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OBSERVATORI

desenvolupar la certifi cació de persones segons la norma 
ISO 17024, vol apropar el Col·legi a les comarques, vol tenir 
una presència important a la futura Escola d’Enginyeria 
de Barcelona del Campus Diagonal-Besòs i vol estimular 
la participació en la vida col·legial, entre més coses. Tot 
plegat d’acord amb 
els objectius del Pla 
estratègic 2015-17. 
Altrament, el mateix 
dia de la Junta 
General d’aprovació de 
pressupostos, el 22 de 
desembre, i també amb 
el mateix objectiu de 
canvi i millora, es proposarà la modifi cació de determinats 
articles dels estatuts vigents (vegeu l’article de la pàgina 8 
d’aquest número de Theknos).

BENVINGUTS AL CLUB
Per estimular la participació en la vida col·legial, a partir 
d’ara ENGINYERS BCN posa a disposició dels col·legiats 
un espai polivalent anomenat Club EBCN, on es podran 
desenvolupar tot tipus d’activitats professionals i socials. 
Des de la presentació d’un projecte per trobar socis o 
col·laboradors, fi ns a un tast de vins, passant per un video-
fòrum o la presentació d’un llibre. No podem oblidar 
mai que el Col·legi pertany als col·legiats i només faltaria 
que, en un edifi ci de 1.800 m2 , no n’hi hagi 90 d’ús i gaudi 
exclusiu per a ells.  ●exclusiu per a ells.  ●

El passat dia 7 de novembre es van complir 
els 20 anys de la publicació del decret de 
la Generalitat, en el qual el Col·legi de 
Catalunya se segregava en els sis col·legis 
actuals, inclòs el nostre. El que a priori 

podria haver semblat un pas enrere, amb el temps s’ha 
demostrat que va ser l’inici d’una trajectòria ascendent 
que ens ha dut fi ns on som ara: un col·legi modern, 
connectat amb la professió i la societat. A partir d’aquell 
ja llunyà 1995 el Col·legi, amb la Junta de Govern liderada 
per Antonio Carrillo, va iniciar un gir de 180 graus en el 
qual es va començar a parlar de Pla estratègic, de gestió de 
la qualitat i de l’excel·lència, de societat de la informació, 
de Tecnovisat, de comissions de treball, de convenis 
amb les escoles d’enginyeria i les administracions, de 
transparència... A partir d’aquell fort impuls inicial, les 
successives juntes han continuat treballant en la mateixa 
línia i s’han esforçat per mantenir-lo i augmentar-lo. 

Però el camí no ha estat fàcil i s’han hagut de superar 
difi cultats i entrebancs d’envergadura com la crisi 
econòmica, encara vigent, i els canvis legislatius que han 
afectat els col·legis, entre d’altres. D’altra banda, les noves 
titulacions del Pla Bolonya han introduït un escenari 
diferent, en el qual els col·legis ens hem vist obligats 
a replantejar determinades premisses professionals i 
col·legials, que fi ns ara podien semblar inamovibles. Cal 
acceptar que el Col·legi ha deixat de ser l’únic referent 
professional per a les noves generacions d’enginyers i, 
per això, hem d’esprémer la imaginació per aconseguir 
apropar-los al nostre col·lectiu. I és amb aquesta idea que 
hem elaborat els pressupostos de 2016, per poder créixer 
amb nous serveis i millorar-ne d’altres. L’actual Junta 
de Govern vol continuar instal·lada en una trajectòria 
ascendent i per aquest motiu durant l’any vinent vol 

LA TRAJECTÒRIA 
IMPULSA ELS CANVIS

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

L’any vinent 
desenvoluparem 
la certificació 
de persones 
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La crisi remet, el mercat de treball revifa i les empreses busquen candidats per 
omplir les vacants a les seves ofi cines i fàbriques. El perfi l d’enginyer de l’àmbit 
industrial és un dels sol·licitats, també per desenvolupar tasques comercials.

EL MERCAT 
DEMANA ENGINYERS

198 - NOVEMBRE-DESEMBRE 2015

P-08 P-20 P-40
ENTREVISTA
Ansar Burney, 

activista pakistanès 
pels drets humans

EMPRESA
Pastes Sanmartí, SL, 

fideus d’una 
altra època

INFORMACIÓ
COL·LEGIAL

Modificació dels Estatuts, 
millora de futur 

01 TK198 Portada theknos v2.indd   1 26/11/15   10:11

02-03 TK198 publi - observatori.indd   3 26/11/15   10:12



Theknos    Novembre-desembre 20154

Consell editorial: Jordi Artiga, Miquel 
Darnés, Marta Martí, Ricard Nogués,  
M. Cinta Pastor, Montserrat Vila i Jèssica 
Casulà. 

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.: 93 634 76 12 

Col·laboracions en aquest número: 
Sergi Albet, Jordi Barril, Anna Carrió, Jèssica 
Casulà, Jordi Comasòlives, Irene Durany, 
Joaquim Elcacho, Rosa García, Jordi Garriga, 
Jordi Goula, Laia Liébana, Laura Llahí, Marta 
Martí, Cristina Olmos, Anna Pujol, David 
Roman, Cristina Sáez, Sandra Vicente.

Imatges: BB Energy Group, Xavier Corbella, 
Tomás da Silva, Juliana Eslava, Fruitleather, 
Oriol Nin, Parlament de Catalunya, Piper, 
Sàpiens, Spotter Bike, Thinkstock. 

Publicitat: Àrea comercial (Ricard Piqué), 
Bailèn, 68 - 08009 Barcelona 
Tel.: 93 272 54 30, rpique@ebcn.cat

Impressió i enquadernació:  
Sprint Copy, SL

Edita: Col·legi d’Enginyers Graduats  
i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona, Consell de Cent, 365 
08009 Barcelona. Tel.: 93 496 14 20,  
fax: 93 215 20 81, comunicacio@ebcn.cat 
DL: B-35390-67 
ISSN edició impresa: 2340-292X 
ISSN edició electrònica: 2385-5207

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona

Els criteris exposats en els articles signats són 
d’exclusiva responsabilitat dels autors i no repre-
senten 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 facilita-
da. El Col·legi no té cap responsabilitat davant els 
lectors de la publicació. Queda expressament 
prohibida la reproducció dels continguts de la re-
vista a través de recopilacions d’articles periodís-
tics, 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, emmagatze-
mar o utilitzar en qualsevol forma, adreceu la vos-
tra petició a ebcn@ebcn.cat. Aquesta publicació 
utilitza paper estucat ecològic (PEFC).

#198

INFORMACIÓ  
PROFESSIONAL 
Notícies d’interès 
sectorial36
PREGUNTES 
FREQÜENTS 
Què és l’excedència 
voluntària?38

SOSTENIBILITAT 
Impostos per 
aprofitar el sol30
INNOVACIÓ 
Estalvi energètic 
en la rehabilitació 
d’edificis32

ARTICLE TÈCNIC 
Producció de 
vapor i de calor en 
fàbriques de 
cervesa

33OPINIÓ 
Més formació, 
menys atur05
INFORMACIÓ  
COL·LEGIAL 
Notícies 
d’ENGINYERS BCN06
COMISSIONS 
Comissió de 
Cultura i Esports18
RETRAT 
PROFESSIONAL 
Javier Sánchez, 
consultor free-lance19

EMPRESA 
Pastes Sanmartí, SL
Fideus d’una altra 
època40
NOVA 
INDUSTRIALITZACIÓ
Cal Valls, aliments 
ecològics i naturals 42
ENGINEERING AROUND 
THE WORLD 
News about engineering 
in other countries44
ESTIGUES AL DIA 
Activitats, idees 
i novetats en l’entorn 
de la tecnologia46

EN PORTADA

24

Ansar Burney, 
activista pakistanès 
pels drets humans.

El mercat de 
treball es 
recupera i 
demana perfils 
enginyers.

20
ENTREVISTA

04-05 TK198 sumari opinio.indd   4 25/11/15   14:05



Novembre-desembre 2015    Theknos 5

OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

Es de sentit comú, però és bo posar negre sobre 
blanc sobre l’atur i quantificar-lo. Segons els 
estudis realitzats per l’OCDE i la UE, s’observa 
que existeix una clara relació entre el nivell 
d’estudis i la taxa d’atur: com més gran és el 

nivell de formació, menor és la taxa d’atur. I els col·lectius 
amb formació bàsica són els que tenen un nivell d’atur més 
elevat. Segons les dades que publica Eurostat per al 2014, el 
nivell d’atur entre els adults amb educació universitària o 
similar se situa en una mitjana del 5,7%, mentre que l’atur 
augmenta en una mitjana del 17,4% entre els adults amb 
estudis primaris o inferiors.

Mentre parlem de mitjanes no passa res, però el 
problema és quan l’individualitzem. Així, el país amb 
la xifra d’atur més gran entre els adults amb educació 
terciària és Grècia, amb un 19,1%. Espanya figura en 
segon lloc, amb un 13,8%. “Encara que la taxa espanyola 
és elevada, està molt per sota de la taxa d’atur general 
del 22,4% i no arriba ni a la meitat del nivell d’atur del 
31,4% que pateixen els 
adults amb un nivell 
de formació baix”, 
comenten de forma molt 
benèvola a l’Institut 
d’Estudis Econòmics 
(IEE) de Madrid, proper 
a la CEOE, que són els 
autors d’aquests càlculs 
a partir d’Eurostat. I 
continuen assegurant 
que “és molt important 
la millora de l’educació a 
Espanya per aconseguir 
una integració més 
eficaç dels adults en el 
mercat laboral”.

Veient aquestes xifres 
em sorgeixen tots els 
dubtes del món. És 
inacceptable que a 
Espanya la taxa d’atur de 
la gent amb estudis 
universitaris gairebé 
tripliqui la de la UE-28 i 

LA FÓRMULA JUSTA: 
MÉS FORMACIÓ = MENYS ATUR

sigui sis vegades superior a la d’Alemanya. Un altre 
exemple comparatiu que posa els cabells de punta és que la 
taxa d’atur d’aquest segment és més gran que la que tenen a 
Alemanya els aturats de nivell de formació inferior. No hi 
ha connexió entre universitat i empresa ni cap tipus de 
plantejament per encarrilar carreres professionals en 
funció de les necessitats reals de la societat. Em consta que 
s’estan fent esforços per posar en marxa la formació dual, 
impulsats per la Fundació Bertelsmann, però comencen 
ara. Qui pilota el projecte? L’expresident de Bayer i 
Siemens a Espanya, Francisco Belil, em comentava que ja 
tenen grans empreses lligades i que cadascuna es 
comprometrà que li apliquin alguns proveïdors i clients. I, 
sobretot, destacava que la clau no són les administracions 
sinó les empreses. “A Alemanya ho tenen així de clar”, 
afirmava. És un pas, però es necessitaran moltes més coses, 
perquè la situació de partida, com indiquen les xifres de 
l’IEE, és més que preocupant.  l

O
rio

l N
in
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La correspondència del títol, a través  
de la seu electrònica del Ministeri d’Educació

Tal com vam informar en el passat Theknos, hi 
havia problemes informàtics a l’hora d’obtenir el 
certificat de correspondència del títol d’Enginyer 
Tècnic Industrial al nivell de grau si es volia fer a 
través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació 
(https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/ini-
cio.jjsp?idConvocatoria=617). Sortosament, fa pocs 
dies que s’ha solucionat la incidència i ja es pot 
obtenir de forma ràpida i automàtica el document 
on se certifica la correspondència al nivell 2 (grau) 
del MECES i al nivell 6 de l’EQF. 

Això suposa que els títols universitaris d’En-
ginyeria Tècnica Industrial tenen els mateixos 
efectes acadèmics i professionals que els actuals 
graduats en Enginyeria de la branca industrial. 
També és així per als titulats en Enginyeria Tèc-
nica en Disseny Industrial. Aquest reconeixe-
ment també és vàlid per exercir com a enginyer a 
l’estranger, atès que en tenir el nivell 6 de l’EQF, 
les titulacions esmentades queden equiparades  
a les titulacions de Bachelor of Engineering reco-
negudes a tot Europa.  l

La Generalitat de Catalunya va 
publicar en el Decret 293/1995, 
de 7 de novembre, la segregació 
oficial del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Industrials  
de Catalunya en els sis actuals, 
entre els quals hi havia l’actual 
Col·legi de Barcelona.

El Col·legi 
fa 20 anys

La segregació es va produir arran 
d’una greu crisi institucional que va 
fer que les aleshores delegacions de 
Girona, Lleida, Manresa, Tarragona 
i Vilanova i la Geltrú esdevinguessin 
col·legis independents. La divisió ja 
s’havia fet efectiva en la Junta Gene-
ral Extraordinària de 30 de març de 
1995 i va ser a partir del 6 d’abril que 
la nova junta de govern, liderada pel 
degà Antonio Carrillo, va començar 
a treballar. Les tres Juntes de Govern 
del mandat de Carrillo van produir un 

gir de 180 graus al Col·legi, que va pas-
sar d’una corporació anquilosada en 
el passat i amb greus dèficits demo-
cràtics i de gestió a un col·legi modern 
i connectat amb la realitat professio-
nal i social.

IMPULSANT EL CANVI
La inauguració de la nova seu de 
Consell de Cent, el 22 de novembre 
de 1996, va contribuir a impulsar el 
canvi. I es va començar a parlar de 
Pla estratègic, de gestió de la quali-

tat i de l’excel·lència, de la societat 
del coneixement, de les tecnologies 
de la informació i de la comunica-
ció (TIC), del Tecnovisat, de les co-
missions de treball, de les relacions 
amb les administracions i amb les 
escoles d’enginyeria, etc. Aquest 
canvi va permetre posicionar el 
Col·legi de Barcelona com un dels  
col·legis importants a Catalunya,  
i que les diferents juntes de govern 
que han vingut darrere s’han esfor-
çat a mantenir i millorar.  l

Un local del passeig de 
Gràcia va ser la seu del 

Col·legi durant el seu 
primer any de vida.

S’EQUIPARA EL TÍTOL 
UNIVERSITARI D’ETI 
AMB ELS ACTUALS 
GRAUS EN ENGINYERIA 
DE LA BRANCA 
INDUSTRIAL
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ENGINYERS BCN ha obert aquest 
espai amb la finalitat que hi tingui 
cabuda l’experiència i la joventut, ja 
sigui a partir d’una sessió de treball 
en xarxa (networking), una xerrada 
d’experts en el sector o fins i tot una 
sessió de mentoria. I això sense obli-
dar que és també un espai destinat a 
l’oci, amb xerrades socials o activitats 
gastronòmiques. 

ELS ESPAIS DEL CLUB 
Està dividit en tres àrees principals, 
que poden funcionar de manera in-
dependent o com un únic espai, depe-
nent del tipus d’esdeveniment:
• Cafeteria. Situada just a l’entrada 
de l’espai i equipada amb màquina de 
venda automàtica, microones i pica 
està pensada com a espai on es pot 
prendre un cafè o fer un mos, al ma-
teix temps que es llegeix el diari. 
• Lectura i documentació. Un espai 
més íntim i confortable, amb seients 
i còmodes butaques, on poder gaudir 
de la lectura —premsa, revistes tèc-
niques, llibres especialitzats—, i po-
sar-se al corrent de l’actualitat diària. 
S’hi ubica una televisió de 55”, amb el 
canal de notícies 24 hores. 

• Treball. Disposa de diversos punts 
de treball amb tauletes de lliure accés 
per poder consultar Internet i taules 
rodones per a reunions. 

UN ESPAI POLIVALENT
El local disposa de connexió Wi-Fi i 
de connexions distribuïdes per l’es-
pai, perquè els usuaris hi puguin 
connectar els portàtils. Tot plegat, 
un espai versàtil que farà que, vari-
ant-ne la disposició, la zona es podrà 
utilitzar per a altres activitats, com 
ara conferències, xerrades, tallers o 
cinefòrums. L’horari del Club és de 
dilluns a dijous, de 9 a 21 h, i els diven-
dres, de 9 a 14 h, i per poder accedir-hi 
cal sol·licitar l’ingrés a la recepció del 
Col·legi.

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI
El passat 12 de novembre es va dur a 
terme la inauguració del local, amb 
els membres de la Junta de Govern, 
de les juntes rectores de les comissi-
ons i els stakeholders del Col·legi. 

I el 3 de desembre es va fer una 
jornada de portes obertes per donar 
a conèixer aquest nou espai a tots els 
col·legiats.  l

Un espai polivalent i exclusiu per als col·legiats on es fan activitats 
professionals i socials. Això és el nou Club EBCN. Un lloc de treball, de 
reunions, on es pot prendre un cafè o llegir el diari en un ambient distès 
i agradable. El 12 de novembre va quedar inaugurat oficialment.

  La cafeteria obre 
l’espai, amb una 
màquina de venda 
automàtica i una 
pica. Al costat, la 
zona de lectura i 
documentació.

  L’espai de treball 
disposa d’accés 
gratuït a Internet i 
taules rodones per 
a reunions.

El Club EBCN ja és una realitat

El 12 de novembre 
el degà, Miquel 
Darnés, va 
inaugurar aquest 
espai d’ús i gaudi 
exclusiu dels 

col·legiats. 
Durant el refrigeri 
posterior es van 
servir galetes 
amb el logo 
del Club EBCN.
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escurçarà els terminis i facilitarà les 
coses. Tot i així, es tracta de terminis 
raonables que, alhora que pretenen 
donar més agilitat a la presa de decisi-
ons per part de la Junta General, res-
pecten les garanties procedimentals i 
els drets de les persones col·legiades.

REVISIÓ ANUAL 
DE COMPTES

L’article 68.3 de la Llei 7/2006, de 31 
de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals, 
disposa que “els estatuts dels col-
legis professionals i dels consells de 
col·legis professionals han d’establir 
un règim d’auditoria per controlar la 
gestió financera i pressupostària res-
pectiva”. Per tant, la legislació vigent 
considera que la revisió i verificació 
dels comptes anuals de les organitza-
cions col·legials s’ha d’efectuar mit-
jançant una auditoria de comptes. En 
aquest sentit, la Comissió de Revisió 
de Comptes prevista en els Estatuts 
vigents ha esdevingut fins al moment 
un mecanisme de comprovació docu-
mental complementària realitzada per 
les persones col·legiades, però en cap 
cas substituïa les actuacions realitza-
des per l’auditoria, que són les úniques 
que tindran efectes enfront de tercers, 
i per tant es considera que no aporta 
cap valor afegit i sí, en canvi, unes des-
peses. La supressió de la Comissió de 
Revisió de Comptes no malmet la par-
ticipació de les persones col·legiades 
en la gestió i el control dels òrgans de 
govern, atès que existeixen altres meca-
nismes establerts per la llei que garan-
teixen amb escreix aquests objectius.  l

El Col·legi, com tota institució que 
vulgui progressar, s’ha d’adaptar als 
canvis que es van produint en el seu 
entorn. Les normes i disposicions 
que podrien ser útils en el moment de 
redactar-les poden deixar de ser-ho 
quan les circumstàncies canvien. És 
allò tan conegut de renovar-se o mo-
rir. Els estatuts col·legials han de ser 
un instrument viu i flexible que per-
meti fer avançar el Col·legi, no han 
de ser mai una cotilla que impedeixi 
progressar. Aquest és l’esperit amb 
el qual ENGINYERS BCN proposa 
una modificació parcial dels Estatuts 
vigents, a fi i efecte que se sotmetin 
a aprovació en la propera Junta Ge-
neral Extraordinària del 22 de de-
sembre. A continuació s’exposen els 
punts considerats més rellevants:

ÚS DELS MITJANS 
ELECTRÒNICS

La proposta de modificació pretén 
millorar i potenciar la participació 
de les persones col·legiades en la vida 
col·legial oferint la possibilitat de 
participar i votar telemàticament en 
les juntes generals, amb les garanties 
corresponents, així com participar 
en consultes que faci la Junta de Go-
vern. El Col·legi emprarà els mitjans 
tecnològics que permetin acreditar 
la identitat i la condició de col·legiat 
de l’emissor i la inalterabilitat del 
contingut del missatge. En la mateixa 
línia, es vol implantar l’ús preferent 
dels mitjans electrònics en les comu-
nicacions i les notificacions del Col-
legi a les persones col·legiades, as-
sociades i les societats professionals 
inscrites. Amb aquesta finalitat, s’hi 
afegeix la necessitat que les persones 
col·legiades disposin d’un compte de 
correu electrònic degudament actu-
alitzat al qual el Col·legi efectuarà, si 
escau, les comunicacions i les notifi-

cacions. A més a més de millorar i fer 
més àgil i fluida la comunicació, el 
Col·legi també ha tingut en conside-
ració l’article 43.2 de la Llei 26/2010, 
de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Ca-
talunya, relatiu a la tramitació elec-
trònica del procediment administra-
tiu, pel que fa a l’exercici de les seves 
funcions públiques.

DIES HÀBILS VERSUS 
DIES NATURALS

D’altra banda, el criteri del còmput 
de terminis mitjançant dies hàbils 
es mantindrà només en relació amb 
les potestats administratives, ja  
que els Estatuts vigents estableixen 
que el còmput de terminis s’efectua 
sempre tenint en compte els dies 
hàbils, excepte en el cas del règim 
electoral, que es preveu que siguin 
naturals. El còmput per dies hàbils 
dificulta complir els terminis, per 
exemple, de publicació de les con-
vocatòries de juntes generals amb la 
suficient antelació. El nou redactat 

Convocatòria 
de Junta General 

Ordinària 
i Extraordinària  

La Junta de Govern del Col·legi ha 
convocat, el proper dimarts 22 de 
desembre, a les 19 h i a les 20.30 h, 
la Junta General Ordinària 
d’aprovació del pressupost 2016 i la 
Junta General Extraordinària de 
presentació i aprovació, si s’escau, 
del projecte de modificació 
estatutària parcial, respectivament.
En acabat, s’oferirà als assistents una 
copa de cava i torrons per celebrar 
entre tots l’entrada del Nadal.

