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OBSERVATORI

total, nou) perquè aportin massa crítica a les activitats i 
perquè col·laborin en les diverses accions formatives (cursos, 
conferències, debats, etc.), que es desenvoluparan al llarg 
de l’any. També comptarem amb el suport de les diverses 
administracions catalanes i de i2CAT. Estem convençuts que 
l’Any de la Indústria 4.0 aportarà coneixements i informació 
al nostre col·lectiu, perquè no perdi el tren dels canvis 
importants que es duen a terme a la indústria.

LA COP21, UN ACORD PER A L’ESPERANÇA
Tothom qui està preocupat pel problema del canvi 
climàtic ha vist la Conferència de París COP21 com un bon 
punt de partida per evitar mals majors. Es pot considerar 
un gran avanç que els 195 països participants hagin signat 
un acord global per evitar l’escalfament del planeta i 
preservar el medi ambient. Malgrat tot, els científi cs 
adverteixen de les insufi ciències de l’acord i que caldrà fer-
ne un seguiment acurat per comprovar que s’assumeixen 
els compromisos adquirits. 

Cal dir que a ENGINYERS BCN sempre hem estat 
compromesos de forma activa amb el medi ambient. Una 
de les primeres comissions de treball del Col·legi va ser 
precisament la de medi ambient. Els primers premis als 
projectes d’estudiants i de professionals que hi va haver es 
deien Premis a la Sostenibilitat. Tot i que ara porten per 
nom Premis ENGINYERS BCN-Enginyeria i Societat, 
la sostenibilitat dels projectes continua sent un ítem 
important a valorar pel jurat. També participem cada any 
com a organitzadors a Expoelectric i tenim la Norma ISO 
14001:2004, de gestió mediambiental, entre altres coses.   ●14001:2004, de gestió mediambiental, entre altres coses.   

Perquè Catalunya continuï sent industrial 
cal que s’obri a nous paradigmes com la 
indústria 4.0, també coneguda com la Quarta 
Revolució Industrial. El terme indústria 4.0 
el va divulgar el govern alemany i tracta de 

descriure el concepte de fàbrica intel·ligent, on operen 
programaris enfocats a la fabricació informatitzada i 
amb tots els processos interconnectats per la Internet 
industrial de les coses (IIOT), que permet la digitalització 
total de les plantes de producció. Així doncs, en les 
fàbriques intel·ligents es tracta d’analitzar una allau de 
dades (big data) provinents de sensors i convertir-les en 
informació útil i valuosa per optimitzar tot el procés de 
fabricació. A casa nostra també es mouen coses i, sense 
anar més lluny, hi ha la Fundació i2CAT, que fa recerca en 
aquest àmbit. A més, el setembre passat es va celebrar a 
Barcelona el congrés IOT Solutions. Altrament, existeixen 
empreses que fabriquen productes basats en la indústria 
4.0 i d’altres que ja els 
estan utilitzant.

Des del Col·legi 
estem atents a les 
novetats i innovacions 
que es produeixen en 
l’àmbit industrial i per 
això l’habitual “Any 
de...” el dedicarem 
el 2016 a la indústria 4.0. Com cada edició hem convidat 
a participar-hi empreses capdavanteres i una entitat 
representativa del sector, que en aquest cas serà ASEITEC 
(Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la 
Comunicació de Catalunya). Com a novetat també hem 
volgut involucrar-hi més col·legis catalans d’enginyers (en 

LA QUARTA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 
A ENGINYERS BCN

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

El Col·legi 
dedica l’habitual 

“Any de...” a la 
indústria 4.0 

EN PORTADA
Tres enginyers sud-africans han ideat uns bidons anomenats Hippo Water Roller 
que faciliten el transport de l’aigua i en garanteixen la salubritat. Un exemple 
de l’enginyeria al servei de les comunitats més desafavorides.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

2016: ENTRE LA POLÍTICA 
I ELS TIPUS D’INTERÈS

Les previsions per a l’economia espanyola de 
cara al 2016 apunten a un any semblant a 
l’actual, però amb una lleugera desacceleració 
en el creixement, encara que el país continuarà 
sent el que més creixerà en una Europa que li 

costa aixecar cap. El cert és que entrarem en el nou any a 
una velocitat de creuer de gairebé el 3% en l’activitat i les 
previsions privades més solvents auguren un petit fre per 
al 2016, que la situen prop del 2,7%. 

Quines seran les diferències principals respecte al 2015? 
Curiosament, on es produirà un descens més important en 
la taxa de creixement és en el consum públic. La successió 
d’eleccions ja haurà passat, el dèficit públic tancarà l’any 
per sobre del mandat de la CE i es collaran les despeses. 
També l’activitat del consum privat es frenarà. Els estímuls 
fiscals ja s’han assimilat i el preu del petroli, encara que 
seguirà baix, no aportarà incentius addicionals a 
l’economia i encara que l’ocupació continuarà pujant 
–l’atur pot baixar del 20%– no serà d’excessiva qualitat. 

Per tot plegat, el creixement esperat del consum familiar, del 
2,8%, continuarà sent important i el motor de l’economia. 
També s’alentirà una mica el creixement de la inversió, més en 
el cas dels béns d’equip que en la construcció, que pràcticament 
mantindrà el seu ritme. I quant al sector exterior, tant les 
exportacions com les importacions han de mantenir un ritme 
de creixement semblant al del 2015, prop del 5% les primeres i 
del 6% les segones. Per això, l’aportació de la demanda privada 
serà de nou clau en la recuperació de l’activitat. 

Les dues grans incògnites que poden enfosquir el 
panorama econòmic aquest any són: el fet polític —el resultat 
de les eleccions estatals fa molt difícil la formació d’un govern 
amb cara i ulls—, i la cadència que finalment tingui la pujada 
dels tipus d’interès americans. Si va massa de pressa pot 
afectar els països emergents —llatinoamericans, sobretot— 
que ja estan prou tocats pels baixos preus de les matèries 
primeres i, de retruc, Espanya, no tant pel volum de comerç 
com per les inversions que moltes empreses d’aquí hi han fet. 
I sense oblidar el que passi a la Xina, és clar…  l
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S’aproven la modificació dels Estatuts 
i els pressupostos per al 2016

El dia 22 de desembre es van aprovar 
els pressupostos que han de servir, 
entre més coses, perquè la Junta de 
Govern pugui portar endavant els 
objectius relacionats amb el Pla es-
tratègic 2015-2017 i que són quatre: 1) 
aconseguir una estructura organitza-
tiva coherent i unificada, 2) fidelitzar 
els col·legiats, 3) incrementar la col-
legiació i 4) augmentar la participació 
dels col·legiats en la vida col·legial. 

Cadascun d’aquests objectius porta 
associat un pla d’actuació amb diver-
ses accions concretes que s’aniran 
desenvolupant al llarg del 2016. El 
degà, Miquel Darnés, va justificar les 
partides corresponents associades als 
esmentats objectius perquè “sense 
un pressupost darrere, qualsevol ob-
jectiu és paper mullat”. A continuació 
el tresorer, Ricard Nogués, va exposar 
les partides de tot el pressupost, i és 
va obrir un torn de preguntes. Final-
ment es va procedir a la votació, que 
va resultar de 52 vots a favor, quinze 
en contra i set abstencions.

A continuació es va fer la Junta Gene-
ral Extraordinària de modificació d’Es-
tatuts, en la qual el degà va explicar la 
necessitat d’actualitzar-los d’acord amb 
els temps actuals, per aconseguir un col-

legi més àgil, modern i eficaç. “Se’ns va 
votar per fer el Col·legi del futur”, va 
recordar Darnés. Després, l’assessor 
jurídic Juan J. Gracia va explicar els 
fonaments legals del canvi d’Estatuts 
i la necessitat d’adequar-los a la legis-
lació vigent. Es van aprovar totes les 
modificacions amb l’excepció de la 
supressió de la Comissió de Revisió de 
Comptes, que continuarà com fins ara.

En acabat es va fer un petit refrigeri al 
Club EBCN per començar a celebrar les 
festes nadalenques.   l

S’ACTUALITZEN 
ELS ESTATUTS PER FER 
UN COL·LEGI MÉS ÀGIL, 
MODERN I EFICAÇ

Aspectes més destacables de la 
modificació parcial dels Estatuts

1. L’ús preferent dels mitjans electrònics en les comunicacions i les 
notificacions del Col·legi als col·legiats, persones associades i de les 
societats professionals inscrites

Objectiu: fer més àgil i fluïda la comunicació entre el Col·legi i les persones 
col·legiades, associades i de les societats professionals inscrites. 

