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“El mercat laboral serà qui, finalment,  
regularà les titulacions universitàries”
Enric Fossas, rector de la UPC 

Industrias de Óptica Prats, SL 
Enfocar el futur 

un projecte de país

Iberpotash
i el pla Phoenix,



7.000 enginyers tècnics industrials
llegeixen aquest anunci

Com tu,

Enginyers BCN disposa de canals de comunicació directa als 
col·legiats, a l’abast de les empreses i institucions que vulguin 

difondre els seus productes, serveis, solucions tècniques, 
activitats i coneixements.

Contacte: Ricard Piqué – rpique@ebcn.cat – Tel. 93 2478722

Consell de Cent, 365-08009 Barcelona
Tel: 934 96 14 20 - ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat
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resultats aconseguits, no 
podem abaixar mai la guàr-
dia. D’altra banda, el Col·legi 
sempre ha estat amatent a 
les necessitats formatives 
que exigeix l’exercici de la 
professió. Una bona actua-
lització dels coneixements és 
un dels factors clau de l’èxit 
professional. També mirem 
de satisfer la necessitat d’as-
sessorament (tècnic, fi scal 
i laboral) que hom pugui 
tenir. I, és clar, procurem 
ajudar tant com podem els 
companys que s’han quedat 
sense feina o que en cerquen 

per primer cop, així com ofe-
rim més serveis que serien 
llargs d’enumerar. En de-
fi nitiva, com a col·legi pro-
fessional que som, fem tot 
el que hi ha al nostre abast 
per satisfer les necessitats 
professionals dels col·legiats 
i també per ser útils a la so-

CCom cada any per aquestes 
dates, el dia 12 de juny el Col-
legi celebrarà un dels dies 
més importants: el Dia dels 
Col·legiats (fi ns ara, Dia del 
Col·legi). Pensem que la nova 
denominació s’adiu més amb 
la realitat, perquè el que ce-
lebrem és, precisament, la 
vinculació dels col·legiats 
amb la corporació durant 25 
i 50 anys. Les parelles de ca-
sats celebren els 25 i els 50 
anys de matrimoni com a no-
ces d’argent i noces d’or, res-
pectivament. La col·legiació 
no és cap matrimoni, però 
sí que comporta una fi de-
litat envers el Col·legi i, de 
retruc, envers la professió. 
Es poden fer servir més o 
menys els serveis del Col-
legi, però és cert que, pel sol 
fet d’estar col·legiat, s’enfor-
teix i es dignifi ca la professió 
d’enginyer tècnic industrial, 
una professió que ha hagut 
de lluitar molt per fer-se un 
lloc en el món professional 
català. El Col·legi hi ha con-
tribuït.

Estem convençuts que sen-
se uns serveis jurídics forts 
i preparats com els que te-
nim, no hauríem pogut de-
fensar les atribucions pro-
fessionals, tal com hem fet i 
continuem fent. Tot i els bons 
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Or i argent, com cada any

EN PORTADA:

La potassa que Iberpotash extreu de les mines que explota al Bages s’emmagatzema en un hangar abans 
de comercialitzar-la. Se n’exportarà un 80 % als mercats principals de fertilitzants d’Europa.

EN PORTADA:

El 12 de juny 
celebrem el Dia 
dels Col·legiats. 
Pel sol fet 
d’estar col·legiat 
s’enforteix i 
es dignifi ca la 
nostra professió

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

cietat. Sense anar més lluny, 
els mitjans de comunicació 
troben en nosaltres una veu 
objectiva i independent, o a 
través nostre qualsevol ciuta-
dà pot tenir els serveis profes-
sionals dels col·legiats.

Per tot plegat el Dia dels 
Col·legiats ens omple de 
satisfacció. És el dia que es 
posa de manifest l’orgull de 
pertànyer a un col·lectiu i a 
un col·legi que ja fa més de 50 
anys que és al peu del canó i 
que esperem que hi continua-
rà sent molts anys més. El dia 
12 de juny uns companys i 
unes companyes de professió 
rebran un guardó merescut 
que acreditarà públicament 
que s’han mantingut fi dels a 
la professió i a la corporació. 
No tothom ho pot dir. Per tant, 
en nom meu i de la Junta que 
represento, volem fer públic 
l’agraïment més sincer a tots 
ells, perquè sense ells —i sen-
se tots vosaltres, és clar— el 
Col·legi ni existiria ni hauria 
existit mai. Així doncs, con-
tinuem plegats com fi ns ara 
treballant per una professió, 
un Col·legi i un país millor. 
Les generacions futures ens 
ho agrairan, tal com ara nos-
altres ho agraïm als qui fan 
25 i 50 anys de col·legiats. 
Per molts anys! n

7.000 enginyers tècnics industrials
llegeixen aquest anunci

Com tu,

Enginyers BCN disposa de canals de comunicació directa als 
col·legiats, a l’abast de les empreses i institucions que vulguin 

difondre els seus productes, serveis, solucions tècniques, 
activitats i coneixements.

Contacte: Ricard Piqué – rpique@ebcn.cat – Tel. 93 2478722

Consell de Cent, 365-08009 Barcelona
Tel: 934 96 14 20 - ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

artfinal_7000enginyers.indd   1 05/02/13   17:06
1-7 v15 copia.indd   3 14/05/14   08:18



INFORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
Notícies d’interès sectorial

34

OPINIÓ
El paper de la família i la crisi

EN SEGONS
Iberpotash, SA: extracció sostenible 
de sals sòdiques i potàssiques

SOSTENIBILITAT
Espècies petites, grans invasions

INFORMACIÓ 
COL·LEGIAL
Notícies d’ENGINYERS BCN

COMISSIONS
Comissió de Disseny

INNOVACIÓ
Gestió econòmica del manteniment

06 07

28

08

16

30

Consell editorial: Jordi Artiga, Jèssica Casulà, Miquel Darnés, Marta Martí, Ricard Nogués, M. Cinta Pastor i Montserrat Vila. Coordinació i 
realització editorial: Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.), www.sapienspublicacions.cat. Àrea de Desenvolupament i Nous Projectes, director 
de l’Àrea: Gerard Birbe, gbirbe@sapienspublicacions.cat. Tel.: 936 347 612. Col·laboracions en aquest número: Anna Carrió, Jèssica 
Casulà, Joaquim Elcacho, David Faro Ruiz, Jordi Garriga, Jordi Goula, David Jiménez, Oriol Lladó, Eva Mestres, Xavi Ripoll, Pere Rodríguez, Berta 
Roig, David Roman i Montserrat Vila. Imatges: Xavier Corbella; Iberpotash; Marc Javierre; Oriol Nin i Sàpiens. Publicitat: Àrea comercial (Ricard 
Piqué), Bailèn, 68 - 08009 Barcelona. Tel.: 932 725 430, rpique@ebcn.cat. Impressió i enquadernació: Sprint Copy, SL. Edita: Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona. Tel.: 934 961 420, fax: 932 152 081, comunicacio@ebcn.cat. 
DL: B-35390-67. ISBN: 1137-0017 © Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Els criteris exposats en els articles signats són d’exclusiva responsabilitat dels autors i no representen necessàriament l’opinió del Col·legi. Així mateix, els anunciants són els únics responsables del

compliment i de la qualitat dels serveis que presten i de la veracitat de la informació facilitada. El Col·legi no té cap responsabilitat davant els lectors de la publicació. Queda expressament prohibida 

la reproducció dels continguts de la revista a través de recopilacions d’articles periodístics, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 23/2006, text refós de la Llei de propietat intel·lectual. En cas que 

estiguéssiu interessat en una autorització per reproduir, distribuir, comunicar, emmagatzemar o utilitzar en qualsevol forma, adreceu la vostra petició a ebcn@ebcn.cat. Aquesta publicació utilitza paper 

estucat ecològic (PEFC) de 100 grams i de 171 grams per a la coberta.

SUMARI

ARTICLE TÈCNIC
Monitoratge en núvol a la indústria,  
el cloud monitoring

31
 

EN PORTADA

22 Iberpotash i el pla 
Phoenix: un gran 
repte d’enginyeria

Iberpotash ha començat a acomplir un pla estratègic que 
la portarà a duplicar la facturació en sis anys i a ser un dels 
productors principals de sal vacuum al món. El pla Phoenix 
iniciat per la companyia a les mines de Súria és, a més, un 
important repte industrial, tècnic, logístic i mediambiental 
que suposarà invertir uns 700 milions d’euros entre la 
comarca del Bages i el Port de Barcelona.

ENTREVISTA

18 Enric Fossas
Rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya

Des del passat mes de desembre, Enric Fossas és el 
nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Als enginyers tècnics industrials ens preocupen qües-
tions com la configuració de la titulació d’enginyeria, 
amb els seus graus i màsters, i els problemes de 
finançament. I ens interessa conèixer la veu del nou 
rector amb relació a aquestes qüestions. 
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EngInYERS 2.0
Les tauletes a la feina,  
un instrument útil

pREgunTES  
FREqüEnTS 
La tarifa plana en la cotització  
per contractes indefinits 

AgEnDA

43

46

40

44

37

La pregunta del mes

Creieu que el rebut de la llum significarà un estalvi per al 
consumidor?

Un NO rotund s’imposa a un 4 % que sí que creu en l’estalvi.

4 % Sí.

No. 

NS/NC

El PIB espanyol ha crescut el primer trimestre  
de 2014 un 0,4 % i ja n’arrossega tres en positiu. 
En línia amb aquesta dada, l’empresa on treba-
lleu té previst contractar personal aquest any?

Opineu a www.enginyersbcn.cat

l’EnquESTA DEl WEB

TOTAL de VOTS: 95

6 %

29 de maig

La transcendència de l’enginyeria: la 
importància de la tecnologia en l’evolució 
de la humanitat
Conferència sobre la transcendència de l’enginyeria en 
què es vol remarcar la importància de la tecnologia en 
l’evolució de la humanitat. Es farà en un moment en 
què el Govern vol disminuir o suprimir l’ensenyament 
de la tecnologia en diferents nivells educatius. Tindrà 
lloc el 29 de maig a les 19 h al Tecnoespai (Bailén, 68). 

2, 4, 10 i 12 de juny 

El manteniment i l’eficiència energètica en 
les instal·lacions de climatització.  
Segona edició  
Per a un bon funcionament i una instal·lació eficient 
de climatització, cal tenir en compte diversos factors 
a l’hora de fer-ne el manteniment. En aquest curs es 
tractarà del manteniment preventiu ordinari i normatiu, 
correctiu, conductiu i predictiu, amb el qual es treu el 
màxim rendiment i la màxima eficiència d’una bona 
instal·lació de climatització. El curs es farà els dies 2, 
4, 10 i 12 de juny de les 17 a les 21 h al Tecnoespai 
(Bailén, 68).

5 de juny

Tast de qualitat: l’obsolescència 
programada versus la fiabilitat 
Conferència que ajudarà a valorar les tendències més 
noves en matèria de fiabilitat i en què s’explicarà que 
l’obsolescència programada és capaç d’equilibrar 
la vida d’un producte que han fet útil en el temps 
aplicant, simplement, tècniques tradicionals de fiabilitat 
i fent real un dels paradigmes de la qualitat: escoltar i 
satisfer “la veu del client”. Aquesta conferència es farà 
el dia 5 de juny a les 19 h al Tecnoespai (Bailén, 68).

10 de juny

Les responsabilitats legals que afecten 
el manteniment 
En el marc de l’Any del Manteniment, ENGINYERS BCN 
presenta un debat tècnic sobre les responsabilitats 
legals que afecten el manteniment. S’hi parlarà del 
concepte de responsabilitat i dels vessants civil, penal i 
administratiu, a més de la prevenció de riscos laborals. 
L’exposició conceptual s’il·lustrarà amb casos reals 
extrets d’algunes sentències dels tribunals de justícia. 
Es farà el 10 de juny de les 9.30 a les 14 h a la sala 
d’actes del Col·legi (Consell de Cent, 365).
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90 %

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

90 %

6 %

4 %

MAIG

JUNY

FORmACIÓ
Cursos de certificació energètica i de 
manteniment i eficiència energètica 
en instal·lacions de climatització

36



E

 THEKNOS 183 MAIG DE 2014

OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

El paper de la família i la crisi
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Expliquen que al comença-
ment del 2010, després de 
l’any de la gran recessió —en 
el qual hi va haver una caigu-
da de gairebé el 4 % de l’activi-
tat econòmica a Espanya—, al 
prestigiós rotatiu nord-ame-
ricà Wall Street Journal van 
decidir de veure què passava 
a Espanya i com s’hi podia 
viure amb una taxa superior 
al 20 % d’atur —i que anava 
pujant—, amb la por d’un res-
cat imminent i enmig de la 
tempesta econòmica més gran 
viscuda a l’època moderna. 

Per això, van enviar-hi una 
gent a investigar, la qual, 
després d’uns quants dies 
de sorpresa, en comprovar 
que la vida es desenvolupa-
va “normalment” al país, van 
concloure que la contradic-
ció aparent entre la violència 
dels números i la tranquil-
litat del carrer es basava en 
dos fets: l’un, la proliferació 
de l’economia submergida; 
l’altre, el paper de la família. 
Es van adonar que allà on no 
arribava l’ajut públic hi arri-
baven els pares o els avis, que 

ocupaven el seu lloc. Una so-
cietat estructurada en nuclis 
familiars era la resposta que 
costava d’entendre a l’altre 
costat de l’Atlàntic. I si aques-
ta gent hagués vingut uns 
quants anys més tard, en què 
hi havia el 26 % d’atur, proba-
blement haurien al·lucinat. 

Però aquí ja sabíem molt 
bé el paper crucial exercit per 
la família en moments difí-
cils. És un paper que no té 
efectes en el PIB. Des de pa-
res que tenen i mantenen a 
casa joves d’uns trenta anys 
que no troben feina o l’han 
perduda, fins a algun avi 
que ha tornat a la casa dels 
fills des de la residència per 
repartir la pensió, sense obli-
dar, és clar, els ajuts mone-
taris directes d’aquells que 
poden fer-ho. Vet aquí, doncs, 
que la família era el secret! 
Però, per quant temps? Les 
dades sobre llars —tornem a 
l’estadística— que ens mos-
tra l’enquesta de població 
activa són demolidores. El 
nombre de famílies amb tots 
els membres aturats o sense 
cap persona activa ha pas-
sat, durant la crisi, de 4,4 a 
6,4 milions. Gairebé un 50 % 
d’augment. Això vol dir que 
avui 38 de cada 100 llars es-
panyoles viuen d’una pensió, 
de la prestació de l’atur, d’uns 
altres ajuts, de menjar-se els 
estalvis... o del que poden. 
Són molts. Massa.

Però, aquesta vivència so-
lidària, pot durar gaire temps 
més? És difícil de precisar, 
però pot ser que anem arri-
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EN SEGONS

Iberpotash, SA: extracció 
sostenible de sals sòdiques 
i potàssiques

7

Lluís Sanmiquel Pera
Director de la càtedra Iberpotash 
en mineria sostenible
Universitat Politècnica de Catalunya 
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bant al fi nal, almenys en 
un segment, el més feble, 
econòmicament parlant. Un 
informe recent de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector de 
Catalunya mesura el “coixí” 
familiar de resistència a tra-
vés del nombre de persones 
sense llar, perquè és, segons 
la seva opinió, “l’expressió 
més viable d’un empobriment 
econòmic generalitzat de la 
societat i d’una extensió sensi-
ble de la vulnerabilitat social”. 
Observa que del 2008 al 2013 
el nombre de persones que 
viuen al carrer a la ciutat de 
Barcelona va créixer un 43 %.

Seguint aquest argument, 
l’enquesta a persones sense 
llar de l’Institut Nacional de 
d’Estadística (INE), d’àmbit 
estatal, ha posat en relleu, 
recentment, que la crisi és la 
causa que porta la majoria 
de persones sense llar a viure 
al carrer. El nombre de gent 
sense sostre que atribueix 
la seva situació a la pèrdua 
d’ocupació s’ha incrementat 
un 55 % respecte al 2005. 
Així mateix, les persones sen-
se llar que fa més d’un any 
que busquen feina han aug-
mentat un 132 % en 7 anys, 
i els que tenen com a única 
font d’ingressos una renda 
mínima d’inserció, al voltant 
del 200 %.

