·
acabable mostrari s’acumu·
len, amb l’ordre imprescin·
dible, multitud de peces amb 
finalitats dispars: elements 
de mobiliari i de línia blan·
ca, mecànica de competició, 
maquinària pesada, trofeus, 
ornaments de fusta i biju·
teria, estructures de tub i 
curioses mostres de metal·
lúrgia aplicada a les belles 
arts comparteixen l’espaiosa 
entrada amb un reguitzell de 

llampants màquines expene·
dores murals contemplades 
en silenci per un ressonador 
làser que presideix l’estança 
des d’una mena d’altar. És 
immediat preguntar·se si 
totes aquestes peces tenen 
quelcom en comú. La res·
posta, afirmativa, es troba 
en els 6.500 m2 que ocupen 
les dependències de Recam 
Làser, una empresa que ha 
optat per definir·se com una 
planxisteria industrial, pot·
ser perquè que és impossible 
trobar un epígraf que englo·
bi la quantitat de serveis que 
ofereix a la indústria.

EVOLUCIó CONTíNUA
El fundador i un dels artí·
fexs de la inquieta empresa 
vallesana és Pere Barrios. 
Va descobrir la tecnologia 
làser en una conversa infor·
mal el 1988, i decidí muntar 
una minúscula oficina co·
mercial a Granollers, sense 
infraestructura ni cartera 
de clients. “Vaig començar 
visitant els possibles clients 
per la comarca, passant les 
comandes i plànols per fax 
a França. Aquí ningú co·
neixia el tall per làser, i la 

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Joaquim Camps, 
director tècnic 
i comercial de 
Recam Làser.

Recam Làser 
dissenya 
i fabrica part 
del mobiliari 
i parament dels 
seus tallers. 
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El tall de tub 
amb làser és 
una tecnologia 
nova 
i versàtil
que l’empresa 
vallesana 
ofereix 
als clients. 
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tecnologia tenia ganxo”, ex·
plica Barrios. El 1992, Re·
cam Làser passa de comer·
cial a productora i compra 
la primera màquina de tall, 
instal·lada en una nau a Pa·
lau de Plegamans. Dos anys 
després, l’adquisició d’una 
moderna i potent tallado·
ra làser Trumpf suposa un 
punt d’inflexió que culmina 
l’any 2000, amb el trasllat de 
l’empresa a l’emplaçament 
actual, a Caldes de Montbui. 
Allí ha seguit creixent de 
forma gairebé ininterrom·
puda fins a dia d’avui.

Barrios defuig els triom·
falismes i és d’una franque·
sa aclaparadora en referir·se 
a l’èxit de Recam Làser, avui 
buc insígnia d’un grup in·
dustrial que, format per nou 
fàbriques, dóna feina a 250 
treballadors i el 2012 factu·
rà 25 milions d’euros: “Po·
dem dir que no hi ha hagut 
una estratègia empresarial 
premeditada. La trajectòria 
ha estat una combinació de 
factors: molta sort, anar de 
la mà de clients i, és clar, 
fer bé la nostra feina. Hem 
treballat bé i també ens hem 
equivocat, com tothom.”

D’entrada, Recam Làser 
es dedicà simplement al 
tall per làser. La inclusió 
de nous processos va ser 
causa de la demanda dels 
clients, i avui en dia és am·
plíssima i suposa el tret di·
ferencial de l’empresa: dis·
posa de tall per làser, aigua 
i oxitall; plegament CNC, 
múltiples tècniques de sol·
datge manual i robotitzat, 
manufactura del tub, gra·
vat làser i gestió i execució 
d’acabats diversos. La secció 
de mecanització, activa des 
del 2009, és la darrera in·

corporació a la llarga llista. 
De cara a convertir en pro·
jectes factibles les idees dels 
qui arriben a Recam Làser 
amb necessitat de suport 
tècnic, s’ha creat una secció 
d’enginyeria en la qual tre·
ballen sis enginyers. 