2. Millora en la participació de la vida col·legial

•  Possibilitat de la votació electrònica en les juntes generals.
•  Consultes a les persones col·legiades. S’introdueix la facultat de la Junta de 

Govern de sotmetre a consulta de totes les persones col·legiades qüestions 
d’interès o d’especial transcendència, les votació de la qual també es 
podran fer electrònicament.

Objectiu: facilitar i augmentar la participació de les persones col·legiades en 
les decisions del Col·legi a través del seu òrgan sobirà, la Junta General.

3. El criteri del còmput de terminis mitjançant dies hàbils es mantindrà 
exclusivament en relació amb les potestats administratives 

4. Reducció dels terminis per a la convocatòria de les Juntes Generals 

•  Juntes generals ordinàries: el termini d’antelació mínima de la convocatòria 
serà de vint dies naturals (en comptes de 30).

•  Juntes generals extraordinàries: el termini d’antelació mínima de la 
convocatòria serà de 45 dies naturals (en comptes de 60).

Objectiu: donar més agilitat a la presa de decisions per part de la Junta General, 
respectant les garanties procedimentals i els drets de les persones col·legiades.

5. Règim d’impugnació d’actes col·legials

Existeixen dues referències a la impugnació d’actes col·legials mitjançant un recurs 
davant el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya:
Article 84.2, en matèria de mesures provisionals en el règim disciplinari. Se 
substitueix pel recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en 
coherència amb allò establert a l’article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, 
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la manca 
d’habilitació legal i estatutària del Consell de Col·legis per conèixer dels 
recursos contra actes dels col·legis territorials.
Article 57, en matèria de règim electoral referit a la impugnació del resultat 
de l’escrutini de vots. Se substitueix per un recurs davant la Mesa Electoral, 
la resolució de la qual exhaurirà la via administrativa; per tant, permetrà la 
impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.

 6. Adaptacions a la legislació en matèria de la competència  
dels articles següents:

•  Article 10. Exercici de la professió.
•  Article 12. Resolució sobre la sol·licitud d’incorporació.
•  Article 13. Exercici ocasional de l’activitat professional.
•  Article 17. Causes d’incompatibilitat.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
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1. El degà, Miquel 
Darnés, 
acompanyat per la 
vicedegana, M. 
Cinta Pastor, ofereix 
unes paraules de 
benvinguda als 
assistents.
2. El tenor Jordi 

Cortada i la 
soprano 
M. Teresa Garrigosa, 
en un moment  de 
l’actuació. 
3. L’interior de la 
basílica va acollir 
unes 1.800 
persones. 1

3

2

El 10 de desembre va tenir lloc el 
tradicional concert de Nadal del Col-
legi. Celebrat a l’emblemàtica basílica 
de Santa Maria del Mar de Barcelona 
per segon any consecutiu, l’acte es 
va iniciar amb unes paraules de ben-
vinguda del degà del Col·legi, Miquel 
Darnés, i de la vicedegana, M. Cinta 
Pastor. Tot seguit, el tenor líric Jor-
di Cortada i la soprano Maria Teresa 
Garrigosa, acompanyats pel pianista 
Manuel Ruiz, van delectar les quasi 
1.800 persones assistents a l’acte. Du-
rant l’hora llarga de concert el públic 
va gaudir de peces de diferents perí-
odes i estils, com el Romanç de Santa 
Llúcia, Canticel, El noi de la mare o  
El cant dels ocells. l

Emotiu concert 
de Nadal a 
la basílica de 
Santa Maria  
del Mar

Els assistents van donar les 
gràcies als artistes lírics 

amb una gran ovació, 
després d’haver gaudit amb 
peces com El cant dels ocells 

o El noi de la mare.

06-07 TK199 concert de nadal.indd   7 14/01/16   14:10
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L’ànima d’aquest Departament són 
Carme Ibáñez, en qualitat de cap, i 
Anna Mans, que amb la seva tasca 
diària fan possible l’objectiu princi-
pal del Departament: optimitzar els 
recursos fi nancers i patrimonials de 
què disposa el Col·legi amb la fi nalitat 
que tots els serveis que s’ofereixin al 
col·legiat resultin al més efi cients i 
efi caços possible. Per aconseguir-ho 
han de facilitar puntualment al treso-
rer, a l’interventor i a la gerència del 
Col·legi informació fi able que sigui 
rellevant per a la presa de decisions, 
de manera àgil i oportuna. 

ELS COL·LEGIATS
La majoria de les accions que s’empre-
nen des del Departament estan adreça-
des a millorar la in-
formació de caràcter 
econòmic o fi nancer 
que reben els nostres 
col·legiats en el marc 
de les normatives 
bancàries, compta-
bles i fi scals vigents.

La informació que 
rep directament el 
col·legiat des del De-
partament està vin-
culada al cobrament 
dels rebuts banca-
ris. La resolució de 
dubtes i incidències 
que s’hi relacionen 
són aprofi tades com 
a eina de millora en 
els circuits interns 
administratius del 
Col·legi. 

És important te-
nir en compte el 
gran volum d’opera-
cions que es gestio-
nen (més de 30.000 

operacions d’ingressos i 2.000 de des-
peses a l’any) i la diversitat, tenint en 
compte l’ampli ventall de serveis que 
ofereix el Col·legi: cursos, visats, acti-
vitats, publicitat i serveis d’orientació 
professional, entre d’altres. 

• Incorporar les noves tecnologies
Aquestes característiques han fet que 
el Col·legi hagi apostat fermament per 
incorporar les noves tecnologies i les 
possibilitats que ofereixen en l’àmbit 
de la gestió econòmica. El paper del De-
partament d’Administració Comptable 
i Finances ha estat sempre proposar, 
dinamitzar i implementar propostes 
de millora concretes que es presenten 
a gerència i són aprovades per la Junta 
de govern.  ●

Col·laboració 
amb altres 

àmbits del Col·legi

A banda d’aquesta vessant més 
visible, el departament dedica una 
bona part dels seus recursos a 
col·laborar de manera estreta amb 
altres àmbits del Col·legi, en les 
tasques següents:
•  Elaboració del pressupost anual i 

la memòria econòmica. 
•  Elaboració dels documents de 

seguiment mensual, com ara el 
pressupost o les previsions de 
tresoreria. 

•  Elaboració dels documents que 
permeten fer el seguiment 
trimestral de la morositat de 
clients per serveis, inversions 
fi nanceres o detall de les 
despeses de les comissions.

•  Coordinació de les auditories.
•  Suport al tresorer i l’interventor 

en el control de les inversions 
fi nanceres.

•  Col·laboració amb els diferents 
departaments del Col·legi a l’hora 
de valorar els recursos necessaris 
per emprendre nous serveis i 
projectes defi nits en el Pla 
estratègic, així com les seves 
implicacions comptables o fi scals.

•  Proposta a direcció de nous 
indicadors econòmics i fi nancers 
que serveixin per a la presa de 
decisions. En aquest sentit, 
l’objectiu no és tant augmentar la 
quantitat com la qualitat de la 
informació (clara, transparent, 
fi able i on time).

•  Introducció de millores en els 
processos de control intern del 
Col·legi dins l’àrea economico-
fi nancera.

El Departament d’Administració Comptable i Finances neix per optimitzar 
els recursos fi nancers i patrimonials de què disposa el Col·legi, per tal que 
tots els serveis al col·legiat resultin el més efi cients possible.

Treure el millor profit de la guardiola i el patrimoni
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ COMPTABLE I FINANCES

Anna Mans i Carme Ibáñez, cap, formen 
l’equip encarregat del Departament.

08-09 TK199 departaments  2.indd   8 14/01/16   14:28
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Integren el Departament Manel Que-
ralt, com a cap, i Òscar de la Rosa. Són 
els encarregats de treballar en una 

El Tecnovisat, la Borsa de treball i el web són exemples ben visibles de 
la feina feta pel Departament de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (TIC), que té com a objectiu facilitar als col·legiats les 
eines tecnològiques més adients per accedir als serveis del Col·legi.

Facilitar l’accés als serveis

El Departament de TIC també lidera el 
disseny i desenvolupament de noves 
eines, així com l’actualització de les ja 
existents, per tal de facilitar al màxim 
l’accés als serveis per part dels 
col·legiats. Un bon exemple d’això són: 
•  El Tecnovisat: la plataforma de 

gestió de visats i registre dels 
projectes i documents dels col·legiats 
per Internet. Funciona les 24 hores 
del dia i els 365 dies de l’any. 