Només es pot esperar que 
amb la recuperació que ha de 
millorar l’ocupació a partir 
del 2015 n’hi hagi prou per 
atenuar aquest pegat, que ha 
actuat com a pont social efi -
caç els anys més difícils. n 

Allà on no arriba 
l’ajut públic hi 
arriben els pares 
o els avis... però, 
per quant temps?

Iberpotash, SA, és una em-
presa minera ubicada a la 
comarca del Bages que es 
dedica a l’extracció de sals 
sòdiques i potàssiques, així 
com al tractament d’aques-
tes últimes. 

L’empresa forma part de 
la divisió Fertilizers dins 
de la multinacional ICL, lí-
der mundial en producció 
de fertilitzants i productes 
químics. Iberpotash aposta, 
des de fa anys, per la sos-
tenibilitat ambiental de la 
seva activitat, per la qual 
cosa inverteix anualment 
grans quantitats de diners 
en estudis i actuacions que 
tenen com a fi nalitat redu-
ir o eliminar els impactes 
ambientals que es generen.
Amb relació a això, l’Escola 
Politècnica Superior d’En-
ginyeria de Manresa, de la 
UPC, col·labora amb Iberpo-
tash a través d’una càtedra 
empresa en diversos estudis 
i investigacions que tenen, 
entre altres objectius, aju-
dar que l’activitat minera 
d’Iberpotash sigui cada cop 
més sostenible. Destaquen 
estudis d’efi ciència ener-
gètica, estudis sobre els 
desplaçaments verticals i 
horitzontals que tota activi-
tat subterrània provoca a la 
superfície amb una intensi-
tat diversa, sobre les condi-

cions ambientals a dins de 
la mina, etc. 

En els darrers anys ha 
augmentat la demanda de 
sals potàssiques, fet que ha 
animat el grup ICL a aprovar 
el pla Phoenix, que estableix 
invertir uns 700 milions 
d’euros. Dues de les actuaci-

ons més importants del pla 
Phoenix seran la construc-
ció d’una rampa amb una 
longitud de quasi 5 km per 
accedir a la mina de Cabanas-
ses de Súria i la construcció 
d’una fàbrica de sal vacuum 
amb una capacitat de produc-
ció anual de 750.000 tones 
amb una puresa del 99,97 %. 
Això tindrà una repercussió 
molt bona a la zona, des del 
punt de vista tant econòmic 
com ambiental. D’una banda, 
la rampa permetrà suprimir 
550 vehicles pesants diaris 
per Súria; de l’altra, la fàbri-
ca necessitarà consumir ma-
terial apilat als dipòsits de 
sal, la qual cosa contribuirà 
a reduir-lo. n  

L’empresa inverteix 
en estudis i 
actuacions per 
reduir l’impacte 
ambiental de 
la seva activitat
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

8

El Pla estratègic del Col·legi fa via

Amb l’objectiu de bas-
tir una estratègia per al 
Col·legi, la Junta de Go-
vern ha tingut un seguit 
de reunions per elaborar 
un pla estratègic amb la 
col·laboració de tot el col-
lectiu: equip directiu, co-
missions i col·legiats.

Tots els membres de la Jun-
ta, juntament amb l’assessor 
jurídic, Juan Gracia, i la ge-
rent, Marta Martí, van reu-
nir-se el mes de febrer per 
treballar en la primera fase 
del projecte (anàlisi i diag-
nosi). Amb la idea d’obtenir 
unes conclusions de la situ-
ació externa i interna, van 
definir les oportunitats i les 
amenaces, i van identificar 

els punts forts i els punts fe-
bles del Col·legi.

DIAGNOSI 
DE LA SITUACIÓ
En la segona sessió de tre-
ball, que formava part de la 

fase de diagnosi de la situ-
ació, també hi va haver els 
caps de departament que for-
men l’equip directiu d’Engi-
nyers BCN. Coneixedors de 
l’entorn i del funcionament 
del Col·legi, van identifi-
car les fortaleses i febleses  
de l’organització i les opor-
tunitats i amenaces de l’en-
torn, tot en funció de les pos-
sibilitats, la importància i la  
gravetat. 

Els presidents de les co-
missions del Col·legi també 
van participar en una reunió 
de treball per contribuir a 
l’elaboració del Pla Estratè-
gic. La reunió, conduïda pel 
degà, Miquel Darnés, i per la 
gerent, Marta Martí, va ser-
vir per identificar, a partir de 
l’anàlisi externa de la situació, 
les oportunitats i amenaces 
que es presenten en els nous 
escenaris. La propera llei de 
serveis i col·legis professio-
nals i les noves titulacions 
d’enginyeria del pla Bolonya 
introdueixen canvis substan-
cials que caldrà afrontar.

EL COL·LEGI DEL FUTUR
En una propera reunió els 
qui aportaran la seva visió 
de la situació seran els com-
panys col·legiats coneixe-
dors del món professional i 
del Col·legi per acabar de te-
nir tots els punts de vista ne-
cessaris. De la feina feta per 
tots els grups de treball se 
n’extrauran les conclusions 
per plantejar les estratègi-
es corresponents d’actuació  
i anar construint entre tots i 
totes el Col·legi del futur. n

La primera 
reunió va servir 
per definir 
oportunitats 
i amenaces i 
identificar  
els punts forts  
i els febles  
del Col·legi

Reunió de 
tots els 
membres 
de la 
Junta, amb 
l’assessor 
jurídic, 
Juan 
Gracia, i 
la gerent, 
Marta 
Martí, el 
passat mes 
de febrer.

Els 
presidents 
de les 
comissions 
del Col·legi, 
en una 
reunió de 
treball per 
contribuir 
també a 
l’elaboració 
del Pla 
estratègic.
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Aprovats els comptes de l’exercici 2013  
amb un 98 % dels vots emesos

Sala d’actes 
del Col·legi, 
en el moment 
de la votació 
el passat  
24 d’abril.

La Junta General Ordinà-
ria, reunida el 24 d’abril a 
la sala d’actes del Col·legi, 
va aprovar amb un 98 % 
dels vots emesos el comp-
te de resultats de l’exercici 
2013 i el balanç econòmic. 

El degà, Miquel Darnés, va 
resumir la tasca feta per les 
dues juntes de govern que 
l’any anterior havien estat 
al capdavant del Col·legi (del 
gener al juny encapçalada 
per Joan Ribó i del juny al 
desembre encapçalada per 
Miquel Darnés) i va ana-
litzar els serveis oferts als 
col·legiats (serveis tècnics 
i jurídics, borsa de treball, 
formació, col·legiació, co-
municació, etc.). Darnés 
ho va aprofitar per expli-
car els nous projectes que 
ja es duen a terme, com el 
pla estratègic —endegat re-
centment i en què col·labora 
tot el col·lectiu (Junta, per-
sonal, comissions i col-
legiats)— o l’impuls de les 
comissions perquè partici-
pin més i tinguin més veu, 
pes i rellevància.

MILLORES EN 
L’ÀREA TÈCNICA
Per aprofundir en els projec-
tes de l’àrea tècnica, el secre-
tari, Jordi Artiga, va exposar 
les millores aconseguides en 
la cobertura de les pòlisses 
de responsabilitat civil o la 
certificació de persones, en 
la qual treballa el Consell de 
Col·legis. Tot seguit Ricard 
Nogués, tresorer de la Jun-

ta, amb l’ajut de Fèlix Duran, 
l’interventor, va exposar el 
resultat econòmic del 2013, 
un resultat que incloïa l’in-
forme de revisió de comp-
tes, l’informe d’auditoria, el  
balanç de situació i el comp-
te de resultats. Finalment, 
es van fer les votacions dels 
estats financers, que van ser 
aprovats amb un 98 % dels  
vots emesos. n
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Visions de la Catalunya del futur

El pròxim dimarts 27 de 
maig, el degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, 
Joan B. Casas, obrirà el cicle 
“Visions de la Catalunya del 
futur”, que organitza ENGI-
NYERS BCN, amb la confe-
rència “L’Economia” a la sala 
d’actes del Col·legi a les 19 h.

Any rere any ENGINYERS 
BCN organitza un cicle de 
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conferències sobre els aspectes 
que considera més rellevants 
per a la nostra societat i el 
nostre entorn. “La setmana de 
l’emprenedoria” i “La setmana 
de la qualitat” són dos cicles 
dels organitzats recentment 
per ENGINYERS BCN, i “Visi-
ons de la Catalunya del futur” 
és el títol del cicle d’aquest 
any, que és molt rellevant i en 

què el Col·legi celebra els 160 
anys de la professió. 

Uns personatges relle-
vants per la seva trajectòria 
professional o pels coneixe-
ments del tema escollit dona-
ran la seva visió particular del 
nostre país, que anirà seguida 
d’un debat obert. Aquest cicle, 
dividit en quatre conferènci-
es, vol dibuixar el camí que ha 
de seguir Catalunya a través 
dels conferenciants convidats 
i identificar les claus per as-
solir el futur immediat en el 
marc d’un estat propi. L’eco-
nomia, el teixit empresarial, 
la societat i la indústria són 
els temes de què tractaran els 
ponents convidats. 

COL·LOQUI 
SOBRE ECONOMIA
La conferència que oferirà 
Joan B. Casas, degà del Col-
legi d’Economistes de Cata-
lunya des de l’any 2008, serà 
presentada en format col-
loqui, durant el qual parlarà 
amb el degà d’ENGINYERS 
BCN, Miquel Darnés, sobre el 
llibre Economia de Catalunya. 
Preguntes i respostes sobre 
l’impacte econòmic de la inde-
pendència, editat pel col·legi 
que dirigeix. En aquest llibre, 
coordinat per Oriol Amat i 
Modest Guinjoan, hi interve-
nen Núria Bosch, Antoni Cas-
tells, Xavier Cuadras, Marta 
Espasa Queralt, Roger Fatjó, 
Jordi Galí, Anton Gasol, Fran-
cesc Granell, Àngel Hermo-
silla, Oriol Martínez, Vicent 
Pastor, Josep Pedrol, Miquel 
Puig, Francesc Raventós, Da-
vid Ros i Xavier Segura. n

A la dreta 
i a sota, 
conferències 
del cicle La 
setmana de 
l’emprenedoria, 
celebrat l’any 
passat. 

Setmana de la 
Qualitat 2012. 
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CONVENIS

Instituts Dentals 
Barcelona

RoomLeader

Instituts Dentals Barcelona ofereix, a tot el 
col·lectiu d’ENGINYERS BCN, la primera 
visita, les revisions, les urgències i les radio-
grafies intrabucals gratuïtes, les higienes bu-
cals i la revisió a un preu fix de 15 € i la resta 
de tractaments amb un 25 % de descompte. 

Aquesta clínica dental és al carrer de Còr-
sega, 474, baixos, de Barcelona. En podeu 
consultar el web a www.idbarcelona.com o hi 
podeu trucar al telèfon 93 222 60 60. n

El Grup Hotusa posa a la disposició de tots 
els membres d’ENGINYERS BCN una nova 
plataforma de reserves d’hotel.

Amb RoomLeader es poden fer reserves 
en més de 50.000 hotels de les destinacions 
principals amb un descompte entre el 10 % i 
el 15 % sobre la millor tarifa disponible. Per 
fer-hi reserves, aneu a l’enllaç www.room-
leader.es/intercollegial o truqueu al servei 
d’atenció telefònica: 902 10 16 07. n
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ENGINYERS BCN ajuda els col·legiats  
a fer realitat els seus projectes

Catalunya té una de les taxes 
d’emprenedoria més elevades 
d’Europa. Segons unes dades 
del Global Entrepreneureship 
Monitor 2012, a casa nostra 
hi ha més iniciatives d’empre-
nedors que no pas en països 
com Alemanya, Suïssa, Suè-
cia o Finlàndia. El percentat-
ge d’emprenedors no ha parat 
de créixer durant els últims 
anys, i molts enginyers han 
sentit la necessitat de rein-
ventar-se per fer front a la si-
tuació socioeconòmica. 

ENGINYERS BCN posa 
a l’abast de tot el col·lectiu 
tants recursos com li és possi-
ble amb vista a la cerca de no-
ves oportunitats professionals 
i per ajudar tothom qui hagi 
triat emprendre una activitat 
professional pròpia. Marca 
personal (Personal branding), 
crowdfunding, mètodes per 
iniciar amb èxit una carre-
ra d’emprenedor, habilitats i 

competències, networking..., 
el Col·legi ofereix periòdica-
ment cursos, tallers i con-
ferències per resoldre els 
dubtes dels col·legiats empre-
nedors, sigui mitjançant la 
formació o l’assessorament. 

MANUAL SOBRE 
EMPRENEDORIA
Aviat ENGINYERS BCN pu-
blicarà un manual sobre em-
prenedoria titulat De la idea 
al negoci. Emprenedoria per 
a enginyers, que estarà dis-
ponible a l’àrea privada del 
web i que els col·legiats po-
dran descarregar de franc. 
El manual descriu la situació 
general de l’emprenedoria a 
Catalunya i identifica les ca-
racterístiques i les qualitats 
bàsiques d’un emprenedor, 
a més d’explicar cada una 
de les fases del desenvolupa-
ment d’un projecte.

No és fàcil de realitzar 
una idea i encara 
menys de decidir-se 
a emprendre una 
aventura professio-
nal per compte pro-
pi. Les dificultats 
derivades de l’entorn 
socioeconòmic actual 
compliquen les deci-
sions, els resultats 
i la burocràcia. Per 
això, amb la intenció 
de facilitar el camí 
als col·legiats, EN-
GINYERS BCN ajuda 
en les iniciatives pro-
fessionals proporcio-
nant assessorament 

en els nous projectes, tant els 
que es troben en la fase ini-
cial de plantejament com els 
que són en la fase d’elaborar 
el pla de negoci, o fins i tot 
amb assessorament en la im-
plementació del projecte. 

EMPRENDRE 
UN PROJECTE
L’experiència és clau per a 
l’aprenentatge. La transmis-
sió de coneixements a engi-
nyers més joves o a enginyers 
que comencen projectes per-
met de crear escenaris en què 
es desenvolupen idees o s’im-
pulsen projectes. En aquest 
sentit, ENGINYERS BCN im-
pulsa un programa de men-
toring per potenciar aquest 
aspecte. 

Quan parlem d’un projec-
te nou, podem fer referència 
a una idea d’empresa, a la 
diversificació de productes 
ja existents o a la seva in-
ternacionalització. Gràcies 
als convenis de col·laboració 
amb el Parc Científic i Tec-
nològic de la Fundació Tec-
nocampus Mataró o amb 
Seniors Españoles para la Co-
operación Técnica (SECOT), 
entitat consultora del sector 
empresarial, el Col·legi pot 
oferir un servei pensat per 
posar a l’abast dels emprene-
dors com més recursos millor  
en la cerca d’oportunitats 
professionals. 

ENGINYERS BCN també 
col·labora periòdicament amb 
Barcelona Activa, que orga-
nitza activitats relacionades 

Signatura del 
conveni de 
col·laboració 
entre 
ENGINYERS 
BCN i Seniors 
Españoles para 
la Cooperación 
Técnica. 

12
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amb l’emprenedoria, amb la 
gestió d’empreses i amb l’as-
sessorament en qüestions fis-
cals i laborals.