Text Juan J. Gracia
Cap de l’Assessoria Jurídica 
del Col·legi

ELS ESTATUTS 
COL·LEGIALS HAN DE 
SER UN INSTRUMENT 
FLEXIBLE QUE FACI 
AVANÇAR EL COL·LEGI

Modificació dels Estatuts, millora de futur
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
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Funcionem Junts, una eina per a la conciliació 
La nova Comissió Funcionem Junts vol 
ser una eina de suport a l’enginyera 
que fomenti la conciliació familiar i 
laboral i la participació activa de les 
col·legiades. Aquests són els principals 
objectius que es van presentar en la 
primera reunió de la Comissió, que va 
tenir lloc el passat 15 d’octubre. 

La Comissió serà també un espai 
d’informació de les novetats en el 
camp de la conciliació i la igualtat de 
gènere —atenta al present i al futur del 

país, on la nova Llei d’igualtat de dones 
i homes s’ha d’aplicar, participant on 
calgui per dur-la endavant i que no 
quedi en paper mullat. 

Durant la sessió es va remarcar que, 
com a comissió social, cal que les 
seves actuacions estiguin enfocades a 
promoure activitats lúdiques; que 
fomentin el treball en xarxa dins les 
pròpies reunions, i que mantinguin el 
bon nivell de visibilitat de les 
enginyeres dins el col·lectiu. 

Així mateix, es va començar a 
treballar en la celebració al Col·legi del 
Dia Internacional de les Dones, en 
què, entorn d’aquesta data de març, 
es vol organitzar una celebració amb 
periodicitat anual i amb una àmplia 
participació.

La Comissió Funcionem Junts 
celebra les reunions cada dos 
mesos. Es fan a les 16 h a la seu 
col·legial (Consell de Cent, 365).

El Fòrum va permetre a les empreses 
donar-se a conèixer i alhora reclutar 
futurs enginyers, que en els propers 
anys formaran part del teixit industri-
al. Oferint als estudiants la realització 
de pràctiques, treball de final de grau 
o formacions internes, les empreses 
van tenir la possibilitat de conèixer 
els estudiants en primera persona i el 
potencial dels estudis d’enginyeria que 
s’ofereixen a l’EUETIB. 

XERRADES AMB ELS DIRECTIUS
Per als estudiants i enginyers acabats 
de graduar les xerrades amb els direc-
tius de les empreses i responsables 
de recursos humans van esdevenir 
una oportunitat fantàstica per donar 
resposta a les seves inquietuds pro-

En el Fòrum d’enguany, per primer 
cop, s’hi van implicar directament 
els estudiants, que van formar equip 
amb el personal de l’EUETIB i ENGI-
NYERS BCN, posant la primera pedra 
d’una iniciativa que espera tenir con-
tinuïtat amb les properes fornades 
d’estudiants d’enginyeria i en el nou 
Campus Diagonal-Besòs, on el Col-
legi continuarà la seva tasca de suport 
als joves enginyers. 

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ
La resposta per part de la comuni-
tat de l’EUETIB va ser molt positiva: 
presentacions d’empresa (més de 300 
inscrits), dinàmiques de grup (més de 
200 inscrits) i expositors a la planta 
baixa de l’Escola.  l

El passat 29 d’octubre va tenir lloc el Fòrum d’empreses de l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB). 
Organitzat conjuntament per l’Escola i ENGINYERS BCN, hi van 
participar una trentena d’empreses del sector industrial amb 
l’objectiu de consolidar la relació entre les empreses, la universitat, 
estudiants i acabats de graduar. 

EN EL FÒRUM LES 
EMPRESES VAN OFERIR 
ALS ESTUDIANTS 
FORMACIÓ INTERNA 
I PRÀCTIQUES 

fessionals, per conèixer la possibilitat 
d’aconseguir feina i pràctiques (en el 
marc dels convenis de cooperació edu-
cativa) amb què complementar la seva 
formació i per realitzar el treball final 
de grau i beques. 

ENGINYERS BCN, A PRIMERA LÍNIA 

El Col·legi, molt implicat en la inserció laboral dels 
futurs enginyers, va estar present a la inauguració del 
Fòrum. El degà, Miquel Darnés, va participar en l’acte i 
va deixar constància de la importància de mantenir i 
fomentar l’esperit d’equip, així com la feina que 
desenvolupa el Col·legi, que connecta el món 
professional i la universitat i també contribueix a la 
qualitat de l’ensenyament de les enginyeries de l’àmbit 
industrial i el futur de la professió. El Col·legi, a més, va 
participar en la jornada amb la presència d’un expositor al 
vestíbul de l’Escola, una presentació a la sala d’actes i la 
realització del taller “Prepara’t per al fòrum de l’EUETIB”, 
que va reunir un centenar d’assistents interessats a ser 
orientats a l’hora d’adequar el currículum i el discurs de 
cara a les empreses participants.

Empreses, universitat i joves enginyers 
es troben al Fòrum de l’EUETIB
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El Departament, d’acord amb la missió 
d’ENGINYERS BCN, harmonitza els 
seus serveis amb els tres eixos bàsics: 
la professió, els col·legiats i la societat.

LA PROFESSIÓ
• Defensa davant l’Administració  
i els tribunals 
El Servei d’Assessorament Jurídic del 
Col·legi (SAJ) constitueix un pilar fo-
namental en la defensa de la professió, 
una tasca que s’ha anat reforçant amb 
l’augment de l’activitat legislativa dels 
darrers temps. Aquesta acció proactiva 
es manifesta, entre d’altres, en la defen-
sa de les atribucions professionals de 
l’enginyeria tècnica industrial davant 
les administracions, amb un seguiment 
diari de les publicacions oficials per tal 
de detectar les iniciatives legislatives 
que puguin afectar la professió, i que 
ens permeti actuar en conseqüència.

Si el Col·legi decideix entaular ac-
cions judicials, el Departament en du 
a terme la defensa tècnica davant els 
tribunals.

Aquest departament realitza una 
tasca d’assessorament jurídic de for-
ma transversal a l’òrgan de govern, la 
gerència i els diferents departaments 
de la corporació. 

ELS COL·LEGIATS
El SAJ esdevé una eina indispensable 
per als col·legiats, atès que l’adopció 
de decisions implica sempre unes 
conseqüències jurídiques que cal va-
lorar. L’assessorament jurídic engloba, 
entre d’altres, les consultes relatives a 
la normativa col·legial i professional; 
consultes fiscals i laborals; modalitats 
de compatibilitat de l’exercici; respon-
sabilitat civil professional; orientació 

en expedients sancionadors incoats 
per administracions; reclamació extra-
judicial d’honoraris professionals, etc. 
Tota aquesta tasca es fa amb especial 
rigor i professionalitat, amb la indis-
pensable confidencialitat i amb l’alt 
nivell de qualitat que exigeix l’atenció 
al col·legiat. 

Sense perjudici d’això, el Departa-
ment redacta articles i preguntes més 
freqüents d’interès per als col·legiats, 
difosos a Theknos, que complemen-
ten l’espai d’informació que el SAJ té 

En aquest número, us obre les portes el Departament de Serveis Jurídics 
del Col·legi, que us ofereix assessorament i orientació jurídica en matèria 
de l’exercici professional. Eva Mestres i Jordi Barril, sota la direcció de 
Juan J. Gracia –cap de l’Assessoria Jurídica–, són els tres advocats 
col·legiats que hi estan al capdavant, amb una gran expertesa en l’àmbit 
de les organitzacions col·legials i de l’exercici de professions regulades. 

al web del Col·legi, i així mateix col-
labora en la formació dels col·legiats 
en els cursos d’iniciació de l’exercici 
professional.

LA SOCIETAT
• Mediador entre enginyer i client
El Departament també atén clients 
i ciutadans que desitgen formular 
consultes relatives a les obligacions i 
deures dels col·legiats, de manera que 
se’ls informa i orienta degudament i 
fins i tot es recondueixen situacions 
de conflicte entre l’enginyer i el cli-
ent, mitjançant una actitud mediado-
ra que sovint evita la presentació de 
denúncies.

Dóna resposta a requeriments, 
oficis o comunicacions de les admi-
nistracions, jutjats i tribunals i altres 
entitats que requereixen la perspec-
tiva jurídica.  l

D’esquerra a dreta els 
advocats Eva Mestres, 
Juan J. Gracia i Jordi 
Barril, l’equip humà 
que forma el 
Departament.

Defensar la professió i facilitar-ne l’exercici
DEPARTAMENT DE SERVEIS JURÍDICS

Theknos    Novembre-desembre 201510
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L’equip del Col·legi està format per 30 
persones, distribuïdes entre els dife-
rents departaments i ubicades a la seu 
de Consell de Cent i el Tecnoespai. El 
fet de ser una entitat de serveis fa que 
la direcció i gestió de l’equip humà as-
soleixi una importància especial. 

MISSIÓ
• Augmentar el valor professional 
amb formació especialitzada
La missió de l’àrea és disposar dels 
millors professionals, en cada lloc de 
treball, amb les competències i capa-
citats més adients per desenvolupar 
les funcions corresponents amb un 
plus de servei. A més, a banda de les 
funcions habituals de l’Àrea de Recur-

sos Humans, s’atenen de forma espe-
cial aquelles accions que permeten 
augmentar el valor professional de la 
persona. En aquest sentit, s’aposta 
per la formació especialitzada i pràc-
tica, amb una aplicabilitat directa en 
el lloc de treball. Com a exemple, cal 
destacar la recent formació interna 
realitzada per a l’ús del nou sistema de 
gestió (Customer Relationship Mana-
gement) o la formació tècnica sobre 
prevenció i seguretat en cas d’incendi. 
Enguany totes les sol·licituds de for-
mació han estat aprovades.

• Créixer professionalment  
dins el Col·legi
Totes les polítiques de recursos hu-

mans s’apliquen amb l’objectiu que 
cada treballador se senti cada cop més 
motivat per desenvolupar-se i créixer 
professionalment al Col·legi i s’acon-
segueixi un compromís més gran amb 
la institució. Tot plegat, amb la finali-
tat última que el col·legiat rebi el mi-
llor servei.

EL PRIMER CONTACTE 
AMB EL COL·LEGIAT 
El Departament de Recepcions tam-
bé està sota la dependència directa 
d’Eva Mestres, i l’integren Myriam 
Fernández, Mertxe Oyarzábal, Arace-
li Prats i Mercè Sobrino. 

Es treballa perquè aquest primer 
contacte amb el col·legiat, sigui pre-
sencial o telefònic, es faci amb la mà-
xima eficiència i professionalitat, de 
manera que generi un vincle de con-
fiança des del primer moment. Val 
a dir que, a les dues seus del Col·legi 
(a Consell de Cent i al Tecnoespai), 
s’atén el col·legiat ininterrompu-
dament de 9 del matí a 9 del vespre. 
Tanmateix, des de les recepcions i 
entre altres funcions, es dóna suport 
als actes, cursos i conferències que se 
celebren a les seus, així com suport 
de reforç administratiu que altres de-
partaments poden necessitar.  l

L’Àrea de Recursos Humans gestiona l’equip humà que forma 
ENGINYERS BCN. L’advocada Eva Mestres dirigeix aquesta àrea, 
estratègica per a qualsevol organització, que aplega la gestió de les 
relacions laborals, els perfils associats als llocs de treball, el 
desenvolupament professional, la formació de les persones i la 
comunicació interna. 

D’esquerra a dreta: 
Eva Mestres, cap 
del Departament, 
Mercè Sobrino, 
Mertxe Oyarzábal, 
Myriam Fernández 
i Araceli Prats.

Un equip de professionals  
amb voluntat de servei

ÀREA DE RECURSOS HUMANS I DEPARTAMENT DE RECEPCIONS

10-11 TK198 cicles.indd   11 25/11/15   14:11



INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Theknos    Novembre-desembre 201512

  

Durant el dies 17 i 18 d’octubre, EXPOelèctric va oferir als visitants 
l’oportunitat perfecta per conèixer, provar, resoldre dubtes i conduir 
l’última generació de vehicles elèctrics i híbrids endollables que ja 
són al mercat. Impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics de Barcelona, enguany s’ha celebrat la cinquena edició amb 
un ampli programa d’activitats lúdiques i formatives.

EXPOelèctric: la fira del vehicle 
elèctric es consolida a Barcelona

1. Acte inaugural de la 
fi ra. D’esquerra a dreta: 
Ramon Caus, director 
d’EXPOelèctric; Felip 
Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat;  

Miquel Darnés, degà 
del Col·legi; Mercedes 
Vidal, regidora de 
Mobilitat, i Carles 
Segura, assessor tècnic 
d’Espais Naturals i 
Medi Ambient 

(Diputació de 
Barcelona).
2. Els e-Col·loquis, 
organitzats per 
ENGINYERS BCN i 
altres institucions, van 
acollir un gran nombre 

de públic interessat a 
conèixer l’actualitat 
del sector.
3. Per segon any 
consecutiu, es va 
celebrar l’e-Concert, 
un concert musical en 

directe que va 
transcórrer al mateix 
temps que circulaven 
vehicles elèctrics i 
híbrids endollables 
entre l’escenari i 
l’auditori.

1

32
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Dissenyats i construïts per estudiants d’enginyeria

ENGINYERS BCN va donar suport, 
a la fi ra del vehicle elèctric EXPOe-
lèctric, als estudiants d’enginyeria de 
l’Escola Universitària Tècnica Indus-
trial de Barcelona (EUETIB) i de l’Es-
cola Tècnica Superior d’Enginyeries 
Industrial i Aeronàutica de Terrassa 
(ETSEIAT), que han dissenyat, cons-
truït i desenvolupat diferents vehi-
cles elèctrics. 

El degà del Col·legi, Miquel Dar-
nés, va voler visitar-los en persona i 
mostrar-los, en nom d’ENGINYERS 
BCN, el suport en les tasques de re-
cerca i desenvolupament de vehicles 
elèctrics.

DOS MODELS MOLT ELÈCTRICS
Darnés, com la resta d’assistents a EX-
POelèctric, va tenir l’oportunitat de 

conèixer de primera mà el cotxe elèc-
tric ecoRZ, de l’equip UPC ecoRacing 
de l’ETSEIAT, i el monoplaça elèctric 
Will-e, de l’equip e-Tech Racing de 
l’EUETIB). ●

4. Els visitants a 
EXPOelèctric van 
poder provar alguns 
dels nous models 
de vehicles elèctrics 
i híbrids 
endollables.
5 i 6. En l’espai 
habilitat per als més 
petits es podien 

realitzar diferents 
activitats: des de  
conduir motos i 
karts elèctrics a 
participar en 
xerrades de 
seguretat viària i 
jocs infantils 
sobre el bon ús de 
l’energia.

El passeig de Lluís 
Companys de 
Barcelona va acollir 
EXPOelècric, una 
iniciativa pionera a 
Europa en apropar 
la mobilitat 
elèctrica a 
la societat.

4

5

El degà va saludar els 
equips d’estudiants 

d’enginyeria i les 
seves creacions 

totalment 
elèctriques: l’ecoRZ 

(esquerra) i el 
monoplaça Will-e.

6
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El Col·legi posa a disposició de col·legiats i precol·legiats 
la Guia de serveis, una eina informativa pràctica sobre els 
serveis més importants i representatius que ofereix, així 
com un suport-recordatori de tots els benefi cis i avantat-
ges que té formar part d’aquest col·lectiu. 

Encartada en aquest número de Theknos que teniu 
a les mans, el Col·legi llança una nova edició de la Guia, 
amb informació actualitzada eminentment pràctica dels 
principals serveis del Col·legi (formació, orientació tèc-

nica, Borsa de treball, vi-
sats, assessoria jurídica, 
descomptes i convenis 
de col·laboració, etc.), on 
trobareu els enllaços i 
contactes per accedir més 
fàcilment a tota aquesta 
informació.

Com a novetat principal 
d’aquesta nova edició s’hi 
ha afegit el Club EBCN, 
un nou espai exclusiu per 
a col·legiats on poder fer 
activitats socials i profes-
sionals i a disposició de 
tots els membres d’EN-
GINYERS BCN. l

Coneixes la Guia de serveis?
ENGINYERS BCN col·labora 
en la jornada Ocupació 
Meeting Point del COIB
El passat mes de setembre 
ENGINYERS BCN va col·laborar en 
la jornada Ocupació Meeting Point, 
organitzada pel Col·legi Ofi cial 
d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona (COIB). Amb la idea 
d’oferir un espai d’intercanvi de 
coneixement i oportunitats 
professionals, la sessió va incloure el 
taller “L’entrevista de feina per 
competències” (a la foto), impartit 
per Irene Durany, del Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) del Col·legi. 

La jornada, en què van participar entitats com 
Barcelona Activa, Eures Barcelona o Infojobs, va servir per 
donar a conèixer millor el mercat laboral i debatre sobre 
els reptes que presenten els nous paradigmes laborals i 
professionals d’una societat marcada pel canvi constant i 
centrada, cada cop més, en les TIC i la recerca del talent. 

Els mitjans de comunicació con-
tacten sovint amb el Col·legi per 
obtenir informació i opinions 
dels principals temes d’actuali-
tat que succeeixen. Recentment, 
el degà del Col·legi, Miquel Dar-
nés, ha parlat al diari La Van-
guardia sobre la indústria 4.0, 
en un article titulat “La quarta 
revolució industrial a Catalu-
nya”, on feia una clara aposta per 
aquesta indústria com a “motor 
de canvi que pot ser determinant 
per a la millora de la productivi-
tat basada en l’optimització dels 
processos de fabricació”. 

El periodista i economista 
Jordi Goula titulava, en una co-
lumna d’opinió al mateix rotatiu: 
“Vull ser enginyer!”, fent-se res-
sò d’un estudi del Servei d’Ocu-
pació i Promoció Professional 
del Col·legi (SOPP), d’on se n’ex-
treu que les ofertes de feina per 
a enginyers de l’àmbit industrial 

han crescut un 40% 
respecte al 2014.