•  La Borsa de treball: una 
plataforma amb gairebé 3.000 

usuaris, entre empreses demandants 
i col·legiats usuaris.

•  L’aplicació mòbil de la Borsa de 
treball: permet al col·legiat accedir al 
servei des de qualsevol lloc per poder 
consultar i inscriure’s a les ofertes de 
feina publicades o saber l’estat de les 
candidatures, entre d’altres. Es 
tracta d’una aplicació que ja 
acumula més de 2.700 descàrregues 
i que es pot fer servir amb dispositius 
mòbils i tauletes amb sistemes 
operatius iOS i Android. 

Recentment, Infojobs ha reconegut 
la qualitat tecnològica d’aquesta 
aplicació d’ENGINYERS BCN. 

•  La web del Col·legi i els butlletins 
electrònics periòdics: eines 
principals de comunicació amb els 
col·legiats que tenen com a objectiu 
mantenir-los informats 
puntualment sobre temes d’interès i 
actualitat de la professió. Des de 
l’any passat, la web del Col·legi 
també és accessible des d’un telèfon 
intel·ligent o una tauleta.

Tenim la informació... i les eines 
tecnològiques per fer-la més àgil

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS els més destacats hi trobem la imple-
mentació d’un sistema de planifi cació 
de recursos empresarials, integrat 
per mòduls de comptabilitat i gestió 
comercial i pel Customer Relationship 
Management (CRM). El CRM és un 
programari destinat a la gestió intel-
ligent de tota la informació relacio-
nada amb els col·legiats i que poden 
utilitzar els altres departaments (For-
mació, Comunicació i Màrqueting, 
Serveis Tècnics...) per personalitzar i 
ajustar al màxim l’oferta de serveis a 
les necessitats reals del col·legiat.

SERVICE DESK
El Departament també actua com a 
Service Desk, és a dir, un punt de con-
tacte per solucionar els problemes en 
l’àmbit de les tecnologies de la infor-

mació i les comunicacions per a tot 
el personal que treballa al Col·legi 
(maquinari, programari, telecomu-
nicacions, impressores, fotocopia-
dores, etc.). Així mateix, gestiona els 
equipaments audiovisuals de les aules, 
del Club EBCN i de la sala d’actes, on 
la recent reforma d’aquests equips ha 
suposat una millora substancial per als 
col·legiats usuaris d’aquest espai.  ●

Òscar de la Rosa i Manel Queralt, 
cap del Departament.

sèrie d’eines tecnològiques que per-
metin al Col·legi asssolir els seus ob-
jectius estratègics i operatius. Entre 

ES PERSONALITZA 
I AJUSTA AL MÀXIM 
L’OFERTA DE SERVEIS 
A LES NECESSITATS 
DE CADA COL·LEGIAT
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Borsa de treball, s’ofereix formació 
grupal facilitant recursos per millo-
rar la recerca de feina i es fa pedago-
gia a les empreses per tal que valorin 
la importància d’incorporar sèniors 
en el seu equip.

ATURATS DE LLARGA DURADA: 
PLA D’ACOMPANYAMENT
Un altre col·lectiu que necessita un 
suport especial és el de les persones 
aturades de llarga durada. El col-
legiat que es trobi en aquesta situa-
ció rebrà un acompanyament perso-
nalitzat amb una experta del mercat 
laboral i coaching d’enginyers amb la 
finalitat d’aconseguir uns objectius, 
prèviament definits, i arribar així a 
la inserció laboral (per a aquest pla 
d’acompanyament cal demanar cita 
prèvia).

JOVES: EL PRIMER PAS EN EL MÓN 
PROFESSIONAL
El Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional del Col·legi també té 
especial cura amb els joves, entenent 
que fer el pas al món professional per 
primera vegada no és una tasca fàcil. 
Des d’ENGINYERS BCN s’ofereix 
també un assessorament personalit-
zat per a estudiants, ja sigui des de la 
mateixa seu col·legial, des de l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona (EUETIB) o 
des de l’Escola d’Enginyeria de Ter-
rassa (EET). 

A més, es treballen diferents activi-
tats per optimitzar els resultats de la 
recerca de feina, com és el cas del Pla 
d’orientació professional i inserció 
laboral anual, dut a terme a l’EUETIB 
(sota el paraigua del programa AU-
DIT de qualitat de l’ensenyament), o 
el programa “Okupa’t els dimecres” 
de l’EET, una hora no lectiva desti-
nada a facilitar eines, recursos i presa 
de decisions als joves respecte al seu 
primer futur i la seva inserció laboral. 
També s’estableixen col·laboracions 
amb el servei de carreres professio-
nals de l’Escola Superior Politècnica 
de Mataró (EUPMT), que organitza 
diverses activitats en el marc de la 
inserció laboral, i es dóna suport a 
la resta de les escoles mitjançant ta-
llers i activitats.  l

Per a més informació sobre els 
programes del SOPP, dirigiu-vos a 
ocupacioipromocio@ebcn.cat

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

L’any 2002, impulsat per la llavors 
presidenta de la Comissió de Vin-
culats a Empresa, M. Cinta Pastor, 
el Col·legi va crear el projecte de Pla 
d’inserció laboral, un projecte que té 
com a objectiu retre especial atenció 
a col·legiats en situació d’atur, en es-
pecial a les persones més grans de 40 
anys, als aturats de llarga durada i als 
estudiants en recerca del primer lloc 

de treball. Avui, catorze anys més 
tard de la posada en marxa d’aquesta 
iniciativa, ENGINYERS BCN ha anat 
creant noves accions de suport fins a 
convertir aquest servei en una im-
portant eina en la recerca de feina. 

ATURATS MÉS GRANS DE 40 ANYS: 
ASSESSORAMENT PERSONALITZAT
Les principals accions que es fan per 
a aquest col·lectiu són les d’assesso-
rament personalitzat, entenent que 
és un dels col·lectius més vulnera-
bles i amb més dificultats per trobar 
una nova feina. S’atorguen, prèvia 
valoració, subvencions per fer cursos 
de reciclatge professional, es dóna 
suport de seguiment de les ofertes 
gestionades per la plataforma de la 

Teniu més de 40 anys i esteu aturats? Fa temps que no teniu feina? Acabeu 
de graduar-vos i no sabeu com buscar la primera feina? Preneu nota de tot 
el que el Servei d’Ocupació i Promoció Professional us pot oferir.

EL SOPP ATORGA 
SUBVENCIONS PER A 
FORMACIÓ DIRIGIDES 
A ATURATS MÉS GRANS 
DE 40 ANYS
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Millora el teu CV i 
aprèn a fer-lo per 
competències

Calendari d’activitats de recerca de feina 

FEBRER MARÇ ABRIL

Descobreix el Twitter. 
Una potent eina per a 
la recerca de feina o 
noves oportunitats 
de negoci

Pren les decisions 
clau en la gestió de la 
carrera professional

Autoocupació 
viable: no fracassis 
en l’intent

Networking 
professional i 
xarxes socials

Curs d’iniciació a 
l’exercici 
professional

Màrqueting 
personal efectiu = 
diferencia’t + capta 
l’atenció de qui 
vols

Com planificar la 
meva recerca de 
feina i quins canals 
són els més adients?

Simulacre 
d’entrevistes

Millora el teu CV i 
aprèn a fer-lo per 
competències

Primeres passes al 
LinkedIn: CV 2.0. 
Com crear i 
adequar el teu 
perfil a LinkedIn

Millora el teu CV i 
aprèn a fer-lo per 
competències

Més informació a: www.enginyersbcn.cat/agenda

Recerca de feina: activa’t
SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL (SOPP)
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El degà del Col·legi, Miquel Darnés, 
enginyer tècnic electrònic i llicenciat 
en periodisme, va exercir durant vuit 
anys com a assessor de comunicació 
i màrqueting d’ENGINYERS BCN. 
Aquesta formació i experiència pro-
fessional l’han portat a constatar la 
importància d’una bona comunicació 
i fl uida amb els col·legiats per al bon 
funcionament del Col·legi i la salut del 
col·lectiu. 

Per aquest motiu, moltes de les acci-
ons empreses per l’actual Junta de Go-
vern tenen com a fi nalitat afavorir els 
canals de comunicació del col·lectiu i 
acostar la fi gura del degà als col·legiats, 
fent-los partícips del dia a dia del Col-
legi, i fent que se sentin realment una 
peça indispensable de l’engranatge. 