EL SERVEI DE SELECCIÓ 
PROFESSIONAL
El Servei de Selecció Professi-
onal (SSP) del Col·legi treba-
lla per informar i assessorar 
d’una manera personalitzada 
el col·legiat en la cerca i la 
millora d’oportunitats profes-
sionals. Ja són més d’un mi-
ler els enginyers del nostre 
col·lectiu que es beneficien 
d’aquest servei a l’hora d’en-
gegar un procés de cerca o 
de canvi de feina. El Col·legi 
ofereix al col·legiat assesso-
rament personalitzat, orien-
tació, recursos i activitats en 
grup per facilitar-li al màxim 
accedir a oportunitats labo-
rals. D’ençà que es va crear la 
plataforma de la borsa de tre-

CROWDFUNDING

Els nous models de negoci i la ca-
pacitat d’adaptació al moment so-
cioeconòmic en què vivim han pos-
sibilitat el naixement de formes de 
finançament, com el crowfunding, “el 
finançament col·lectiu d’un projec-
te”, tal com el va definir Eric Rivera, 
formador, analista i consultor infor-
màtic, soci fundador i administrador 
de Query Bit Systems, S.L., durant la 
presentació del llibre ‘Crowdfunding’ 
en l’àmbit de l’enginyeria, que es va 
fer el 2 d’abril al Tecnoespai i va ser 
presentada per Jordi Artiga, secretari 
de la Junta del Col·legi. La donació 
de diners sense cap contrapartida, 
la donació amb contrapartides, el 
préstec o la inversió són mètodes 
de finançament tinguts en compte 
per molts emprenedors que busquen 
una empenta per catapultar-se al 
món empresarial. n

ball en línia, el nombre d’em-
preses que fan ús d’aquest 
servei s’ha incrementat consi-
derablement. A més, el Servei 
d’Orientació Tècnica (SOT) i  
el Servei d’Assessorament Ju-
rídic del Col·legi proporcio-
nen suport i informació sobre  
la normativa o els requeri-
ments legals. 

De la mateixa manera, 
ENGINYERS BCN disposa 
del Tecnoworking, un espai 
de coworking situat al pas-
seig de Gràcia de Barcelona 
amb dotze punts de treball 
i despatxos per a petites  
empreses. n

Per a més informació i asses-
sorament per engegar qual-
sevol projecte, adreceu-vos 
a: www.enginyersbcn.cat/
borsa-treball
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Cursos gratuïts en línia del lloguer d’aparells 
de mesura, un nou servei d’ENGINYERS BCN

THEKNOS 183 MAIG DE 2014

Des de principi d’abril, 
els cursos del servei de 
lloguer d’aparells mesu-
ra (SLAM) es poden fer en 
línia a través del campus 
virtual del Col·legi.

Per al Col·legi, 
és una prioritat 
de facilitar al 
col·legiat fer 
els cursos 
necessa -
ris per al 
desenvo-
lupament 
de la seva 
ac t i v i t a t 
per evitar 
els desplaçaments 
i amb una llibertat 
d’horaris a la mida 
de cada persona. En 
aquest sentit, el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Barcelona 
ofereix la possibilitat de la 
formació a través del cam-
pus virtual del Col·legi, 
una plataforma en línia a 
què es pot accedir pel web 
www.enginyersbcn.cat i 
en què es poden allotjar tot 
el contingut, tot el material 

i totes les activitats que són 
necessaris per a cada curs. 

FORMACIÓ GRATUÏTA 
Des de principi d’abril es 
poden fer en línia els cur-
sos “Analitzador acústic 
Brüel & Kjaer 2250 i font 
sonora omnidireccional 
4292” i “Comprovador 
d’instal·lacions elèctriques 
PROFITEST 0100SII de 
KAINOS”, necessaris per 
llogar aparells de mesura. 
Aquesta formació, gratuïta, 
és necessària per a tothom 
interessat a llogar aquests 
aparells i va adreçada ex-
clusivament a col·legiats 
d’ENGINYERS BCN. Les al-
tes a aquests cursos, impar-
tits pel servei d’orientació 
tècnica (SOT), es fan setma-
nalment cada divendres.

El Col·legi treballa per-
què la formació en uns al-
tres aparells de mesura aviat 
també es faci en línia. n

Ja estan 
disponibles 
en línia els 
primers cursos, 
impartits 
pel SOT, 
necessaris per 
llogar aparells 
de mesura.  
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Presència a les xarxes socials

Al principi d’any, ENGI-
NYERS BCN va decidir de 
ser present a les xarxes so-
cials per tal de dinamitzar 
tota l’activitat institucio-
nal que es genera cada dia i 
fer-la arribar als col·legiats 
d’una manera immediata 
i simultània. A través de 
Twitter, Facebook, Linke-
dIn i Youtube, el Col·legi 
s’adreça al col·lectiu per 
animar-lo a participar en 
aquest entorn digital, aple-
gar els comentaris dels 
enginyers sobre activitats 
o notícies d’actualitat i 
fer-los entrar en contacte 
entre ells. 

Des de fa qua-
tre anys, EN-
GINYERS BCN 
utilitza la plata-

forma YouTube, una xarxa 
en línia en què els usuaris 
poden compartir, difondre i 
veure vídeos de creació ori-
ginal. En el perfi l de YouTu-
be d’ENGINYERS BCN, els 
usuaris hi poden consultar 
vídeos de jornades, debats, 
aspectes tècnics o actes més 
lúdics celebrats al Col·legi, 
com la Diada de la Professió. 
Aquest perfi l té una cinquan-
tena de subscriptors. Els víde-
os acumulen més de 12.700 
visualitzacions. 

Piulades, repiu-
lades i publicaci-
ons al mur són 
paraules i expres-

sions que des del passat 
mes de febrer han entrat a 
formar part de l’activitat 
diària del Departament de 

Comunicació del Col·legi. 
@enginyersbcn és l’usuari 
de Twitter del Col·legi, que 
en tan sols tres mesos ha 
aconseguit quasi 400 segui-
dors. 

ENGINYERS BCN 
és l’usuari de la pà-
gina de Facebook de 
la institució, la qual 

gràcies a les publicacions al 
mur de les diferents activi-
tats i fotografi es arriba a un 
col·lectiu que, com més va, 
més “connectat” viu, amb 
la qual cosa s’estableix una 
retroacció entre el Col·legi i 
l’usuari. 

La presència del 
Col·legi a LinkedIn 
ha fet que hagi es-
devingut una eina 

de referència per a molts 
col·legiats interessats en 
els diferents serveis que el 
Col·legi ofereix: la borsa de 
treball, el servei d’orientació 
tècnica, les publicacions, les 

assessories, la formació, el 
coworking, la guia de pro-
fessionals, el servei de visats 
i lloguer d’espais, entre més 
serveis. Mitjançant LinkedIn, 
els usuaris entren en contac-
te amb uns altres companys 
de professió amb les mateixes 
inquietuds i amb perfi ls simi-
lars (o no). 

LA PARTICIPACIÓ 
DE LES COMISSIONS
La participació activa de les 
diferents comissions del Col-
legi es fa evident una vegada 
més. Algunes ja han pres la 
iniciativa de construir una 
identitat digital a la xarxa 
per promoure totes les seves 
activitats i esdevenir un punt 
de trobada professional vir-
tual. La Comissió de Disseny 
Industrial es gestiona, des de 
març, el perfi l de Facebook 
(www.facebook.com/Engi-
nyersDissenyIndustrial). Les 
altres comissions estan en 
procés d’habilitar els grups 
respectius a LinkedIn. n
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ENGINYERS 
BCN és l’usuari 
de la pàgina 
de Facebook de 
la institució. 
Al seu mur 
es publiquen 
les diferents 
activitats i 
fotografi es del 
Col·legi.
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COMISSIONS

Comissió de Disseny Industrial

Som una comissió jove: tot 
just hem complert el nostre 
primer any. L’any passat 
vam treballar per desenvo-
lupar el segell de qualitat en 
disseny agafant informació 
de professionals de totes les 
disciplines: dissenyadors 
(tant reconeguts com joves 
dissenyadors emergents), 
escoles, advocats i com-
panys col·legiats. Amb tota 
aquesta informació vam 
presentar un projecte per 

donar un nou servei 
que satisfés les ne-
cessitats que hi ha.

També vam con-
cebre uns cursos es-
pecialitzats i diferen-
ciadors que aquest 
any volem fer. Es 

va desenvolupar la primera 
jam session, en què un grup 
de joves va crear un produc-
te de forma col·lectiva en 
un temps rècord de quatre 
hores. 

CAS D’ÈXIT
Fem unes xerrades anome-
nades cas d’èxit en què uns 
companys de la professió 
ens expliquen projectes amb 
què han assolit una certa no-
torietat. Creiem que una de 

les millors maneres de crear 
un bon projecte és aprendre 
d’uns altres que ho han fet 
molt meritòriament.

El disseny industrial és 
una part important en la 
nostra vida, és el vincle que 
uneix el producte o servei 
amb el seu usuari. Hi posa 
emoció, expressió, sentit i 
funció. El disseny és no so-
lament allò que fa boniques 
les coses, sinó també el llen-
guatge implícit i explícit 
que permet d’interactuar 
amb els objectes i serveis 
que utilitzem i entendre’ls. 
En José Carlos, la Natàlia 
i en Xavi som les cares vi-
sibles d’aquesta comissió i 
convidem tothom a formar 
part dels nostres neguits. n

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

D’esquerra 
a dreta, 
José Carlos 
Martínez 
Malo, Natàlia 
Cantero 
Caldito 
i Xavier 
Romero 
Mendiola.

Assistents 
a la 
inauguració 
de l’exposició 
organitzada 
per la 
Comissió 
de Joves al 
Tecnoespai.

16

ACTIVITATS

El mes d’abril, la Comissió de Joves va organit-
zar la inauguració de l’exposició “Passat, pre-
sent i futur de les masies de Nou Barris”, una 
jornada en què els assistents van tenir l’opor-
tunitat d’aprofundir en la feina de recuperació, 
conservació, foment i difusió que fa el grup 
d’història de Nou Barris per conservar la memò-
ria històrica dels barris que formen el districte. 
A més, van poder conèixer la Societat Catalana 
de Gnomònica, una entitat fundada l’any 1988 
per un col·lectiu de persones de diferents àm-
bits professionals interessades en els rellotges 
de sol i en la mesura clàssica del temps. n

Passat, present i futur de les masies de Nou Barris
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“Quan vaig arribar a Catalunya,  
hi faltaven empreses d’R+D”
Antonio Marchio, enginyer tècnic industrial i 
pèrit judicial

ANNA CARRIÓ l Text i foto

RETRAT PROFESSIONAL

“Vaig ser el primer engi-
nyer tècnic italià que va 
aconseguir la doble titula-
ció en Enginyeria Tècnica 
Industrial”, afirma orgullós 
mentre ens mostra un re-
tall del diari La Stampa on 
apareix la notícia que ho 
explica. L’any 1996 va tenir 
l’oportunitat d’aconseguir 
una beca i plantar-se a Bar-
celona per acabar la carrera 
d’Enginyeria Tècnica Indus-
trial. A Itàlia era una car-
rera bastant nova, i només 
uns quants van poder fer 
l’últim curs a la Universi-
tat Politècnica de Catalunya 
(UPC), a Terrassa, i fer el 
projecte de final de carrera. 
De fet, Antonio Marchio va 
ser l’únic que la va acabar, 

amb matrícula d’honor, i va 
aconseguir el títol de la UPC 
i el del Politecnico di Tori-
no. Decidit a fer una passa 
més, es va matricular a la 
UPC per cursar Enginyeria 
Industrial.

Va trobar la primera fei-
na gràcies a uns fòrums em-
presarials que va organitzar 
la Universitat. Va començar 
a treballar com a programa-
dor a Deutsche Bank, però 
al cap de tres anys el seu 
esperit d’enginyer li dema-
nava aplicar tots els conei-
xements tècnics que havia 
après durant la carrera. Va 
tenir l’oportunitat de conèi-
xer el sector industrial i va 
començar a treballar a Teca-
lex, una empresa dedicada 

a la fabricació de màquines 
d’extorsió d’alumini. Va estar 
uns quants mesos a l’atur i va 
intentar reprendre el seu pro-
jecte de fundar una empresa, 
però el va aparcar, perquè va 
entrar a treballar en el sector 
de l’enginyeria a GPO, des-
prés en el camp de la direcció 
d’obres a Valeri Consultors 
Associats i al cap de tres anys 
en el sector del manteniment 
d’instal·lacions, als centres 
de fitnes DIR. “He tocat quasi 
tots els sectors”, assegura.

UNA EMPRESA PRÒPIA
Venir a Catalunya li ha obert 
portes professionals, però 
quan va arribar, Antonio 
Marchio va notar que hi fal-
taven empreses dedicades 
a la recerca i al desenvolu-
pament. “Vaig haver de re-
inventar-me, perquè tot el 
meu perfil estava orientat a 
l’R+D”, assegura. A mitjan 
2011 va emprendre el seu 
projecte personal i va fundar 
AMPerits, un gabinet de peri-
tatge de temes tècnics. n

De Torí a Barcelona
L’enginyeria ha marcat el temps de tot el que ha viscut fins ara. 
Nascut a Torí, emprenedor de caràcter, va arribar a Barcelona 
amb ganes de seguir la seva formació i fer-se un forat en el 
sector. Aquí Antonio Marchio no solament ha alimentat la seva 
carrera professional treballant en diferents sectors, sinó que 
també ha començat a desenvolupar el seu projecte empresarial 
(www.amperits.cat) i ha format una família. n

Venir a Catalunya li ha obert portes 
professionals: ha treballat en 
diversos sectors de l’enginyeria i, 
des del 2011, té el seu propi gabinet 
de peritatge de temes tècnics
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Control of Energy Systems Group.
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AAra fa poc menys de mig 
any que va prendre posses-
sió del càrrec de rector de 
la UPC. Quina valoració fa 
d’aquests primers mesos?
El temps transcorregut és 
relativament curt per fer-
ne una valoració. En tot 
cas, però, estic content per  
la confiança dipositada en la 
meva persona.

En el seu discurs de presa 
de possessió del càrrec va 
posar molt l’accent en els 
problemes que té la UPC 
a causa de la conjuntura 
econòmica. Com afronta el 
mandat amb referència a 
aquests problemes?
La situació, tal com deia en 
el discurs, ja la coneixíem, 
per la qual cosa afronto el 
mandat amb coneixement 
de causa. Des del 1986 estic 
a la Politècnica, i també fa 
temps que estic a prop dels 
òrgans de govern, de mane-

ra que ja era prou coneixe-
dor de la situació econòmi-
ca, així com, d’altra banda, 
de tot el que té a veure amb 
la reestructuració de les ti-
tulacions, etcètera.

Així doncs, quins objectius 
es planteja per al mandat?
L’objectiu principal per a 
aquest any és l’equilibri 
pressupostari. També per 
al vinent. Després, si po-
dem, haurem de començar 
a generar superàvit. El se-
gon objectiu és mantenir 
el nivell acadèmic, tant pel 
que fa a la docència com a 
la recerca i transferència de 
tecnologia. I el tercer objec-
tiu és aconseguir una impli-
cació encara més gran dels 
sectors productius i de ser-
veis del nostre entorn.

En què es basarà la seva 
actuació de govern per as-
solir aquests objectius?

Essencialment, tal com ja 
vaig expressar en la meva 
presa de posessió del càrrec, 
es basarà en els principis 
de reivindicar la universi-
tat pública i en particular la 
UPC, com també el seu caràc-
ter territorial, replantejar la 
UPC i la relació amb les en-
titats participades, així com 
impulsar la transparència 
i la participació. En aquest 
sentit, a més, no em canso 
de recordar el dret univer-
sal a l’ensenyament, i és per 
això que hem de defensar la 
universitat pública. Per això 
és important la unitat dels 
rectors i les rectores de les 
diferents univeristats públi-
ques i la col·laboració entre 
nosaltres.

Tenint en compte, precisa-
ment, la situació econòmi-
ca i la disminució de recur-
sos en recerca, suposo que 
la cerca de recursos finan-

Des del passat mes de desembre, Enric Fossas és el nou rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Als enginyers tècnics industrials ens 
preocupen qüestions com la configuració de la titulació d’enginyeria, amb 
els seus graus i màsters, i els problemes de finançament. I ens interessa 
conèixer la veu del nou rector amb relació a aquests temes. 