ORGANITZACIó 
I AGILITAT
Recam Làser funciona com 
una maquinària ben greixa·
da gràcies a un equip humà 
preparat i el suport d’un 
sistema de gestió informa·
titzat dissenyat pel depar·
tament informàtic de la 

  
En les 
plegadores 
CNC es 
processen 
moltes 
de les peces 
elaborades 
en la secció 
de tall.

casa. Joaquim Camps és el 
director tècnic i comercial, 
i coneix en profunditat el 
funcionament d’una estruc·
tura que mira de mantenir 
un organigrama tan ho·
ritzontal com permeten les 
dimensions de l’estructura. 
“Estem molt orgullosos del 
funcionament d’una em·
presa que té una fotogra·
fia complexa, perquè cada 
comanda avança fins a un 
punt diferent de la cadena 
productiva. Ens cal un es·
forç organitzatiu constant, 
especialment si tenim en 
compte que sempre mirem 

Planxisteria de guàrdia

A meitat dels 90, molts clients qualificaven les coman·
des ‘d’urgents’ sistemàticament, fet que suposava incò·
modes canvis en els plans de producció. El Recam – 1 
dia, una solució comercial concebuda per Recam Làser 
que ha esdevingut un dels trets distintius de l’empresa, 
suposà una eficaç eina per discriminar les urgències 
reals de les fictícies. Es tracta d’un servei que assegura 
el lliurament de la comanda en 24 hores, acceptant el 
lògic cost addicional. Des de la incorporació a l’oferta 
de Recam Làser, el Recam – 1 dia ha estat un èxit, i en 
l’actualitat vora el 15 % de les comandes es realitzen 
emprant aquesta forma urgent.  n
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Fitxa de l’empresa

Recam Làser, SL

Activitat: planxisteria industrial dedicada al tall i 

transformació de metall i altres materials mitjançant tall, 

plegament, soldatge i mecanització i acabats diversos. 

Serveis d’enginyeria i desenvolupament.

Any de fundació: 1988

Empleats: 150

Borges Blanques, s/n
Pol. Ind. La Borda
08140 Caldes de Montbui
(Barcelona)

Tel. 902 420 902 
www.recamlaser.com
recamlaser@recamlaser.com
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A Recam Làser 
se solden 
des de petits 
components 
amb làser 
fins a grans 
estructures.
convencional.
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de minimitzar la burocràcia 
per tal de mantenir el grau 
d’agilitat que exigeix el ti·
pus de producte i client.” 
Camps resumeix, conven·
çut: “Podríem dir que som 
partidaris de l’ordre fins a 
un cert punt, perquè uns 
procediments massa rígids i 
complexos ens farien perdre 
l’agilitat que ens caracterit·
za. La clau de tot plegat rau 
en l’equilibri entre l’ordre i 
l’elasticitat”.

APOSTA PEL VALOR 
AFEGIT  
Després del sotrac del 2008, 
amb l’inici de la crisi econò·
mica, Recam Làser ha seguit 
creixent i ha assolit el nivell 
de facturació del 2007, amb 
un increment de 25 persones 
en la plantilla. Una aposta 
per la diversificació, el servei 
i el valor afegit que, de mo·
ment, es mostra encertada.

Camps avala aquesta polí·
tica, no té la certesa d’on els 
durà el futur, però sembla 
saber com respondrà arribat 
el moment de triar un camí 
o altre: “Enguany hem acon·
seguit la certificació ISO 
1585 i podem treballar per al 
sector ferroviari. Les darre·
res inversions en maquinà·
ria ens permetrien afrontar 
projectes de producció seria·
da. Una porta que es podria 
obrir a curt termini i que su·
posaria una nova forma de 
treballar, una filosofia allu·
nyada del prototip i les pe·
tites sèries actuals, un nou 
repte! Hem detectat aquest 
canvi de tendència: molts 
fabricants tornen de l’Àsia i 
aposten per la producció lo·
cal. Crec que aquest fet serà 
el que marcarà el futur”. n



 

Text de David Roman

Fotografies: arxiu Logic Energy
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Per saber-ne més:
n   www.logicenergy.es - Adreça web d’aquesta empresa 

especialitzada en instal·lacions de gasificació. 

n   www.youtube.com/logicenergysl - Ofereix reportatges 
sobre les instal·lacions efectuades per Logic Energy.  

n   Viquipèdia - L’enciclopèdia lliure conté completes 
entrades respecte a la gasificació en diversos idiomes, 
inclosos el català, el castellà i l’anglès.