Aquestes tertúlies serviran per-
què des de dins del Col·legi es tingui 
coneixement directe dels problemes 
que preocupen el col·lectiu i es pugui 
actuar en conseqüència, però també 
per poder passar una estona agradable 
parlant, un exercici que en els temps 
que corren no és fàcil de practicar.  l

Gener 2016    Theknos 11

Un cafè amb el 
degà al Club EBCN
Voleu formular una pregunta al 
degà del Col·legi? Transmetre-li 
alguna inquietud o, senzillament, 
parlar-hi? Doncs ara teniu 
l’oportunitat de fer-ho cada darrer 
dilluns de mes al Club EBCN, des 
de les 18.30 fi ns a les 20 h, a les 
tertúlies Cafè amb el degà. 

Un any per formar-se en la digitalització de la indústria
ENGINYERS BCN celebra durant el 
2016 l’Any de la Indústria 4.0, 
considerada com la Quarta Revolució 
Industrial on l’aplicació de la Internet 
de les coses (IOT) avança cap al 
concepte de fàbrica intel·ligent en què 
operen programaris enfocats a la 
fabricació informatitzada i amb tots 
els processos interconnectats per la 
Internet industrial de les coses (IIOT), 
cosa que permet la digitalització total 
de les plantes productives.

ENGINYERS BCN, inquiet per la 
importància d’aquesta quarta 
revolució industrial, no vol quedar-se 
al marge sinó ben al contrari, 
participar-hi de ple oferint aquest 
coneixement en el decurs de les 
activitats a celebrar dins aquest 
nou any. Així, a través de la 
realització de cursos pràctics, 
debats tècnics i jornades 
tècniques organitzades pel 
Col·legi, es tractarà durant tot el 
2016 de la indústria 4.0 en tots 

els seus àmbits. Tanmateix, es 
publicaran nombrosos articles tècnics 
a la revista THEKNOS.

Per a l’organització, coordinació i 
selecció de continguts i ponents, 
ENGINYERS BCN compta un any més 
amb el nostre col·legiat Pere Rodríguez 
com a coordinador i amb la 
col·laboració de diversos col·legis 
professionals, entitats i institucions 
col·laboradores així com la implicació 
activa de l’ASEITEC (Associació 
d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies 
de la Comunicació de Catalunya). 

MÉS ENLLÀ D’UNA IMATGE
El logotip de la indústria 4.0. pretén 
ser la representació gràfi ca d’un nou 
concepte de fàbrica/indústria, les 
anomenades smart industries, que 
corresponen als nous processos de 
digitalització de les fàbriques i els 
nous processos productius (per això la 
representació de la fàbrica dintre del 
núvol). A més, aquest nou concepte 
està associat a l’estalvi d’energia i 
estalvi en la gestió de recursos 
humans i naturals, que es materialitza 
amb el color verd.  l

La pròxima tertúlia amb 
el degà es farà el 29 de 

febrer a les 18.30 h.

revolució industrial, no vol quedar-se 

participar-hi de ple oferint aquest 
coneixement en el decurs de les 
activitats a celebrar dins aquest 

Col·legi, es tractarà durant tot el 
2016 de la indústria 4.0 en tots 
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Estévez Somolinos, Segundo
Boet Bellot, Andreu
Lorita Dorda, Jaime

Miquel Montserrat, Ricardo
Salarich Mas, Josep

Subirana Puig, Alfons
García Pruns, Miquel

Meda Ribot, Joan
Gea Mas, Joaquin

Romeo Ramírez, José
Casas Besora, Miguel

Asensio Ostariz, Enrique Miguel
Hempel Hoesselbarth, Klaus

Alos Soler, Carlos
Navarro Mayora, Javier

Ballbè Soler, Jorge
Riera Tobella, Bonaventura

Desumvila Fabregat, Salvador
Bachiller Bachiller, Eliseo

Sierra Navarro, Emili
Huerga Fernández, Andrés
Pastallé Torrents, Josep M.

Els companys que ens han deixat
El Col·legi vol donar el suport a les famílies dels companys que ens han deixat al llarg de l’any 2015:

Setanta-quatre membres de la promo-
ció del 1965 es van aplegar el passat 25 
de novembre al recinte de l’EUETIB  
(carrer d’Urgell) per celebrar el 50è 
aniversari de la seva titulació com a pè-
rits industrials elèctrics, els anteces-
sors dels enginyers tècnics industrials. 

El Col·legi va contribuir en la trobada 
—atès que hi ha diversos col·legiats en 
la promoció— amb la confecció dels 
identificadors personals i amb la pre-
sència del degà als actes de la jornada.

Un cop feta la fotografia de família, a 
la sala d’actes de l’escola s’hi va cele-

brar l’acte acadèmic, moderat pel col-
legiat Jaume Papiol. Van parlar el sub-
director de l’escola, Robert Piqué; el 
professor de la promoció de més edat, 
Joan Villalta; el professor Joan Xufré; 
el professor i company de promoció, 
Carles Montserrat, i el professor de 
menys edat, Màrius Aguer. 

La cloenda va anar a càrrec del col-
legiat i president de l’Associació 
Electrotècnica Espanyola, Antoni 
Tudurí. Durant les intervencions 
Jaume Papiol va projectar fotos  
i documents que havien aportat els 
assistents. 

A continuació es va celebrar un di-
nar de germanor en un restaurant 
proper.  l

L’EUETIB va acollir, en el recinte del carrer d’Urgell, la celebració del 
50è aniversari de la titulació dels pèrits industrials elèctrics de la 
promoció del 65, entre els quals hi ha diversos col·legiats, i que són els 
antecessors dels enginyers tècnics industrials. 

El Col·legi amb la promoció  
de pèrits industrials del 1965

Foto de família 
de la promoció 

del 1965 de 
l’EUETIB.
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“He col·laborat en 
projectes reals de 
ciutats intel·ligents, 
a Itàlia”

Vivim en una societat on la 
demanda d’energia és el doble de la 
del 1980, i de moment no té 
expectatives de reduir-se o 
estabilitzar-se a curt o mitjà 
termini. Som altament dependents 
dels recursos de la natura, ja que 
més del 75% del consum mundial 
prové de fonts no renovables. Els 
recursos s’esgoten amb passes de 
gegant i cal preparar-nos per poder 
seguir amb la vida normal. 

L’any passat vaig tenir la 
possibilitat d’anar a estudiar a Itàlia 
i vaig poder col·laborar en projectes 
reals de ciutats  intel·ligents, que 
són el futur. Espanya té les 
característiques idònies per utilitzar 
renovables; per tant cal prendre 
mesures per fer les ciutats 
intel·ligents i millorar la 
sosteniblitat.

És per això que el grau en 
Enginyeria de l’Energia  cada cop té 
més sortida. Actualment estic a la 
recta final del grau i estic treballant 
en una multinacional amb un 
conveni de pràctiques i fent petites 
col·laboracions d’eficiència 
energètica en un despatx 
d’arquitectura.

Àlex Alemany 
Col·legiat 55.378

Durant el 2015 s’han publicat al 
Servei d’Ocupació i Promoció Pro-
fessional del Col·legi (SOPP) una 
cinquantena d’ofertes de conveni de 
cooperació educativa i convenis de col-
laboració en pràctiques formatives, 
que han ampliat les opcions dels estu-
diants per aconseguir fer una estada 
en una empresa i així poder posar en 
pràctica els coneixements assolits a 
la carrera.

CONTRACTES EN PRÀCTIQUES
A banda dels convenis de cooperació 
educativa, al SOPP també trobem 
ofertes per a enginyers acabats de 
graduar sota la modalitat de contrac-
te en pràctiques. Durant el 2015 s’han 
publicat prop de 40 ofertes d’aquest 
tipus, quasi un 45% de les quals no 
exigeixen tenir experiència prèvia.

TRAINEE PROGRAMS
Una altra opció per als joves és apos-
tar pels Trainee Programs que algu-
nes gran empreses ofereixen amb 
l’objectiu de captar talent de cara 
al futur de les seves plantilles. Em-
preses com SEAT, Siemens, Alstom, 
Schneider Electric o Bosch, entre 
moltes d’altres, ofereixen aquest ti-
pus de programes. 