També va ser no-
tícia el nou servei de 
certifi cacions pro-
fessionals que ofe-
reix ENGINYERS 
BCN i que Darnés 
es va encarregar 
d’explicar en una 
entrevista feta a 
aquest mateix mitjà 
del Grup Godó. En 
ella, el degà parlava 
d’aquesta nova cer-
tifi cació de persones 
que permetrà, per una banda, 
oferir als enginyers col·legiats 
i d’altres professionals una via 
per acreditar els seus coneixe-
ments en les seves àrees d’espe-
cialització i ,per l’altra, comptar 
amb professionals certifi cats 
en benefi ci de la societat i del 
contractant.    l
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La quarta
revolució
industrial a
Catalunya

Catalunya va ser un dels pocs
llocs del sud d’Europa on a
mitjans del segle XIX es va
produir la revolució industrial.
Des d’aleshores les coses han
canviatmolt i ja no és la fàbrica
d’Espanya com abans, sinó que
ha de competir en el mercat
global, per mantenir un volum
de producció que li permeti
continuar sent una regió in-
dustrial. Però si en el futur vo-
lemcontinuar tenint unaCata-
lunya industrial, no n’hi ha
prou de continuar produint
com fins ara. Cal obrir-se a
nous paradigmes com la in-
dústria 4.0, també anomenada
quarta revolució industrial.
El terme indústria 4.0 el va

encunyar el Govern alemany i
s’ha anat estenent arreu. Es
tracta de descriure el concepte
de fàbrica intel·ligent, on ope-
ren softwares enfocats a la fa-
bricació informatitzada i amb

tots els processos interconnec-
tats per l’internet industrial de
les coses (IIOT), que permet la
digitalització total de les plantes
de producció. Per tant, la indús-
tria 4.0 pot ser el motor de canvi
que, en el seu moment, va ser la
primera revolució industrial amb
el vapor, la producció en massa
de la segona i l’electrònica i les
tecnologies de la informació en la
tercera.
Així doncs, en les fàbriques in-

tel·ligents es tracta d’analitzar
una allau de dades (big data) pro-
vinent de sensors i convertir-los
en informació útil i valuosa per
optimitzar tot el procés. Això
permet reduir la ràtio de produc-
ció defectuosa; l’estalvi energè-

Les fàbriques intel·ligents
analitzen una allau de
dades provinent de
sensors i la converteixen
en informació útil per
optimitzar tot el procés” Els governs s’estan adonant que l’economia industrial és la que creamés valor afegit ALEX GARCÍA

MIQUEL DARNÉS I CIRERA
’ENGINYERS
GRADUATS I
ENGINYERS
TÈCNICS
INDUSTRIALS DE
BARCELONA

Hotels especialitzats
JOSEP MARIA BAGUDÀ
DIRECTOR
GENERAL DE
SERHS HOTELS

Encara que el sol i platja con-
tinua sent el principal atractiu
turístic del nostre país, una de
les tendències generals dels
turistes/clients és buscar no-
vetats, buscar formesde turis-
me molt més específiques,
més concretes i més enfoca-
des a cobrir les seves neces-
sitats o interessos. Estan apa-
reixent amb molta força no-
ves formes de turisme: els city
break, el turisme actiu, el tu-
risme cultural, el turisme gas-
tronòmic, el turisme de com-

pres, el turisme de salut, el turis-
memèdic, el turisme familiar, el
turisme esportiu, entre molts
d’altres.
Estem vivint un moment on

tots els models de negocis turís-
tics tenen nous competidors i
incerteses en el seu futur, on
molts models de negocis s’hau-
ran de reinventar o ja s’estan re-
inventant per garantir la seva vi-
abilitat i adaptar-se a les noves
tendències. A més, si ens fixem
en el món dels hotels, on sem-
blava que tot estava inventat
perquè es tractava d’un negoci
consolidat en un sector madur,
apareixen noves formes d’oferta
d’allotjament, com els apar-
taments turístics o els hostels,
noves formes, tecnologies i ca-
nals de comercialització, com
Airbnb, Homeaway i altres pla-
taformes en línia, que vénen per

quedar-se i per competir amb
els jugadors ja instal·lats em el
mercat.
És en aquest context d’un en-

torn canviant i desafiador on
agafa especial importància la so-
lidesa del model de negoci de
qualsevol projecte turístic o ho-
teler, per poder adaptar-lo a les
noves necessitats del mercat. Hi
ha projectes turístics i hotelers
que, a més de desenvolupar un
model de negoci sòlid i rendible,
han iniciat un camí de diferenci-
ació de la seva oferta de valor de
molt diverses maneres, però
centrats en un eix central en el
seu camí de recerca de l’ex-
cel·lència empresarial, i que és la
creacióde valor afegit a partir de
productes clàssics i poc o gens
diferenciats; hotelers que no es
conformen amb el model bàsic
d’hotel i han invertit, han dife-

renciat el seu producte, han
segmentat el perfil de client a
qui adreçar-se i, sobretot, han
anat per davant de les tendènci-
es del mercat, creant una oferta
innovadora i diferencial al seu
sector.
Es tracta d’una aposta arrisca-

da,molt específica, que requere-

ix no només inversions en ins-
tal·lacions, sinó també inver-
sions en equip humà, en
formació, en serveis diferenci-
als, en producte, en tecnologia,
en imatge, i que està donant lloc
a una àmplia oferta d’hotels es-
pecialitzats i enfocats a un seg-
ment concret de clients, i que
alhora són models de negoci
molt exitosos. A continuació ci-
tem diversos exemples d’hotels
especialitzats.
En primer lloc, els hotels es-

pecialitzats en segment luxe (en
les seves molt diverses formes)
com podria ser el conegut hotel
María Cristina de Sant Sebastià
o l’hotel Mandarín Oriental de
Barcelona; i, anant molt més en-
llà del típic hotel 5 estrelles, i
creant un concepte hoteler molt
innovador i de gran èxit compot
ser l’Ushuaia Beach Hotel a Ei-
vissa, en un segment de mercat
que en aquest cas combina el sol
i platja amb la música disco, la
tecnologia, el luxe i la festa. Hi
ha hotels especialitzats en el

El client busca formes
de turismemolt
més específiques
imés enfocades a
cobrir les seves
necessitats o interessos”

La indústria 4.0 pot ser elmotor de canvi que,
en el seumoment, va ser la primera revolució
industrial amb el vapor”
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PremiumEmpresarial

Tras más de 22 años de
trayectoria, estrenan
nueva imagen. ¿A qué
se debe ese cambio?

A la propia evolución de
la compañía. De hecho, he-
mos decidido cambiar nues-
tra imagen corporativa para
amparar el incremento de
nuestro portfolio y proyec-
tar, también, todo el valor
añadido que está ofreciendo
la empresa. El tiempo ha ido
pasando y Antara Zenith ha
ido adaptándose y antici-
pándose a esos cambios a to-
dos los niveles.

¿Qué balance hacen de
su presencia en la Fe-
ria Internacional de la
Habana de este año?

El balance es positivo y es-
tamos convencidosdequenos
vaaayudar a consolidarnues-
tra presencia internacional y
a abrir nuevosmercados, co-
menzando por Cuba y su área

de influencia. En la feria he-
mos presentado nuestro aba-
nico de soluciones multisec-
toriales y de valor añadido,
principales bazas que tene-
mos en este sentido.Hoy tene-
mosya en elmercadodosERP
y una aplicación de Business
Intelligence que funciona de
formaautónoma.

¿Hacia dónde se dirige
su I+D+i de producto?

Siemprehemos tenido pre-
sente que la innovación es lo
que permite a cualquier em-
presamantener su competiti-
vidad, ymás aún en un ámbi-
to como el tecnológico. En
nuestro caso, procuramos en
nuestros desarrollos antici-
parnos a las necesidades de
unmercado cada vezmás di-
námico y exigente. Un ejem-
plo de ello fue la generación
de plataformas demovilidad
para permitir al usuario acce-
der a nuestras soluciones tec-

nológicas o a cualquier otro
servicio dentro de sus siste-
mas de información: B2B,
B2C, información de clientes
y proveedores, etc. Para ello
apostamos por la inversión y
retencióndel talento.

Su Business Intelligen-
ce se encuentra más
que consolidado en el
mercado. ¿Qué valor
añadido aporta?

Zafiro ofrece a las empre-
sas un modo de visualizar la
información de una forma
rápida, eficaz eficiente y or-
denada para ayudar a los eje-
cutivos y directivos a tomar
decisiones que redunden en
beneficio de la organización.
Se trata, además, de una
aplicación de una enorme
facilidad de uso e implemen-
tación, por lo que el retorno
de la inversión y el acompa-
ñamiento que nosotros les
ofrecemos hace que las em-

presas estén muy satisfechas
con nuestro BI.

También son especia-
listas en la implanta-
ción y gestión de in-
fraestructuras de
hardware ¿cómo ha
evolucionado el mer-
cado en los últimos
tiempos?

Las infraestructuras tec-
nológicas evolucionan a una

velocidad de vértigo, la mis-
ma que las necesidades de las
empresas. En Antara Zenith
trabajamos para ofrecer a
nuestros clientes los equipos
más avanzados, aquellos que
respondan a sus requeri-
mientos en materia, sobre
todo, de fiabilidad, capaci-
dad, seguridad y redundan-
cia para que sus sistemas de
información estén siempre
disponibles y permitan un

funcionamiento óptimo no
sólo de nuestras aplicaciones
corporativas, sino también
del día a día de la organiza-
ción.

www.antarazenith.eu

Antara Zenith es una compañía de servicios tecnológicos especia-
lizada en el desarrollo de software corporativo y la consultoría de
alto nivel. Para conocerla con más detalle, hablamos con su Direc-
tora deNegocio, Carolina Lucas.

“Nuestras soluciones seanticipana las
necesidades tecnológicasde los clientes”

Entrevista CAROLINALUCASDIRECTORADENEGOCIODEANTARAZENITH

El equipo de negocio de Antara Zenith

¿Qué ha llevado al Col·legi a
poner enmarcha el servicio
decertificaciones?

Laintenciónesdoble:porunla-
do, ofrecer a los ingenieros colegia-
dos y otros profesionales una vía
para acreditar sus conocimientos
en sus áreas de especialización, al-
gonecesario dadoque algunas ti-
tulaciones técnicas –incluso algu-
nas de las nuevas–no tienen reco-
nocidas sus atribuciones. Certifi-
car esos conocimientos y compe-
tencias ayudaráa losprofesionales
a lahoradeafrontarcualquiertipo
decontratoolicitación.

¿Yel segundomotivo?
Naturalmente, contar conpro-

fesionales certificados es unbene-
ficioclaroparalasociedadyparael
contratante. Cuandounaempresa
contrateaunprofesional certifica-
dosabráquenosolo tiene los cono-

cimientos teóricos, sino también
lascompetenciasparallevaracabo
en lapráctica ese trabajo concreto.
Muchagente lo ignora, pero el tra-
bajo de un ingeniero conlleva un
granriesgoyunagranresponsabi-
lidaddecaraa la sociedad.Desde el
Col·legi trabajamos no solo para
que la gente sea conscientede ello,
sino sobre todo para que la profe-
sión aporte cada vezmás valor al
conjuntodelasociedad.

¿Qué certificaciones van a
ponerenmarcha?

Se trata de certificaciones am-
paradas por la normativa ISO
17024y sobre lasque se está traba-
jandoparaconseguirunaacredita-
ciónporENAC.Demomento a fi-
nalesdeestemesvamosaponeren
marcha tres programaspiloto con
las certificaciones en:Experto en
baja tensión, Experto en legaliza-
ción de actividades y Experto en
auditoría energética,pero la inten-
ción es ir ampliando poco a poco
para llegaralmáximodeespeciali-
dadesposible. Es importantedecir
queesunserviciopara los ingenie-
ros colegiados, pero también está
abiertoaotrosprofesionales.

Y no es el único que han
puestoenmarcha...

Así es. Hace apenas unos días
que inauguramos un club social

profesional ennuestra sede. Se tra-
ta de un espaciomultidisciplinar
que, con 90m2, ofrece a los socios
unespacionosolodereunión, sino
también lúdicoy social donde or-
ganizar todo tipodeactos, desde la
presentacióndeproyectosy libros
hasta la creaciónderedesycontac-
tos relacionados con la profesión.
El clubesgratuitopara los colegia-
dos, que deben demostrar la vo-
luntadde ser sociosyparticipar en
susactos.

¿Cuáles son los retos de fu-
turodelCol·legi?

Ademásde ahondar en el cam-
podelascertificacionesydepoten-
ciar el nuevo club social profesio-
nal, nuestro objetivo seguirá sien-
do el mismo: poner a disposición
de los ingenierosunamplioabani-
codeserviciosquevandesdelafor-
mación a la orientación técnica,
pasandoporlaasesoría jurídica, los
seguros, el visadodeproyectos, las
publicaciones, la promoción del
profesionalo labolsadetrabajo,al-
gomuyvaloradoentiemposcomo
los actuales, dondehaymásoferta
quedemanda.

“El Col·legi agrupa
amás de 6.400

profesionales, a los
que ofrece
numerosos
servicios”

El Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona ha puesto en marcha un nuevo servicio de certificación
profesional quepermitirá a los ingenieros colegiados yotros profe-
sionales avalar sus conocimientos en diversas materias ante sus
clientes antes de acceder a una licitación o contratación. Es una de
las últimas iniciativas del equipo que dirige su Decano, Miquel Dar-
nés, quien nos la explica con detalle.

“Lacertificaciónpermitirámejorar
la situaciónprofesional del ingeniero”

Entrevista MIQUELDARNÉSDECANODEL COL·LEGI D'ENGINYERSGRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALSDEBARCELONA

www.enginyersbcn.cat
ebcn@ebcn.cat
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Antara Zenith es una compañía de servicios tecnológicos
lizada en el desarrollo de software corporativo y la c
alto nivel. Para conocerla con más detalle, hablamos
tora deNegocio, Carolina Lucas.
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Entrevista CAROLINACAROLINALUCASDIRECTORADENEGOCIO
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GasNatural i Gomà-Camps,
guanyadors del premiAster ]El president del Tribunal de Comptes i

el de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya, RamónÁlvarez deMiranda i Jau-
me Amat i Reyero, van firmar ahir a Bar-
celona un conveni per implantar mesures
de coordinació per a la tramesa telemàti-
ca d’informació de les hisendes locals,
així com dels acords adoptats sense fisca-
lització prèvia. Les dues institucions es
coordinaran per complir l’obligació que
correspon als òrgans d’intervenció de
les entitats locals de remetre al Tribunal

de Comptes, amb caràcter anual, la infor-
mació a què es refereix l’article 218.3 de
la llei d’Hisendes Locals. Els municipis
catalans podran remetre la informació a
través de la Plataforma de Rendició de
Comptes de les Entitats Locals del Tribu-
nal de Comptes (www.rendiciondecuen-
tas.es) o de la Plataforma de la Sindicatu-
ra de Comptes de Catalunya (www.sindi-
catua.cat). La institució titular de la plata-
forma compartirà automàticament la in-
formació amb l’altra institució. / Redacció

TRIBUNAL DE COMPTES-SINDICATURA DE COMPTES

Conveni per compartir informació d’ens locals

EL
MURMURI

Vull ser
enginyer!

Les coses en economia van millor, encara
que hi ha qui encara no s’ho acaba de creu-
re. La setmana passada la Cambra de Co-
merç anunciava un creixement de l’econo-
miacatalanadel 3,3%enel tercer trimestre.
“Miri, és lamacroeconomia, peròa lamicro
no es nota...”. Bé, sí que es nota. Els comer-
ços de Comertia, per exemple, van veure
com les vendes creixien al setembre un 7%
i hi ha segments del mercat laboral –no a
l’EPA, on no hi ha noms i cognoms– en què
també es nota. El Col·legi d’Enginyers Gra-
duats i Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona (Enginyers BCN) acaba de rea-
litzar un estudi partint de la seva borsa de
treball en l’àmbit de l’enginyeria del sector
industrial enquè, entre elsmesosdegener i
juny del 2015, es detecta un augment del
40,6% en les ofertes d’ocupació publicades
respecte al mateix període de l’any ante-
rior. El 2014 ja es va detectar un lleuger
augment del 17,1% davant el 2013. Però, tot
i que això ja ésmolt, encara hi hamés. L’es-
tudi–15 d’octubre– reflecteix quedurant el
2015 ja s’han rebut i gestionat 914 ofertes
de treball i al Col·legi s’espera que fins al
desembre se superin les 1.000 ofertes, cosa
que no es produïa des d’abans del 2008,
any que va començar la crisi. Quins sectors
demanen enginyers? Doncs els de les engi-
nyeries, instal·ladores i arquitectura, en
primer lloc, seguits de l’automoció i l’auxi-
liard’automoció, juntament amb la fabrica-
ció de components (elèctrica, electrònica o
mecànica). I què demanen? Doncs tècnics
comercials –com en totes les professions–
instal·ladors i tècnics per a projectesmecà-
nics i de producció, sobretot. És una bona
notícia. Sí, la micro també es mou...

Jordi Goula

RAMON FRANCÀS
Sant Sadurní d’Anoia

El 1980 les famílies del
Penedès Carreras, Esteve,
Masana i Parera van em-
prendre el camí d’elaborar
vins i caves creant el celler
Vins El Cep, a Sant Sadurní
d’Anoia. Elaboradores de
vins des del segle XV, van
posar en comú els coneixe-
ments per elaborar i co-
mercialitzar vins i caves de
terrer. L’experiència i la
unió d’aquestes quatre fa-
mílies –el 20 de novembre
farà 35 anys d’aquella deci-

sió– han donat bons fruits,
sobretot a l’exterior, ja que
els seus productes són més
coneguts als Estats Units
que a Barcelona.
Exporten el 82% de la

producció, principalment
als EUA però també al Ca-
nadà, Mèxic, el Brasil, el
Japó, Bèlgica, Holanda, Di-
namarca, el Regne Unit o
Suïssa. Ara volen ser profe-
tes a la pròpia terra amb les
marques Claror, MIM,
Marquès de Gelida, L’Alzi-
nar i GR5 Senders. En el
seu últim exercici la factu-
ració va arribar a 1,4 mili-

ons d’euros, i confien a tan-
car l’actual exercici aug-
mentant les vendes un 5%.
La gerent del celler,Mai-

te Esteve, afirma que són
“el viu exemple que la unió
fa la força” i afegeixque són
un cas únic i alhora “atí-
pic”, pel fet de continuar
unides 35 anys després.
Van ser pioners de l’agri-

cultura biodinàmica al Pe-
nedès i dels primers a dedi-
car-se a l’agricultura ecolò-

gica. Entre tots sumenunes
200 hectàrees i són una de
les propietats vitícoles més
grans del Penedès.
El 100% dels seus vins i

caves s’elaboren amb raïm
propi i preveuen destinar
100.000 euros l’any que ve
per a un projecte d’R+D
que pretén elaborar vins de
base de màxima qualitat
practicant una agricultura
de precisió i collita selecti-
va a cada vinya.c

VinsElCep busca
créixer en vendes
aEspanya
Les quatre famílies que integren la
companyia exporten el 82% dels vins

CARLES CASTRO

Pere Parera, GilMasana,Maite Esteve, Josep Esteve
i Josep Carreras

]GasNatural (en l’apartatde trajectòria
empresarial),Gomà-Camps(trajectòria
pime),TomàsMolina (premicomunicació)
iAjuntamentdeGirona (per lacampanya
TempsdeFlors)hanestatelsguanyadors
delspremisAsterqueorganitzaanualment
l’EscoladeNegocis (ESIC).Elspremis
esconcediranelproper 17denovembre,
en l’actedegraduaciódelsalumnesde
l’ESIC. /Redacció

Els ingressos d’Applus augmenten un 7,4%
BARCELONA Redacció

El grup d’inspecció i certi-
ficació Applus, que va sor-
tir a borsa el maig de l’any
passat, va comunicar ahir a
la CNMV que els seus in-
gressosvanpujar enelspri-
mers noumesos de l’any un
7,4% i van assolir els 1.289
milions d’euros, impulsats
per l’efecte positiu de les
adquisicions i dels tipus de
canvi.
En la seva comunicació

al regulador, el grup desta-

ca que el resultat operatiu
ajustat, és a dir excloent els
costos de l’OPV de l’any
passat i altres factors, va
créixer un 4,6% fins als
123,3 milions d’euros. I el
benefici abans d’impostos
es va situar en 59,7 milions
d’euros, amb un augment
del 94,4%.
“Esperem acabar l’exer-

cici amb creixement posi-
tiu dels ingressos gràcies a
l’aportació de les adquisici-
ons i a la favorable evolució
dels tipus de canvi, que

compensaran la lleu dismi-
nució que ara preveiem
dels ingressos orgànics a ti-
pus de canvi constant”, va
dir en un comunicat Fer-
nando Basabe, conseller
delegat. “Aquesta disminu-
ció prevista dels ingressos
orgànics es deriva de les di-
fícils condicions delmercat
del petroli i gas que afecten
gairebé la meitat dels nos-
tres ingressos, i que no po-
drà ser compensada amb la
bona evolució de la resta
dels negocis del grup”, va

afegir el conseller delegat.
Basabe també va anunci-

ar la integració de les divi-
sions Applus RTD i Applus
Velosi-Norcontrol en una
nova divisió que passarà a
dir-se Applus Energy & In-
dustry. Segons el conseller
delegat, “aquesta integra-
ció, que serà efectiva des
del pròxim 1 de gener, per-
metrà al grup beneficiar-se
de sinergies en mercats i
clients, maximitzant les
oportunitatsdecreixement
i reduint costos”.c

.

RamónÁlvarezdeMiranda iJaumeAmat

molts infants
necessitenmotiusper somriure

Ajuda’nsadibuixar-los
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“El treball en 
equip ens fa 
més creatius”

La majoria de persones no es paren 
a pensar en els objectes que els 
envolten. Per què aquesta porta és 
d’aquest material o per què un bric 
de llet té aquesta forma? 

La resposta a aquestes 
preguntes és molt senzilla: 
perquè algú ho ha dissenyat 
d’aquesta manera. Aleshores, què 
és dissenyar? 

El disseny és tot el procés que 
ens porta a fer que un producte 
sigui d’una manera o d’una altra, 
optimitzant-ne i pensant-ne 
cadascuna de les parts per 
obtenir un objecte que s’adapti al 
màxim a les nostres necessitats. 

La meva inquietud per resoldre 
problemes del dia a dia em va fer 
triar la carrera d’Enginyeria de 
Disseny Industrial a l’escola Elisava. 
Ara curso el màster en 
Desenvolupament de Producte a la 
fundació CIM i estic a punt de tancar 
un contracte de pràctiques en un 
estudi de disseny de producte. 

Crec molt en el treball en equip, 
ja que en feines com la nostra 
sempre és molt important tenir 
diversos punts de vista. També 
penso que és important anar més 
enllà del que és estrictament 
acadèmic, ja sigui participant en 
workshops temporals o en 
concursos. Així, podem ampliar els 
nostres coneixements d’una 
manera més creativa.

David Palomar Cros
Col·legiat 25.231

Amb l’objectiu de proporcionar in-
formació sobre el mercat laboral ac-
tual en general i específicament so-
bre diferents sortides professionals 
del món de l’enginyeria ENGI-
NYERS BCN, juntament amb l’Esco-
la d’Enginyeria de Terrassa (EET), 
organitza, fins al mes d’abril, el cicle 
“Sortides professionals de l’enginye-
ria”. El cicle, que es fa a l’EET, vol do-
nar als estudiants dels darrers cur-
sos, eines i recursos per facilitar-los 
la presa de decisions respecte al seu 
futur i la seva inserció laboral. S’em-
marca dins l’Okupa’t els dimecres, a 
l’Hora Campus, una hora no lectiva 
destinada a fer que els estudiants pu-
guin assistir a aquest tipus d’activi-
tats. Durant el mes de novembre 
s’han fet les conferències dedicades 
a informar sobre les sortides profes-
sionals de l’Enginyeria Elèctrica i 
l’Enginyeria Química Industrial.

“TROBAR LA FEINA QUE VOLEM”
“Amb la intenció de conèixer una 
mica més el món laboral i escoltar 
testimonis que ja han passat per la 
meva situació actual vaig assistir a  
la conferència «Sortides professio-
nals de l’Enginyeria en Disseny In-
dustrial i Desenvolupament de Pro-
ducte».” La Ivet Moreno ha realitzat 
la doble titulació en Enginyeria Me-
cànica i Enginyeria en Disseny Indus-
trial i Desenvolupament de Producte, 
i el passat mes d’octubre va entregar 
el projecte de final de grau (PFG). “El 
fet de veure’m ja amb un peu fora de la 
carrera em va fer adonar que era im-
portant saber quins volia que fossin 
els meus següents passos.” 