Enric Fossas, rector de la UPC

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

regularà“
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serà qui
 El mercat laboral 

Enric Fossas és llicenciat i doctor en 
Matemàtiques i catedràtic de l’Àrea 
d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica de  
la UPC. Pertany al grup de recerca Advanced 
Control of Energy Systems Group.

les titulacions universitàries”
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LA PREGUNTA DEL DEGÀ 
 
Una qüestió que continua portant cua és el pla de 
Bolonya. És lògic que, a diferència del que aconse-
llava aquest pla, els graus a casa nostra siguin  
de quatre anys en lloc de tres i que els màsters 
siguin d’un any en lloc de dos? Això no els fa ho-
mologables amb la resta d’Europa, que és el que 
planteja Bolonya...

Doncs, no sé si és gaire lògic. En tot cas, l’explica-
ció està en l’estructura de les titulacions tècniques i 
superiors, i els col·legis corresponents. Si es volgués 
canviar això, per fer-ho verdaderament homologable 
caldria que tots els col·legis actuessin conjuntament, 
es posessin d’acord i demanessin el canvi. No és pas 
fàcil... Tanmateix, no a tot arreu s’ha arribat a l’es-
tructura plantejada per Bolonya. França, per exem-
ple, continua, de fet, mantenint l’estructura anterior 
a Bolonya tant en els màsters com en els doctorats. n

ENTREVISTA

tents que tinguin possibili-
tats d’explotació. Cal deter-
minar què és interessant i 
què no ho és. Jo entenc que 
la Universitat ha de paten-
tar idees i invents que po-
den tenir sortida en el món 
industrial. Una cosa dife-
rent és que de vegades tin-
guin èxit i d’altres no.

Vostè deia que “la UPC 
com a tal té la missió de 
formar les persones que 
mantindran el teixit in-
dustrial i part del de ser-
veis de la nostra socie-
tat, però, a més, porta el 
segell de Catalunya i de 
Barcelona a tot Europa i 
arreu del món”. Aquesta 

és, doncs, una gran res-
ponsabilitat…
Sí, certament és una gran 
responsabilitat ser al cap-
davant de 30.000 estudi-
ants. Però no ens hem de 
quedar com a sabis del po-
ble, sinó que hem de contri-
buir a fer créixer la societat 
essent-ne una part activa.

Sembla que aquí va inte-
ressar rebatejar els estu-
dis universitaris, més que 
no pas replantejar-los, 
i poca cosa més. Allò de 
moure-ho tot per no canvi-
ar res... Ho veu així?
Certament, puc estar-hi 
d’acord. Una mica com a Be-
arn o Il Gattopardo, oi? Can-
viar-ho tot perquè no canvïi 
res... Però, compte, aques-
ta nova estructura, junta-
ment amb la nova situació 
econòmica i professional, 
dóna lloc a canvis interes-
sants; per exemple, el Col-
legi d’Arquitectes col·legia 
arquitectes de grau sense 
tenir complert el màster. 
També es plantegen canvis 
en l’ocupació dels arquitec-
tes. En el futur pocs arqui-
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cers privats té una impor-
tància vital...
Cal reequilibrar la situa-
ció. Les entitats de recerca 
i transferència han crescut 
molt els darrers sis anys, 
potser massa. També cal in-
crementar els ingressos a 
través de la transferència, 
la creació d’empreses i la va-
loració de les patents.

Continuen sent les patents 
l’assignatura pendent?
Amb les patents passa una 
mica com amb la recerca, 
en el sentit que no s’ha de 
publicar per publicar, de 
la mateixa manera que no 
s’han de fer patents perquè 
sí. Cal tirar endavant les pa-

“Alguns 
enginyers 
tècnics volen ser 
reconeguts com a 
enginyers de grau 
per ser més ben 
valorats a Europa, 
i en això es 
treballa. Però, al 
final, tot dependrà 
de la Secretaria 
General 
d’Universitats”
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tectes faran el que han fet 
fins ara; per tant, el màster 
habilitador té poc sentit per 
als graduats. Això es pot 
aplicar en els enginyers ae-
ronàutics, potser també en 
els industrials... Tot plegat 
potser es donarà en unes 
altres enginyeries. Penso 
que aquest és un canvi que 
en certa manera acabarà 
configurant el mercat labo-
ral i també creant una es-
tructura mental.

De cara a les retitulaci-
ons, en quin punt està el 
grup de treball format 
per la Universitat, els col-
legis i l’Administració per 
tal d’estudiar el tema?
Ara mateix, en aquest grup 
de treball jo no hi sóc, però 
és veritat que amb el Col-
legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona 
s’ha parlat de les retitulaci-
ons. Alguns enginyers tèc-
nics volen ser reconeguts 
com a enginyers de grau 
per ser més ben recone-
guts a Europa, i es treballa 
en això. Hi ha molt bona 
disponibilitat de totes les 
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bandes sobre aquest punt. 
En coses més profundes, 
com deia, hi ha d’haver un 
acord de totes les parts, i 
al final tot dependrà de la 
Secretaria General d’Uni-
versitats.

Ara que ja es té una certa 
experiència, sí que sem-
bla que Bolonya, més que 
ordenar el sistema, ha 
creat una certa disbauxa 
tant pel que hem expli-
cat com per la prolifera-
ció de titulacions que ara 
per ara tampoc no se sap 
ben bé si respondran a fu-

La UPC i, en concret, els seus enginyers gaudeixen de 
prestigi internacional. La situació econòmica pot fer 
perillar aquest prestigi?
No. La UPC ha tingut una minva d’un 30 % en el finan-
çament els darrers anys, però tot i això, el nivell dels 
estudiants, del claustre, de les patents, etc., continua 
a dalt. Això demostra el compromís dels acadèmics. A 
més, ara anem endavant... Darrerament, en la inau-
guració d’un fòrum sobre aeronàutica, una directiva 
d’una empresa internacional m’explicava que la valo-
ració dels nostres estudiants era molt bona, que tenien 
una bona predisposició per al treball en equip i una 
gran capacitat per prendre decisions. I això ens ho  
diuen des de fora. n

tures realitats laborals. 
Vosté què en pensa?
Ara mateix s’ha creat força 
confusió. Per part nostra, 
de la UPC, valorem i apli-
quem certes unions d’en-
trada comuna que després 
es diversifiquen en graus 
que responen a una certa 
identificació amb la indús-
tria. Però en realitat, es 
continuen valorant molt 
les enginyeries clàssiques. 
En això passa com en el cas 
que explicava abans de l’ar-
quitectura: el mercat labo-
ral també serà qui, en certa 
manera, ho regularà. n

“Perquè 
l’estructura 
actual de graus 
i màsters fos 
verdaderament 
homologable 
caldria que tots 
els col·legis 
actuessin 
conjuntament [...] 
i demanessin  
el canvi. No és 
pas fàcil...”
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LLes excavadores han co-
mençat a remoure la ter-
ra de les instal·lacions que 
Iberpotash té a Súria, a la 
comarca del Bages. Al cap 
de 3 anys de l’aprovació de 
l’anomenat pla Phoenix per 
la multinacional israeliana 
ICL, propietària del 100 % 
d’Iberpotash, i havent donat 
la Generalitat el vistiplau 
defi nitiu a la primera fase 
del projecte, aquesta compa-
nyia ha posat el fi l a l’agu-
lla per començar les feines 
de construcció d’una rampa 
d’accés a la mina de potas-
sa i sal. Aquesta rampa, de 
5 km de longitud, unirà la 
superfície amb l’interior de 
la mina, a una profunditat 
de 900 metres. Són unes 
característiques que con-
verteixen aquesta obra en 
un repte d’enginyeria i que 
permetran, un cop feta, fa-

La mina de Cabanasses (Súria, Bages), de la qual Iberpotash extreu 
potassa i sal, disposa d’una avançada tecnologia i és capdavantera 
a Europa. A través d’Iberpotash, la multinacional ICL subministra 
potassa als principals mercats europeus de fertilitzants. 
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BERTA ROIG  l  Text   IBERPOTASH  l  Fotografi es

fi nal de l’any que ve, quan 
aquesta primera fase haurà 
d’estar acabada, Iberpotash 
estarà en disposició de pro-
duir fi ns a 750.000 tones 
de sal vacumm, una sal de 
màxima qualitat, 750.000 
tones més de potassa i unes 
300.000 tones de sal de roca. 

UN SEGLE D’HISTÒRIA 
És un punt d’infl exió impor-
tant per a una companyia 
l’origen de la qual es remun-
ta quasi un segle enrere, el 
1918, quan es van atorgar 
les primeres concessions mi-
neres 6 anys després d’ha-
ver-se descobert el jaciment 
de potassa. El 1925 naixia 
Minas de Potasa de Suria, 
l’embrió del que després es 
convertiria en Grupo Pota-
sas, que va ser adquirit per 
la israeliana ICL el 1998. 
“Ara amb el pla Phoenix 

L’empresa Iberpotash ha començat a acomplir un pla estratègic que la portarà a 
duplicar la facturació en sis anys i a ser un dels productors principals de sal vacuum 
al món. El pla Phoenix iniciat per la companyia a les mines de Súria és, a més, un 
important repte industrial, tècnic, logístic i mediambiental que suposarà invertir 
prop de 700 milions d’euros entre la comarca del Bages i el Port de Barcelona.

cilitar l’extracció del mine-
ral, millorar les condicions 
de seguretat i possibilitar el 
descens de maquinària d’al-
ta tecnologia. 

La rampa, però, és la 
punta del que, segons les pa-
raules del president d’Israel 
Chemicals Limited (ICL) Ibe-
ria i conseller delegat d’Iber-
potash, José Antonio Martí-
nez Álamo, “és molt més que 
un projecte d’empresa; som 
davant un projecte de país, 
un projecte estratègic”. I és 
que només la primera fase 
d’aquest pla Phoenix supo-
sarà construir una planta 
de sal vacuum, una plan-
ta de fl otació i una altra de 
compactament, a més d’un 
conjunt d’instal·lacions as-
sociades, com un magatzem. 
La inversió aproximada per 
a aquesta primera fase és 
de 180 milions d’euros. Al 

 i el pla Phoenix,
un gran repte d’enginyeria

Iberpotash
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EN PORTADA 

L’IMPACTE  
MEDIAMBIENTAL
Amb el pla Phoenix, Iberpo-
tash vol consolidar, a més, 
una aposta per millorar els 
seus processos industrials 
i revalorar els seus produc-
tes que fins ara eren exce-
dents. Això permetrà a la 
companyia ampliar el seu 
model de negoci més enllà 
de la producció actual de 
potassa. En aquest procés, 
el component de l’engi-
nyeria és crucial. Aquesta 
aposta implica una reduc-
ció significativa de l’im-
pacte mediambiental de 
l’explotació minera incor-
porant noves tecnologies 
i nous processos produc-
tius. “Aquest projecte té un 
component molt important 
d’innovació i especialment 
en l’àmbit mediambiental, 
la qual cosa també ens ha 
dificultat explicar els de-
talls i tenir els permisos 
abans”, destaca el presi-
dent d’ICL Iberia.

Entre les millores me-
diambientals que es plan-
tegen en el pla Phoenix hi 
destaquen, per exemple, 
la reducció del consum de 
l’aigua en 40.000 metres 
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la companyia farà un salt 
importantíssim en la seva 
posició en el mercat mundi-
al”, explica Martínez Álamo. 
Serà tan important que les 
previsions de la companyia 
són duplicar la facturació ac-
tual de 350 milions d’euros 
en 6 anys. 

UNA PLANTILLA 
MOLT QUALIFICADA
L’activitat d’Iberpotash de-
mana un equip humà molt 
qualificat i amb alts coneixe-
ments tècnics. Així, entre les 
prop de 1.200 persones que 
té en plantilla, aproximada-
ment un centenar són engi-
nyers. D’aquests, una part 
destacada són enginyers de 
mines, però també els en-
ginyers tècnics industrials 
són una part fonamental 
d’aquest equip. “Són els pro-
fessionals que s’ocupen de 
totes les instal·lacions que 
tenim a la superfície, a la 
planta, i els que supervisen 
tota l’activitat de logística, 
que és crucial per a nosal-
tres”, destaca el responsa-
ble d’Iberpotash. En l’equip 
d’enginyers tècnics indus-
trials hi ha treballadors es-
pecialitzats en electricitat, 

electrònica industrial, mecà-
nica i química. El conseller 
delegat d’Iberpotash explica 
que a pesar de les necessitats 
específiques de tècnics, l’em-
presa no té problemes per 
trobar els professionals ne-
cessaris en el mercat laboral 
local, “tot i que, per a nosal-
tres, l’anglès és un element 
indispensable per a aquests 
treballadors, perquè ens mo-
vem en un entorn multina-
cional i el nostre mercat és 
mundial”. El bon nivell de 
les universitats catalanes en 
els estudis d’enginyeria és 
una bona plataforma, però 
Martínez Álamo destaca 
que el coneixement de l’an-
glès encara pot suposar una  
barrera que cal acabar de  
superar. 

Pla general 
de les 
instal·lacions 
d’Iberpotash 
a Súria. La 
construcció 
d’una rampa 
d’accés a la 
mina de potassa 
i sal (de 900 m 
de profunditat) 
facilitarà 
l’extracció i 
millorarà la 
seguretat.

L’equip 
d’enginyers 
tècnics 
industrials 
supervisa  
la logística, una 
activitat crucial 
per a l’empresa

22-27_En Portada 20-25 v15 copia.indd   20 14/05/14   08:44



THEKNOS 183 MAIG DE 2014

25

cúbics anuals, la reducció 
de l’abocament de salmor-
ra a l’actual col·lector en un  
48 %, la reducció de l’aporta-
ció de sal industrial al dipò-
sit salí, l’eliminació dels tra-
jectes diaris de camions pel 
centre de Súria o la reducció 
del soroll provocat pels cami-
ons que porten mineral. 

L’empresa preveu que 
augmentant la producció 
lligada amb la construcció 
d’instal·lacions a Súria per 
al tractament de sal i potas-
sa disminuirà progressiva-
ment la sal acumulada als 
dipòsits salins, on Iberpotash 
ja inverteix anualment uns 
5 milions d’euros per fer-ne 
la gestió mediambiental i 
evitar que l’aigua procedent 
del contacte amb els dipòsits 
vagi als rius de l’entorn. 

INVERSIÓ MILIONÀRIA 
AMB TERMINAL 
AL PORT DE BARCELONA
El grup israelià ha calculat 
una inversió total de 700 
milions d’euros en les tres 
fases que estableix el pla 
Phoenix. Un cop acabades 
les actuacions a les instal-
lacions de Súria, el grup co-
mençarà unes altres obres 
per ampliar-ne la capacitat 
de producció. Deixant a part 
la presència d’Iberportash a 
Súria, el pla implica, tam-
bé, una aposta ambiciosa 
per millorar les connexions 
logístiques tant ferroviàri-
es com marítimes. Per això 
dins el pla d’inversions des-
taquen 100 milions d’euros 
que es destinaran a cons-
truir una terminal al port 
de Barcelona, cosa que per-
metrà a la companyia car-
regar i descarregar vaixells 
de gran tonatge. 

Una partida de 100 milions d’euros del pla Phoenix servirà per 
millorar les connexions logístiques ferroviàries i marítimes del país. 
Aquesta millora suposarà l’ampliació de la xarxa ferroviària (FGC) 
des de Súria fins al port de Barcelona, on es construirà una terminal 
per a la càrrega i descàrrega de vaixells de gran tonatge (fins a 
60.000 tones) operativa al final del 2015.