El treball consisteix a passar per 
les diferents àrees i departaments 
de l’empresa per tal de conèixer-ne 

tot el conjunt. A les multinacionals 
fins i tot es pot viatjar a l’estranger 
per conèixer in situ els projectes que 
l’empresa realitza en altres països.  l

Oportunitats laborals, pràctiques i 
programes especials a grans empreses

Fer-se escoltar a 
través del Col·legi 

Jonatan García viatjarà a Alemanya 
per fer-hi pràctiques d’empresa i 
continuar treballant com a enginyer 
un cop finalitzades. “Puc dir amb 
certesa que la Borsa de treball del 
Col·legi és un dels millors serveis de 
què pot disposar un estudiant a 
punt de graduar-se. A través 
d’ENGINYERS BCN he tingut 
l’oportunitat de fer-me escoltar a 
les empreses d’una manera més 
efectiva. De les ofertes on m’he 
inscrit sempre m’han trucat i en 
més d’una he estat a punt de ser 
contractat. Ara, gràcies a l’última 

oferta a la 
qual em vaig 
inscriure tinc 
l’oportunitat 
de fer les 
pràctiques a 
Alemanya”.

El passat mes de desembre ENGINYERS BCN va organitzar una visita guiada per 
a un grup de vint estudiants a les instal·lacions de la fàbrica de material 
ferroviari que Siemens té a Cornellà de Llobregat. Esther Salmeron, tècnica de 
l’empresa, va fer-los el tour per la planta. Aquesta activitat s’emmarca dins el 
programa del Col·legi per proporcionar als estudiants l’oportunitat de conèixer 
de primera mà el funcionament d’empreses del teixit industrial de Barcelona. 
Una persona designada per l’empresa explica als estudiants com s’organitza i 

les tasques que s’hi realitzen, donant-los espai per 
formular preguntes i resoldre dubtes. A finals de 
gener, ENGINYERS BCN té previst fer una visita a 
l’empresa NIFCO del sector de l’automoció.  

Visita guiada a la fàbrica Siemens

El grup d’estudiants a l’entrada 
de la fàbrica de Cornellà de Llobregat.
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Josep Ramon 
Martínez Algarra, 
col·legiat 17.617. Enginyer 
tèxtil. Actualment treballa 
com a director de Producció 
a Teyder, SL, una empresa 
dedicada a la fabricació de 
teixits tècnics elàstics per al 
sector de l’ortopèdia i de la 
medicina esportiva. Tota la 
seva experiència laboral ha 
estat vinculada al món tèxtil. 
Va començar com a teixidor. 
Després va exercir com a 
tècnic i finalment va ocupar 
el càrrec de director en R+D, 
en empreses del sector de 
l’automoció. “Em vaig 

disposició una aplicació 
gratuïta per consultar i poder 
inscriure-us a les ofertes a 
través del mòbil i/o tauleta. En 
el dia d’avui ja hi ha més de 
1.200 companys que l’estan 
utilitzant. Amb un sol clic 
podreu accedir a tota la 
informació del SOPP. A què 
espereu? Proveu-ho!
Descarregueu-vos l’aplicació 
per a iOs o Android.

  La importància del 
currículum
El currículum serà 
probablement la vostra 
primera presa de contacte 
amb l’empresa. Per aquesta 
raó, ha de contenir la 
informació necessària per 
aconseguir el segon contacte, 
que serà la trucada per fer 
l’entrevista de feina. Tant les 
empreses com les 
consultories de selecció 
agraeixen que els currículums 
aportin continguts 
actualitzats, personalitzats i 
adaptats al perfil requerit a la 
seva oferta. Això marca la 
diferència entre els candidats 
i aporta un valor afegit a la 
vostra candidatura. 

Segons les dades 
estadístiques de la Borsa de 
treball d’ENGINYERS BCN, 
un 25% de les empreses que 
han contestat l’enquesta de 
tancament de les ofertes han 
indicat la manca d’adaptació 
dels currículums rebuts en els 
seus processos. Si voleu saber 
com adaptar-hi la vostra 

col·legiar quan vaig acabar la 
carrera”, afirma, i reconeix 
que això li ha aportat 
beneficis: “sempre he 
consultat i he fet ús dels 
serveis de què disposa el 
Col·legi”.

BORSA  
DE TREBALL

  Factors a tenir en 
compte per a 
l’autoocupació
Durant la carrera d’un 
professional d’enginyeria, 
una possibilitat és 
l’autoocupació, és a dir, ser 
un mateix el seu cap. Dins 
l’enginyeria industrial 
existeixen diferents sectors 
en els quals pot col·laborar 
un enginyer autònom: 
consultories de projectes, 

“Sempre he 
consultat i he 
fet ús d’alguns 
dels serveis de 
què disposa el 
Col·legi”

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.

auditories, llicències 
d’activitats, projectes 
d’instal·lacions, qualitat, 
peritatges, docència... 

Quan es planteja la 
possibilitat d’autoocupar-se 
s’han de tenir presents una 
sèrie de factors per tal que la 
nostra acció finalitzi amb 
èxit: s’ha de treballar la 
imatge de l’empresa, cercar 
possibles clients, treballar la 
comunicació amb els clients 
(pressupostos, factures, 
compromís). Es tracta d’una 
feina que s’ha de fer amb 
molta cura i que podreu 
conèixer al curs 
“Autoocupació viable: no 
fracassis en l’intent”, que 
tindrà lloc el 22 de febrer, de 
17 a 20 hores, a la seu 
col·legial.

  Recordeu que ja 
podeu tenir les ofertes 
de feina del Col·legi a la 
butxaca 
Tant si busqueu feina com si 
voleu estar informats de 
l’actualitat del mercat laboral, 
ara en tot moment podeu 
consultar les ofertes de feina 
que es publiquen a la Borsa de 
treball del Col·legi. Us 
recordem que teniu a la vostra 
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BENEFICIS DEL COL.LEGIAT

Les comissions de treball duen a terme 
una tasca molt important dins el Col-
legi: des d’ocupar-se dels problemes 
que envolten l’exercici de la professió 
(comissions professionals), passant pel 
treball relacionat amb qüestions tèc-
niques i legals (comissions tècniques), 
fins a les comissions socials, punt de 
trobada i relació del col·lectiu. Amb la 
seva dedicació i esforç diaris, esdeve-
nen una peça clau en l’objectiu de con-

tribuir a l’èxit dels projectes professio-
nals de tots els companys.

Les comissions ofereixen, a més, un 
espai de reunió on compartir experièn-
cies professionals, fer treball en xarxa 
(networking), tractar temes específics 
de cada camp de treball o seguir de ben 
a prop les novetats legislatives i avenços 
en el sector de l’enginyeria.

www.enginyersbcn.cat/comissions

El suport de les comissions als projectes 
professionals dels col·legiats

candidatura no dubteu a 
consultar el nostre web o 
contactar amb el Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP). 
www.enginyersbcn.cat/
borsa-treball

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 ajudarà 
molt. Amb la seva 
simplicitat i riquesa de 
matisos, és una de les eines i 
mètodes més eficaços a 
l’hora de treballar, ja que 
ajuden a estructurar, 
ordenar la informació i 
generar idees per al treball 
professional: serveixen per 
plasmar idees, traçar 
projectes, recollir una pluja 
d’idees, plantejar solucions 
a partir d’un problema, 
analitzar o establir projectes 
professionals.
Quan: a les 18.30 h
On: aula de la 3a planta 
del Col·legi (Consell de 
Cent, 365)

DEL 25 AL 29  
DE GENER
Curs KNX Partner
L’objectiu i finalitat que es 
persegueix amb aquest curs 
és que, en finalitzar-lo, els 
participants siguin capaços 
de projectar, instal·lar i 
mantenir instal·lacions 
d’automatització 
d’habitatges i edificis 
mitjançant el sistema KNX. 
Un cop superat l’examen 
oficial del curs, l’alumne 
podrà accedir a la condició 
de KNX Partner, que li 
aportarà grans beneficis. El 
curs està dirigit a 
instal·ladors, enginyers, 
arquitectes o qualsevol altre 
professional tècnic i no són 
necessaris coneixements 
previs, tot i que és 
recomanable tenir 
coneixements 
d’electrotècnia general i 
d’instal·lacions elèctriques 
en habitatges i edificis. 
Quan: de 15 a 21 h

On: Tecnoespai 
(Bailèn, 68)