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.

Gasificació de biomassa

Dels gasògens a la gestió energètica 
dels residus
Els boscos són generadors continus de bio·
massa, un residu resultat de la neteja fores·
tal que comença a ser considerat una font 
local de combustible. Des de la població de 
Santpedor, Logic Energy, SL dissenya i posa 
en marxa instal·lacions de producció d’elec·
tricitat i calor a partir de la gasificació de bi·
omassa forestal, un procés termoquímic em·
prat des del segle xix i que al segle xx tingué 
certa difusió en els anomenats ‘gasògens’, 
muntats en vehicles de transport.

El gasificador obté escalfor i gas pobre 
de la combustió incompleta de biomassa pro·
cessada. L’escalfor pot utilitzar·se en forns i 
bescanviadors, mentre que el gas pobre sol 
emprar·se en generadors elèctrics animats 
per un motor d’explosió. Un procés versà·
til que converteix un residu en una energia 
neta, econòmica i... lògica. n 
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Autocar 
equipat amb 
un gasogen. 
Entre els anys 
1947 i 1954, 
els Garatges 
Tachó de 
Manresa 
van fabricar 
gasògens 
davant 
l’escassetat de 
combustible.

Planta de 
gasificació 
per produir 
escalfor i 
electricitat, 
de 25 kW.

Vista en 3D 
del projecte 
d’una planta 
de 25 kW.



44

L’oficina a la butxaca 
(part 2 de 2)  
ORIOL LLADó  l www.oriolllado.cat

“truca al despatx”, “anul·la la pròxima reunió”… el mòbil 
cada vegada ens entén millor i ja no és una quimera de la 
ciència-ficció que el nostre assistent particular ens càpiga al 
palmell de la mà. l’article aborda aquesta tendència i repassa 
altres aplicacions vinculades al nostre dia a dia professional. 

“L’oficina, si volem, —podí·
em llegir en el número 175 
de Theknos—, la podem por·
tar al damunt. És fàcil i més 
barat del que sembla”. Re·
prenem el fil de la primera 
part de l’article publicat al 
juny i a continuació, apun·
tem un seguit d’aplicacions 
i solucions per fer·vos la 
vida laboral una mica més 
ordenada i eficient a través 
dels dispositius mòbils.

Comencem per una situ·
ació coneguda i patida per 

molts. El moment de con·
certar el dia d’una reunió 
amb els companys de feina 
o amb els col·laboradors i 
que acostuma a traduir·se 
en una allau indigerible de 

correus confosos que con·
verteixen la nostra safata 
d’entrada en un pantà de 
“sís”, “però no”, “millor l’en·
demà”, “no us aniria bé el 
dia anterior”, o “jo aquella 
setmana impossible”. Dood·
le és una aplicació pensada 
exclusivament per evitar 
això, ja que converteix les 
múltiples circumstàncies de 
cada usuari en una graella 
al núvol que permet tenir 
una idea de l’opció que va 
millor a un major nombre de 
persones d’un mateix grup, 
tot amb un sol cop d’ull. 
L’enllaç el poden consultar 
tots els membres del grup 
que, a més a més, tenen la 
possibilitat d’editar la seva 
aportació quan ho desitgin 
(si es registren, cosa que po·
den fer de forma gratuïta). 
L’administrador té eines (a 
través de les notificacions) 
per estar al cas de tots els 
canvis i noves aportacions i 
pot decidir, a més, quan es 
tanca la pregunta i compro·
var fàcilment quina data té 
el major nombre de suports. 

Doodle disposa de versió 
#app i darrerament ofereix 
una bona integració amb 
altres calendaris, com el Go·
ogle Calendar. El sistema 
d’invitacions d’aquest darrer 
o de l’Exchange també ofe·
reix vies per escollir el dia 
i l’hora d’una reunió, però 
cap és tan senzilla d’usar i 
tan clara com la de Doodle, 
pensada exclusivament per 
atendre aquesta demanda. 
Doodle també ofereix un ser·
vei addicional que permet es·
collir, amb una senzilla eina 
d’enquestes, entre diferents 
opcions donades.