La terminal nova, ubi-
cada al moll Álvarez de la 
Campa, tindrà una superfí-
cie de 7 hectàrees i 14 me-
tres de calat, de manera que 
s’hi podran carregar vai-
xells de fins a 60.000 tones 
—la terminal actual permet 
vaixells de fins a 25.000 to-
nes—. Haurà de ser operati-
va al final del 2015, “la qual 
cosa ens permetrà donar 
sortida a la nova producció 
de Súria”, explica Martínez 
Álamo. El port calcula una 
inversió associada de fins 
a 10 milions d’euros en la 
reforma i condicionament 
dels espais de la terminal 

nova. A més, la companyia 
negocia amb Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
per millorar i ampliar la 
connexió ferroviària des de 
la mina de Súria fins al port 
de Barcelona. En aquest 
sentit, el conseller delegat 
d’Iberportash afirma que el 
plantejament del pla Phoe-
nix “pot tenir un efecte cri-
da. Fem de motor per a unes 
altres possibles inversions”. 
Martínez Álamo destaca 
que amb el pla “es generarà 
massa crítica” per al desen-
volupament de projectes lo-
gístics en l’entorn del Corre-
dor Mediterrani. 
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Interior 
de la mina 
Cabanasses a 
Súria. Amb la 
incorporació 
de noves 
tecnologies i 
nous processos 
productius, 
Iberpotash 
aposta per 
una reducció 
de l’impacte 
mediambiental.

lES TrES faSES 
dEl pla pHOENix  
La nova activitat genera-
da amb l’ampliació de les 
instal·lacions de Súria ga-
rantirà el futur laboral de 
la plantilla d’Iberpotash 
a Sallent, on l’empresa té 
previst deixar d’explotar la 
mina que hi té l’any que ve 
mateix. L’empresa ja va tan-
car un acord amb els treba-
lladors perquè es traslladin 
a Súria, “una proposta que 
va ser molt ben acollida en 
un context de crisi econò-
mica com el que tenim”, 
explica Martínez Álamo. El 
responsable d’Iberpotash no 
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Noves construccions:
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Producció prevista:
• 750.000 t sal vacuum
• 750.000 t potassa
• 300.000 t sal de roca
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CIRCULACIÓ
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descarta que iniciar aquesta 
primera fase del pla Phoe-
nix impliqui contractar tre-
balladors, tot i que pronos-
tica que a curt termini la 
plantilla actual, d’uns 1.200 
treballadors, serà estable.

Un cop iniciades les 
obres de la primera fase, 
la companyia accelera els 
treballs per tenir l’aprova-
ció definitiva del grup pel 
que fa a les actuacions que 
implicarà la segona fase 
del pla Phoenix. Aquest 
ha d’establir construir una 
planta de sal, ampliar la 
capacitat de flotació i com-
pactament i avançar en les 

accions logístiques amb 
els Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya per 
millorar la connexió ferro-
viària de la mina de Súria. 
La tercera fase de les actu-
acions permetrà d’ampliar 
la capacitat productiva de 
les instal·lacions d’Iberpo-
tash i farà que es doni per 
acabat el projecte logístic. 
“Al final del projecte es ge-
nerarà un escenari logístic 
molt atractiu no solament 
per a nosaltres, també per 
a les empreses que vulguin 
instal·lar-se al país”, afirma 
Martínez Álamo. 

l’impulS ESTraNgEr
L’aposta de la multinacional 
israeliana a Catalunya, en 
un context econòmic difícil, 
representa una inversió es-
tratègica. “Van apostar-hi 
perquè a pesar de la cri-
si, nosaltres havíem fet els 
deures, havíem demostrat  
que sabíem fer les coses bé 
i que la nostra plantilla es-
tava a l’altura”, explica Mar-
tínez Álamo. A més, les pre-

Infografia: Juliana Eslava
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Iberpotash s’integra en la multinacio-
nal Israel Chemicals Limited (ICL), líder 
mundial en producció de fertilitzants i 
productes químics que ocupa la sisena 
posició mundial en la producció de potas-
sa. La plantilla del grup ICL és formada 
per prop de 10.000 treballadors. L’em-
presa té plantes productives a Israel, Eu-
ropa, l’Amèrica del Sud i la Xina. ICL té 
tres divisions de negoci: Fertilizers —de 
la qual forma part Iberpotash i que repre-
senta més de la meitat de la facturació del 
grup—, Industrial Products i Performan-
ce Products. 

A través d’Iberpotash el grup israelià 
subministra potassa als mercats princi-
pals de fertilitzants d’Europa, un repte 
que és possible gràcies, sobretot, a la si-
tuació estratègica de les mines catalanes 
d’Iberpotash, així com a una aposta deci-
dida per les connexions logístiques. 

En la memòria de l’exercici passat, 
ICL explica el pla Phoenix dins dels ob-
jectius estratègics per al creixement del 
grup arreu del món i destaca que per-
metrà guanyar competitivitat a la com-
panyia, reduir els costos de producció i 
ampliar les línies de negoci amb la nova 
producció de sal d’alta qualitat vacuum, 
destinada, principalment, a la indústria 
química com a component. n

Una peça estratègica dins el grup ICL
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visions per al mercat de la 
potassa feien pensar en una 
recuperació de les vendes, i 
l’entrada de la companyia en 
el segment de la sal vacuum 
també resultava estratègica.

Això sí, l’impuls d’Iberpo-
tash ve de fora. El 80 % de la 
producció de potassa es des-
tina a l’exportació, un per-
centatge que ha crescut en 
els darrers anys en contra-
posició amb l’estancament 
del mercat estatal. Les ven-
des de potassa es destinen al 
mercat agrícola com a ferti-

litzant i serveix per garantir 
la qualitat i la quantitat de 
les collites. Per això, els pa-
ïsos emergents amb alts ni-
vells de població —Xina, Ín-
dia o Brasil—, en són alguns 
dels consumidors principals, 
tot i que els països europeus 
encara concentren bona part 
de les vendes d’Iberpotash a 
fora. La sal vacuum es desti-
na, principalment, a la indús-
tria electroquímica. “I aquí la 
major part també anirà desti-
nada a l’exportació”, destaca 
Martínez Álamo. n

“Al final del 
projecte es 
generarà 
un escenari 
logístic molt 
atractiu, per a 
nosaltres i per 
a les empreses 
que vulguin 
instal·lar-se  
al país”
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SOSTENIBILITAT

Espècies petites, grans  
invasions

La llista d’espècies invasores creix arreu del món. Mereixen una atenció especial els insec-
tes que superen fronteres amb l’ajuda de la globalització del comerç i que provoquen es-
tralls en el medi ambient, l’economia i la salut humana. Els insectes exòtics (mosquit tigre, 
vespa velutina, morrut de la palmera o mosca negra, etc.) també continuen arribant a casa 
nostra amb la impunitat que els ofereix la manca de depredadors i d’insecticides específics.

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat
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Aquesta primavera els api-
cultors de les comarques de 
Girona han instal·lat cen-
tenars de paranys per cap-
turar vespes asiàtiques de 
l’espècie Vespa velutina, un 
insecte invasor que devora 
les abelles de la mel i que a 
hores d’ara pot ser conside-
rat com el nouvingut a Ca-
talunya més recent. Aques-

THEKNOS 183 MAIG DE 2014

ta vespa, originària del sud-
est asiàtic, va arribar per 
primera vegada a Europa el 
2005 amb un carregament 
de testos (terrissa) comprats 
a la Xina per un jardiner de 
la zona de Bordeus, i actu-
alment ocupa mig França 
i bona part del País Basc i 
Navarra (vegeu la pàgina 27 
del núm. 180 de THEKNOS).

I és que, com passa amb 
moltes altres espècies, els 
insectes no han reconegut 
mai les fronteres polítiques, i 
l’èxit del seu procés d’emigra-
ció i adaptació depèn de les 
condicions ambientals favo-
rables del lloc d’arribada. Els 
invasors tenen a favor seu 
l’absència de depredadors es-
pecífics i la falta de productes 
naturals o químics per fer 
front al seu atac. 

Per comprovar que el 
fenomen dels insectes in-
vasors continua sent un 
problema universal n’hi ha 
prou de recordar que men-
tre els apicultors catalans 
lluiten contra la Vespa ve-
lutina, els pagesos de la Pa-
tagònia estan seriosament 
preocupats per la prolife-
ració en els seus camps de 
l’abellot més comú a Euro-
pa, el Bombus terrestris, 
que desplaça insectes autòc-
tons de gran importància en 
la pol·linització de plantes i 
arbres fruiters i els conta-
gia malalties.

Pel que fa a les abelles, 
vespes i abellots, un dels im-
pactes a tenir en considera-

Un exemplar 
de morrut de 
la palmera, 
l’invasor 
més voraç 
actualment 
a Catalunya. 
Provoca danys 
en jardineria 
i ja és una 
plaga en més de 
200 municipis 
del litoral i 
prelitoral.
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ció és l’econòmic (danys en 
l’apicultura i l’agricultura). 
Cal recordar tragèdies per a 
la pagesia, com la fil·loxera, 
que es va estendre per Eu-
ropa a partir de 1873. En 
casos similars més recents, 
la invasió d’insectes exòtics 
ha causat pèrdues impor-
tants en el cultiu de frui-
ters i la jardineria, com va 
passar fa dues dècades amb 
l’arribada a Catalunya de 
la papallona sud-africana 
Cacyreus marshalli, que en 
la fase d’eruga devora els 
geranis. També en jardine-
ria, l’invasor de més actua-
litat i voracitat a Catalunya 
és el morrut de la palmera 
(Rhynchophorus ferrugi-
neus), convertit en plaga en 
més de 200 municipis del li-
toral i prelitoral.

Els insectes invasors 
també provoquen unes al-
tres classes de danys als 
humans, des de les fortes 
picades del mosquit tigre 
(Aedes albopictus) o la mos-
ca negra (Simuliidae) fins a 
l’extensió de malalties, com 
el brot de febre Chikungu-
nya que hi va haver al nord 

   

La història es repeteix: la fil·loxera

A banda de factors com la varietat actual 
d’espècies, la invasió d’insectes exòtics és 
un problema conegut des de fa segles, com 
recorden cada 7 i 8 de setembre els veïns 
de Sant Sadurní d’Anoia quan celebren la 
Festa de la Fil·loxera.

Les primeres vinyes afectades per la fil-
loxera a Europa van ser detectades a Pu-
jaut, a prop de Nimes (França), l’any 1863. 
Una dècada més tard aquest petit insecte 

arribat amb un carregament de cep ameri-
cà havia trasbalsat un dels sectors princi-
pals de l’agricultura del vell continent.

Tot i els esforços per evitar-ho, l’insecte 
invasor que devora les arrels dels ceps au-
tòctons d’Europa va entrar a Catalunya el 
1879 amb un primer cas conegut a Rabós 
d’Empordà. La plaga va envair el Penedès 
el 1893 i en 8 anys va destruir 385.000 
hectàrees de vinya.  n

Un formiguer gegant 
arribat de l’Argentina
Fins i tot alguns insectes tan discrets com les formigues 
tenen espècies invasores. A Catalunya l’exemple més des-
tacat és la formiga argentina (Linepithema humile), una 
espècie de l’Argentina, el Paraguai, l’Uruguai i el Brasil 
que s’ha estès per mig món amb l’ajuda dels humans. La 
formiga argentina ataca i destrueix colònies d’espècies 
autòctones i s’alimenta del líquid dolç que produeix el 
pugó. L’argentina és una formiga poligínica —manté di-
verses reines en un formiguer, cosa que facilita un gran 
creixement de la població— i en territoris colonitzats com 
Catalunya forma supercolònies. n

I A MÉS

d’Itàlia el 2007, també a cau-
sa del mosquit tigre. Diver-
sos estudis indiquen que el 
canvi climàtic afavorirà l’ex-
pansió d’espècies d’insectes, 
principalment mosquits, 
que actuen com a vectors 
de malalties greus com la 
malària, tot i que, afortuna-
dament, les condicions sani-
tàries a Europa fan més fàcil 
el control de qualsevol epi-
dèmia d’aquesta mena. n

Els insectes 
invasors també 
perjudiquen 
els humans, 
des de 
les fortes 
picades fins a 
l’extensió de 
certes malalties  
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La gestió econòmica del manteniment
Veure necessitats i anticipar-se als problemes és una característica d’una bona gestió 
econòmica dels processos de manteniment. Els seus objectius són reduir despeses, mi-
llorar la rutina i les operacions, i contribuir a l’eficiència de l’estructura i de les màquines 
de qualsevol indústria.
ANNA CARRIÓ l www.annacarrio.com

“Cal entendre el manteni-
ment com una inversió, no 
com una despesa”, afirmava 
Pere Rodríguez, coordinador 
de l’Any del Manteniment i 
membre del Consell Consul-
tiu de l’Associació Espanyo-
la del Manteniment (AEM), 
en una entrevista feta per 
l’equip de THEKNOS i publicada 
en el número del gener. Se-
gons unes dades publicades 
periòdicament per l’AEM, 
el cost del manteniment a  
Espanya és del 9,4 % del PIB, 
aproximadament, fet que de-
mostra la importància eco-
nòmica d’aquest sector.

devingui una font de rendi-
bilitat per a les empreses. Si 
bé a l’inici, el mateniment 
suposava un llast produc-
tiu per a la indústria, els 
avenços tecnològics l’han 
convertit en un bé neces-
sari per aconseguir l’efici-
ència màxima en cada un 
dels processos productius 
de l’empresa. 

EXCEL·LÈNCIA 
DEL MANTENIMENT
Un dels objectius en la 
gestió econòmica dels pro-
cessos de manteniment és 
aproximar-se al concepte 
de world class maintenance 
(‘excel·lència del manteni-
ment’) per reduir despeses i 
millorar l’operabilitat i l’efi-
ciència de l’estructura del 
manteniment i la maquinà-
ria. “Hem de deixar d’ima-
ginar el cap de manteni-
ment amb una clau anglesa 
a la mà per veure’l amb una 
tauleta digital”, assegurava 
Pere Rodríguez per expli-
car que la clau perquè la 
despesa que tenen les em-
preses en manteniment si-
gui inferior és una gestió 
impecable. n

El 88 % de les empreses 
que van participar en una 
enquesta feta per l’AEM so-
bre l’evolució i la situació 
d’aquest sector a Espanya 
disposen d’un pressupost 
anual amb un apartat especí-
fic dedicat a la gestió econò-
mica del manteniment, però 
un responsable de manteni-
ment de cada dos demana 
l’elaboració d’aquest pres-
supost a tercers. Tot i que 
les dades d’aquest estudi 
assenyalen un augment de 
la contractació del mante-
niment correctiu, també 
demostren que en molts sec-

tors industrials no es dóna 
responsabilitats al cap de 
manteniment per con-
trolar el compliment 
correcte dels proces-

sos de manteniment 
i fer una gestió eco-

nòmica correcta.
El manteni-

ment demana 
evolucionar i 

invertir en  
el seu des-

e n v o l u -
pament 
p e r -
què es-

Amb la participació de:

I la col·laboració de: 

INNOVACIÓ
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La realitat de les tecnologies 
de la informació i la comuni-
cació (TIC) ja és molt patent 
i definida en la nostra vida 
personal. Actualment, un 
dels objectius en la nostra 
feina diària és integrar tota 
la informació en dispositius 
mòbils mínims com els telè-
fons intel·ligents o les pasti-
lles i, si és possible, tenir un 
únic lloc on es pugui tenir la 
llista de contactes, l’agenda, 
l’accés al correu electrònic i 
els documents importants. 

La reflexió inicial és pre-
guntar-nos si aquesta matei-
xa tendència també es dóna 
en l’entorn industrial i, més 
concretament, en l’àmbit del 
manteniment. Té sentit co-
nèixer l’estat de salut dels 
actius de la planta en temps 
real i en qualsevol lloc con-
sultant un dispositiu mòbil? 
Com ajuden les TIC a millo-
rar la gestió del coneixement 
en les organitzacions? En la 
indústria de les TIC, el para-
digma va variant pel creixe-
ment constant del volum de 
dades, de manera que ja s’ha 
plantejat un desafiament als 

reix com a servei, de mane-
ra que els usuaris accedei-
xen als serveis disponibles 
“en el núvol d’Internet” sen-
se coneixements o, si més 
no, sense ser experts en la 
gestió dels recursos que fan 
servir.