Amb dues enginyeres en Disseny 
Industrial i el director de Recursos 
Humans d’una empresa dedicada al 
sector de l’automoció com a ponents, 
els assistents a la conferència en van 
sortir amb força conclusions inte-
ressants: “Primer, que és important 
saber què volem, no conformar-nos 

i lluitar per assolir les nostres metes; 
no només hem de trobar una feina on 
ens vulguin i ens paguin bé, sinó que 
hem de buscar una feina que nosaltres 
també vulguem”, assegura Moreno. 
“En segon lloc”, continua, “que hem 
de treballar dia a dia, no per ser els mi-
llors, sinó per ser diferents, és a dir, per  
potenciar els aspectes que ens poden 
diferenciar de la resta”. I el tercer 
punt, i no menys important, diu, és im-
prescindible “formar-se en diferents 
idiomes; cada cop tot és més interna-
cional i hem de ser capaços d’adap-
tar-nos i preparar-nos per entendre’ns 
amb tothom, siguin d’on siguin”. 

La Ivet creu interessants aquest 
tipus de xerrades i afirma que li han 
servit per replantejar-se alguns as-
pectes i per no desmotivar-se i seguir 
lluitant fins a trobar aquella feina que 
sigui per a ella. “No serà fàcil ni rà-
pid, però segur que l’esforç valdrà la 
pena.”  l

Pròximes activitats dins el cicle 
“Sortides professionals  
de l’enginyeria”

16 de desembre - Enginyeria en 
Tecnologies Industrials i Disseny Tèxtil

16 de març del 2016 - Enginyeria 
Mecànica

20 d’abril del 2016 - Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica

Com vols que sigui el teu futur laboral?
SORTIDES PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Ivet Moreno, 
amb dues 
titulacions en 
enginyeria, ha 
assistit al 
cicle per 
orientar-se en 
el món 
laboral.

EL CICLE, ORGANITZAT 
PER ENGINYERS BCN 
I L’EET, AJUDA ELS 
GRADUATS A MOURE’S 
EN EL MERCAT LABORAL
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Albert Valls, col·legiat 
22.984. Treballa a Hanau 
(Frankfurt; Alemanya) en el 
Departament de Qualitat per 
a Productes d’Alta Tensió de 
la multinacional Asea Brown 
Boveri (ABB), que té la seu a 
Zuric (Suïssa), concretament 
per a subestacions 
elèctriques aïllades amb gas 
(SF6), conegudes com a GIS 
(Gas Insulated Switchgear). 

La consecució d’aquesta 
feina, que ha suposat un salt 
qualitatiu en la seva 
trajectòria professional, té 
l’origen el 2012, explica Valls, 
quan fi nalitza el seu 

la categoria de tècnic 
comercial hi trobem, 
principalment, tres perfi ls: de 
tècnic comercial intern, que 
acostuma a estar més a 
ofi cina realitzant 
pressupostos i atenent clients 
via telemàtica, i normalment 
col·labora en els projectes; el 
comercial a porta freda, que 
és l’enginyer que aconsegueix 
un contacte i parla 
directament amb el client per 
detectar les seves necessitats 
i oferir-li la millor solució; i el 
comercial de projectes en 
serveis o de producte que, a 
banda de realitzar les tasques 
de l’enginyer a porta freda, 
gestiona i col·labora en el 
projecte d’inici a fi .

  Nova funcionalitat 
de la Borsa de treball 
per fer públic el 
currículum
El mes de juny passat es va 
posar en marxa una nova 
funcionalitat, en la qual tots 
els col·legiats i col·legiades 
poden penjar el currículum a 
la seva àrea privada de la 
Borsa de treball i permetre 
que les empreses el puguin 
consultar de forma activa un 
cop publicada la seva oferta, 
i així aconseguir noves 
oportunitats laborals. 
D’ençà que es va posar en 
marxa, un 18% de les 
empreses ja han fet us 
d’aquest servei i han 
contactat amb col·legiats.
L’eina informàtica us 
permetrà penjar a la vostra 
sessió més d’un currículum 
en funció del perfi l 

contracte a Barcelona. Al cap 
de tres mesos d’intensa 
recerca, va decidir fer les 
maletes i anar cap a Colònia, 
Alemanya, el país dels 
enginyers, sense saber ni 
una paraula d’alemany. 
“Aleshores m’adono que tot 
allò que es deia sobre les 
facilitats alemanyes era 
completament diferent de 
la realitat”, reconeix, però 
després de mesos assistint a 
cursos d’alemany, de molt 
d’esforç, paciència i sacrifi ci, 
va arribar la recompensa en 
forma de lloc de treball a la 
multinacional ABB, que 
destaca en la generació i 
distribució d’energia i en 
l’automatització industrial. 
“Després de gairebé tres 
anys treballant aquí, veig 
difícil tornar a terres 
catalanes.”

“Després de 
tres anys 
treballant a 
Alemanya, veig 
difícil tornar 
a Catalunya”

VOLEM SABER DE TU
Col·legiat, col·legiada, aquest 
espai és per a tu. Tens una 
feina nova? Un projecte 
d’enginyeria? Una idea de 
negoci per compartir? Has 
rebut un premi?... Al Col·legi 
volem saber com et va 
professionalment. Amb aquest 
objectiu, t’animem a fer-nos 
arribar les teves novetats a 
comunicacio@ebcn.cat

El Consell editorial de THEKNOS 
es reserva el dret de publicar les 
informacions que ens arribin 
per a aquest apartat.

BORSA 
DE TREBALL

  Es demana el perfi l 
de tècnic comercial 
Segons les dades 
estadístiques d’ENGINYERS 
BCN, el perfi l de tècnic 
comercial sempre ha estat el 
més demanat per les 
empreses, ja que el 12% del 
total d’ofertes publicades 
anualment acostumen a ser 
per a aquest perfi l. 
Quan un enginyer està 
buscant feina i veu una oferta 
de tècnic comercial, el 
primer que li ve al cap és que 
haurà de vendre alguna cosa. 
Més enllà d’això, s’ha de 
saber que el perfi l de tècnic 
comercial no és només el 
que s’ocupa de mantenir i 
ampliar la cartera de clients, 
sinó que és la persona amb 
prou coneixements tècnics 
per encarregar-se d’aportar 
solucions tècniques als 
clients, i tant pot ser per 
oferir serveis de consultoria 
com per crear nous projectes 
d’instal·lacions, mecànics, 
elèctrics, electrònics, 
químics, de disseny 
industrial, etc. A més, dins 
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BENEFICIS  
DEL COL.LEGIAT

El Col·legi posa a disposició dels col·legiats, 
autoritzats a visar, l’aplicació Tecnovisat, que permet 
visar projectes i documents per Internet les 24 hores 
del dia i cada dia de l’any. 

Aquest servei presenta dues modalitats: visat 
immediat i visat diferit. Amb el primer es pot 
obtenir directament la documentació visada de 
certs treballs en els quals la comprovació formal 
la fa el mateix sistema informàtic. La resposta a 
aquests visats serà immediata i, si és correcte, es 
podrà elaborar, pagar, i imprimir des de casa i de 
manera molt ràpida i senzilla. Si no es compleixen les 
condicions establertes, el visat passarà a ser diferit i 
el personal del servei de visat del Col·legi en farà les 
comprovacions corresponents. El col·legiat obtindrà 
la documentació visada dintre de les 24 hores hàbils 
següents. 
www.enginyersbcn.cat/tecnovisat

Tecnovisat 4.0

professional per tal que les 
empreses visualitzin aquell 
que més encaixa amb el que 
se sol·licita a l’oferta 
publicada. Per exemple: es 
pot penjar un format de 
currículum producció, un 
altre de manteniment de 
maquinària i/o processos 
industrials, etc.

  El perfil de direcció 
d’obra torna a repuntar 
entre les empreses
Segons les dades 
estadístiques dels perfils 
professionals més sol·licitats 
de les ofertes de treball 
publicades al Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional, s’ha detectat 
que per primer cop des del 
2007 el perfil de direcció 
d’obra ha quedat entre els 
més sol·licitats. Ha estat el 
5è perfil més demanat en les 
ofertes publicades el primer 
semestre del 2015. Al 2007 es 
va tancar l’any amb 184 

25 DE GENER
Mapes mentals. Com 
estructurar i ordenar 
la informació i les idees 
de forma visual
“Tinc una idea al cap, però 
no sóc capaç de veure-la 
clara”. Si en alguna ocasió us 
ha passat alguna cosa així, 
un mapa mental us servirà 
de gran ajuda. Amb la seva 
simplicitat i riquesa de 
matisos, és una de les eines i 
mètodes més eficaços a 
l’hora de treballar, doncs 
ajuden a estructurar, 
ordenar la informació i 
generar idees pel treball 
professional: serveixen per 
plasmar idees, traçar 
projectes, recollir idees de 
brainstroming, plantejar 
solucions a partir d’un 

problema, analitzar o 
establir projectes 
professionals. 
Quan: a les 18.30 h
On: a l’aula de la 3a 
planta del Col·legi 
(Consell de Cent, 365)

DEL 25 AL 29 
DE GENER
Curs KNK Partner
L’objectiu i finalitat que es 
persegueix és que, en 
finalitzar el curs, els 
participants seran capaços 
de projectar, instal·lar i 
mantenir instal·lacions 
d’automatització 
d’habitatges i edificis 
mitjançant el sistema KNX. 
Un cop superat l’examen 
KNX oficial final del curs, 
l’alumne podrà accedir a la 

condició de KNX Partner, 
que li aportarà importants 
beneficis. El curs és dirigit a 
instal·ladors, enginyers, 
arquitectes o qualsevol 
altre professional tècnic i 
no són necessaris 
coneixements previs, tot i 
que sí que és recomanable 
tenir coneixements 
d’electrotècnia general i 
instal·lacions elèctriques en 
habitatges i edificis. 
Quan: de 15 a 21 h
On: Tecnoespai 
(Bailèn, 68)

4 DE FEBRER
Claus per convertir una 
idea en negoci
Conferència per donar als 
emprenedors les pautes 
més importants a tenir en 

compte perquè partint 
d’una idea de negoci, 
puguin arribar a crear una 
empresa i consolidar-la. 
En aquesta etapa inicial, els 
assistents aprendran a 
utilitzar d’una manera 
productiva el mètode 
Canvas, i a reflexionar sobre 
els diferents tipus d’idees 
que hi ha, per tal de saber 
destriar el que és una idea 
d’oportunitat i com 
tractar-les en cada cas. La 
conferència serà impartida 
per la SECOT. 
Quan: a les 19 h
On: Tecnoespai 
(Bailèn, 68)

Més informació a:
www.enginyersbcn.cat/
agenda

AGENDA

Tècnic comercial

Oficina tècnica: 
instal·lacions

Oficina tècnica: 
projecte mecànic

Producció

Direcció d’obra

Cap de projecte

Desenvolupament 
tècnic de producte

Qualitat

Assistència tècnica/
Postvenda

Manteniment de 
maquinària 

Perfils més 
sol·licitats el primer 
semestre del 2015

11,9%

10,8%

7,4%

7,1%

6,4%

5,3%

5,7%

5,2%

5,0%

4,1%

ofertes, un 11,7% del total 
d’ofertes publicades i va ser 
el segon perfil més sol·licitat.
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El 1998 un grup de companys van cre-
ar aquesta comissió, amb un caràcter 
clarament social i familiar, amb la 
fi nalitat de fomentar la cultura i els 
esports al Col·legi. La Comissió està 
oberta a tot el col·lectiu de col·legiats 
que hi vulguin participar i a les vídues 
i vidus dels companys/es traspassats 
perquè continuïn gaudint de les ac-
tivitats que organitza. Actualment té 
uns 150 membres inscrits, que regu-
larment participen en les reunions i 
diferents activitats que s’organitzen. 

Les reunions de la Comissió són 
el darrer dimarts de cada mes, ex-
cepte al juliol i l’agost —“tancat” per 
vacances —, i s’hi decideixen les ac-
tivitats que es fan a proposta de la 
Junta Rectora i amb l’acord dels com-
panys assistents. A vegades a aquestes 
reunions hi assisteix un personatge 
conegut. En aquest cas, un cop acaba-
da la reunió, es fa un col·loqui amb el 
convidat. 

CULTURA I GASTRONOMIA
La Comissió organitza mensualment 
una sortida, que és una visita de tipus 
cultural i gastronòmic. Algunes vega-

des una part de la gent fa una camina-
da i l’altra una visita guiada, i en acabar 
tots plegats es troben per fer un dinar, 
que es procura que sigui representatiu 
de la comarca o població visitada. 

Per Setmana Santa i a l’estiu s’orga-
nitza un viatge a l’estranger, tenint en 
compte els aspectes històrics i cultu-
rals dels llocs que es visitaran. I anu-
alment convoca el Concurs Fotogràfi c 
i Arts Plàstiques, sota un tema concret 
que ha proposat el col·lectiu. Aquest 

any se n’ha celebrat la setzena edició. 
Els interessats a participar-hi po-

den inscriure’s com a membres de 
la Comissió i regularment rebran la 
informació de les properes activitats 
i reunions per la llista de distribució 
d’Internet i les xarxes socials Face-
book i Linkedin, que el Col·legi ha 
posat a la nostra disposició, i si no 
poden venir a les reunions també les 
podran seguir per videoconferència 
via Internet.  ●

D’esquerra a dreta, Josep 
Maria Aguilà, vicepresident; 
Joan Ribàs, president, i 
Manuel Fabra, secretari.

El grup va visitar la població de Giverny, on es troba la casa 
—i el jardí— on va viure el pintor Claude Monet.

COMISSIÓ DE CULTURA I ESPORTS

Gaudir del temps lliure amb amics de professió

Viatge de tardor a París, Chartres i Giverny
La Comissió d’Enginyers Jubilats va 
organitzar, del 29 de setembre al 3 
d’octubre, un viatge a París. Prop 
d’una trentena de persones van visitar 
els racons més emblemàtics de la 

capital francesa: la catedral de 
Notre-dame, l’Arc de Triomf, l’església 
de La Madeleine, la Torre Eiffel, els 
Camps Elisis, etc. Acompanyats d’un 
guia, van descobrir el París més 

alquímic, bohemi i cultural, i van 
visitar les poblacions veïnes de 
Chartres i Giverny, que acull la casa 
i el jardí on va viure el pintor 
impressionista Claude Monet.

18-19 TK198 comissions_retrat profesional.indd   18 25/11/15   14:19



Novembre-desembre 2015    Theknos 19

RETRAT PROFESSIONAL

recorda. La cooperació del seu pare 
va ser indispensable: li va costejar el 
primer any a la Universitat de Vic, 
amb la condició d’anar compartint 
els costos progressivament. 
“Treballava els caps de setmana 
i gràcies a això vaig poder pagar 
jo els últims anys. Vaig tenir sort, 
perquè en la situació actual, amb 
una feina com aquella, no em podria 
permetre pagar ni una universitat 
pública”, reconeix. A la recta fi nal 
dels estudis va viatjar a Alemanya per 
fer el projecte fi nal sobre efi ciència 
energètica i fonts alternatives. “Va 
ser una experiència molt positiva 
—de fet, hi va tornar anys després 
gràcies a una beca Leonardo— i 
vaig veure que el futur estava en les 
renovables”, explica. Per això, va 
decidir completar la seva formació 
amb un màster sobre energies 
alternatives a la UB. 

LA COMBINACIÓ ENTRE 
ENGINYER I PERIODISTA
La seva vida laboral comença a 
Whirpool, on realitzava documentació 
tècnica dels productes, una feina 
per a la mateixa empresa —que 
implementava la diagnosi d’errors— i 

“En aquesta vida, 
la clau és trobar 
un nínxol 
que s’adeqüi 
a allò a què 

vols dedicar-te. I un cop aquí, 
donar-ho tot i, sobretot, saber-te 
vendre.” Aquesta afi rmació descriu 
la trajectòria laboral de Javier 
Sánchez, que si bé va trobar la seva 
vocació temptejant diverses opcions, 
la seva actitud sempre ha estat la 
mateixa: “visualitzar l’objectiu i no 
parar fi ns a assolir-lo”. Aquest modus 
operandi el defi nia ja en la seva època 
d’estudiant: després d’obtenir el 
títol d’FP en Electrònica Industrial, 
va decidir que el seu lloc era a la 
universitat, a la carrera d’Enginyeria 
Tècnica Industrial. Però “jo era 
100% de ciències, no hi havia manera 
d’aprovar les llengües i no tenia 
prou nota per estudiar a la pública”, 

Text i foto Sandra Vicente

“LES EMPRESES TECNOLÒGIQUES 
HAN D’ENTRAR AL MÀRQUETING 2.0”

JAVIER SÁNCHEZ
CONSULTOR FREELANCE ENFOCAT A LA COMUNICACIÓ 2.0
Col·legiat 19.378  ●  Especialitzat en electrònica i energies renovables

Javier Sánchez té una presència molt notable a Internet: un currículum en vídeo, un compte de Pinterest i un 
blog (jsr-consulting.com) són alguns dels resultats de googlejar-lo. Considera que, gràcies a les dades i la 
immediatesa d’Internet, el màrqueting —juntament amb el producte— acabaran sent únics per a cada client. 
Quan va adonar-se d’aquesta realitat, va començar a assistir a diversos cursos i conferències; “sóc 
autodidacte, vaig creure que dedicar temps a la comunicació era una bona inversió de futur”, explica. Ara és 
un expert en màrqueting, disciplina de la qual parla en termes gairebé psicològics: “adaptar el contingut del 
missatge a qui l’ha de rebre és una manera molt interessant de redescobrir la meva passió: l’enginyeria”.

COMUNICAR L’ENGINYERIA

CREU QUE LA FIGURA 
DEL COMERCIAL JA NO 
ÉS EFECTIVA I QUE LES 
PIMES HAN DE CANVIAR 
LA FORMA DE VENDRE’S

que aportava informació molt útil per 
a clients potencials. “Llavors veig que 
el meu nínxol està en la comunicació. 
Crec que les empreses tecnològiques 
han de canviar la seva manera de 
vendre’s. La fi gura del comercial ja 
no és efectiva”, sentencia. Per això, 
quan es va acabar la seva estada a 
l’empresa d’electrodomèstics, va 
començar a formar-se en màrqueting, 
i va fer el salt cap a l’emprenedoria 
com a consultor freelance. Elaborava 
informes detallats que “posaven en 
valor el contingut i la forma, amb la 
qualitat teòrica d’un tècnic i el ganxo 
d’un periodista”, afi rma.

Considera que hi ha una revolució 
en aquest camp, en què ell ja està 
immers però en la qual les empreses, 
sobretot les pimes, encara no han 
entrat: “Són molt conservadores pel 
que fa al màrqueting, i això els tanca 
portes”. Ho afi rma assegurant que la 
majoria de les ofertes que li arriben 
vénen de l’estranger, “on veuen les 
oportunitats de la comunicació 2.0”. 
I, tot i que ell preferiria quedar-se a 
Barcelona, pondera l’opció de 
tornar a marxar a viure fora i 
desenvolupar aquest camp 
incipient.   ●
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ENTREVISTA

Què va pensar quan es va assabentar 
dels atacs terroristes de París?
Per mi el sentiment és que no van ata-
car només París, sinó que van atacar 
els meus fills, els meus pares i totes les 
nostres famílies. L’atac va ser a París 
però també a casa meva. No només 
van atacar contra la vida de les vícti-
mes directes, sinó que van atacar tota 
la humanitat. Per això, els terroristes 
no tenen dret a cap mena de simpa-
tia ni comprensió. I davant d’això, de 
la mateixa manera que el terrorisme 
està unit per la seva causa, la humani-
tat s’ha d’unir en contra seu. Els drets 
humans són universals. No pot ser 
d’una altra manera.

I què en pensa, de la resposta 
francesa, amb els seus bombardejos 
en territori d’Estat Islàmic?
Penso que la resposta immediata no 
està bé, no està gens bé. Els fets dels 
terroristes van ser individuals, no cor-
responen a una nació en el seu conjunt. 
Per això, no es pot atacar una nació 
sencera o una població per l’acció in-
dividual dels terroristes. Jo condemno 
aquesta resposta igual que condem-
no els atemptats. Amb aquesta mena 
d’accions de resposta podem arribar 

Text Jordi Garriga  l Fotografia Tomás da Silva

Encara sota l’impacte dels atemptats terroristes a París el passat 13 de novembre, el 
Col·legi ha tingut l’oportunitat de parlar amb Ansar Burney, una de les persones més 
influents a l’Orient Mitjà pel que fa a la lluita pels drets humans. Una lluita que, com 
afirma Burney contundent, sovint s’interposa als designis de “polítics i poderosos 
interessats en el desequilibri mundial”, els mateixos, diu ,“que creen fabriques de 
potencials terroristes”. El de Burney és, però, un missatge de pau, emès des d’un punt 
de vista coneixedor del radicalisme islàmic i de la pobresa que hi ha a la regió.

“Tinc en contra 
els poderosos”

Advocat nascut a 
Karachi (Pakistan) 
el 1956. Líder, 
de jove, del 
moviment per la 
democràcia al 
Pakistan i ministre 
federal pels drets 
humans del 2007 
al 2008. Ha estat 
membre expert del 
Consell de Drets 
Humans de l’ONU 
(2008-2010). 
Des del 1980 
desenvolupa 
l’activitat 
humanitària a 
través de la seva 
ONG, Ansar 
Burney Trust 
(ansarburney.org).