ENGINyERS 2.0
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Diversos usuaris 
poden modificar 
de forma 
simultània 
les graelles 
horàries al núvol
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setanta. Executius enregis·
trant en una petita grava·
dora les notes d’un informe 
o una carta al secretari… I 
avui? Són molts els que con·
tinuen fent servir aquest 
costum? Doncs sí, almenys 
si atenem al nombre de so·
lucions disponibles. La tec·
nologia ens ofereix cada ve·

gada de forma més reeixida 
aplicacions que escriuen per 
nosaltres allò que hem dic·
tat, i fins i tot que interpre·
ten ordres de veu. Dragon 
Dictation, de l’empresa Nu·
ance, ofereix suport en cata·
là, i és líder en el sector de 
dictat de notes que després 
podem convertir fàcilment 
en correus i documents. És 
recomanable donar·hi un 
cop d’ull.

En canvi, els secretaris 
virtuals ens fan fer un salt 
endavant quant a referents 
cinematogràfics. L’arxicone·
guda Siri, sembla vinguda 
d’una pel·lícula de ciència·
ficció, però a hores d’ara és 
la veu dels sistemes avan·
çats d’OSX. Aquesta am·
biciosa aposta, que caldrà 
veure si acaba esdevenint 
referent, podria incorpo·
rar el català pròximament. 
“Truca al despatx”, “diga’m 
com arribar a l’Hospitalet”, 
“repassa’m el calendari”… 
són frases habituals que po·
dríem dir al nostre telèfon 
perquè aquest, a través del 
nostre diligent assistent, li 
acabem dient Siri o Néstor, 
les compleixi ràpidament.

CÒPIES, BACKUP 
I ENCRIPTAMENTS
Per acabar, convertir el nos·
tre telèfon mòbil en l’ofici·
na requereix que anem en 
compte amb la seguretat. 
Posar contrasenyes en les 
aplicacions més sensibles, 
no utilitzar el bloc de notes 
per deixar informació im·
portant i fer servir les eines 
de sincronització, si pot ser 
al núvol de dades, és del tot 
recomanable. n

Parlant de reunions 
i dels seus efectes col·
laterals. Hangouts, la nova 
joguina de Google i que 
havia d’amenaçar una part 
del territori Skype, ofereix, 
a l’espera de la seva conso·
lidació, una manera pràcti·
ca de fer reunions virtuals. 
Vaja, que no només es trac·
ta d’estalviar·vos correus 
previs, us podeu estalviar el 
mateix trajecte a la reunió 
i fer·la sense sortir del des·
patx, o allà on us trobeu. 
Això sí, caldrà que tingueu 
una bona connexió al mò·
bil… ja que Hangouts, com 
de fet Skype, tenen versió 
#app perquè els pugueu 
usar fàcilment a través de 
l’smartphone.

TARGETES EN DESÚS?
D’acord, les targetes de vi·
sita no viuen el seu millor 
moment… avui superades 
per les facilitats de la co·
municació digital amb les 
quals podem centralitzar i 
actualitzar tota la informa·
ció a temps real. Tanmateix, 
en algun context encara són 
útils, o si més no utilitzades. 
Hi ha diferents aplicacions 
que ens permeten escanejar 
fàcilment aquest romàntic 
objecte amb el telèfon mòbil 
per, després, arxivar·les, tot 
convertint el text de la imat·
ge en un text cercable. (En 
parlàvem en la primera part 
de l’article amb Evernote.)

NOTES DE VEU, 
APP DE DICTAT
La següent imatge ens re·
met a aquells executius 
de patilles llargues de les 
pel·lícules americanes dels 

CàLCUL I IMPOSTOS   

Un camp que guanyarà 
pes, però que avui enca·
ra revela massa llacunes, 
és el de les aplicacions 
específiques vinculades 
al càlcul o a la gestió de 
pressupostos i impostos. 
En aquest sentit, Cuan·
to cobrar és una apli·
cació interessant però 
excessivament ambicio·
sa, ja que pretén donar 
una solució global per a 
massa casos particulars. 
Això sí, indica una línia 
de treball interessant i 
pràcticament inexplora·
da. Altres aplicacions se 
centren en el càlcul de 
pressupostos i ofereixen 
diferents recursos per 
no deixar·se res. 