INFORMÀTICA EN NÚVOL
Segons la definició de l’Ins-
titut Americà d’Estàndards 
i Tecnologia (NIST), aquest 
model permet l’accés sota 

ARTICLE TÈCNIC

La integració de tècniques i tecnologies predictives destinades al monitoratge de les 
maneres de fallada és la clau per tenir un quadre de comandament en temps real de 
l’estat de salut dels actius. Això permet una millora de la fiabilitat dels diagnòstics i una 
optimització de les activitats d’enginyeria i manteniment que ens condueix a una millora 
contínua de l’operació. A continuació descrivim els reptes tant tecnològics com de ren-
dibilitat econòmica que hi ha per a la inversió en tecnologies de monitoratge en núvol, 
l’anomenat cloud monitoring.

DAVID FARO RUIZ l Director general de Preditec/IRM

Monitoratge en núvol a la 
indústria, el cloud monitoring

gestors informàtics de les 
empreses mitjanes i grans. 
D’altra banda, la necessitat 
de reduir les despeses de ca-
pital i d’operacions degudes 
a l’equip material (maquina-
ri) utilitzat per les tecnolo-
gies de la informació (TI) ha 
determinat la creació de mo-
dels de serveis en què s’uti-
litza el núvol, l’anomenat 
cloud computing. En aques-
ta classe d’informàtica, tot el 
que pot fer un sistema s’ofe-

THEKNOS 183 MAIG DE 2014
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demanda a través de la xar-
xa a un conjunt compar-
tit de recursos informàtics 
configurables, com ara xar-
xes, servidors, emmagatze-
matge, aplicacions i serveis, 
que poden ser obtinguts 
ràpidament amb l’esforç mí-
nim de gestió o interacció 
pel proveïdor del servei. En 
definitiva, la informàtica en 
núvol permet a l’usuari de 
proveir-se dels serveis que 
necessiti sense la interac-
ció dels recursos humans 
del proveïdor de serveis. Un 
exemple clar el tenim en la 
compra d’aplicacions per als 
nostres dispositius mòbils a 
iTunes per Internet. El tri-
omf d’aquests sistemes és 
indubtable, perquè els tro-
bem habitualment amb l’ús 
del nostre compte de cor-
reu de Gmail, compartint 
documents a Google Docs, 
Dropbox o iCloud, o mitjan-
çant l’ús de CRM com Sa-
lesforce. Des d’un punt de 
vista empresarial, el núvol 
ofereix noves oportunitats a 
les empreses. De manera re-
sumida es poden enumerar 
les següents:

•       -
tes i mitjanes empreses les 
inversions en informàtica 
tot mantenint la competi-
tivitat. 

•      
part del núvol on es man-
tenen les dades i els pro-
cessos més sensibles, a 
causa de la reticència de 
les grans empreses a cedir 
la gestió del seu principal 
actiu, la informació. 

•     -
zació per augmentar o 
disminuir els requisits 
d’acord amb la demanda i 

per simplificar el desple-
gament més ràpidament 
d’acord amb l’evolució del 
mercat.

•      -
ses per innovar requereix 
disposar de serveis amb 
la rapidesa i la quantitat 
necessàries per fer-ne ús 
sota demanda.

•     
requereixen inversions pe-
riòdiques i la contractació 
de personal especialitzat 
per gestionar-los. Els sis-
temes basats en núvol són 
més senzills, per tal com 
s’hi pot accedir a través 
d’un simple navegador o 
dispositiu mòbil.

•   La implantació de models 
en núvol permet de de-
legar en el proveïdor les 
tasques de manteniment 
i millora dels sistemes. 
Per tant, es redueixen les 
inversions inicials i es re-
tallen els costos de mante-
niment.

MONITORITZACIÓ 
EN NÚVOL
En definitiva podem afirmar 
que el nostre ordinador ja 
no és un PC, sinó el núvol 
d’Internet.

L’objectiu del manteni-
ment predictiu i del seu aliat, 
el monitoratge de condició 
(condition monitoring), no 
és un altre que seguir l’es-
tat de salut de l’actiu i anti-
cipar-se a qualsevol manera 
de fallada que presenti a fi 
d’evitar la fallada total. Per 
tant, hem de conèixer les 
diferents maneres de falla-
da de cada actiu i a partir 
d’aquest coneixement apli-
car les tècniques predic-
tives que ens permetin de 
detectar amb més temps i 

fiabilitat la presència d’un 
signe de la decisió i seguir 
la seva evolució en el temps. 
Gràcies a l’avenç tecnològic 
que experimenten els dis-
positius que permeten l’ad-
quisició, el processament i 
l’emmagatzematge de dades 
i el desenvolupament dels 
models en núvol, sens dubte 
arriba el moment d’aplicar 
aquests dos nous conceptes 
en l’àmbit del manteniment. 
Per això s’ha introduït el 
terme cloud monitoring, 
‘monitoratge en núvol’. Es 
tracta de conjuminar el mo-
nitoratge de condició amb la 
informàtica en núvol i obte-
nir un nou model de monito-
ratge basat en la condició.

En general, es tracta, sim-
plement, de disposar d’una 
tecnologia que aprofiti els 
últims avenços en electrò-
nica de dispositius mòbils 
per aconseguir un processa-
ment de senyal, una connec-
tivitat i una capacitat d’in-
tegració amb una qualitat 
més bona que no pas la que 
tenen els equips actuals de 
monitoratge. Evidentment, 
per obtenir un accés senzill, 
fiable i eficient a la informa-
ció, la plataforma ha d’estar 
basada en les noves TIC i, 
per tant, en Internet.

REPTES DEL MODEL 
CLOUD MONITORING
Un cop analitzat l’entorn 
actual, cal definir els reptes 
principals que afrontem en 
la definició del model de mo-
nitoratge en núvol:

I. Ús de les TIC 
El primer repte està en la 
utilització de les TIC en el 
model d’implantació, gestió 
i explotació del manteni-
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ment predictiu (PdM), per la 
qual cosa qualsevol tecnolo-
gia o model de servei s’ha de 
basar en l’ús d’Internet com 
a via principal de comunica-
ció.

II. Facilitat d’accés a la  
informació
Una de les raons del fracàs de 
la implantació del PdM és la 
seva explotació aïllada; a tots 
ens ve al cap la imatge d’or-
dinadors al departament de 
manteniment no connectats 
a la xarxa de planta, en la 
qual hi ha instal·lats els pro-
grames de manteniment pre-
dictiu de vibracions. Aquest 

model basat en llicències mo-
nolloc i no compartit fa que el 
PdM no sigui prou conegut a 
les organitzacions i, per tant, 
que no es valorin els seus 
èxits. Així doncs, el repte és 
facilitar l’accés a la informa-
ció d’una manera senzilla a 
través d’un navegador web i 
per mitjà de qualsevol dispo-
sitiu mòbil i, per tant, des de 
qualsevol lloc. En definitiva, 
es facilita l’accés a la informa-
ció des de qualsevol lloc del 
món a qualsevol que tingui 
permisos d’accés, incloent-hi 
analistes externs, sense la ne-
cessitat de tenir una infraes-
tructura pròpia. n

 
El principal 
avantatge del 
PdM és que 
l’usuari rep 
alarmes quan 
es produeixen 
desviacions 
sobre els 
nivells 
acceptabes dels 
paràmetres 
monitoritzats a 
les màquines.

La tendència 
actual 
d’integrar tota 
la informació 
en dispositius 
mòbils mínims 
també es dóna 
en l’àmbit 
industrial i, 
concretament, 
en l’entorn del 
manteniment

www.sprintcopy.com

Còrsega, 546
08025 Barcelona
T. 934463900  ·  sp@sprintcopy.com  
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A mesura que la feina dels 
comercials s’ha anat tec-
nificant, ha passat a ser 
ocupada per persones que, 
com més va, més formació 
tenen i a les quals es de-
manen unes competències 
determinades, més enllà de 
la tradicional habilitat per 
relacionar-se, que definia 
el perfil comercial en èpo-
ques passades. Un tècnic 
comercial és coneixedor 
del funcionament del pro-
ducte que ha de vendre i 
parla amb coneixements 
sobre el que ofereix. 

En un moment de crisi 
com l’actual, la demanda 
de personal comercial no 
ha parat de créixer. L’em-
presa de selecció de per-
sonal Adecco indica que el 
perfil més sol·licitat en el 
segment engineering and 
technical durant aquest 
any 2014 serà el d’un en-
ginyer comercial amb an-
glès. Aquesta tendència, 
que ja fa uns quants anys 
que s’entreveu, es feia pa-
lesa al portal d’ofertes In-
fojobs durant l’any 2012, 
en què el 17,5 % d’un total 
de 887.000 ofertes de feina 
gestionades era de tasques 
relacionades amb la funció 
comercial, cosa que va re-
presentar un increment del 
4 % sobre l’any anterior, 

un percentatge que tendeix 
a augmentar. A tall d’exem-
ple, Infojobs va registrar, el 
desembre de 2013, 35.371 
ofertes de feina de perfil co-
mercial i vendes, un 85 % 
més que en el mateix mes de 
l’any anterior.

El Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Bar-
celona gestiona, a través de 
la seva plataforma de bor-
sa de treball en línia, cen-
tenars d’ofertes cada any. 
Entre un 12 i un 15 % de 
totes les ofertes gestionades 
els anys 2010-2013 eren del 
perfil de tècnic comercial. 
És, per tant, la feina que té 
més demanda entre els pro-
fessionals amb aquesta for-
mació concreta.

PERFIL DEL TÈCNIC
COMERCIAL QUE DEMANA 
EL MERCAT LABORAL 
A més d’una formació tèc-
nica, es requereixen unes 

competències i habilitats 
determinades. Destaquen, 
entre d’altres, les següents: 
•  niciativa 
•  Orientació a l’assoliment
•  Alt nivell d’acceptació de 

la frustració
•  Actitud mental positiva
•  Flexibilitat per adaptar-se 

als canvis
•   d’anticipar-se a 

les necessitats dels clients
•  Donar solucions a les de-

mandes amb rapidesa 
•  Capacitat de treball 
•  Habilitats de comunicació.

Moltes es poden desenvo-
lupar amb la formació ade-
quada i amb motivació per 
aconseguir-les. 

Si esteu cercant feina, el 
camí que ha seguit la fun-
ció comercial i la demanda 
creixent del mercat fan 
que valgui la pena consi-
derar fer carrera en aquest  
àmbit. n

El tècnic comercial:  
la cara visible de l’empresa
XAVI RIPOLL   l  www.xaviripoll.com

La tasca que desenvolupa el tècnic comercial té una importància cabdal per al bon funci-
onament d’una empresa. Moltes vegades el comercial és la primera o l’única cara visible 
de l’empresa per als nostres clients i, per tant, qui la representa.

PERCENTATGE D’OFERTES GESTIONADES SEGONS EL PERFIL

PERCENTATGE (%)
Tècnic comercial 12,3
Oficina tècnica de projecte mecànic 8,9
Oficina tècnica d’instal·lacions 8,3
Qualitat 6,2
Direcció d’obra 6,1
Cap de projecte 5,9
Producció 5,6
Oficina tècnica d’autorització 5,2
Desenvolupament tècnic de producte 4,9
Responsable de processos 4,6 
Altres 31,9
Total 100

Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | 
Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

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

assistència sanitària | indemnització salut | vida i accidents

la nostra
raó de ser ets tu

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat. 
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El paper de l’enginyer comercial: no 
perdis oportunitats laborals!
Analitzar quines causes provoquen el 
baix interès dels enginyers tècnics per les 
demandes professionals de comercials, 
fer patent la visió limitada que tenen 
els participants respecte a la feina de 
comercial, donar una idea general de quin 
és el paper del comercial en una empresa 
avui dia i fer un exercici de reflexió 
personal per avaluar la possibilitat 
d’obrir les perspectives laborals cap a les 
vendes són els principals objectius del 
curs que farà el Col·legi els dies 3, 4 i 
11 de juny. En aquest curs s’analitzaran 
les opinions, la tasca de vendre i el paper 
del tècnic comercial, i es reflexionarà 
sobre les virtuts i aptituds per ser un 
bon tècnic comercial. Té una durada de 
nou hores repartides en tres sessions i 
serà impartit per Xavi Ripoll, llicenciat 
en psicologia, MBA per ESADE i amb 

més de quinze anys d’experiència com 
a comercial. Actualment és coach i 
formador en desenvolupament personal.

Tècniques de venda: arrenca i vine!
ENGINYERS BCN organitza un curs 
per ajudar-vos en les vendes. Programat 
per als dies 7, 8 i 10 de juliol, el curs, 
teoricopràctic, aprofundirà en el valor 
construït i vist del nostre producte 
o proposta i en el comportament en 
les vendes del client. A través de 
dinàmiques de treball a classe, els 
assistents descobriran el “guió” amb 
el qual processa el client la informació 
i s’ensenyarà a fer un diagnòstic 
personalitzat amb el perfil competencial 
de cada participant. Impartit per 
Alejandro Martin Revilla, soci director 
de l’empresa TDSystem, i Roser Parejo 
Ocampos, coach professional d’equips, el 
curs tindrà una durada de dotze hores. n

Cursos per a tècnics comercials

35
Més informació a www.enginyersbcn.cat/agenda
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Durant l’any 2013, mig mi-
ler de persones es van for-
mar al Col·legi en eines CE3 
i CE3X per a la certifi cació 
energètica. 

ENGINYERS BCN, cons-
cient de les oportunitats 
professionals que pot ge-
nerar per als col·legiats 
l’aplicació de la Directiva 
2002/91/CE quant a l’esta-
bliment d’un procediment 
per a la certifi cació dels edi-
fi cis existents i per tal de 
satisfer els requeriments 
del nostre col·lectiu, ha or-
ganitzat dos cursos més de 
vuit hores cadascun dedi-
cats a un nivell avançat 
de l’eina CE3X, l’un, i a ca-
sos pràctics en certifi cació 
energètica d’edifi cis exis-
tents, l’altre.

PRÀCTIQUES 
AMB CASOS REALS 
L’objectiu del curs “Casos 
pràctics en certifi cació ener-
gètica d’edifi cis existents” 
és aprofundir en el conei-
xement de les eines de cer-
tifi cació energètica i de la 
seva tramitació a l’ICAEN 
mitjançant exercicis basats 
en casos reals que permetin 
conèixer la part pràctica de 
tot el procés de certifi cació. 
Els exercicis consistiran a 
fer els principals passos per 
obtenir la certifi cació ener-
gètica de dos immobles del 
Col·legi (el Tecnoespai i la 
seu col·legial): l’obtenció de 
dades d’informació tècnica, 
l’elaboració de la certifi cació 
energètica amb els dos pro-
grames, la comparació dels 

resultats obtinguts i, en 
acabat, la tramitació fi nal a 
l’ICAEN. 

El curs, que requereix 
coneixements previs sobre 
procediments simplifi cats 
en certifi cació energètica 
d’edifi cis existents, es farà 
els dies 3 i 8 de juliol de 
les 17 a les 21 h. Per a més 
informació, accediu a www.
enginyersbcn.cat/agenda.