DEL 2 A L’11  
DE FEBRER
Curs “Autodesk Revit 
Architecture 2016” per a 
enginyers com a base per a 
col·locació d’instal·lacions
Formació presencial 
adreçada als enginyers que 
vulguin introduir-se en el 
disseny BIM (Building 
Information Modeling). En 
finalitzar el curs l’alumne 
serà capaç de crear una 
interactuació amb un 
projecte arquitectònic amb 
el programari Autodesk 
Revit Architecture. El curs, 
que inclou exercicis pràctics 
orientats a consolidar el 
contingut per part dels 
alumnes, és la primera part 
bàsica de diversos cursos 
que aviat el Col·legi 
programarà, segons 
diferents mòduls 
d’especialització, com ara 

climatització, fontaneria i 
sanejament i electricitat.
Quan: de 16 a 20 h
On: aula de la 3a planta 
del Col·legi (Consell de 
Cent, 365)

DEL 9 DE FEBRER  
AL 7 D’AGOST
Curs d’anglès en línia
Amb tots els nivells 
d’aprenentatge disponibles 
d’acord amb al Marc 
europeu comú de referència 
per les a llengües (MCERL). 
Prepara tots els alumnes per 
fer els exàmens oficials i 
poder obtenir així una 
titulació àmpliament 
reconeguda pel sector 
empresarial i universitari en 
l’àmbit internacional. 
Disposa de classes virtuals 
per videoconferència.
On: en línia

Més informació a: www.
enginyersbcn.cat/agenda

AGENDA

Adaptar 
el currículum 
al perfil 
requerit per 
l’empresa és 
una de les 
claus per ser 
escollit
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“Som dissenyadors, però també engi-
nyers, som versàtils i, cada cop més, 
som peces importants dintre d’un 
equip pluridisciplinari. La nostra tasca 
no és només fer que els objectes siguin 
més estètics, és jugar amb les formes i 
els conceptes per fer que els objectes 
siguin més funcionals i optims, fer-los 
millor i dotar-los de la personalitat su-

fi cient provocant una unió més forta 
entre el servei-producte i l’usuari. En 
enginyeria, invertir en disseny és dotar 
els elements que estem creant de trets 
identifi catius, funcionals i de qualitat.”

COMUNICAR EL DISSENY 
Des d’aquesta Comissió creem con-
tinguts i serveis relacionats amb el 

disseny industrial per tal d’apropar 
aquests conceixements a tots els com-
panys del Col·legi, independentment 
de la seva disciplina. L’objectiu de la 
Comissió és donar llum al disseny i la 
millor manera és dotar d’eines la resta 
perquè l’entengui i ens ajudi a millorar. 

Aquest any hem presentat una 
proposta de crear un FAB EBCN on, 
mitjançant la connexió amb diferents 
FABLAB de Barcelona i amb l’adquisi-
ció d’unes impresores en 3D, es podria 
gaudir d’una manera real de les ide-
es, conceptes i formes. Des d’aquesta 
comissió també estem treballant per 
fer una jam session social, conjunta-
ment amb Enginyeria sense Fronteres 
(ESF) i amb el suport de l’Ajuntament 
de Barcelona ( ja se’n va celebrar una 
l’any passat), amb la idea de treure tot 
el profi t de l’energia i del coneixement 
d’aquest col·letiu i de les seves idees 
per fer de Barcelona un lloc més pro-
per als seus habitants.

Des d’aquí us animen a connec-
tar-vos a la Comissió a través del Fa-
cebook (www.facebook.com/Engi-
nyersDissenyIndustrial) per fer-la 
més gran i millor.  ●

Equips participants a la jam session 
del 2014 per crear un expositor. 

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 DISSENY INDUSTRIAL

Enfortir la unió entre el producte i l’usuari

Viatge tècnic 
i cultural a Tolosa 
de Llenguadoc
La Comissió de Cultura i Esports va 
organitzar un viatge amb autocar a 
Tolosa de Llenguadoc, del 23 al 25 
d’octubre, al qual hi van anar una 
vintena de col·legiats i acompanyants. 

PASSAT MEDIEVAL I PRESENT 
AERONÀUTIC 
El divendres al matí van fer una visita 
guiada a l’abadia de la Fontfreda, 
fundada l’any 1093, i als jardins annexos 
restaurats, amb més de 3.000 rosers. 
Després de dinar a la ciutadella 
medieval de Carcassona van visitar el 
Castell Comtal, les fortifi cacions i les 
muralles exteriors, que són Patrimoni 
Mundial de la Unesco. 

El dissabte al matí, després de 
recórrer el Canal du Midi, van anar a 
l’aeroport de Blagnac per visitar 
l’empresa aeronàutica Airbus, on fan el 
muntatge del model A380, i veure un 
audiovisual dels vols de prova i 
verifi cacions prèvies a l’entrega dels 
avions a les companyes aèries. Després 
de dinar en un restaurant al marge del 
riu Garona, van fer un recorregut a peu 
i guiat pel centre històric de Tolosa de 

Llenguadoc: van visitar el Capitoli, el 
convent dels Jacobins, el Museu dels 
Agustins, l’església de Nostra Senyora 
del Taur i la basílica de Sant Serni. 

El diumenge, dia de tornada, van 
visitar el nucli antic de l’Albí, el Museu 
Toulouse-Lautrec, la catedral i el Palau 
de la Berbie amb els seus jardins. A 
Cordes-sur-Ciel van poder veure els 
més de 800 anys d’història d’aquesta 
ciutat que puja a la conquesta del cel.

El viatge va incloure una visita a l’empresa aeronàuticaAirbus.
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RETRAT PROFESSIONAL

vaig traslladar a Madrid, on vaig 
començar a treballar de seguida”. 
Però poc després va canviar de 
camp professional i va començar a 
exercir com a cap de producció en 
una bugaderia industrial pertanyent 
a la Conselleria de Sanitat: “Allò em 
permetia conciliar la feina amb la 
vida familiar i hi vaig estar set anys i 
mig. Però a l’última etapa ja pensava 
tornar i, aprofi tant una privatització 

de l’empresa, vaig marxar”. Així, va 
estar-se quatre mesos a cavall entre 
Madrid i Barcelona i, quan el seu 
fi ll va acabar l’escola, el trasllat va 
ser defi nitiu. De seguida va trobar 
feina, aquesta vegada en el sector 
de l’enllumenat a ImesAPI, del 
Grup ACS. ImesAPI treballa en el 
manteniment i la implementació 
de les instal·lacions: “Jo no en sabia 

Preguntem a l’Úrsula 
Sanjuan si sempre ha 
volgut dedicar-se a 
l’enginyeria i ens respon 
dràsticament que no. 

“Realment m’hauria agradat fer 
arquitectura”, però fi nalment es 
va decidir per l’Enginyeria Tècnica 
Industrial, i es va especialitzar en 
càlcul i construcció de màquines, a 
la Politècnica de Girona. “No és el 
que havia planejat, però ara no ho 
canviaria per res.” I és que la seva 
carrera ha estat plena de canvis 
de guió: diversos camps, diverses 
ciutats... Tot plegat l’ha portada a un 
present del qual està molt satisfeta. 
De tot n’ha extret una refl exió: “Mai 
no hem de tenir por del canvi”. 

DELS ASCENSORS 
A LA BUGADERIA
La seva primera feina va ser en el 
camp dels ascensors, a Edelma SA, 
com a enginyera tècnica. Després 
d’estar-s’hi vuit anys, va fi txar 
per una empresa pertanyent al 
grup Schindler, fent la mateixa 
tasca. Però en una ciutat diferent. 
“Necessitava canviar d’entorn i em 

Text i foto Sandra Vicente

“BUSCO BONES PERSONES, 
I NO TANT PERFILS BRILLANTS”

ÚRSULA SANJUAN
CAP D’OBRA A IMESAPI EN LA GESTIÓ D’UN TERÇ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE BARCELONA
Col·legiada 24.732  ●  Especialitzada en Mecànica

Quan l’Úrsula va entrar per primera vegada a la seva classe va veure que era l’única dona. I així va ser 
també a les generacions anteriors. “La tecnologia ens costa més a les dones. Crec que és una cosa 
cultural; penses que no n’ets capaç i ho rebutges perquè d’inici no t’atreu. Però és qüestió 
d’interessar-s’hi: tothom és capaç de fer-ho tot”, assegura. Diu que, amb els anys, cada vegada s’ha 
anat trobant més enginyeres, però que, tot i així, continua sent un camp assedegat de presència 
femenina: “La combinació dels dos gèneres suma, tots dos hi aporten coses diferents. Nosaltres, 
per exemple, som les de l’empatia, tret molt necessari i que encara hi manca”.