L’Agència Tributària 
espanyola té dues apli·
cacions que han d’anar 
a més, tal com ha pro·
mès, i podrien incloure 
la signatura digital. De 
moment són força mo·
destes: permeten acce·
dir a alguna informació 
(renda), però podrien 
millorar i permetre la 
gestió d’alguns comptes 
com ara el càlcul senzill 
d’IVA. n
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Un factor de risc a l’edat escolar és, sens dubte, la motxilla. 
Transportar motxilles amb una càrrega superior al 35 % del 
pes corporal és una de les causes que un 51 % dels nens i un 
69 % de les nenes de 15 anys hagin patit en algun moment 
mal d’esquena i que, en un 51 % d’aquests casos, el dolor si·
gui prou greu com per interferir en les seves vides. Un consell 
pràctic i molt senzill de seguir és fer exercici regularment i 
usar bé la motxilla, que ha de ser anatòmicament adequada, 
s’ha de portar enganxada al cos, a la zona lumbar, i sempre 
penjada sobre les dues espatlles. Altres consells són seure el 
més endarrere possible de la cadira i mantenir l’esquena dre·
ta; anar canviant de postura quan s’està dret, no flexionar la 
columna cap endavant i evitar carregar pes. n

Teatre 

BITS
Teatre Poliorama
A partir del 16 d’octubre

                           

El Tricicle, el trio de teatre gestual sinònim 
de rialles, sales plenes i èxits des de fa 
més de 30 anys, presenta a Barcelona la 
seva última producció, Bits, que es pot 
veure al Teatre Poliorama. L’univers de 
les unitats mínimes d’informació binària 
és un mer pretext perquè Joan Gràcia, 
Paco Mir i Carles Sans empalmin una 
sèrie d’esquetxos poc o gens relacionats 
amb el tema de partida, però en els quals 
l’humor surrealista, l’observació aguda i 
la capacitat per trobar l’agulla de l’insò-
lit al paller de la rutina s’entreteixeixen, 
amb resultats molt divertits. L’espectacle 
es pot veure per fi a la capital catalana 
després de més de 200 funcions. 

Exposicions
ESPRIU. HE MIRAT 
AQUESTA TERRA
A partir del 30 d’octubre

 

El CCCB commemora el centenari del nai-
xement de Salvador Espriu (1913-1985) 
amb una exposició que aproparà al públic 
d’avui la vida i l’obra de l’escriptor. Espriu. 
He mirat aquesta terra reivindica l’actua-
litat de l’escriptor, en la triple perspectiva 
que la mostra proposa: el món mític i sim-
bòlic, la transcendència social i la crítica 
indomable. L’exposició evoca el mite de 
Sinera; el compromís ètic davant de la 
Guerra Civil i de la postguerra; la defensa 
de la cultura catalana en temps difícils; la 
seva visió d’Espanya, basada en el dià-
leg i la tolerància, i el món imaginatiu, de 
vegades grotesc, de vegades evocador, 
d’una potència extraordinària. 

Cinema

12 AÑOS 
DE ESCLAVITUD
A partir del 31 d’octubre

 

L’autor d’aquella obra mestra que era 
Shame, el britànic Steve McQueen, torna 
amb una pel·lícula que té tots els núme-
ros per arrasar en la pròxima edició dels 
Òscars. 12 años de esclavitud narra la 
vida d’un home negre virtuós del violí el 
1850 i que acaba passant dotze anys de 
la seva vida com a esclau. Al film, que va 
triomfar al Festival de Toronto, el director 
no s’estalvia res, ni una llàgrima, ni una 
gota de sang, ni una fuetada, per cons-
truir el retrat més salvatge, fidedigne i 
dolorós que mai s’hagi fet d’un dels pe-
ríodes més foscos de la història. El repar-
timent, amb noms com ara Brad Pitt i un 
impressionant Chiwetel Ejiofo, és de luxe.

SALUT I MéS

Motxilla contra el mal d’esquena

És un consell de CENTRE MÈDIC MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA.
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El secret per no patir mal d’esquena és la prevenció. Els nens i els adolescents 
són els col·lectius més vulnerables; per això cal inculcar conductes saludables 
als fills per aconseguir que a l’edat adulta no pateixin dolor crònic. 
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