El curs “CE3X avançat”, 
que es va fer els dies 20 i 
21 de maig, es va dedicar 
a aprofundir en el conei-
xement d’aquesta eina, ex-
plicar-ne els conceptes més 
complexos i resoldre els 
dubtes que tenen els tècnics 
que ja elaboren certifi cats i 
coneixen el funcionament 
bàsic de l’eina. n

Per a una instal·lació de cli-
matització que funcioni cor-
rectament i amb efi ciència, 
cal tenir en compte diversos 
factors a l’hora de fer-ne el 
manteniment. Proposat per 
la Comissió de Medi Ambi-
ent, Energia i Seguretat, 
aquest curs, que es divideix 
en quatre sessions, tractarà 
del manteniment preventiu 
ordinari i normatiu, correc-
tiu, conductiu i predictiu, i 
té per objecte treure el mà-
xim rendiment i la màxima 
efi càcia d’una bona instal-
lació de climatització. Té 
una durada de 16 hores i es 
farà els dies 2, 4, 10 i 12 de 
juny de les 17 a les 21 h al 
Tecnoespai (Bailén, 68). n

Segona edició del curs de manteniment i efi ciència 
energètica en les instal·lacions de climatització

Cursos subvencionats

Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social dispo-
sen d’un crèdit per a la bonifi cació de la formació que 
permet als treballadors de fer cursos subvencionats. Per 
gestionar aquesta bonifi cació, cal posar-se en contacte 
amb el Departament de Formació, Comunicació i Màr-
queting del Col·legi després d’haver fet la inscripció del 
curs. El Departament us informarà de tots els passos a 
seguir i del funcionament de les bonifi cacions, que po-
deu consultar a l’apartat: 
www.enginyersbcn.cat/formacio-bonifi cada

 Cursos de certifi cació energètica avançada i pràctica
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PREGUNTES FREQÜENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

Amb aquesta regulació es podran beneficiar 
d’aquesta mesura tant empreses com treballa-
dors autònoms, sempre que es contracti un 
nou treballador amb contractació indefinida, 
independentment de la seva edat. Les empre-
ses de menys de 10 treballadors podran gau-
dir d’una reducció addicional, durant 12 mesos 
més, del 50 % de l’aportació empresarial per 
contingències comunes (situacions derivades 
d’un accident o malaltia no laboral).

S’ha de tenir en compte que la reducció afec-
ta la cotització empresarial per contingències 
comunes (el 23,6 % de la base de cotització) i 
que es mantenen inalterables la quota del tre-
ballador i les cotitzacions per desocupació, for-
mació professional i FOGASA (fons de garantia 
salarial), així com l’aportació per accidents de 
treball i malalties professionals.

Aquesta mesura ha de suposar un incre-
ment net de la plantilla, és a dir, un increment 
del nivell d’ocupació indefinida i del nivell 
d’ocupació total de l’empresa. D’aquesta mane-
ra, no es beneficiaran d’aquesta mesura les con-
versions de contractes temporals en indefinits 
si no van acompanyades d’un augment de la 
plantilla.

Les extincions contractuals fetes abans del 
25.02.2014 no es tindran en compte per acre-

ditar el compliment del requisit de no haver 
portat a terme acomiadaments objectius o dis-
ciplinaris, declarats improcedents pels jutjats, 
els 6 mesos anteriors a l’elaboració dels con-
tractes que donen dret a aquesta reducció.

S’exclou la contractació entre parents, a ex-
cepció dels fills més petits de 30 anys o amb 
dificultats especials d’inserció laboral (vegeu 
la disposició addicional 10 de l’Estatut del tre-
ballador autònom). A més, es permet de bene-
ficiar-se d’aquesta mesura a qui contracti tre-
balladors que ja han treballat en la mateixa 
empresa o grup empresarial els 6 mesos ante-
riors a la nova contractació, sempre que l’ex-
tinció del contracte anterior no s’hagi produït 
abans del 25.02.2014. Prescindint que l’apor-
tació empresarial sigui més petita, la quantia 
de les prestacions de la Seguretat Social a les 
quals puguin causar dret els treballadors afec-
tats no es reduirà.

Si l’única cosa que s’incompleix és el requi-
sit del manteniment del nivell indefinit d’ocu-
pació i de l’ocupació total durant els 36 mesos 
següents a la contractació, s’estableix una tau-
la de devolució de les cotitzacions en funció 
del temps que ha trigat a incomplir aquest 
requisit. En aquests casos, no serà procedent 
d’exigir recàrrec i interès de demora. n

La tarifa plana en la cotització  
per contractes indefinits  
(RD llei 3/2014, de 28 de febrer)
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Equilibratge hidràulic en instal·lacions 
de calefacció i climatització
El 7 d’abril va tenir lloc a la 
sala d’actes del Col·legi una 
nova jornada de Tecnodilluns 
sobre l’equilibratge hidràulic 
en instal·lacions de calefac-
ció, climatització i aigua sa-
nitària. Hi van assistir gaire-
bé 70 professionals.

Carles Borràs, product 
manager de la línia de nego-
ci de lampisteria i calefacció 
de Standard Hidráulica, i 
Antonio Palomar, responsa-
ble del SAT, van explicar els 
avantatges d’un equilibratge 
hidràulic en instal·lacions de 
HVAC. La jornada tenia com 
a objectiu defi nir els concep-
tes, les característiques i les 
aplicacions dels dispositius 
que hi ha en el mercat per fer 
un equilibratge adequat de 
les instal·lacions, aconseguir 
millorar-ne el rendiment, ob-
tenir un funcionament ho-
mogeni de tots els circuits i 
de totes les unitats terminals, 
i evitar costos innecessaris 
de manteniment.

L’equilibratge automàtic 
augmenta l’efi ciència energè-
tica de les instal·lacions i con-
tribueix a limitar el consum 
energètic. En l’equilibratge 
hidràulic se solen utilitzar 
vàlvules automàtiques, que 
permeten un equilibratge 
més fàcil i senzill, i a més, 
aconsegueixen unes instal-
lacions més efi cients energè-
ticament sense perjudicar les 
condicions de confort.

EQUILIBRATGE MÉS FÀCIL
La vàlvula d’equilibratge Ba-
llorex Dynamic és una vàl-
vula de control independent 
de la pressió i ha estat dis-

senyada especialment per 
a aplicacions de calefacció i 
refrigeració, per controlar 
les unitats terminals, com 
ara ventiloconvectors (fan-
coils), bombes de subminis-
trament d’aigua i calor, sos-
tres refrigerats i unitats de 
tractament de l’aire.

La vàlvula d’equilibrat-
ge dinàmic funciona inde-
pendentment dels canvis de 
pressió en sistemes on són 
necessaris l’equilibratge hi-
dràulic i un control precís 
de la temperatura. La vàl-
vula d’equilibratge Ballorex 
Dynamic pot funcionar, sim-
plement, com a limitador de 
cabal automàtic i com a vàl-
vula de control amb un actu-
ador. Mitjançant l’actuador 
proporcional, la vàlvula de 
control manté l’autoritat i la 
modulació de tota la carrera. 
L’actuador ON/OFF permet 
el control tot/res de la unitat 
terminal.

AVANTATGES DE LA 
VÀLVULA 
D’EQUILIBRATGE 
DINÀMIC
•  Mesura directa del fl ux: 

el cabal que travessa la 
vàlvula es pot mesurar 
directament gràcies al 
Kv constant de l’orifi ci de 
mesura Venturi. No hi ha 
cap manera més bona de 
comprovar la regulació de 
la vàlvula i proporcionar la 
solució més adequada. 

•  Equilibratge automàtic: el 
regulador de pressió dife-
rencial que incorpora cor-
regeix les fl uctuacions de 
pressió en el sistema i as-

PUBLIREPORTATGE

38

THEKNOS 183 MAIG DE 2014

segura un rang de cabal 
regulat constant.

•  Engegada simple: tan 
sols ajustant la vàlvula 
per al cabal del disseny 
s’assegura l’equilibratge 
hidràulic. L’ajust de les 
vàlvules és possible fi ns i 
tot quan l’edifi ci és opera-
tiu parcialment.

•  Control perfecte del ca-
bal: autoritat de la vàlvula 
del 100 % i un recorregut 
complet independentment 
del preajustament amb 
l’actuador modular.

•  Instal·lació fl exible: la vàl-
vula es pot instal·lar en 
qualsevol posició, mentre 
es respecti la direcció del 
fl ux.

La jornada de presentació 
va concloure amb un torn de 
preguntes i un debat entre 
els assistents en què es van 
exposar problemes reals que 
tenen els professionals en la 
feina diària. n

Més informació:
www.standardhidraulica.com
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Energia geotèrmica: màxim rendiment 
combinat amb climatització invisible
El 31 de març, es va fer una 
jornada al Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Industrials 
de Barcelona per iniciar els 
assistents en la geotèrmia.  

L’energia geotèrmica és 
l’energia renovable i ines-
gotable basada en l’aprofita-
ment de l’energia emmagat-
zemada en el terreny i no 
requereix combustió de cap 
material. S’utilitza en cli-
matització combinada amb 
sistemes radiants de cale-
facció i/o refrigeració per 
obtenir-ne el rendiment mà-
xim. Aquest sistema apro-
fita que la temperatura del 
terreny es manté estable du-
rant totes les estacions. L’alt 
rendiment i el baix consum 
es basen en el fet que el sub-
sòl, d’on s’extreu l’energia, 
a l’estiu és més fresc que 
l’aire interior i a l’hivern és 
més tebi.

El sistema es basa en 
dos circuits que bescanvien 
energia en forma de calor o 
fred mitjançant una bomba 
geotèrmica de calor. El cir-
cuit captador geotèrmic re-
corre el subsòl per captar-ne 
l’energia, mentre que el cir-
cuit emissor radiant cedeix 
aquesta energia a l’edifici  
en forma de calefacció o  
refrigeració. 

Els materials més ade-
quats per a aquesta aplicació 
són els materials polimèrics, 
perquè presenten una esta-
bilitat química total amb el 
terreny i amb els materials 
de farciment. Pel que fa a les 

característiques de resistèn-
cia mecànica, les conducci-
ons plàstiques combinen el 
fet de ser un material lleu-
ger i el de tenir una resis-
tència acceptable a la tempe-
ratura, pressió interna i les 
càrregues del terreny.

Precisament, les càrre-
gues del terreny i el procés 
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d’introducció de les sondes 
en la perforació poden provo-
car fissures, talls o esquerdes 
superficials, de manera que a 
l’hora de seleccionar un ma-
terial per a captadors geotèr-
mics, cal buscar un material 
plàstic que sigui resistent 
als fenòmens de propagació 
d’esquerdes, tant propaga-
ció ràpida com propagació 
lenta. El polietilè reticulat  
(PEX-a) és el material idoni 
per a aplicacions de geotèr-
mia, perquè la seva estructu-
ra interna de cadenes molecu-
lars en tres dimensions fa que 
sigui resistent als fenòmens  
de fatiga per creixement 
d’esquerdes. n

Introducció al 
terreny de la 
Uponor Geo 
Calix Canasta 
d’Energia XL.
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Per a més informació tècnica adreceu-vos a:
www.eficienciaenergeticauponor.com/category/geotermia/

El polietilè 
reticulat és 
el material 
idoni per a 
aplicacions  
de geotèrmia
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Enfocar el futur
Industrias de Óptica Prats, SL
Capdavantera en el sector de la lent oftàlmica, l’empresa Industrias de Óptica Prats, SL, 
ha culminat una dècada de millores tecnològiques constants. Actualment produeix lents 
en una planta modèlica a Sant Boi de Llobregat. En el seu ampli catàleg hi destaquen els 
vidres monofocals i progressius amb tecnologia free-form, dissenyats i fabricats espe-
cíficament per a cada usuari.

Tot i que habitualment par-
lem de vidres per a ulleres, 
avui dia gairebé totes les 
lents emprades per corregir 
la vista es fabriquen amb 
materials sintètics o orgà-
nics, un producte quotidià 
que, vist des d’una òptica 
productiva, resulta un com-
pendi sofisticat i complex de 
ciència i praxi.

ESTACIONALITAT 
SETMANAL
A la moderna planta de 
Sant Boi de Llobregat el rit-

me de producció s’ajusta a 
les dues estacionalitats del 
producte: les comandes es 
generen en gran part du-
rant el cap de setmana i a 
partir d’una època de l’any. 
El cap de setmana, les òpti-
ques reben més clients. Per 
això la càrrega de treball 
més elevada és el diumenge, 
en arrencar el torn de nit, i 
va disminuint fins al darrer 
torn del dissabte següent. 
D’altra banda, la demanda 
creix molt amb l’arribada 
del bon temps. Jorge Ra-

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

Jorge Ramírez, 
cap de producció 
d’Óptica Prats, 
SL, assegura 
que el grau 
d’automatització 
que ha assolit 
l’empresa és 
únic al món i  
el resultat de  
10 anys de 
treball intens.
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L’aposta per  
la robotització 
de la producció 
els ha permès 
ser més 
competitius, 
reduir costos 
i no haver de 
deslocalitzar 
l’empresa, com 
han fet d’altres
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mírez és cap de producció i 
brega amb aquesta deman-
da variable des de fa més de 
vint anys: “L’estacionalitat 
és acusada especialment a 
Espanya i a Itàlia, països 
on les ulleres tenen un com-
ponent més estètic i estan 
subjectes a modes. Per això 
aquí és vital d’oferir un ser-
vei ràpid i eficaç, i això no-
més és possible si es disposa 
d’un sistema de producció 
flexible i automatitzat, com 
el que hem implantat a Sant 
Boi de Llobregat i a les plan-
tes de Lisboa i Madrid”. 

APOSTA PER 
L’AUTOMATITZACIÓ
La primera dècada del se-
gle XXI resultà crucial per 
a l’empresa santboiana. A 
Europa el sector iniciava 
un procés de deslocalització 
que va dur moltes empreses 
a establir-se en països amb 
un cost baix de la mà d’obra. 
“Aquí mai no vam tenir  
la intenció de traslladar la 
producció a l’estranger”, ex-
plica Ramírez. “Calia reduir 
costos per motius obvis de 
competitivitat i vam apostar 
per l’automatització.” Robo-
titzant els processos es va 
reduir l’ús de mà d’obra, es 
van minimitzar els errors 
derivats del factor humà i 
es va millorar la qualitat del 
producte. El nou sistema 
de producció, summament 
flexible, permet d’absorbir 
volums de treball abans im-
pensables. La fàbrica que 
avui recorren gairebé sis 
quilòmetres de cintes trans-
portadores, on les lents pas-
sen de màquina a màquina 
controlades en tot moment 
per pistons, actuadors, cèl-
lules i xips programats per 

Progressius de darrera 
generació: els free-form   
 
Els vidres progressius són capaços de corregir la pres-
bícia o vista cansada gràcies a la variació de potència 
òptica en diferents zones de la lent. Tradicionalment, es 
fabricaven partint de lents estàndards que en alguns ca-
sos no s’ajustaven a les necessitats exactes. 

Aquest inconvenient va desaparèixer al final dels 
anys noranta del segle passat amb l’arribada d’una tècni-
ca que va suposar una revolució en el món de l’òptica of-
tàlmica i que va permetre de dissenyar vidres específics 
per a cada cas, incloent-hi muntures amb formes molt 
corbades. Anomenada free-form, requereix màquines es-
pecífiques de generació i un programari que permeti cal-
cular la geometria de la superfície de la lent i en prevegi 
el funcionament. A Óptica Prats van treballar combinant 
l’òptica geomètrica, la física i la matemàtica durant tres 
anys, i van ser pioners a l’Estat a aplicar aquesta tec-
nologia. Els primers vidres free-form d’aquesta empre-
sa es van comercialitzar el 2004, i els resultats van ser 
excel·lents des de la primera unitat servida. Els free-form 
d’Óptica Prats no han parat d’evolucionar, i actualment 
suposen un 70 % de la producció de l’empresa. n

La tècnica 
revolucionària 
free-form 
permet 
dissenyar 
vidres específics 
per a cada cas. 
A Òptica Prats 
van ser pioners 
a l’Estat a 
aplicar-la i 
el 2004 van 
comercialitzar 
els primers 
vidres free-
form. 

Enfocar el futur
Industrias de Óptica Prats, SL

radiofreqüència, és el resul-
tat de deu anys de treball 
intens. En aquest procés, si 
bé l’execució pràctica va ser 
obra de proveïdors externs, 
els algoritmes de gestió i 
l’organització de la plan-
ta han estat responsabili-
tat directa de les diferents 
seccions de l’empresa, que, 

per política interna, mira 
de ser tecnològicament in-
dependent fins allà on li és 
possible. Els equipaments 
sempre van desdoblats per-
què ni el manteniment ni els 
problemes tècnics afectin la 
producció, i fins i tot les cin-
tes transportadores estan 
dissenyades per oferir rutes 

41
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Fitxa de l’empresa
Industrias de Óptica 
Prats, SL

Activitat: empresa 
dedicada al disseny i  
la fabricació de lents 
per a ulleres de material 
orgànic, monofocals i 
progressives. 