   PERFIL 

ANSAR BURNEY
ACTIVISTA PAKISTANÈS PELS DRETS HUMANS

El meu desig i el meu somni és un 
món sense fronteres, sense policia 
i sense presons. Un lloc per a tota 
la humanitat.

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

CREU QUE UN DIA 
PODRÀ HAVER-HI 
UNA SOCIETAT SENSE 
PRESONS?

a canviar els sentiments de persones 
que ens estimaven La realitat és que 
amb els bombardejos francesos han 
matat vells, joves i nens. La violència 
no es pot tractar amb més violència. El 
que hem de fer és potenciar l’estima, 
l’empatia i la comprensió entre tots els 
pobles de la humanitat sencera.

Els països occidentals estem 
entenent què passa al Pròxim Orient 
i a l’Orient Mitjà i, concretament, el 
que passa amb Estat Islàmic?
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“L’atac va ser a París i a 
casa meva, i no només 

van atacar contra la vida 
de les víctimes directes, 

sinó que van atacar  
tota la humanitat”
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Crec que no. Falta comunicació. Aquí 
no es tradueix exactament el que està 
passant. Fa falta més comunicació. El 
problema és complex i s’ha de tractar 
en tota la seva complexitat.

L’Afganistan, l’Iraq, Al-Qaeda, Estat 
Islàmic... Considera que tot plegat 
és una cadena amb una certa lògica 
històrica on Occident no ha sabut 
o no ha volgut entendre la zona del 
Pròxim Orient i l’Orient Mitjà?
Sens dubte. En totes les nacions i re-
ligions hi ha rebels i extremistes que 
cal condemnar. El que ha passat amb 
tots aquests esdeveniments històrics 
és que aquests rebels i extremistes 
han trobat un terreny perfecte per 
potenciar el seu extremisme.

Què cal fer davant d’això?
Cal actuar de forma conjunta entre 
totes les nacions. Precisament jo, 
com a persona influent en la lluita 
pels drets humans a l’Orient Mitjà 
i a l’Àsia, he vingut a Europa a expli-
car el meu missatge de pau. Si no ho 
fem així, sempre continuarem engen-
drant violència i terrorisme.

La seva ONG, Ansar Burney Trust, es 
dedica a promoure els drets humans 
a la seva regió, amb especial atenció a 
la joventut. Què en pensa del fet que 
els terroristes, disposats a immolar-
se, siguin precisament gent tan jove?
És esfereïdor, i respon a tres coordena-
des perfectament conegudes. En pri-
mer lloc, existeix el fet que els suïcides 
són captats (tot sovint raptats) en edats 
entre els cinc i els vuit anys. Són nens 
petits. Els retenen en centres especi-
alitzats a l’Afganistan fins als quinze o 

“A Occident 
no s’està explicant 

bé el que està 
passant amb Estat 

Islàmic. El problema 
és complex i falta 

comunicació”

“No es pot atacar 
una nació sencera 
o una població per 
l’acció individual 
dels terroristes. 
Condemno 
aquesta resposta 
igual que 
condemno 
els atemptats”
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LA LLUITA  
D’ANSAR BURNEY
L’advocat i activista Ansar Burney 
ha dedicat la seva vida a la lluita 
pels drets humans i civils al seu país 
i a tot l’Orient Mitjà i l’Àsia. 
Desconegut a casa nostra, és un 
autèntic heroi a casa seva i més 
enllà. La seva tasca per aconseguir 
la democràcia el va portar a la 
presó diverses vegades durant els 
anys 70, però també a ocupar el 
càrrec de ministre pels drets 
humans del Pakistan el 2007. 

El 1980 va crear l’ONG Ansar 
Burney Trust, una plataforma des 
d’on treballa, incansable, per 
l’abolició de la pena de mort; 
contra el tràfic i l’esclavitud 
humana, contra la corrupció i 
contra les penes de presó i de 
confinament en llars de salut 
mental injustes. Una tasca 
complicada perquè implica, com ell 
diu, “tenir en contra els poderosos”.

disset anys, quan, just en el moment del 
seu canvi i desequilibri hormonal, ja es-
tan a punt per actuar. En aquest procés, 
se’ls ha fet creure que la immolació és 
la manera directa d’anar al paradís, on 
gaudiran de tots els màxims plaers ter-
renals que es puguin imaginar. D’altra 
banda, el que cal és identificar els qui 
creen aquestes fabriques de potencials 
terroristes. Es tracta de polítics i po-
derosos interessats en el desequilibri 
mundial, i és contra aquests contra qui 
cal lluitar. És evident que un nen inno-
cent no fa res per ell mateix. Finalment, 
tot aquest entramat no seria possible 
sense tenir en compte que les famílies 
d’on procedeixen aquests infants són 
famílies que viuen en l’absoluta misè-
ria i que o bé no poden lluitar contra el 
rapte dels seus fills, o bé no tenen altra 
sortida que vendre’ls.

A Europa estem veient com hi ha 
clubs de futbol patrocinats per països 
sospitosos de finançar el terrorisme 
islamista, com és el cas del Barça i 
Qatar. Què li sembla això?
Això és difícil de dir. No conec prou la 
qüestió i en tot cas estem parlant de 
sospites, no de certeses... Però, en tot 
cas, per què no defugir aquest risc i 
buscar altres patrocinadors?

Si la decisió estigués a les seves 
mans, què faria? Imaginem que ha de 
triar entre Coca-Cola o Qatar...
Doncs jo, ni l’un ni l’altre. N’agafaria 
un que invertís en drets humans.

Les dones i els nens són la baula més 
feble a l’Orient quan parlem de drets 
humans?
Si més no, és la baula més desprotegi-
da. La meva organització sempre ha 
vist el sofriment dels nens i les dones, 
i per a ells treballem.

La seva lluita humanitària l’ha dut a 
aconseguir l’excarceració de molts reus 
injustament tancats. Què se sent quan 
veu i viu la injustícia tan de prop?
De fet, jo mateix he viscut la injustí-
cia. Jo he viscut i he estat a la presó en 
l’època de la dictadura del meu país 
per lluitar per la democràcia. Preci-
sament perquè vaig patir molt, vaig 
decidir seguir el camí de la pau i de 
la lluita pels drets humans. El que se 
sent, doncs, quan vius la injustícia tan 
de prop, és tenir encara més ganes de 
treballar per la justícia i la pau.

Què se li pot dir a una persona que ha 
estat injustament tancada a la presó 
durant 55 anys el dia que, amb 70 
anys, se l’allibera?
Els humans necessitem i volem ser 
independents, lliures. Ella va sentir la 
llibertat i això era el més valuós. Quan 
treus un ocell de la gàbia, encara que 
hi dugui molt temps, vola i se sent 
lliure i feliç. Però deixi’m que li ex-
pliqui aquest cas en concret. Aquesta 
dona va ser tancada a la presó just en 
el moment anterior en què l’Índia i el 
Pakistan es van dividir. Ella tenia 15 
anys i era sordmuda. Amb els anys el 
seu es va convertir en un cas perdut, 
ja que amb la divisió de l’Índia i el Pa-
kistan es va perdre tota la documen-
tació referent al seu cas i ella no podia 
explicar res. Amnistia Internacional 
es va fer ressò de la seva situació quan 
la pobra dona ja feia 55 anys que era 
a la presó i estava ja molt propera a 
la mort. De fet, en el seu moment jo 
em vaig arribar a plantejar si no se-
ria perjudicial per a la meva causa el 
fet d’excarcerar una dona que potser 
se’m moriria als braços. Què podrien 
pensar de mi?, que perdia el temps 
ocupant-me de gent moribunda? 
Però aleshores vaig pensar: “I si fos 
la meva mare, què faria?”. Per això, 
tant me feia la mala publicitat i la vaig 
agafar i la vaig alliberar. Mai no vam 
saber el seu nom...

Recorda algun altre cas que l’hagi 
afectat particularment?
Són molts casos, moltes històries, 
cadascuna colpidora, però sí que re-
cordo el cas d’un noi que va néixer  
a la presó. Quan el nen tenia cinc anys 
la seva mare va morir però ell va con-
tinuar vagant per la presó com una 
ànima perduda durant quaranta anys. 

Quan aquest nen ja era tot un home 
jo vaig conèixer el seu cas i me’n vaig 
ocupar. El dia que va sortir de la pre-
só, quan tenia més de quaranta anys, 
em va agafar el dit amb la mà igual que 
un nen petit agafa el dit dels seu pare 
amb la maneta... Encara era un infant. 
El temps, per a ell, s’havia aturat dins 
la presó... Es deia Mohammed Akhtar.

La seva tasca en la lluita pels drets 
humans es remunta ja a 30 anys 
enrere. Què era el més difícil aleshores 
i què és el més difícil actualment?
Quan vaig començar, sota una dicta-
dura, tot estava en contra meu. Poli-
cia, administració... tot. Però jo vaig 
escollir aquest camí per pura convic-
ció. Ara, les dificultats són unes altres, 
potser més difícils de desxifrar. Tenir 
en contra els poderosos no és senzill, 
sobretot pel que fa a la qüestió de les 
donacions, que són necessàries per al 
manteniment de l’organització.

Més enllà del poder, sent suport 
social a la seva terra?
Sí, sento tot el suport. De fet, allà on 
vaig, em sento tan recolzat que gaire-
bé em tracten com un heroi. En certa 
manera, ara també a Europa... l

“De la mateixa 
manera que el  
terrorisme està  
unit per la seva  
causa, la humanitat 
s’ha d’unir en 
contra seu”
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 U
nes condicions laborals que 
considerava precàries van 
empènyer la col·legiada 
Marta Rodríguez a deixar 
l’empresa on treballava el 

març del 2013. Tenint en compte la 
situació del mercat laboral en aquells 
moments i convençuda que tenia al-
guna cosa a aportar-hi, va llançar-se 
a l’aventura de crear una empresa, 
un projecte al qual es va dedicar fins 
al maig d’aquest any, quan, gairebé 
de casualitat, va topar amb una oferta 
que li interessava. Poc després estava 
treballant en una empresa de mante-
niment i serveis.

El cas d’aquesta enginyera de Bar-
celona no és únic. Després d’uns anys 
de destrucció d’ocupació, primer, i  
de contenció de les empreses a l’ho-
ra de tornar a contractar després, el 
clima ha canviat. Els primers símp-
tomes es van donar a finals del 2014, 
però la tendència s’ha consolidat 
aquest any. No és que les xifres d’atur 
hagin baixat amb la mateixa intensi-
tat que van pujar a principis de la cri-
si, però sí que, com altres indicadors 
econòmics, els del mercat de treball 
constaten una certa recuperació.

No tan sols ho diuen les xifres. Des 
de les empreses de selecció de perso-
nal s’apunta cap a aquesta direcció. 

També els responsables del portal 
de recerca de feina Infojobs han de-
tectat un augment significatiu de les 
ofertes. Segons el seu director gene-
ral, Jaume Gurt, les vacants publica-
des al portal s’han incrementat un 
30% entre el 2013 i el 2014. I a finals 
del 2015 podríem estar parlant d’un 
creixement encara més significatiu, 
ja que, fins ara, Gurt comptabilitza 
un 35% més d’ofertes.

EL CANDIDAT ENGINYER
En aquest nou panorama, el d’en-
ginyer és un perfil amb bones pers-
pectives. Hi coincideixen Martínez, 
Beltrán i Gurt. “Els enginyers tenen 
molta sortida”, afirma l’últim. “Si 
tenen una bona formació i una mica 
d’experiència, hi ha pocs candidats 
enginyers de l’àmbit industrial que 
no trobin feina, sobretot si també 
tenen un bon nivell d’anglès”, decla-
ra el consultor de Page Personnel. 
La nova situació s’ha reflectit en la 
Borsa de treball del Col·legi, gesti-
onada pel Servei d’Ocupació i Pro-
moció Professional (SOPP). Al llarg 
del 2014 s’hi van publicar un total 
de 900 ofertes de feina, xifra que va 
suposar un increment del 22,7%. 
La gerent del Col·legi, Marta Martí, 
avança que s’acaben de superar les 

Imma Martínez, mànager de la divisió 
tècnica de Hays, assegura que fa mesos 
que es nota una recuperació “bona” en 
el mercat laboral i que les empreses 
porten a terme polítiques més “àmpli-
es” de contractació. Ara, afegeix, mol-
tes companyies estan muntant equips 
i busquen noves incorporacions. En 
la mateixa línia, Alberto Beltrán, con-
sultor sènior de la divisió d’enginyers i 
tècnics de Page Personnel, apunta que 
ja es dóna la situació que els costa més 
trobar candidats que clients (empre-
ses que volen contractar una persona 
i recorren a ells perquè les ajudin en el 
procés). Segons explica, això ha tingut 
un reflex en els resultats de Page Per-
sonnel, que factura a nivells del 2008 i 
ha crescut l’últim any un 25%. Beltrán 
comenta que la tendència es nota a tot 
l’Estat espanyol, però especialment a 
Catalunya.

Les empreses 
tornen a contractar: 
busquen candidats 
qualificats amb 
capacitat per 
treballar en equip

Text Paula Mateu

Tot i que s’hi ha reflectit més tard que en altres indicadors econòmics i que l’atur 
continua essent una realitat dramàtica per a molts catalans, la recuperació es comença 
a percebre també en el mercat de treball. I un senyal inequívoc el tenim en la Borsa de 

treball del Col·legi, on l’increment d’ofertes de feina publicades ha permès recuperar les 
xifres esperançadores d’abans de la crisi.  

La Borsa de treball, 
amb més ofertes que mai 
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L’enginyer de l’àmbit 
industrial amb bona 
formació i un bon nivell 
d’anglès té moltes 
oportunitats laborals.
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ATENCIÓ PERSONALITZADA 
AL COL·LEGIAT
La gerent del Col·legi considera que 
la Borsa de treball del Col·legi ofereix 
als enginyers un valor afegit respecte 
a altres portals de selecció de perso-
nal. Segons diu, el SOPP proporciona 
un acompanyament més personalit-
zat i va més enllà de donar a conèixer 
les vacants existents. En aquest sen-
tit, els col·legiats poden demanar una 
entrevista amb les tècniques d’ocupa-
ció perquè els assessorin sobre com 
han de preparar el currículum o quina 
formació i competències els aniria bé 
tenir per aconseguir una determina-
da feina. I s’ofereixen conferències, 
tallers i activitats grupals sobre estra-
tègies per afrontar la recerca de feina 
(per exemple, sobre com fer servir Lin-
kedIn) i també formació tècnica.

María José Alzuria és una de les col-
legiades que ha acudit al SOPP en els 
darrers mesos. Com Marta Rodríguez, 
Alzuria, enginyera tècnica industrial 
especialitzada en Química Industrial, 
va deixar la feina on treballava el 2013 
i, després d’estar un any a l’atur, es va 
autoocupar en un projecte relacionat 
amb la cosmètica. Aquest any, però, ha 
decidit tornar al sector i ha començat 
a buscar feina. Per això, cap al mes de 
maig va demanar l’assessorament del 
SOPP, i, posteriorment, va assistir a 
conferències i tallers que li van reco-
manar. Tot i que abans de l’estiu ja es-
tava en recerca activa i, fins i tot, havia 
fet alguna entrevista, Alzuria reconeix 
que a partir del setembre ha vist més 
moviment en el mercat de treball. De 
fet, només en les primeres setmanes 
ja havia fet un parell més d’entrevis-
tes, una de les quals va ser per a un lloc 
d’enginyer comercial, que és el perfil al 
qual es vol orientar. “Abans feia d’en-
ginyera de projectes, però he vist que 
m’agrada més la gestió i el tracte amb 
els clients. Tinc experiència comercial, 
tot i que no sigui al sector, i puc apro-
fitar el coneixement previ que tinc de 
l’àmbit tècnic per la meva formació i 
experiència anterior”, assenyala.

ELS PERFILS MÉS DEMANATS
Precisament entre els perfils més 
demanats per les empreses hi ha el 
de tècnic comercial, segons el SOPP. 
De fet, l’11,6% de les ofertes que es 
van publicar a la Borsa de treball del 
Col·legi durant el primer trimestre 
d’aquest any buscaven un tècnic co-

1.000 ofertes de feina publicades. El 
recompte a final del mes d’octubre 
indicava que s’havien publicat a la 
Borsa 961 vacants, un 40% més que 
les aparegudes fins a aquella data el 
2014.

El SOPP atén els col·legiats i 
precol·legiats que busquen feina 
quan estan fent els primers passos 
en el mercat de treball, quan perden 
la feina que tenien o bé quan, tot i es-
tar ocupats, volen un canvi. Segons 
Irene Durany, tècnica d’aquest ser-
vei, en els últims anys ha predominat 
el primer i el segon dels casos, però 
ja comença a ser més freqüent el ter-
cer. Des del SOPP també es treballa 
amb empreses que cerquen un engi-
nyer industrial, un enginyer tècnic 
en disseny industrial o un graduat en 
enginyeria de qualsevol de les especi-
alitats del Col·legi. Rosa García, una 
altra de les tècniques del SOPP, ex-
plica que, molt sovint, es troben que 
les companyies que volen contrac-
tar necessiten assessorament sobre 
els nous graus i especialitzacions. A 

més, diu, els ajuden a fer una anàlisi 
del lloc de treball i del tipus de can-
didat que necessiten. Segons García, 
també es vigila si la remuneració és 
adequada al lloc que s’ofereix. En 
aquest sentit, destaca que el SOPP 
treballa per la dignificació de la pro-
fessió i no s’avé a publicar aquelles 
ofertes que considera que no com-
pleixen unes condicions mínimes.

A LA RECERCA D’EMPRESES
Normalment eren les mateixes em-
preses (o les consultories de selecció 
de personal que els ajudaven a cercar 
candidats) les que es posaven en con-
tacte amb el Col·legi per tal que la seva 
oferta aparegués a la Borsa de treball. 
Quan va arribar la crisi, però, aquesta 
dinàmica es va frenar i, perquè la pla-
taforma continués essent útil per als 
col·legiats, des del SOPP es va comen-
çar a fer prospecció d’empreses, és a 
dir, era el mateix Col·legi qui les ana-
va a buscar. García assegura que ara 
la truita s’ha girat i tornen a haver-hi 
empreses que prenen la iniciativa.

El de tècnic 
comercial és un 
dels perfils més 
demanats, segons 
la Borsa de treball 
del Col·legi.
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CANVI DE TENDÈNCIA! 

El motor industrial ha tornat a posar la sisena 
marxa, i des de principis del 2015 la demanda de 
perfils s’ha incrementat en més d’un 50% tant en 
l’àmbit nacional com a Catalunya.

El sector de l’automoció sempre és el primer 
indicador i el millor termòmetre de com 
evolucionaran la resta de sectors industrials, i 
és precisament en aquest on les seleccions es 
requereixen més a escala nacional. Quins perfils 
cerquen? Sobretot per als departaments de 
qualitat, producció i oficina tècnica, ja que es 
busquen eficiències i millora contínua, així com 
complir els exigents estàndards de qualitat.

En aquest cas, és molt important tenir 
una passió o experiència prèvia en el sector, 
per aportar ràpidament un valor afegit a les 
companyies del sector quan ens hi incorporem.

També el sector químic, del packaging i de 
la fabricació de maquinària industrial són els 
que sobretot a Catalunya han demanat més 
professionals per a les seves empreses durant 
aquest any. Bàsicament cerquen perfils júniors 
per fer la posada en marxa i manteniment 
de la maquinària a casa del client, i s’ofereix 
l’oportunitat als enginyers tècnics de viatjar per 
tot el món, tractar amb diferents clients i poder 
practicar idiomes, a part, evidentment, de rebre 
formació en el producte.

LA POLIVALÈNCIA DELS ENGINYERS TÈCNICS
Veient la bona notícia del canvi de tendència de 
mercat, també vull destacar el gran benefici que 
ha obtingut el perfil d’enginyer tècnic en aquests 
anys no tan positius: la polivalència.

Avui dia es busquen enginyers tècnics tant 
per fer la feina d’enginyer, compres o comercial, 
com per al departament de finances! Es valoren 
molt positivament les capacitats, actitud, esforç i 
idiomes que té per regla general el perfil tècnic.

El mercat està arrancant de nou, està pujant de 
marxa en marxa de forma accelerada... I vosaltres, 
esteu preparats per pujar al vostre projecte?

Responsable 
de l’equip d’enginyers  
i tècnics a Page Personnel 
Barcelona

Marc Castellví

EN SEGONS

El Col·legi 
ofereix cursos 
als enginyers que 
vulguin reorientar 
la carrera per 
adaptar-se a les 
noves demandes

mercial. I aquesta també va ser la ca-
tegoria més demanada el 2013 i 2014, 
quan el percentatge sobre el total 
d’ofertes encara era superior. Davant 
aquesta realitat, el Col·legi va decidir 
programar cursos per a enginyers que 
vulguin reorientar la carrera cap a 
aquest perfil. La Borsa de treball cons-
tata que les empreses també busquen 
enginyers tècnics per a les oficines 
tècniques d’instal-
lacions i de pro-
jectes mecànics, 
la producció, el 
desenvolupament 
tècnic de produc-
te, per ser cap de 
projecte i per al 
departament de 
qualitat. A més, 
després d’uns anys 
en què la deman-
da d’aquest perfil 
havia baixat molt, la direcció d’obra 
torna a situar-se entre les categories 
amb més ofertes a la Borsa de treball 
del Col·legi.