L’ENGINYERIA EN FEMENÍ

“EN UN EQUIP DE 
TREBALL, FINS I TOT 
L’OVELLA MÉS NEGRA 
POT ARRIBAR-HI 
A ENCAIXAR”

absolutament res i mira’m ara. Mai 
m’hauria pensat acabar així, però hi 
estic molt contenta”, confessa. 

“LES PERSONES FAN L’EMPRESA”
Arran d’aquesta vida de canvis, 
Sanjuan recomana la mobilitat 
laboral, perquè “fa mirar amb 
perspectiva i veus que el més 
important són les persones”. Sanjuan 
ha treballat sempre en equip i ha 
après que la clau de la bona feina és 
fer que la gent se senti part d’allò en 
què treballa. “La fi losofi a d’empresa 
ha de canviar: la gent n’ha de ser 
part; els treballadors no només són 
números.” Destaca que tenir un bon 
equip és imprescindible i assegura 
buscar no tant candidats amb un 
bon perfi l professional, sinó “bones 
persones. Això és com una relació 
de parella: si estàs amb algú en qui 
no pots confi ar, no funcionarà”. 
Assegura que és molt important tenir 
una actitud didàctica: “No 
serveix fer fora algú 
d’entrada: fi ns i tot 
l’ovella més negra 
pot arribar-hi a 
encaixar”.   ●
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ENTREVISTA

La nova Bultaco es va gestar com una 
spinn off de la Universitat Carlos III 
de Madrid. Per què han instal·lat el 
centre de producció a Montmeló?
Tot plegat va començar com un pro-
jecte d’investigació d’enginyeria 
per al desenvolupament de trens de 
potència d’altes prestacions per a 
vehicles elèctrics, no només moto-
cicletes, sinó també per a vehicles de 
quatre rodes lleugers. Després, a par-
tir del moment en què hi incorporem 
la nova Bultaco era evident que calia 
bastir un projecte industrial potent. 
Amb aquesta finalitat, calia buscar 
llocs interessants a escala industrial 
per fer les operacions tant d’enginye-
ria com de producció. Podíem optar 
per indrets com Turquia, l’Àsia o 
l’Amèrica del Sud, on els costos labo-
rals potser haurien estat més baixos, 
però vam preferir situar-nos en un 
indret amb un teixit i un entorn in-
dustrials amb competència i qualitat 
contrastada.

Text Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

Després de tres dècades de la seva desaparició, la històrica empresa catalana 
Bultaco, creada el 1958 per Paco Bultó, ha tornat. I ho ha fet apostant per un 
potent projecte industrial: la moto elèctrica, tot un repte per al seu president i 
cofundador, l’enginyer mecànic Gerald Pöllmann, que reconeix “la voluntat de 
lideratge tecnològic” d’aquesta nova etapa empresarial i del projecte per al qual va 
renunciar al seu càrrec directiu en una multinacional de l’automòbil. 

“Volem liderar 
el mercat de  
la moto elèctrica”

Enginyer mecànic 
amb estudis 
d’Empresarials. 
Va ser CEO de la 
multinacional 
Magna Steyr. Ha 
exercit com a  
conseller per a 
l’Austrian 
Research 
Promotion Agency 
i a l’Agència de 
l’Aeronàutica i de 
l’Espai, i com a 
professor a la 
University of 
Applied Sciences 
Wiener Neustadt, 
a Àustria.

   PERFIL 

GERALD PÖLLMANN
 PRESIDENT I COFUNDADOR DE LA NOVA BULTACO
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Sí, és clar, sense cap mena de 
dubte. Són netes, silencioses i 
divertides. Avui els parells motors 
ja són molt bons i no hi ha cap raó 
perquè centenars de milers de 
motocicletes continuïn 
contaminant a tot el món.

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

CREU QUE LES 
MOTOS ELÈCTRIQUES 
SUBSTITUIRAN  
LES DE COMBUSTIÓ?

Així doncs, el nivell de l’enginyeria 
automobilística catalana ha estat 
decisiu?
Sens dubte. Cal tenir en compte que 
nosaltres estem fent un projecte in-
dustrial amb voluntat de lideratge 
tecnològic. Aquest és un repte molt 
important i és evident que a Barcelona 
hi ha el nivell d’enginyeria que neces-
sitem. A més, nosaltres vam aprofitar 
el tancament de Derbi per incorporar 
gent seva molt potent. Per exemple, el 
nostre cap d’operacions ve de la Derbi, 
també el responsable d’enginyeria, el 
cap d’assajos de prototipus... Aquí l’en-
torn és perfecte.

Què els va dur a recuperar la marca 
Bultaco i quina és la participació de la 
família Bultó en aquest projecte?
D’entrada, el fet de partir d’una marca 
potent sempre et dóna un plus impor-

“La Brinco és 
una moto de 
muntanya, 100% 
elèctrica i amb 
pedals i pinyons a 
la roda del darrere. 
Amb ella obrim un 
nou segment: el de 
la motocicleta”
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ENTREVISTA

tant. El cas és que quan tot això es va 
iniciar jo treballava a l’empresa d’au-
tomoció Magna Steyr, cosa que em 
donava un coneixement de l’entorn. 
Quan vam saber que Derbi tancava 
vam estudiar el tema i el meu soci i 
conseller delegat de Bultaco Motors, 
Juan Manuel Vinós, va negociar amb 
el grup italià Piaggio, propietària de 
Derbi, perquè la família Bultó pogués 
tornar a tenir la llicència de produc-
ció de motocicletes. Posteriorment 
nosaltres vam negociar amb la famí-
lia i finalment ens hem quedat el 50% 
de participació de la llicència per a la 
fabricació i comercialització de mo-
tocicletes. Per a nosaltres, doncs, és 
molt important poder desenvolupar 
juntament amb alguns dels familiars 
aquest projecte industrial de primer 
nivell tecnològic.

Com definiria la primera motocicleta 
que fabrica i comercialitza la nova 
Bultaco, la Brinco?
És un vehicle molt especial. Estem 
obrint un nou segment, el de la moto-
cicleta. Es tracta d’una moto lleugera 
de muntanya que té empunyadura de 
gas i que es mou amb un tren de potèn-
cia totalment elèctric però que també 
té pedals i pinyons a la roda del dar-
rere, com una bicicleta de muntanya. 
Puc dir que és un vehicle molt divertit 
de conduir. De fet, jo vinc tot sovint 
des de casa meva, a Sant Cugat, fins 
aquí a Montmeló amb aquesta moto i 
m’ho passo molt bé.

Quin preu té i quina és la resposta del 
mercat?
La Brinco costa 4.800 euros i la respos-
ta del mercat ha estat espectacular. És 
un vehicle que agrada molt a gent que 
ve del trial i també de l’enduro. L’es-
tem comercialitzant a Espanya, al sud 
de França i a Anglaterra. Estem treba-
llant en ciutats de més de 100.000 ha-

“Cada any 
guanyem 
un 10% 
d’autonomia 
en els equips 
de bateries, 
i alhora els 
preus van 
baixant”

“Per crear una 
nova empresa i un 
nou concepte de 
vehicle l’essencial 
és tenir un equip 
humà competent”
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La nova fàbrica Bultaco  
a Montmeló.

Cadència de 
producció inicial 

de més de

1.000 u./
any

La capacitat de 
producció del 
model Brinco

20.000 u./
any

Nau principal:

2.000 m2
50 

treballadors a final 
del 2015

EL FOCUS
Bultaco ha tornat a nèixer, i ho ha 
fet amb mentalitat innovadora i 
sostenible, apostant pel futur. Al 
capdavant hi ha Gerald Pöllmann i 
el primer model de motocicleta 
elèctrica que fabriquen i 
comercialitzen a la planta de 
Montmeló: la Brinco. És el primer 
pas d’una estratègia industrial 
amb la qual l’empresa es vol 
posicionar en el mercat i tornar a 
ser líder. En aquesta línia, al 
desembre va obrir al barri de Sarrià 
de Barcelona la seva primera 
botiga Bultaco, un lloc de 
referència per als aficionats a la 
mítica marca catalana.

bitants mitjançant concessionaris ex-
clusius de Bultaco. Aquest vehicle ens 
obre oportunitats molt clares ja que es 
tracta d’una moto que no contamina, 
que és silenciosa i no va exagerada-
ment ràpida. És per gaudir-la...