Treballadors: 185.

Any de fundació: 1969.

Doctor Josep Castells, 4 
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. 902 230 260
www.grupoprats.com
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Recorren  
la fàbrica sis 
quilòmetres 
de cintes 
transportadores 
per on les 
lents passen 
de màquina a 
màquina.
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alternatives en cas d’un pro-
blema en algun punt. Ramí-
rez afirma, orgullós de la 
feina feta: “Conec el sector i 
crec que el grau d’automa-
tització que tenim és únic al 
món. Encara tenim moltes 
idees per aplicar; tan sols 
ens cal temps i recursos per 
dur-les a la pràctica”.

A CADASCÚ 
EL SEU VIDRE
A Óptica Prats s’elaboren 
dues famílies de productes: 
vidres d’estoc, fabricats amb 
material estàndard, i vidres 
de fabricació, dissenyats i 
tallats a les instal·lacions de 
Sant Boi. Difícilment hi ha 
dos vidres d’ullera iguals, i 
aquesta producció seriada 
de peces úniques és l’incon-
venient principal de la feina 
diària. Les receptes elabora-
des per les òptiques arriben 
al servidor a través de la 
web del Grup Prats. Al ser-
vidor es genera la comanda, 
que s’envia a producció. 

Un cop fixada al suport 
que permetrà treballar-la, la 
lent es talla en el generador 
seguint la geometria defi-
nida al departament de dis-
seny amb les dades de la re-
cepta. Després del poliment 

per fer-la transparent, pas-
sa per una combinació de 
diversos processos: gravat 
amb làser si té una orienta-
ció o una posició concreta 
en la muntura, tintatge si 
es tracta de lents amb fil-
tre, enduriment superficial 
i tractament contra la refle-
xió. Per acabar, el bisellatge 
deixa el vidre llest per ser 
col·locat en la muntura i 
perfila la lent segons el con-
torn facilitat per l’òptic. El 
control informàtic de tot el 
procés facilita l’obtenció de 
dades estadístiques de ca-
dascuna de les operacions 
mitjançant un programa 
propi de gestió de la quali-
tat: el control de qualitat és, 
per tant, completíssim i es 
fa unitat per unitat compro-
vant paràmetres dimensio-
nals i funcionals.

Enguany, Óptica Prats 
treballa intensament per en-
fortir la presència en mer-
cats estrangers, conscient 
de les possibilitats del seu 
producte. “Focussing on 
you”, diu la campanya inici-
ada el passat mes d’abril. Si 
es tracta de lemes, a Óptica 
Prats sovint en citen un al-
tre: “La feina ben feta no té 
fronteres”. n

El control 
informàtic de  
tot el procés, 
unitat  
per unitat, 
facilita l’obtenció 
exhaustiva 
de dades i 
un control 
de qualitat 
completíssim
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Per saber-ne més:
  www.decustik.com: lloc web de Decustik.

  www.youtube.com/user/Decustik: Decustik té 
un canal propi a YouTube, pel qual es poden 
veure diversos vídeos relacionats amb el 
producte de l’empresa torellonenca. 

  http://gremifusters.com: el gremi de Fusters, 
Ebenistes i Similars de Barcelona impulsa el 
projecte Futur Sector Fusta, que mira de fer 
una revisió creativa del sector de la fusta, el 
moble i l’hàbitat.

  www.cenfi m.org: el Centr e de Difusió 
Tecnològica de la Fusta i el Moble de 
Catalunya (CENFIM) també ha endegat unes 
altres iniciatives en el sector, com la creació 
de l’Agrupació Moble Innovador de Catalunya 
(AMIC) per fomentar projectes d’innovació en 
les empreses del sector. 

INDÚSTRIA.CAT

Decustik
Noves utilitats de la fusta
Per superar la situació difícil per la qual passa el sector de la fusta s’han 
ideat unes iniciatives per dinamitzar-lo i fer vigent i actual un producte 
tradicional. Són unes iniciatives basades en les noves tecnologies i en 
la recerca en noves aplicacions. Després de vint anys creixent com una  
empresa moderna de serveis del ram, Mecanitzats de la Fusta Kim va de-
cidir fer un tomb, defi nir un pla estratègic i apostar pel producte propi. 

El 2005 iniciava la producció dels plafons acústics decoratius Decus-
tik, que tenen una funció aïllant i estètica. Es tracta d’un producte in-
novador, versàtil i elegant en què es treballa la fusta i l’MDF (de l’anglès 
Medium Density Fiberboard, tauler de densitat mitjana) en múltiples 
acabats. Una inversió important, en maquinària i en l’ofi cina tècnica 
amb vista a engrandir-la, ha estat determinant per a l’èxit d’aquest pro-
ducte que combina la funció i la forma i que des de Torelló s’exporta 
arreu del món. n

+ 43

Text de David Roman

Fotografi es: Decustik
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Les tauletes a la feina,  
un instrument útil
ORIOL LLADÓ l www.oriolllado.cat

Una tauleta és alguna cosa més que un ordinador sense 
teclat o un smartphone amb la pantalla ampliada. És cert 
que aquest dispositiu ens permet de fer la majoria de co-
ses que ja fem amb aquests dos aparells, però el disseny 
i les característiques de les tauletes determinen una expe-
riència singular, de la qual podem extreure moltes possi-
bilitats com a eina de treball. En aquest article abordem 
els punts forts..., i també els febles per ajudar-vos a triar.

Les tauletes són un ins-
trument per treballar que 
excel·leix per la portabilitat 
—el pes i la grandària són 
dos arguments incontesta-
bles—, per l’adaptabilitat a 
diferents entorns i per la 
(creixent) robustesa tècnica. 
Professionalment, són ade-
quades per a persones amb 
feines que requereixen una 
gran mobilitat i per a les 
que tenen una feina en què 
el component comercial (res-
posta de correus, presentaci-
ons, control i gestió de visi-
tes) o directiu (sincronització 
d’agendes, revisió i validació 
de documents, resposta de 
correus) és molt important. 
Indubtablement, també són 
una opció molt recomana-
ble per a professionals per 
compte propi, en qui es do-
nen tots els casos i totes les 
situacions possibles.

ELS PUNTS FORTS
CONNEXIÓ. Són aparells 
d’alta connectivitat, prepa-

rats per a connexions Wi-Fi 
(de sèrie en quasi tots els 
aparells) i també via 3G o 
4G (transmissió de dades). 
Aquesta darrera opció té 
un sobrecost per a l’aparell 
i també en el contracte de 
dades que s’acorda amb la 
companyia de telefonia. Cal 
valorar-la en el cas de per-
sones que requereixen una 
connexió ràpida i amb poc 
marge per a les incidències.
 
MULTIMÈDIA. Es tracta 
d’un dispositiu pensat es-
pecíficament per als temps 
de la multiplataforma i de 
l’accés a una informació 
que avui ens arriba per di-
ferents canals i formats, la 
qual cosa ens obliga a pas-
sar de la lectura al visiona-
ment i a l’inversa amb rapi-
desa i fiabilitat. És una eina 
adequada, doncs, especial-
ment per als professionals 
que tractin amb freqüència 
arxius o continguts visuals 
(fotos, vídeos...).

NÚVOL. Els principals ser-
veis d’emmagatzematge en 
núvol ofereixen versions 
per a tauleta. D’aquesta ma-
nera es poden llegir, consul-
tar o validar informes arxi-
vats al cloud sense haver de 
patir per anar-se enviant o 
descarregant la darrera ver-
sió d’un determinat arxiu.

ESCRIPTURA I EDICIÓ. 
Les tauletes permeten pren-
dre notes i treballar amb 
documents a través d’eines 
específiques —destaca Ever-
note— o a través de suites 
de continguts —l’Office de 
Microsoft ha renovat apli-
cacions. Així doncs, és pos-
sible de treballar amb docu-
ments oberts, escriure’n de 
nous o prendre notes i tam-
bé editarfotografies i fins i 
tot muntar vídeos.

APARADOR. Aquest dispo-
sitiu és una eina excel·lent 
de presentació de docu-
ments, especialment en 
reunions o visites amb un 
nombre reduït de persones. 
La pantalla de la tauleta si-
tuada damunt una taula ro-
dona garanteix una visibili-
tat ràpida i fàcil a totes les 
persones reunides. Assistir 
a presentacions o veure 
documents en PDF (un ca-
tàleg, per exemple) esdevé 
una experiència propera i 
reeixida.
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ENGINYERS 2.0
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E-BOOK DISFRESSAT. La 
majoria de tauletes per-
meten llegir diferents for-
mats de llibre electrònic i 
documents en PDF vistos 
gràcies a programes que 
garanteixen una lectura 
agradable i còmoda. És ve-
ritat que les tauletes són 
massa pesants i que tenen 
una pantalla massa brillant 
per a una lectura conti-
nuada i intensa, però són 
vàlides i adequades per a 
la lectura en la majoria 
de casos.

SOCIAL. Les persones que 
hagin de tenir sempre un 
ull posat a les xarxes pro-
fessionals tenen en les tau-
letes un bon aliat. Les prin-
cipals xarxes tenen versió 
per a tauleta i també les 
suites que permeten de pro-
gramar i gestionar alhora 
diferents perfi ls.

ENTRETENIMENT. Tot i 
no ser l’objecte d’aquest ar-
ticle, és evident que les tau-
letes tenen en les opcions 
d’oci (jocs, pel·lícules, mú-
sica...) un dels punts forts. 
Un argument de pes per a 
les persones a les quals els 
toca viatjar per feina o que 
tenen moltes estones “mor-
tes” entre compromisos.

PUNTS FEBLES
PROGRAMARI NO ADAP-
TAT. Les tauletes són poc 
adequades per treballar 
amb programes ad hoc, 
perquè no tenen versió per 
a aquests dispositius o bé 
perquè requereixen un ús 
intensiu del processador i 
de la targeta gràfi ca.
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DIFICULTAT PER EDITAR. 
L’absència de ratolí fa for-
ça penós fer determinades 
tasques (edició de fulls de 
càlcul, feines de disseny o 
dibuix). La falta de teclat 
en molts models també di-
fi culta la redacció a moltes 
persones i pot arribar a ser 
un obstacle a l’hora de triar 
les tauletes. Això es pot cor-
regir amb teclats que tenen 
bones prestacions de bate-
ria, es venen a preus raona-
bles i es poden incorporar 
fàcilment a l’equip.

AUTONOMIA. Aquest és 
avui un dels principals 
punts negatius de les taule-
tes, per bé que les bateries 
han millorat moltíssim en 
els darrers temps. Un ús in-

tensiu de les tauletes (com-
binació de connexió a In-
ternet o 3G més Bluetooth 
que requereix en alguns 
perifèrics) requereix tenir 
la precaució de dur sempre 
el carregador o una bateria 
de suport.

SEGURETAT. Aquest és 
un tema delicat, en efecte, 
però no més que el que ens 
genera l’ús de netbooks o 
ordinadors portàtils. Cal te-
nir els dispositius protegits 
amb contrasenya, també, si 
és possible, per a l’accés a 
determinats serveis en nú-
vol. És important d’anar 
fent còpies de seguretat del 
que hi tenim i ser prudents 
en l’ús de xarxes obertes 
de Wi-Fi. n
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Com s’ho va fer Edison per no rendir-se després d’haver 
fabricat més de 100 bombetes que no funcionaven? The 
Inventor’s Box —www.inventorsbox.com— és un pro-
grama educatiu per a les escoles que ensenya els més 
joves a pensar com un inventor. Als centres educatius que 
ho demanin se’ls envia una capsa plena de material ex-
clusiu acompanyat d’un dossier que ajuda el professor a 
guiar les activitats. 

El programa proposa 12 reptes als alumnes d’infantil, 
primària i secundària amb l’objectiu de despertar-los la 
visió creativa i desenvolupar-los una actitud proactiva i 
emprenedora. Cada experiència està relacionada amb un 
inventor reconegut, des de Leonardo da Vinci fins a Edi-
son, passant pels germans Wright o els germans Lumière. 
La idea és motivar els estudiants a seguir els seus somnis 
fins a aconseguir-los, a no tenir por, a no rendir-se mai. 
Res no és impossible per superar els reptes que proposa 
The Inventor’s Box. n

Et despertes durant la nit? Et lleves esgotat? Tens mal de 
cap sovint…? I no has descobert per quin motiu? En cas 
afirmatiu, saps si casa teva és un espai saludable?

HabitatSalut estudia amb aparells d’última generació 
si el teu habitatge és contaminat per radiacions artificials 
o naturals, les quals poden ser la causa que tu o la teva 
família no descanseu bé. En aquest cas, el mateix equip 
d’arquitectes geobiòlegs d’HabitatSalut t’aconsella la ma-
nera d’eliminar-les. I si tens la idea de llogar o comprar una 
casa o una oficina, també pots sol·licitar un estudi previ de 
l’espai per sortir de dubtes abans de fer el pas. Entra al 
portal habitatsalut.com i comprova si identifiques algun 
dels símptomes que originen les radiacions i segueix els 
consells bàsics per protegir-te de la contaminació invisible 
de mòbils, xarxes de Wi-Fi, camps electromagnètics…, 
com, per exemple, menjar antioxidants o caminar descalç 
una estona per descarregar aquesta energia acumulada 
durant el dia. n

Natural Machines, una start-up catala-
na, ha creat la primera impressora 3D 
culinària. Foodini imprimeix menjar en 
3D i pot elaborar qualsevol mena de 
recepta, dolça o salada, amb aliments 
frescos i naturals i de manera sana, 
fàcil i divertida. Aquesta tecnologia 
permet de personalitzar els àpats fins 
a l’últim detall. I gràcies a la connexió 

a Internet (Android) es poden dissenyar 
receptes pròpies i compartir-les, com 
ara un menú infantil basat en verdura 
però en forma de dinosaure. Funcio-
na amb càpsules recarregables, on es 
col·loquen els ingredients comprats o 
preparats prèviament. Foodini s’encar-
rega de crear els plats per mitjà de la 
fabricació additiva, un sistema pel qual 

la impressió es fa sumant capa per capa. 
Costa uns 1.000 € i enguany arribarà a 
les cuines domèstiques i professionals 
Per entendre bé el seu funcionament 
entreu a www.naturalmachines.com 
i mireu el tràiler explicatiu d’algun 
plat, per exemple, el d’una pizza. n  

THE INVENTOR’S BOX El repte d’inventar
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HABITATSALUT Llars sense contaminació 

FOODINI Impressora en 3D culinària

AMAG! Revista digital d’arquitectura
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Amag! és una revista digital d’arqui-
tectura per a nens i nenes de 5 a 10 
anys. Cada mes publica un article amb 
noves idees perquè els petits creïn 
objectes de tota mena, des de cases 
de paper fins a teatres de titelles. Els 
autors de cada obra són especialistes 
en l’ensenyament de l’arquitectura 
per a infants i joves. Les seves pro-

postes giren entorn de l’arquitectura i 
busquen fer-les accessibles a tothom. 
Per això ideen exercicis per fabricar for-
mes tridimensionals que es basen en el 
paper. Així doncs, en tots els seus arti-
cles hi trobareu documents A4 per des-
carregar, imprimir i jugar. Amb aquesta 
experiència interactiva es desenvolupa 
la capacitat espacial dels petits. 

I a través d’aques-
ta revista en línia,  
a-magazine.org, els 
nens aprenen a ima-
ginar, dissenyar i cons-
truir. Amag! és un joc i 
una eina d’investigació 
per avesar-se a l’arqui-
tectura des de ben menuts. n
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)
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Punts de treball disponibles al centre de Barcelona

Ubicació immillorable al Passeig de Gràcia
Gestió de correspondència i paqueteria

Connexió a Internet amb fibra òptica 120 Mb

Ús de serveis comuns (espai o�ce, sala d’espera, 
sales de reunions, etc.)
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