Per la seva experiència reclutant 
enginyers a Hays, Imma Martínez 
creu que les especialitats més dema-
nades són les d’electrònica, mecàni-
ca i elèctrica. I els sectors que més 
recorren a la contractació en aquest 
àmbit a Catalunya són l’automoció i 
les empreses afins, les empreses quí-
miques i farmacèutiques, i la logística 
i les exportacions. Els consultors de 
les empreses de selecció i les tècni-
ques del SOPP coincideixen que la 
indústria és la gran responsable de 

MARXAR A L’ESTRANGER?
Anar a treballar a l’estranger s’ha convertit, durant els 
anys de la crisi econòmica, en una sortida per a molts 
joves qualificats. Infermers, investigadors, i també 
enginyers, han trobat en altres països una oportunitat 
per començar a desenvolupar la carrera. I un país de 
destinació per excel·lència ha estat Alemanya. 
Conscients de les dificultats dels joves catalans i 
espanyols per trobar feina, les empreses germàniques 
venien a buscar la mà d’obra qualificada que no 
trobaven al seu mercat de treball. Però aquesta 
tendència ha anat a la baixa. La Borsa de treball del 
Col·legi, per exemple, va registrar més de 30 ofertes per 
anar a treballar a Alemanya el 2013, però l’any següent 
menys d’una desena. I el 2014, les ofertes per a 
l’estranger van caure un 40%.
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QUAN LA BORSA SONA

85%57%

 Les ofertes publicades 
a la Borsa de treball del Col·legi 

creixen un 

La demanda de perfils de 
producció s'incrementa d'un

llocs de treball oferts 
el 2014 és per a 

tècnics comercials

Increment significatiu 
de les ofertes provinents 
d’empreses de fabricació 
de maquinària 

ELS PRIMERS 
10 MESOS 
DE 2015

23% 

40%

EL 2014

45%
1 de cada 10

2013: 48 

2014: 72

llocs de treball oferts 
estan ubicats al Barcelonès 

1 de cada 3

de les ofertes consideren 
indispensable tenir 
experiència prèvia

Estranger

40%

 é

Alemanya i
Països Baixos

70%

 é

 
Cauen les ofertes
internacionals

El perfil on més s'ha 
incrementat la retribució

 entre 2013 i 2014 
és el de medi ambient, 

amb gairebé un 

Hello!

8 de cada 10
ofertes demanen 

coneixements d'anglès

un nivell alt o mitjà-alt
50%

demana
l'especialitat en Mecànica, 

la més sol·licitada

1 de cada 5
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de les empreses estan 
satisfetes o molt satisfetes 

amb la Borsa de treball
 del Col·legi

dels anuncis ofereixen 
un contracte indefinit

*Font: Informe sobre estadístiques de les ofertes de treball 2014 d'ENGINYERS BCN,
realitzat pel Servei d'Ocupació i Promoció Professional del Col·legi i presentat el setembre de 2015.
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els idiomes. Beltrán i Martínez deixen 
clar que tenir un nivell alt d’anglès i no-
cions d’un segon idioma és gairebé in-
dispensable, almenys per als joves en-
ginyers. La globalització i la necessitat 
de buscar a fora les vendes que aquí no 
s’aconseguien durant la crisi ha portat 
les empreses catalanes a estar cada cop 
més internacionalitzades. I l’anglès és 
indispensable per comunicar-se amb 
clients i proveïdors d’altres països. Per 
la mateixa raó, cada cop més empreses 
demanen que el candidat tingui dispo-
nibilitat per viatjar.

Els complements formatius i el 
coneixement d’idiomes són impor-
tants per a un enginyer. Però, segons 
el director general d’Infojobs, no són 
garantia de ser l’escollit en un procés 
de selecció. Jaume Gurt conclou que, 
cada cop més, es valoren les compe-
tències personals en funció de les 
característiques del lloc de treball. És 
llavors quan entren en joc aspectes 
com la capacitat de treballar en equip 
o l’autonomia, la capacitat de comu-
nicació, l’autoconeixement, la flexibi-
litat o si es comparteixen valors amb 
la companyia. Per això, des del SOPP, 
recomanen que el candidat posi en 
valor les seves competències ja sigui 
al currículum o a la carta de presenta-
ció. Serà un pas més en la consecució 
de l’objectiu: trobar feina.  l

la creixent demanda d’enginyers del 
sector industrial.

Malgrat aquest canvi de tendència, 
encara queda camí per recórrer en 
la reducció de l’atur i, en l’àmbit de 
l’enginyeria, els dos col·lectius que 
més preocupen són els joves acabats 
de graduar i els més grans de 40 anys. 
Pel que fa als primers, el Col·legi els 
dóna suport quan encara estan estu-
diant. Per això es fa acompanyament 
i s’imparteixen tallers a les escoles 
universitàries, uns serveis dels quals 
poden gaudir els precol·legiats. Per 
al segon col·lectiu s’ha dissenyat un 
pla d’aturats que preveu un suport 
més personalitzat i inclou activi-
tats dirigides específicament a les 
necessitats d’aquestes persones, un 
seguiment per part de les tècniques 
del SOPP i acompanyament amb un 
expert en desenvolupament profes-
sional d’enginyers. Els col·legiats 
més grans de 40 anys que estiguin en 
situació d’atur poden beneficiar-se 
d’aquest pla.

L’OPORTUNITAT DE FORMAR-SE
Per als uns i els altres, la formació és 
una via per completar el currículum 
i fer-lo més atractiu. I, molt sovint, 

estar a l’atur és un moment oportú 
per dedicar-s’hi, ja que es disposa de 
temps. Marta Rodríguez va aprofitar 
els mesos sense feina per ajustar, a 
través de la formació, el seu perfil. Ja 
havia fet algun curs sobre eficiència 
energètica i va completar el seu currí-
culum en aquest àmbit. A més a més, 
es va formar en el terreny empresarial 
perquè tenia la idea de crear un negoci. 
Tot això, segons creu, ha estat clau per 
aconseguir el seu lloc de treball actual.

Segons els consultors de selecció de 
personal, hi ha un aspecte que s’ha con-
vertit en decisiu en la tria de candidats: 

Parlar bé l’anglès 
i tenir disponibilitat 
per viatjar són 
els requisits bàsics 
que demanen 
les empreses

El Col·legi organitza tallers 
i activitats grupals 

sobre estratègies 
per afrontar la recerca 

de feina.

ORIENTAR I ASSESSORAR EL COL·LEGIAT
El SOPP és, segons la gerent del Col·legi, Marta Martí, un dels serveis més ben 
valorats pels col·legiats. Marta Rodríguez, per exemple, parla molt bé de la seva 
experiència com a usuària quan va estar a l’atur. “El Col·legi et dóna molt de 
suport”, declara. Rodríguez, que, a partir de l’assessorament i l’orientació del 
SOPP, va participar en diversos cursos i tallers organitzats pel Col·legi, valora 
molt positivament l’acollida dels seus tècnics d’ocupació i l’esforç que fan 
“perquè no només et serveixi professionalment, sinó que també t’ho passis bé, 
perquè sigui divertit”. Per la seva banda, María José Alzuria creu que, a més 
d’aprendre a moure’s per les xarxes socials, aspecte que considera que avui dia 
“és clau” a l’hora de buscar una feina, l’assessorament del SOPP l’ha ajudat a 
elaborar les cartes de motivació i els currículums. Explica, per exemple, que  
—tal com li van recomanar les tècniques del Col·legi— quan escriu qualsevol 
dels dos documents, els adequa molt a l’oferta a la qual aspira. 
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ENGINYERS BCN s’ha sumat l’estiu passat a la llista de més d’un centenar 
d’entitats, institucions i corporacions de Catalunya firmants del Manifest pel 
dret al sol. Desatent a aquesta i altres mostres d’oposició, el Consell de 
Ministres va aprovar el 9 d’octubre un Reial decret que penalitza la generació 
distribuïda i l’autoconsum d’electricitat amb tecnologies renovables. 

Impostos per aprofitar el sol

La regulació de l’autoconsum elèctric 
provoca fortes crítiques

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat

“L’autoproducció i ús directe de l’ener-
gia contribueix a reduir la dependèn-
cia energètica de l’exterior [...], incre-
menta l’eficiència energètica, millora 
la competitivitat de les empreses, crea 
ocupació i fomenta l’economia local”, 
recorda aquest manifest ciutadà a 
l’hora que destaca que es tracta d’un 
“dret cívic i un instrument clau a l’ho-
ra de fer via en el camí de la transició 
energètica cap a un sistema energètic 
basat en el 100% d’energia renovable, 
que ens permeti fer front a la realitat 
del canvi climàtic”.

Després d’aquesta exposició de 
principis, el document —i les entitats 
firmants— sol·licitaven la retirada del 
projecte de Reial decret de subminis-
trament i producció d’energia elèc-
trica amb autoconsum amb el qual el 
Govern central “pretén limitar el dret 
ciutadà a la captació, transformació i 
ús de l’energia continguda en els flu-
xos biosfèrics, especialment el proce-
dent del sol”.

Desoint el Manifest pel dret al sol 
i moltes altres veus opositores, el 9 
d’octubre el ministre José Manuel 
Soria s’encarregava d’explicar l’apro-
vació en el Consell de Ministres del 
Reial decret d’autoconsum elèctric. 
Soria va assegurar davant els mitjans 
de comunicació que l’objectiu del de-
cret és “impulsar la generació distri-
buïda [d’electricitat]” i “la utilització 
de les energies renovables”. Al mateix 
temps, el ministre explicava que el De-

30-31 TK198 Sostenibilitat.indd   30 25/11/15   14:34



Novembre-desembre 2015    Theknos 31

En una actitud no gens habitual, el 
Ministeri d’Indústria va respondre el 
juny passat les crítiques de la Unió 
Espanyola Fotovoltaica (UNEF) al 
Projecte de decret d’autoconsum amb 
la publicació d’una nota oficial en què 
afirmava que “l’autoconsumidor ha de 
contribuir als costos regulats del 
sistema de la mateixa manera que la 
resta de consumidors, tant per a les 
xarxes elèctriques com per a la resta 
de serveis del sistema”. 

I sobre el conegut “impost al sol”, 
el Ministeri afirmava que amb el 
Decret “no es creen nous càrrecs ni 
impostos, sinó que el que es pretén 
és que tots els consumidors estiguin 
en igualtat de condicions; si no ho 
fessin, estarien percebent una 
subvenció de la resta de 
consumidors, cosa que perjudicaria 
els més vulnerables, que veurien 
incrementada la seva factura per 
haver de fer front a aquests costos”.  

balanç net; de fet, amb la nova norma-
tiva els petits autoproductors no po-
den vendre ni compensar l’electricitat 
produïda en les seves instal·lacions i, si 
aporten electricitat a la xarxa general, 
ho han de fer de forma gratuïta.  l  

Alemanya té set 
vegades més 
energia solar 
que Espanya
Alemanya té instal·lades centrals i 
panells d’energia solar 
fotovoltaica que poden donar 
electricitat a 5,1 milions de 
persones (38,6 GW), segons el 
Global Market Outlook for Solar 
Power 2015-2019. A Espanya, en 
canvi, aquest tipus de tecnologia 
renovable només representa 
5 GW (1,4 milions de persones). El 
balanç de SolarPower Europe 
(nou nom de l’Associació Europea 
de la Indústria Fotovoltaica) 
indica que el Regne Unit va ser el 
mercat de més creixement en 
energia solar fotovoltaica 
d’Europa el 2014, amb 2.400 MW, 
mentre que a Espanya es van 
posar en funcionament 22 MW.

I A MÉS
cret aprovat manté els apartats [consi-
derats pels sectors crítics com “impost 
al sol”] que “obliguen les instal·lacions 
d’autoconsum a contribuir al finança-
ment de les despeses i serveis del siste-
ma en la mateixa quantia que la resta 
dels consumidors”. 

El text del Decret aprovat indica en 
concret que “els consumidors que re-
alitzin autoconsum abonaran els pe-
atges d’accés a les xarxes de transport 
i distribució com a contribució a la 
cobertura dels costos d’aquestes xar-
xes i seran abonats per l’ús real que es 
realitza d’elles, és a dir, per la potència 
contractada i l’energia mesurada en el 
punt fronterer associada a ella”.

Entre moltes altres veus crítiques, la 
Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) 
va respondre l’aprovació del Reial de-
cret afirmant que els canvis introdu-
ïts en la tramitació del projecte han 
estat simplement “cosmètics” i que el 
text definitiu no fa més que “entorpir 
el desenvolupament de l’autoconsum 
i l’ús de les energies renovables”. En 
especial, l’UNEF critica que el Decret 
mantingui els peatges per als autopro-
ductors i autoconsumidors d’electrici-
tat amb fonts renovables i no tingui en 
consideració el sistema conegut com a 

L’AUTOPRODUCTOR 
D’ENERGIA PAGARÀ ELS 
SERVEIS DEL SISTEMA 
IGUAL QUE LA RESTA 
DE CONSUMIDORS

EL MINISTERI AFIRMA QUE DEFENSA LA IGUALTAT
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Estalvi  
energètic en  
la rehabilitació 
d’edificis

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

L’envelliment del parc immobiliari ha 
posat de manifest la necessitat d’una 
normativa més exigent pel que fa als 
requeriments tèrmics dels edificis. La 
rehabilitació energètica avança a gran 
velocitat amb un sol objectiu: aplicar 
criteris d’estalvi i eficiència energèti-
ca, i aconseguir més beneficis, menys 
costos i més confort. 

El document bàsic DB-HE estalvi 
d’energia del Codi tècnic de l’edifica-
ció (CTE), aprovat recentment pel 
Govern espanyol i mitjançant el qual 
es regula la construcció d’edificis a Es-
panya, limita el consum final d’energia 
primària. Aquesta iniciativa posa de 
manifest que cal dirigir-se cap a l’apli-
cació d’estratègies per obtenir més 
beneficis i menys costos, i aconseguir 
l’esmentada eficiència energètica i 
unes condicions òptimes de confort 
per a l’usuari. Per tant, cal assegurar 
la millora del comportament tèrmic 
d’elements com són les façanes, les co-
bertes i les finestres, la millora de l’efi-
ciència de les instal·lacions tèrmiques 
i d’il·luminació, i la implementació de 
l’ús de les fonts renovables d’energia. 

EDIFICIS DE CONSUM QUASI NUL
El model energètic proposat per la 
Directiva europea 2002/91/CE d’efi-
ciència energètica, en el qual es fixa-
ven les pautes a seguir en els estats 
membres, va ser substituït pel de la 
Directiva 2010/31/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 19 de maig 
de 2010, relativa a l’eficiència energè-
tica dels edificis. El nou model és molt 
més ambiciós i suposa un enduriment 
dels requisits mínims per aconseguir, 
de cara al 2020, edificis de consum 
d’energia pràcticament nul. La trans-
cripció d’aquesta directiva, en part, es 
fa a través del CTE mitjançant el DB 
HE. L’efecte del canvi climàtic, un dels 
desafiaments més grans a què ens en-
frontem, va fer que la Unió Europea 
proposés un paquet integral de mesu-

res sobre canvi climàtic i energia, que 
preveu nous i ambiciosos objectius per 
al 2020, respecte de les xifres de 1990. 

OBJECTIU 20/20/20
L’objectiu 20/20/20 previst per a 
l’any 2020 és portar Europa cap al 
camí d’un futur sostenible: 20% de 
reducció de gasos d’efecte hiverna-
cle, 20% d’estalvi de consum ener-
gètic per major eficiència i promou-
re les energies renovables fins a un  
20%. 

Així doncs, cal fer camí i, de fet, la 
normativa actual que fa referència a 
edificis nous i grans rehabilitacions 
energètiques és molt més exigent i 
incorpora molts requisits tèrmics 
que beneficien la rehabilitació ener-
gètica. No hem d’oblidar, pel que fa 
als edificis d’habitatges, els sistemes 
d’elevació, que també formen part 
d’aquest conjunt de la rehabilitació 
energètica, de la seguretat i del con-
fort. Per tant, cal tenir en compte tot 
el que ens ha de conduir a una millo-
ra de la qualitat de vida. l 

Text Anna Carrió
Periodista

 C
hi

xo
y

 La mitgera del Ginjoler, al carrer 
d’Arimon de Barcelona, i ideada per l’equip 
tècnic de Paisatge Urbà i alumnes de 
l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja,  
fa l’espai més agradable i soluciona els 
problemes d’humitat de la finca.

Xavier de la Cruz

 Façana fotovoltaica de colors del 
MNATEC que cobreix la paret mitgera de 
l’edifici d’habitatges contigu. Amb els 
40.000 kWh que produeix a l’any es 
cobreix un 15% de la demanda elèctrica 
de l’equipament museístic.

Fe de errata 
L'autor de l'article publicat en aquesta 
secció del número 196 de THEKNOS és 
Josep M. Gebelli.
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La mida i el desenvolupament del pro-
cés, un assortiment variat i el ritme de 
treball determinen la mida de la cal-
dera i el sistema de la instal·lació. El 
principal objectiu de tota planificació 
i renovació és aconseguir la màxima 
eficiència o la millor relació cost-ren-
dibilitat. La construcció d’una nova 
fàbrica de cervesa ofereix les millors 
condicions per realitzar una plani-
ficació completa i permet adaptar 
àmpliament tots els consumidors de 
calor. En el cas d’efectuar una renova-
ció parcial de la fàbrica, la planificació 
és més complicada, encara que també 
es poden adoptar mesures adequa-
des per incrementar l’eficiència dels 
sistemes. El vapor es pot generar de 
manera que sigui suficient des d’un 
punt de vista funcional o optimitzat 
des d’un punt de vista termoeconò-
mic. En general, les solucions econò-
miques solen generar més costos de 
funcionament. Com més gran sigui 
el grau d’utilització dels consumidors 
tèrmics més rendibles seran els ele-

vats costos d’inversió dels sistemes 
amb poques pèrdues.

PRODUCCIÓ DE CALOR PER A 
PETITES FÀBRIQUES DE CERVESA 
I CERVESERIES AMB RESTAURANT
Els components essencials són: un 
generador de vapor, un dipòsit d’aigua 
d’alimentació sense pressuritzar, una 
instal·lació de tractament d’aigua, un 
equip dosificador químic i un dipòsit 
d’expansió de purga.

Aquesta inversió és més econòmica 
amb una caldera de flama invertida, 
que alimenta els consumidors de calor 
dissenyats per al vapor a alta pressió 
entre 2-6 bars. Completen la instal-
lació un mòdul de servei d’aigua WSM 
per a la desgasificació parcial i un mò-
dul de tractament d’aigua WTM per a 
la descalcificació de l’aigua addicional.

El mòdul de servei d’aigua és una 
unitat multifuncional que combina 
un dipòsit d’aigua d’alimentació, una 
unitat desgasificadora, un dosificador 
de productes químics, un dipòsit d’ex-

pansió de desguàs, un equip d’aigua 
d’alimentació de la caldera i un refri-
gerador de mostres d’aigua. Al dipòsit 
d’aigua d’alimentació es desgasifica tèr-
micament la condensació i l’aigua addi-
cional i l’aigua d’alimentació es tracten 
amb el dosificador de productes quí-
mics. L’aigua dessalada i residual es con-
dueix al dipòsit d’expansió, s’expandeix 
i es refrigera a la temperatura d’entrada 
en el conducte. Totes les funcions de re-
gulació, control i protecció es realitzen 
de forma automàtica i assistida per 
ordinador mitjançant sensors de pres-
sió i de temperatura a través d’un PLC 
amb indicador de text.

El mòdul de tractament d’aigua 
WTM funciona segons el principi 
d’intercanvi d’ions. En la seva variant 
més econòmica, el mòdul llest per a la 
connexió se subministra com a siste-
ma individual amb control de volum. 
Aquesta variant és rendible i recoma-
nable per a la típica cerveseria amb 
restaurant amb llargues pauses de 
funcionament recurrents.

En cas d’un grau d’utilització més 
gran amb funcionament paral·lel de la 
caldera de cocció i de la unitat neteja-
dora d’ampolles, es recomana a més una 
caldera de vapor més gran, un mòdul de 
tractament d’aigua WTM, en la versió 
de sistema doble per al servei continu.

PRODUCCIÓ DE CALOR 
PER A FÀBRIQUES DE CERVESA 
MITJANES I GRANS
La construcció d’una fàbrica de cervesa 
nova ofereix les millors condicions per 

Per a la producció de cervesa s’utilitzen diferents instal·lacions tècniques 
en funció de la mida de cada fàbrica, que estarà equipada amb un 
sistema de producció de calor. A causa de la propietat física del vapor 
d’aigua —que en condensar-se allibera una gran quantitat d’energia i 
manté una temperatura constant—, el vapor ha donat bons resultats i 
s’ha imposat com a element portador de calor als processos tèrmics.

Producció  
de vapor i de  
calor en fàbriques de cervesa
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generar vapor de forma optimitzada 
des d’un punt de vista termoeconòmic 
(il·lustració 1). Si tots els consumidors 
de vapor s’han dissenyat amb super-
fícies de calefacció per a una pressió 
de vapor gairebé igual en la zona d’alta 
pressió, es pot conduir la condensació 
de tots els consumidors en un mòdul 

de servei de condensació d’alta pressió 
comú. No es produeixen pèrdues de va-
por d’expansió. Les quantitats de dosi-
ficació d’aigua de remull i de productes 
químics són molt baixes i cobreixen 
només les fuites i les quantitats con-
sumides de vapor directe sense reflux 
de la condensació. Amb aquest sistema 

es pot aconseguir el màxim estalvi en 
comparació amb sistemes de conden-
sació oberts amb la mateixa estructura 
de consum.

RENOVACIÓ PARCIAL
Moltes fàbriques de cervesa renoven 
parcialment els consumidors de va-

    

Il·lustració 1: Sistema de producció de vapor de construcció nova per a fàbriques  
de cerveses mitjanes i grans amb recirculació de condensat tancada

Il·lustració 2. Sistema per a una renovació parcial i utilització d’un mòdul 
de servei de condensat d’alta pressió
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por o generadors de vapor, que per-
meten la recirculació separada de la 
condensació de baixa pressió i de la 
d’alta pressió. Hi ha diferents soluci-
ons apropiades per realitzar-ne re-
novacions parcials. En qualsevol cas, 
la condensació dels consumidors de 
baixa pressió i l’aigua d’alimentació 
addicional es poden conduir a través 
del desgasificador per a reg al mòdul 
de servei d’aigua.

Per als consumidors de vapor d’alta 
pressió s’instal·la un mòdul de servei 
de condensació d’alta pressió adaptat. 
La condensació se subministra di-
rectament a la caldera de vapor d’alta 
pressió sense pèrdues de vapor d’ex-
pansió. Aquesta solució no està con-
dicionada pel volum ni les pressions 
dels consumidors. És apropiada per 
a qualsevol desenvolupament del ser-
vei i ritme de treball sense que se’n 
redueixi la rendibilitat (il·lustració 2).

La solució més econòmica és uti-
litzar un dipòsit d’expansió per con-
duir i expandir la condensació dels 
consumidors de vapor d’alta pres-
sió (il·lustració 3). El funcionament 
paral·lel dels consumidors de baixa 
pressió és condició indispensable per 
a la conducció del vapor d’expansió 
resultant. La condensació expandida 
es condueix al dipòsit d’aigua d’ali-

mentació del mòdul de servei d’aigua. 
Quant ja no es pugui utilitzar el vapor 
d’expansió de forma contínua, es re-
duirà la rendibilitat d’aquest sistema.

BENEFICIS DE LA RECIRCULACIÓ 
DE CONDENSACIÓ TANCADA
A la taula es mostren les pèrdues dels 
sistemes de condensació oberts en 
comparació amb els sistemes tancats. 
Per a les fàbriques de cervesa amb un 
consum mitjà de 1.000 kg/h durant 8 
hores diàries i 250 dies laborables, 
s’obté un consum anual de 2.000 to-
nes de vapor a alta pressió. Els costos 
per pèrdues oscil·len entre els 6.400 
€ i els 10.680 € anuals. Una fàbrica 
de cervesa d’aquesta mida amb un 
servei de tres torns podria estalvi-
ar-se uns costos d’entre 19.200 € 
i 32.040 €. La suma de les inversions 
per al lliurament i el muntatge d’un 
mòdul de servei de condensació d’alta 
pressió és d’entre 40.000 € i 65.000 €, 
en funció de l’equipament. Per tant, 
el temps necessari per amortitzar-lo 
és d’entre 0,9 i 5 anys, depenent de  
la mida del sistema i del seu grau 
d’utilització.

També té altres avantatges, a causa 
d’un consum reduït de productes quí-
mics per al tractament d’aigua, la me-
nor quantitat d’aigua dessalada i resi-

dual, el menor grau de corrosió en el 
sistema de condensació i la prevenció 
de pèrdues addicionals en cas de fuita 
de vapor en purgadors de condensació.

CONCLUSIONS
En funció de la situació inicial, la gran-
dària i l’equipament de les fàbriques 
de cervesa es pot garantir un submi-
nistrament energètic econòmic amb 
diferents sistemes. Els costos energè-
tics creixents permeten rendibilitzar 
les inversions inicials fins i tot amb sis-
temes més petits. La tecnologia modu-
lar, que s’ha imposat durant els últims 
anys, redueix enormement el temps 
de planificació, adaptació i muntat-
ge. Tant la construcció nova com la 
modernització de les instal·lacions se 
simplifiquen al màxim. l

Il·lustració 3. Sistema per a la desgasificació parcial utilitzant un dipòsit d’expansió econòmic
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110.000  
CALDERES AL MÓN
L’any 2012 la marca LOOS es va 
convertir en l’actual Bosch, una 
empresa amb 150 anys 
d’experiència en R+D que es 
tradueixen en més de 110.000 
calderes instal·lades a tot el món.

32-35 TK198 innovacio-article tecnic.indd   35 25/11/15   14:35



INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Theknos    Novembre-desembre 201536

  

El document Dones, desigualtats de 
gènere i desenvolupament recull les 
conclusions del cicle de debats “La 
desigualtat femenina segons els indi-
cadors universals de gènere per al des-
envolupament social”, impulsat des de 
la mateixa presidència de la cambra 
durant la novena i desena legislatures 
per analitzar la situació de les dones 
catalanes en diversos àmbits. 

M. Cinta Pastor i Anna Pujol, com a 
representants de l’àmbit de l’enginye-
ria, van participar directament en el 
grup de treball dedicat a “Dona, ciència 
i tecnologia”, una sessió on es va analit-

La vicedegana del Col·legi, M. Cinta Pastor, i la presidenta de la Comissió 
Funcionem Junts, Anna Pujol, van assistir el mes de setembre a la 
presentació del document Dones, desigualtats de gènere i 
desenvolupament al Parlament de Catalunya, un acte presidit per Núria 
de Gispert, llavors presidenta de la institució.

zar la situació de les dones en el món de 
la ciència i la tecnologia, tant en l’àmbit 
educatiu com en el món professional.

Durant la presentació del docu-
ment Dones, desigualtats de gènere i 
desenvolupament, de Gispert va anun-

ciar que lliuraria les conclusions al 
seu successor “perquè les tinguin en 
compte durant la propera legislatu-
ra”. Amb aquest acte, va dir, es tanca 
un cicle obert fa cinc anys per “tren-
car el sostre de vidre amb què topen 
els intents d’aconseguir la paritat i la 
igualtat de drets entre dones i homes”. 
Així mateix es va felicitar pel fet que en 
aquesta legislatura s’hagués aprovat  
la Llei d’igualtat, s’hagués consolidat 
la celebració institucional participati-
va del Dia de la Dona i s’hagués superat 
el llindar del 40% de diputades.

UNA FEINA TRANSVERSAL
A l’acte també hi van intervenir Mar-
ta Ribas, que en la desena legislatura 
va presidir la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, i Anna Mercadé, direc-
tora de l’Observatori Dona, Empresa 
i Economia, de la Cambra de Comerç 
de Barcelona. Ribas va destacar que 
“moltes de les conclusions que recull 
el document ja han quedat recollides 
a la Llei d’igualtat”, però ha reconegut 
que “encara hi ha temes pendents”, 
mentre que Mercadé, que va presen-
tar-ne les conclusions, va assegurar 
que evidencien que “els temes de 
gènere són transversals en tots els 
àmbits de la societat” i “han d’estar a 
totes les agendes polítiques”.  l

A la sessió de treball “Dona, ciència i tecnologia”, M. Cinta Pastor, vicedegana del 
Col·legi, i Anna Pujol, presidenta de la Comissió Funcionem Junts, van partipar 
com a representants de l’àmbit de l’enginyeria. Durant la sessió, totes les 
assistents, incloses les dues col·legiades, van fer una breu anàlisi de la situació 
actual i del futur de les dones tecnològiques, i van fer constar la minoria de dones 
en aquest sector, la discriminació subtil a l’hora de contractar dones científiques i 
tecnològiques o el desconeixement i manca d’informació de carreres tècniques.

Tanmateix, de la reunió en van sorgir propostes molt interessants, com les de 
realitzar activitats de mentoria a noies universitàries, fer xerrades a les escoles i 
instituts a dones tècniques o aplicar la recentment aprovada Llei d’igualtat de 
gènere. Es va remarcar que cal fer un seguiment exhaustiu d’aquestes propostes.

DISCRIMINACIÓ SUBTIL  
EN EL MÓN TECNOLÒGIC

EL DOCUMENT RECULL 
LES CONCLUSIONS 
SOBRE LA SITUACIÓ 
DE LA DONA EN 
DIFERENTS ÀMBITS 
PROFESSIONALS

Dues col·legiades al Parlament de Catalunya
PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT DONES, DESIGUALTATS DE GÈNERE I DESENVOLUPAMENT

Pa
rla

m
en

t d
e 

Ca
ta

lu
ny

a L’equip de participants 
en el cicle de debats 
sobre la desigualtat 

femenina, format per 
professionals de 
diversos àmbits.
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Si un enginyer té subscrita una 
ARCP individual fins al 2014 i l’any 
2015 canvia a l’ARCP d’ENGINYERS 
BCN, quedarà cobert per aquesta 
última respecte a tots els treballs 
professionals que va fer anteriorment, 
sempre que: a) la reclamació la 
rebi un cop tingui vigent l’ARCP 
d’ENGINYERS BCN, i b) el treball 
estigui sotmès a control col·legial 
en aquells supòsits establerts en el 
condicionat (el control es podrà fer 
en qualsevol moment anterior a la 
recepció de la reclamació). 

EXEMPLE DE  
RETROACTIVITAT IL·LIMITADA 

  DELIMITACIÓ TEMPORAL 
L’assegurança de responsabilitat 
civil professional (ARCP) subscri-
ta per ENGINYERS BCN està ba-
sada en una clàusula de reclamació 
(claims made) i amb un termini de 
retroactivitat il·limitada, de forma 
que s’aconsegueix una cobertura 
molt més extensa i actualitzada.

La clàusula claims made cobreix 
les reclamacions que l’enginyer rebi 
per primera vegada durant la vigència 
de l’ARCP. L’enginyer tindrà l’ARCP en 
vigència sempre que satisfaci la prima 
anual corresponent, o bé que es trobi 

En números anteriors, hem comprovat que el risc objecte de cobertura 
de l’assegurança de responsabilitat civil professional estava delimitat 
des de la perspectiva material de l’activitat d’enginyer tècnic industrial. 
Però, com veurem a continuació, també cal tenir present la delimitació 
temporal i geogràfica de la cobertura. 

degudament adscrit en el grup especial 
per a col·legiats que finalitzin l’activitat 
d’enginyer per defunció, per jubilació o 
qualsevol altre motiu, definitiu o tem-
poral.  Per tant, l’asseguradora tindrà 
en compte, per a la cobertura del si-
nistre, que l’enginyer hagi satisfet la 
prima l’any en què ha rebut la recla-
mació derivada del sinistre, no que 
l’enginyer hagi satisfet la prima anual 
l’any en què va fer el treball professio-
nal que ha ocasionat el sinistre.

Amb la retroactivitat il·limitada 
l’ARCP cobreix les reclamacions que 

L’assegurança de responsabilitat civil professional (V): 
la tranquil·litat de tenir l’assegurança sempre vigent 

L’any 2015, un enginyer redacta un projecte d’obres d’edificació, paga la 
prima anual d’aquell any i efectua el preceptiu control col·legial. Si l’any 2016 
l’enginyer paga la prima anual, quedarà cobert en cas que rebi una reclamació 
en aquell any. En canvi, si l’any 2017 l’enginyer no paga la prima o es dóna de 
baixa de l’ARCP i rep una reclamació aquell any, en aquest cas no quedarà 
cobert, ja que està rebent una reclamació sense tenir vigent l’ARCP.       

ENGINYERS BCN recomana que l’enginyer tingui l’ARCP vigent en tot 
moment, atès que la responsabilitat civil professional de l’enginyer es 
perllonga en el temps, tal com es va explicar en un article publicat a la revista 
THEKNOS núm. 162, d’abril de 2012 (pàg. 38 i 39).  

EXEMPLE DE CLÀUSULA DE RECLAMACIÓ (CLAIMS MADE)

Jordi Barril, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi

rebi l’enginyer per primera vegada 
durant la vigència de l’ARCP de fets 
o treballs realitzats amb anterioritat 
a la vigència de l’ARCP, sempre que 
no quedin emparades sota una altra 
cobertura d’assegurança subscrita per 
l’enginyer.

DELIMITACIÓ GEOGRÀFICA 
L’ARCP d’ENGINYERS BCN s’estén 
a les responsabilitats derivades de 
danys esdevinguts a tot el món, excep-
te als EUA i el Canadà. Aquesta garan-
tia afavoreix que l’enginyer col·legiat 
es plantegi internacionalitzar la seva 
activitat professional posant l’horitzó 
més enllà de la Unió 
Europea.  l
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L’excedència voluntària és un perí-
ode en el qual el treballador pot de-
manar a l’empresa la suspensió del 
contracte de treball. L’empresa no té 
l’obligació de retribuir ni de cotitzar 
per al treballador i, al mateix temps, 
el treballador no té l’obligació d’ocu-

L’excedència voluntària permet al treballador suspendre el contracte 
laboral per un temps determinat durant el qual no rebrà cap retribució 
per part del contractant. L’empresa tampoc té l’obligació, en aquest 
període de temps, de cotitzar per al treballador. Ara bé, aquest dret del 
contractat també té unes limitacions i un procediment que cal complir. 

Què suposa per al treballador 
i per a l’empresa l’excedència voluntària?

par el seu lloc de treball. Com que 
és voluntària, el treballador la pot 
sol·licitar per qualsevol motiu, sense 
que hagi de motivar la decisió, sem-
pre que no es transgredeixi la bona 
fe contractual (per exemple, hi ha 
transgressió si al contracte hi ha una 
clàusula de no competència i el treba-
llador en excedència vol treballar per 
a la competència).

Les excedències voluntàries poden 
durar entre quatre mesos i cinc anys. 
Així mateix, s’haurà d’estar atent al 
que prescrigui el conveni col·lectiu 
aplicable al contracte laboral.

COM SOL·LICITAR-LA
Amb relació a com s’ha de sol·licitar 
l’excedència, val a dir que cal comuni-
car-ho per escrit, indicant-hi les dates 
exactes entre les quals es vol gaudir 
de l’excedència. Encara que legal-
ment no existeix un termini de pre-
avís obligatori, és aconsellable donar 
un termini lògic i suficient per tal que 
l’empresa estudiï la sol·licitud, s’orga-
nitzi i pugui contestar la petició. Un 
cop rebuda la sol·licitud, l’empresa 
ha de contestar per escrit aprovant o 

denegant la petició. Normalment les 
empreses liquiden al treballador per 
les vacances pendents i les pagues 
extres per si finalment el treballador 
no torna a l’empresa. Cal dir que el 
temps en el qual s’està d’excedència 
no compta per al còmput d’antigui-
tat a l’empresa. Així doncs, no es perd 
l’antiguitat anterior a l’excedència i 
seguirà corrent a partir del reingrés.

L’excedència no implica un dret a 
la reserva de lloc de treball. És a dir, 
que quan s’acabi no es té dret a tornar 
al mateix lloc que el treballador ocu-
pava abans. Es té únicament un dret 
a tornar a l’empresa només si existeix 
un lloc i aquest lloc és igual al que es 
tenia abans de l’excedència o d’una 
categoria similar.

EL RETORN AL LLOC DE TREBALL
El treballador no pot demanar el 
reingrés abans que es compleixi el 
temps sol·licitat d’excedència i, so-
bretot, si no ha passat el temps mínim 
de quatre mesos. Fins que no finalitzi 
l’excedència no es té dret a tornar a 
l’empresa. Ara bé, es pot pactar la fi-
nalització de l’excedència.  l

Trobareu les consultes més 
freqüents que rep el Servei 
d’Assessorament Jurídic 
d’ENGINYERS BCN a 
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

• Pot durar entre 4 mesos i 5 anys.
• S’ha de sol·licitar a l’empresa per 

escrit i no cal expressar el motiu.
• Està subjecta al que prescriu el 

conveni aplicable al contracte 
laboral.

• El temps d’excedència no compta 
per al còmput d’antiguitat.

• No implica un dret a la reserva de 
lloc de treball, però sí a tornar a 
l’empresa si existeix un lloc igual o 
de categoria similar al que es tenia.

• Fins que no finalitza l’excedència no 
es té dret a tornar a l’empresa.

EXCEDÈNCIA 
VOLUNTÀRIA

Què ens fa diferents ?

* Prima mitjana per a l’any 2015 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 
anys, fills de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que tenen contractada l’assegurança A-S Total (modalitat 
amb franquícia) i els progenitors l’assegurança d’Indemnització per Hospitalització, als quals s’apliquen les 
promocions vigents (vàlides per a altes realitzades abans del 17 de desembre de 2015).

• Quadre mèdic amb centres de renom que inclou els equips 
mèdics de prestigi que hi treballen.

•	Cobertura de pròtesis que inclou totes les pròtesis 
 d’implantació interna i preveu les que puguin aparèixer com a 

resultat dels avenços científics i tecnològics.

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona
T. 93 414 36 00
www.mgc.es  |  mgc@mgc.es

informa’t - 93 414 36 00 | www.mgc.es
des de 37,78 € al mes *
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Les necessitats de millora en efici-
ència energètica i per maximitzar 
la seguretat en les instal·lacions es-
tan fent evolucionar les tècniques 
constructives amb noves tecnolo-
gies i sistemes que inclouen cada 
cop més components domòtics, que 
ajuden a gestionar intel·ligentment 
els edificis.

SEGURETAT I HIGIENE 
Aquests elements de domòtica i 
immòtica normalment són utilit-
zats cada vegada més en projectes 
residencials i col·lectius, però són 
encara pocs els encaminats a millo-

rar l’eficiència en l’ús de l’aigua. No 
obstant això, la cambra de bany no 
ha de romandre al marge d’aquests 
tipus de dispositius, tant per neces-
sitat de seguretat i higiene com per 
control energètic, ja que normal-
ment és on es produeix el principal 
consum d’aigua. 

El Grup Presto Ibérica té present 
la importància de la domòtica en la 
nova construcció i en les seves utili-
tats per al control i el confort en les 
instal·lacions d’aigua: permet més 
comoditat i seguretat, a més d’una 
comunicació constant, per obtenir 
l’estalvi i control total de la instal-
lació. Recentment ha llançat al mer-
cat Presto SM@RT-TAP, un sistema 
domòtic amb màxim confort i con-
trol per a instal·lacions col·lectives 

Més informació: www.prestoiberica.com

o unitàries que aglutina facilitat d’ús 
amb imatge avantguardista. SM@
RT-TAP permet, si es desitja, un con-
trol total d’ús, des de la parametrit-
zació personalitzada de cada unitat 
fins al control i programació a dis-
tància. Aquest control també aporta 
avantatges en matèria de seguretat 
i higiene, ja que permet programar 
temps màxims d’ús, desinfeccions de 
legionel·la, etc. 

Aquestes aixetes per a espais de 
lavabo i dutxa presenten una panta-
lla amb sistema tàctil amb l’última 
tecnologia electrònica apta per ser 
usada en entorns d’aigua i assegura 
un funcionament perfecte. Disposa 
d’un sistema de pulsació mitjan-
çant “toc”. SM@RT-TAP presenta 
tots els components integrats a les 
aixetes, amb un manteniment sen-
zill mitjançant mòduls: aixeta - mò-
dul electrònic - módul hidràulic. 
Aquesta tecnologia permet a l’usu-
ari interactuar amb una aixeta per 
maximitzar-ne el control i confort i 
adequar-lo a les necessitats senso-
rials de cada moment. l

Sistema domòtic SM@RT-TAP: 
confort i control energètic

Text Gustavo Diez
Cap de projectes
Grup Presto Ibérica

Els dispositius 
domòtics faciliten el 
control energètic de 
la cambra de bany.

Presto SM@RT-TAP 
combina facilitat 
d’ús amb un disseny 
avantguardista.

Què ens fa diferents ?

* Prima mitjana per a l’any 2015 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 
anys, fills de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que tenen contractada l’assegurança A-S Total (modalitat 
amb franquícia) i els progenitors l’assegurança d’Indemnització per Hospitalització, als quals s’apliquen les 
promocions vigents (vàlides per a altes realitzades abans del 17 de desembre de 2015).

• Quadre mèdic amb centres de renom que inclou els equips 
mèdics de prestigi que hi treballen.

•	Cobertura de pròtesis que inclou totes les pròtesis 
 d’implantació interna i preveu les que puguin aparèixer com a 

resultat dels avenços científics i tecnològics.

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona
T. 93 414 36 00
www.mgc.es  |  mgc@mgc.es

informa’t - 93 414 36 00 | www.mgc.es
des de 37,78 € al mes *
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EMPRESA

  El mètode 
artesanal és 
present en la 
producció 
d’aquesta pasta 
centenària.

Els orígens fideuers dels Sanmartí da-
ten de fa més de 300 anys. El 1700 Isi-
dre Sanmartí ja experimentava amb 
un producte alimentari de consum 
immediat elaborat amb farina i aigua 
calenta. Aquesta pasta, convertida en 
fils i convenientment assecada, esde-
venia inalterable i, bullida, era nova-
ment apta per al consum. 

Ha plogut molt des de llavors, però 
els Sanmartí continuen sent fideuers, 
amb la tradició que donen tres segles 
d’història. El 1856 van industrialitzar 
els fideus amb la posada en marxa 
d’una petita fàbrica que continua ac-
tiva, fruit d’una filosofia empresarial 
realment singular en què pesa extra-

ordinàriament el gust per la tradició 
i l’artesania de Carles Sanmartí, vui-
tena generació de fideuers i gerent de 
l’empresa des de fa 17 anys. 

PRODUCCIÓ TRADICIONAL
“Entrar aquí és entrar en el passat!”, 
exclama Sanmartí, satisfet de mante-
nir en funcionament una empresa on 
l’aprofitament de l’espai és màxim, 
i que ha anat evolucionant en unes 
dependències centenàries. Tot remet 
a temps pretèrits —la fusteria, la ma-
quinària i el mobiliari—, i tot està en 
perfecte estat de funcionament. “Tre-
ballem igual que ho fèiem fa un munt 
d’anys, fent servir exclusivament 
sèmola de blat dur i aigua calenta de 
Caldes osmotitzada”. 

L’elaboració comença a la pastado-
ra, una venerable màquina fabricada 
a Barcelona fa setanta anys, que pasta 
la sèmola i l’aigua en un vis sens fi, i 
empeny la massa calenta cap a la file-
ra o motlle, on s’extrudeix. “Hem anat 
adaptant la màquina a la normativa, 
canviant el material d’algunes peces 
per acer inoxidable. Està tecnològica-
ment obsoleta, però funciona perfec-
tament. Per què canviar-la?”. Un cop 
conformada, la pasta s’asseca 48 ho-
res en armaris de fusta, en una sala a 
temperatura constant de 30º i humi-
tat controlada. Novament es recorre 
a mètodes primitius però eficaços per 

a la feina: els dies més secs, una olla 
d’aigua bullint humidifica l’ambient i 
assegura un assecat a la velocitat òp-
tima. “El procés d’assecat als armaris 
és una de les claus per aconseguir una 
pasta de qualitat. La manca d’humi-
tat esventa la pasta i genera esquer-
des invisibles, que fan que la pasta es 
trenqui en bullir-la.” 

  

 

AMB L’ARRIBADA DE 
LA NOVENA GENERACIÓ, 
L’EMPRESA FA LES 
PRIMERES PASSES CAP 
AL MERCAT EXTERIOR

Hi ha vida empresarial més enllà de l’obsessió per la productivitat. 
Almenys això sembla després d’una visita a Pastes Sanmartí, una 
empresa familiar, artesana per vocació, que es mou empesa per una 
profunda fe en el seu producte: la pasta sense ou. 

 
Fideus d’una altra època

Pastes Sanmartí, SL

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat
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GENERACIÓ RERE GENERACIÓ 
Eulàlia Rifé, vídua de Josep Sanmartí 
i mare de l’actual gerent, va ser qui va 
donar una empenta decisiva a l’empre-
sa quan va fer-se’n càrrec a mitjan segle 
xx. Va començar a vendre a Espanya, va 
ser pionera en l’ús d’envasatge de plàs-
tic, va comprar maquinària i va conver-
tir l’empresa en competitiva fins ben 
entrada la dècada dels 70. El 1998, des-
prés d’una etapa d’estancament que 
en feia perillar la continuïtat, Carles 
Sanmartí va heretar el negoci i va deci-
dir posar-lo novament en solfa. “Vam 
estudiar el mercat –explica– i davant 
l’evident impossibilitat de competir 
amb els grans fabricants vam decidir 
potenciar el caràcter artesanal del pro-
ducte. Vam mantenir el personal, que 
va decidir implicar-se en aquesta nova 
etapa, vam eliminar alguns vicis adqui-

rits en la producció i vam optimitzar la 
feina sense perdre ni un bri de l’esperit 
artesanal que ens caracteritzava. Tots 
vam ficar-hi el coll; jo vaig treure’m 
l’americana i la corbata i vaig posar-me 
els texans. L’empresa penjava d’un fil 
i durant uns anys vaig dur a terme un 
intens treball de camp: recuperar el 
contacte amb els clients, servir merca-
deria... Entre tots ens en vam sortir: en 
sis anys vam doblar la producció.” 

L’arribada de la crisi va forçar a redu-
ir els marges i els números van tenir un 
retrocés, però l’arribada de la novena 
generació de fideuers (Berta Sanmar-
tí es va incorporar al negoci el 2011) 
ha donat una nova empenta mirant al 
mercat exterior: tot i que el gruix de la 
producció continua quedant-se a Ca-
talunya, un 20% d’aquestes pastes 
històriques viatgen per ser bullides a 
l’estranger.  

PROMOCIONAR-SE AMB ENGINY
Posar-se al capdavant d’un negoci amb 
tanta història suposa una gran res-
ponsabilitat. Sanmartí, conscient que 
els recursos disponibles per donar-se 
a conèixer són molt limitats, ha fet 
servir totes les eines al seu abast per 
promocionar el producte. L’antiguitat 
i la singularitat han estat darrerament 
un actiu explotat eficaçment: cada any 
visiten 3.000 persones la fàbrica, que 
disposa d’una petita botiga. Diverses 
televisions nacionals i internacionals 
han passat per Caldes a visitar aquest 
insòlit museu productiu que forma 
part de la xarxa Indústria Viva, en què 
les empreses mostren els processos 
productius amb finalitats educatives, i 
que ha integrat com a part del negoci 
les visites turístiques. l

A Pastes Sanmartí coneixen les 
preferències del públic i ajusten el 
producte al mercat. El macarró és, 
amb escreix, la pasta preferida, i se 
n’elabora deu vegades més que 
qualsevol altre producte. El galet 
de Nadal té un consum bàsicament 
estacional, i la producció se centra 
entre l’octubre i el desembre, amb 
permís del galet gegant (anomenat 
balena ), un nouvingut que any rere 
any guanya protagonisme. 

En l’apartat de pasta més 
estrictament vintage, hi trobem els 
fideus enroscats, antigament molt 
populars i ara gairebé desapareguts 
dels comerços: uns flocs de fideus 
sense tallar, que cal trencar amb la 
mà abans de posar-los a bullir. Per 
als amants de la pasta nostrada, 
Sanmartí ofereix els cordons, que 
és com s’anomenaven els 
espaguetis abans que la força del 
producte transalpí imposés la 
denominació italiana.

CADA PASTA TÉ  
EL SEU PÚBLIC

Empresa dedicada a la fabricació 
i comercialització de pasta 
alimentària. 

Any de fundació: 1700 (i inici de 
l’activitat comercial el 1856)
Treballadors: 7

Plaça de l’Església, 8 
08140 Caldes de Montbui 
Tel. 938 65 01 96
www.pastes-sanmarti.com
info@pastes-sanmarti.com

PASTES SANMARTÍ, SL 

 L’empresa 
continua produint 
en la mateixa 
petita fàbrica del 
1856, al casc antic 
de Caldes de 
Montbui, i amb 
una màquina 
pastadora de fa  
70 anys.
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NOVA INDUSTRIALITZACIÓ

www.calvalls.com
Tot i tractar-se d’un lloc web 
esquemàtic i gràficament auster, 
informa del producte i l’esperit 
d’aquesta empresa pionera en el 
cultiu ecològic i de proximitat.

www.ccpae.org
El Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) és 
l’autoritat de control de Catalu-
nya, i audita i certifica els 
productes agroalimentaris 
ecològics de casa nostra.

Reportatge al suplement 
L’Econòmic
Publicat el febrer de 2013 i centrat 
en el llançament dels refrescs 
gasificats Búbulus. El podeu llegir a: 
www.elpuntavui.cat/article/4-
economia/18-econmia/619768

PER SABER-NE 
MÉS

Avui en dia els aliments 
ecològics i de proximitat 
tenen una popularitat i ac-
ceptació creixents, però fa 
36 anys, quan Manel Valls 
va decidir apostar pel con-
reu de verdura ecològica, el 
panorama era ben diferent. 
La dificultat que suposa-
va comercialitzar aquest 
producte llavors poc cone-
gut va afavorir la transfor-
mació dels excedents en 
conserves, i aquest va ser 
el germen de l’actual Cal 
Valls, una productora de 
conserves i sucs amb certi-

ficació ecològica que dóna 
feina a 50 treballadors. 

Recentment, Cal Valls 
ha fet un pas més per opti-
mitzar el procés d’elabora-
ció de conserves durant la 
campanya, imprescindible 
per mantenir el gust i les 
propietats nutritives del 
producte fresc. Després 
de cinc anys d’inversions 
s’ha culminat el trasllat a 
les noves instal·lacions de 
Vilanova de Bellpuig (Pla 
d’Urgell), que disposen de 
dues línies de producció en 
paral·lel.  l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Producte fresc en conserva

CAL VALLS, ALIMENTS ECOLÒGICS I NATURALS

La dificultat per vendre la 
verdura ecològica fresca va 
empényer l’empresa a fer-ne 
conserves. S’elaboren  durant 
la campanya del producte.
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PUBLIREPORTATGE

  

SIGMA és una solució integral per a la 
gestió, manteniment, inventari i tele-
control de recursos municipals i em-
presarials, d’enllumenat públic, edifi-
cis, fonts ornamentals i altres elements 
urbans i industrials; elecomandament, 
telemonitorització i telecontrol per 
al control de components perifèrics, 
configuració d’enceses i apagades auto-
màtiques, bloqueig manual mitjançant 
Çordres directes i avís via correu elec-
trònic d’alarmes al personal pertinent.

INCLOU, A GRANS TRETS,  
ELS MÒDULS SEGÜENTS:

1 INTEGRACIÓ TELÈFON CIUTADÀ. 
Es registra el temps de resposta i 

hi ha un històric d’avisos, comprova-
ció d’avisos i cerca directa. 

2 GESTIÓ DE FLOTES. Arc GIS 
Tracking Analyst de Esri permet 

la càrrega de dades des de 
qualsevol format comer-
cial d’informació geogrà-
fica o transformar-les des 
de fitxers de text amb co-
ordenades (a la imatge). 
Aquesta eina també pot 
dissenyar rutes, compro-
var-les i posicionar-les en 
temps real.

3 MAPES LUMÍNICS. 
Càrrega de mapes lu-

mínics, importació directa 
des de fitxer aportat per 
luxòmetre o des de fitxer 
KMZ. Mapes de contami-
nació, zones d’afecció, sim-
bologia personalitzada.

4 QUALITAT DEL SERVEI. Els parà-
metres per al control de la qualitat 

del servei ofert es poden personalitzar 
per a cada lloc, amb informes a mida.

5 FACTURACIÓ. Amb l’històric de ta-
rifes, es pot controlar el cost de cada 

període tarifari i l’evolució dels costos.

6TELEMESURA. Pot supervisar en 
temps real tots els paràmetres 

elèctrics, com la tensió, la intensitat, 
el factor de potència, la potència acti-
va, la potència reactiva, el consum ac-
tiu i reactiu o el registre de dades fins 
a dos analitzadors, així com realitzar 
gràfics i històrics per a seguiment i pa-
rametritzar sensors.

7 GESTOR ENERGÈTIC. Pot mostrar 
un resum de tot el sistema per a un 

determinat període de temps. S’hi mos-
tra la informació de consum d’energia 

Més informació: www.imesapi.es

activa per cada centre de comanda-
ment en aquest període i el sumatori 
de l’energia activa de tot el sistema. Es 
poden realitzar gràfics d’evolució de 
consums i previsió de consums. 

8MANTENIMENT PREVENTIU. In-
clou les actuacions a realitzar i la 

seva periodicitat, control de personal 
i material utilitzat, verificació dels 
treballs realitzats i el seu checkbox. 
Creació automàtica de parts des del 
sistema segons el període.

9 MANTENIMENT CORRECTIU. Re-
gistre d’incidències segons l’ori-

gen de l’avís, seguiment de l’estat de la 
incidència...

10FITXA CENTRE DE COMAN-
DAMENT. Fitxa completa 

d’elements, informació tècnica le-
gal, registre d’aparells de coman-

dament i protecció, ordres, 
alarmes i manteniment.

11INVENTARI, amb una  
gestió integral i es-

tructurada de tots els  
elements.

12 ANÀLISI ESPACIAL, 
amb una capacitat 

de realitzar anàlisis i re-
presentar les dades gràfica-
ment. l

SIGMA: control i gestió de sistemes 
energètics i enllumenat públic

L’Arc GIS Traking analyst  
de Esri mostra en pantalla  
els punts de llum (punts blaus). 
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Engineers providing  
aid work

SERGI ALBET
Col·legiat 14.416
Enginyer i 
consultor digital
@sergialbet

Engineering students from 
the Technology Institute of 
the University of Technion 
(Israel) have helped to make 
Aid Projects for the most 
disadvantaged a reality. 
Many of these projects are 
promoted by “Engineers 
without Frontiers”. One of 
these is in Skala, a village in 
the north of Ethiopia where 
a storage system has been 
installed that can supply 
water to the 600 students of 

the village school. The main 
challenge of this project was 
finding the way to store the 
rainwater in tanks and then 
channel it to the school. 
Achieving this goal has 
required two years of work 
and the participation of 15 
students from Technion.

The “Entrepreneur Foundation”, 
success in business 
Business teaching is coming to the fore at the Industrial Technol-
ogy Research Institute of Beijing University thanks to the 
“Entrepreneur Foundation”. This foundation has designed courses 
where students learn the values of business by developing real 
projects under the supervision of professionals in the field. 

  3.ENTREPRENEURSHIP

2.INDUSTRY

Source: Technion-Israel 
Institute of Technology
www.technion.ac.il/en 

Source: UPMC
www.upmc.fr/fr/recherche/
modelisation_ingenierie/
seminaire_isir_baxter.html

The new 
generation  
of robots
At present it takes engineers three 
months of full-time work to 
programme one minute of action 
for an assembly-line robot. The 
company Rethink Robotics has 
managed to create a new 
generation of “easy to 
programme” robots. They consist 
of two articulated arms and the 
ability to express their 
understanding of the action with a 
screen on their heads. One version 
of these robots was developed at 
the School of Engineering of Pierre 
and Marie Curie University 
(UPMC).

Source: Beijing University 
http://ostd.pku.edu.cn

1.SOLIDARITY
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It is well-known that solar cells 
become less efficient as their working 
temperature rises. To counter this 
problem, the engineers at Stanford 
University have developed a 
transparent coating that lowers the 
temperature in which the cells work, 
even in full sunlight.
The invention works by dispersing the 
heat generated by the solar cell in the 
sunlight and cooling it so that it can 
continue to convert photons into 
electricity. The solution is based on a 
thin layer of silica material built into 
the upper part of a traditional solar 
cell. The transparent material allows 

the sunlight to pass through, but 
captures and emits the heat radiation 
of infra-red rays out of the cell.
The results of the experiments 
performed report an increase in 
energy efficiency of a normal 
crystalline silicon solar cell. The 
increase would be around 1 per cent, 
which might seem insignificant, but 
which is in fact very important in 
terms of energy.  

A coating to increase the efficiency  
of solar cells

4.RESEARCH 

Source: Stanford University
http://news.stanford.edu/
news/2015/september/thermal-
overlay-solar-092115.html

1. ELS ENGINYERS SENSE 
FRONTERES de l’Institut de 
Tecnologia de la Universitat de 
Technion (Israel) han fet realitat un 
dels seus somnis. Amb l’esforç i 
solidaritat han aconseguit construir 
un sistema d’emmagatzematge 
d’aigua per a una escola a Skala, un 
poble al nord d’Etiòpia. Després de 
dos anys de feina intensiva i la 
participació de quinze estudiants de 
Technion el sistema ja està en 
funcionament.

2. ACTUALMENT, PER 
PROGRAMAR UN MINUT d’acció 
d’un robot de fabricació es 
necessiten tres mesos d’enginyers a 
temps complet. La companyia 
Rethink Robotics ha aconseguit 
crear una nova generació de robots 
“fàcils” de programar. Una versió 
d’aquests robots es va 
desenvolupar a l’Escola 
d’Enginyeria de la UPMC (París). 

3. L’ENSENYAMENT 
EMPRESARIAL va agafant 
protagonisme a l’Institut de 
Recerca de Tecnologia Industrial de 
la Universitat de Pequín gràcies a la 
Fundació Emprenedoria. Aquesta 
fundació ha dissenyat cursos on els 
estudiants aprenen els valors 
empresarials mitjançant el 
desenvolupament de projectes 
reals supervisats per professionals 
en la matèria.

4. ENGINYERS DE LA 
UNIVERSITAT DE STANFORD 
(EUA) han inventat un recobriment 
transparent per augmentar el 
rendiment de les cèl·lules solars. 
Aquest recobriment està fabricat 
amb un material de sílice fi modelat 
en la part superior de la cèl·lula. 
Aquest material deixa passar la llum 
solar a més de captar i emetre la 
radiació tèrmica dels rajos infrarojos 
fora de l’abast de la cèl·lula. 

5. ELS NANOTUBS DE CARBONI 
són estructures tubulars de 
diàmetre igual a la grandària d’un 
nanòmetre. D’acord amb el 
Dr. Michael De Voler, professor del 
Departament d’Enginyeria de la 
Universitat de Cambrigde (Regne 
Unit), la utilització d’aquest 
material en aplicacions 
tecnològiques ja és una realitat. 
S’aplica, entre d’altres, per a la 
filtració d’aigua, com a elèctrodes 
en bateries i condensadors o en la 
fabricació de raquetes de tennis.

   .CAT 

Carbon nanotubes are pipe-like 
structures measuring one nanometre 
in diameter. Their properties include 
greater thermal conductivity than 
diamonds, more resistance than 
steel and better electrical 
conductivity than copper. According 
to Dr. Michael De Voler, professor of 
the Engineering Department at the 
University of Cambridge, this 

material is already being used in 
technological applications. It is being 
used in water filters, battery 
electrodes and capacitors, and in the 
manufacture of tennis racquets, 
among other uses.

Carbon nanotubes: The future  
of technological applications 

5. TECHNOLOGY 

Source:University of Cambridge 
www.eng.cam.ac.uk/news/
carbon-nanotubes-find-real-
world-applications
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ESTIGUES AL DIA

SPOTTER.BIKE •  Seguretat viària

APP

BB ENERGY GROUP
Gandula solar

PRODUCTES

Spotter.Bike és una aplicació mòbil (disponible per a iOS i 
Android) pensada per evitar els accidents on es veuen invo-
lucrats els ciclistes. L’aplicació permet avisar de la presència 
de bicicletes a través d’alertes acústiques, de manera que el 
conductor del vehicle es pugui anticipar fàcilment a qualse-
vol maniobra, sobretot en zones on la visibilitat és reduïda.

L’usuari s’hi pot registrar en mode bicicleta per alertar els 
usuaris d’automòbils de la seva ubicació, o en mode cotxe 
per localitzar els ciclistes al mapa. www.spotter.bike 

FRUITLEATHER
Reciclatge 
d’aliments
Un col·lectiu de dissenyadors de 
Rotterdam crean un projecte per 
donar solució a un dels problemes 
socials més grans de la ciutat: els 
residus d’aliments. En un sol dia, 
es desaprofi ten 3.500 quilos de 
fruita i verdura en un dels mercats 
de Rotterdam. 

Aquest col·lectiu recicla el 
menjar abans que es llenci a la 
brossa i crean un nou material: la 
pell vegetal, seguint la tècnica que 
s’utilitza per obtenir caramels o 
fruita dessecada. El procés a gran 
escala es basa a triturar les sobres 
de menjar, cuinar-les per fer-ne una 
pasta, estendre-la en una capa i 
assecar-la. A partir d’aquí es poden 
fer diferents productes, com per 
exemple bosses. Però l’objectiu de 
Fruitleather Rotterdam és 
demostrar que hi ha solució al 
malbaratament d’aliments i, alhora, 
crear-ne consciència social. 

En un futur, potser la pell de 
fruita es convertirà en un material 
comercial, ja sigui per substituir la 
pell animal, com a alternativa a les 
bosses de plàstic o, fi ns i tot, com a 
material d’embalatge, com ara una 
caixa per guardar-hi maduixes. 
www.fruitleather-rotterdam.
com

MATERIALS

Nens i adults rodejats de 
mòbils i tauletes i, a més, 
se’n fa un consum dels con-
tinguts de manera passiva. 
Els joves fundadors del pro-
jecte Piper donen l’oportu-
nitat als menuts de poder 
fabricar ells mateixos un 
petit ordinador de manera Do 
it Yourself. 

Es tracta d’una caixa d’eines 
amb el més bàsic per començar a 

PIPER •   Equip d’electrònica
RACÓ D’EN FRANZ

construir, jugar i aprendre 
amb l’electrònica. L’equip 
inclou un Raspberry Pi 2 i 
tot el que fa falta per crear 
circuits i veure com inte-
ractuen amb el joc de Mi-

necraft en pantalla, un 
equip d’iniciació en en-
ginyeria que pot inspi-

rar futurs inventors. 
Piper es pot comprar per 199 

dòlars a www.playpiper.com

CRISTINA SÁEZ 
Periodista 
especialitzada en 
ciència
@saez_twitter
www.cristinasaez.
wordpress.com

L’energia renovable és la base dels projectes de l’equip 
de joves catalans BB Energy Group. De moment, han 
creat el que per ara és el seu producte estrella: la gan-

dula solar, pensada i adaptada perquè 
mentre es pren el sol es pugui també 
carregar la bateria de qualsevol disposi-
tiu mòbil. Així, ja sigui a la platja o al jar-
dí de casa, que ningú es quedi descon-
nectat. Que ja es té una gandula? Doncs 
es pot comprar només l’equip solar. BB 
Energy Group l’ha dissenyat format per 
una placa solar i les barres de subjecció, 
de manera que es pot integrar a qualse-
vol gandula o cadira.
www.bbenergeticgroup.com
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del Col·legi
Festa de Reis

aniversari
10e 

El dimarts 5 de gener a partir 
de les 10.30 h. 

Hi haurà esmorzar i animació infantil.

 NO T’OBLIDIS DE PORTAR 
UNA JOGUINA NOVA PER A LA CAMPANYA 

CAP NEN SENSE JOGUINA!

Vine i dóna la teva carta 
al patge reial!
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