Quins altres projectes tenen? 
El nostre pla principal és que apostem 
pel futur. Pel que fa a la nostra estra-
tègia industrial ens volem posicionar 
i volem liderar el mercat de la moto 
elèctrica. El mercat de la motocicle-
ta convencional no ens interessa. Pel 
que fa als models concrets, continuem 
millorant la Brinco i, a més, estem fent 
passos per homologar-la, cosa que és 
una mica difícil precisament perquè 
es tracta d’un nou segment. També 
estem fent plans per entrar en com-
petició. Amb els altres nous models 
de moto elèctrica, la Rapitan i la Rapi-
tan Sport, continuem millorant-ne el 
prototipatge i en principi n’iniciarem 

la comercialització a finals del 2016. 
Estem parlant de dues motos implaca-
bles però, un cop més, amb un tren de 
potència totalment elèctric. Es tracta 
de motos en què la seva equivalència 
en motors de combustió seria d’una ci-
lindrada ja força important, i per això 
també estem treballant en un model 
intermedi tipus 125.

Què és el més complicat a l’hora de 
desenvolupar no només una nova 
empresa sinó un nou concepte de 
vehicle?
Sens dubte, l’essencial és crear un 
equip humà competent. Hem de pen-
sar que la majoria de la gent de l’auto-
moció ve del món dels hidrocarburs, i 
per tant cal adaptar-ho tot. També cal 
dir, però, que comptem amb gent de 
la meva anterior empresa i amb engi-
nyers d’aquí que són excel·lents en el 
camp elèctric i electrònic.

Què li fa deixar una empresa de la 
dimensió de l’austríaca Magna per 
posar-se al capdavant d’aquest nou 
projecte?
Bé..., es viu solament una vegada. Tre-
ballar en una multinacional és una 
cosa, i tenir el propi projecte, una altra.

Un dels handicaps més importants 
dels vehicles elèctrics és l’autonomia. 
Quines solucions esteu desenvolupant 
per vèncer aquest obstacle?
Per a les futures motocicletes Bultaco 
estem desenvolupant equips de bate-
ries cada dia millors. De moment, per a 
la Brinco, tenim un conjunt de bateries 
amb una autonomia d’entre 70 i 100 
quilòmetres. En aquest cas, a més, tens 
els pedals. Cada any estem guanyant 
un 10% d’autonomia, i alhora els preus 
van baixant. Perquè se’n faci una idea, 
per a la Raptain estem desenvolupant 
bateries que ara mateix arriben a uns 
230 quilòmetres d’autonomia.

A Bultaco estan desenvolupant 
solucions molt paral·leles a les d’una 
marca de prestigi com Tesla, però 
se’n parla molt poc. Creu que es 
valoren suficientment els esforços en 
innovació al nostre país?
Nosaltres fa poc temps que ens hi de-
diquem, però és veritat que desenvo-
lupem tecnologia molt avançada. Ja 
arribarà el moment en què se’ns reco-
neixerà. Però també és veritat que aquí 
tenim molt poc suport econòmic. Hem 
obtingut ajudes de la Comunitat Euro-
pea, però tant el govern de Catalunya 
com el govern central han ofert molt 
bona voluntat però gens de diners. Si 
això s’hagués fet a Àustria, hauria re-
but moltes més ajudes.

Ajuden a la implantació del vehicle 
elèctric mesures com la gratuïtat a 
les autopistes de la Generalitat de 
Catalunya?
Sí, però no és suficient. El més eficient 
que podrien fer els polítics és donar 
senyals clars i inequívocs, com ara res-
tringir carrers, fer passos únics per a 
vehicles elèctrics com els carrils dels 
autobusos... Hi ha moltes coses més a 
fer. Cal tenir en compte que, tot i que 
nosaltres no fem els nostres produc-
tes per una qüestió econòmica, sinó 
per una qüestió de diversió, hi ha una 
qüestió de rendibilitat darrere el mo-
tor elèctric que és molt més evident 
del que sembla. Cal tenir-ne en comp-
te no només el preu de venda, sinó tot 
el cicle de vida del vehicle.  l

“A Barcelona hem 
trobat el nivell 
d’enginyeria que 
necessitem per 
tirar endavant 
aquest repte”
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 E
l danès Mikkel Vestergaard 
Frandsen tenia 20 anys quan 
va començar a treballar per a 
la Fundació Carter, de defensa 
dels drets humans, a l’Àfrica. 

Allà va veure com moltes persones 
s’infectaven amb el cuc de Guinea, un 
paràsit que entra a l’organisme a través 
d’aigües contaminades i que en surt 
per mitjà de butllofes a la pell, molt 
doloroses. Ser testimoni de l’enorme 
patiment que provocava aquella infec-
ció, anomenada dracunculosi, el va im-
pactar de tal manera que va començar 
a pensar maneres d’evitar-la.

El quid de la qüestió era com aconse-
guir que aquelles persones tinguessin 
accés a aigua neta. Segons l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS), en l’ac-
tualitat hi ha prop de 100 milions d’in-
dividus al món que no hi tenen accés 
i per aconseguir-ne, han de caminar 
quilòmetres i quilòmetres cada dia. En 
moltes ocasions, acaben bevent aigües 
no potables, que no bullen per eradicar 
els microorganismes que contenen, i 
això fa que acabin infectant-se de parà-
sits, bacteris i virus que en molts casos 
els arriben a ocasionar la mort.

Frandsen va tornar a Dinamarca i, 
amb l’ajuda d’un equip d’enginyers i 
dissenyadors, després de crear diver-
sos prototips, va acabar inventant 
una canyeta, com la que fem servir 
per beure els refrescos, però feta de 
poliestirè molt resistent que perme-

te pel continent africà. A més, Frand-
sen n’ha tret una versió per a aficionats 
a la muntanya amb què ajuda també a 
sufragar-ne les despeses.

En Grant Gibbs, sudafricà, també 
treballa a l’Àfrica en temes d’accés a 
l’aigua potable. En aquest cas, junta-
ment amb dos enginyers, Pettie Pet-
zer i Johan Jonker, i després de veure 
durant anys com en zones molt em-
pobrides del continent la gent recollia 
aquest líquid preuat amb bidons bruts, 
que molts cops s’havien fet servir per 
transportar fins i tot fertilitzants, i 
havien de recórrer llargues distàncies 
durant les quals sovint els bidons es 
trencaven, van dissenyar uns conteni-
dors fets d’un plàstic molt més flexible 
i resistent, de més capacitat i amb una 
gran obertura que permetia introdu-
ir-hi bé la mà. I els van posar rodes per-
què es poguessin arrossegar. Van bate-
jar l’invent com a Hippo Water Roller 
(imatge de la portada), i és un èxit. 

INNOVACIONS SOCIALS
Tant la canyeta LifeStraw com els 
bidons transportadors d’aigua són 
exemples dels anomenats invents 
socials, el 10% dels productes i ser-
veis que surten al mercat i que estan 
pensats per al 90% de la població 
mundial. Sí, ho heu llegit bé. Aquesta 
és la proporció, esfereïdora: nou de 
cada deu objectes que es dissenyen al 
planeta van destinats als 730 milions 

tia consumir aigua directament, sen-
se necessitat de bullir-la. La va bate-
jar com a LifeStraw i a l’interior hi va 
col·locar filtres de carbó actiu i iode, 
capaços d’eliminar pràcticament tots 
els bacteris i virus. La canyeta indivi-
dual costa 3 dòlars i, a més, van fer-ne 
una versió familiar, capaç de propor-
cionar aigua neta fins a sis persones, 
per un valor de 15 dòlars.

Tot i el preu reduït, les persones 
que la necessiten no la poden pagar. 
Conscient d’això, Frandsen va pensar 
en un programa exhaustiu de compta-
bilitat d’estalvi d’emissions de CO2. És 
a dir, va calcular la quantitat de llenya 
que es deixava de fer servir per bu-
llir l’aigua i el diòxid de carboni que es 
deixava de generar i va comercialitzar 
l’estalvi d’emissions als mercats de car-
boni. Els diners obtinguts per la venda 
li permeten mantenir el programa, do-
nar de forma gratuïta les canyetes a les 
famílies i continuar estenent el projec-

Text Cristina Sáez

La tecnologia arriba a molt pocs. Gairebé tres quartes parts de la població mundial no es beneficia 
dels darrers avenços tècnics, però tampoc dels més senzills, com pot ser una font d’aigua. Per 

intentar reduir aquesta desigualtat brutal, enginyers catalans –i d’arreu del món– participen en 
projectes cooperatius i solidaris, a través de la universitat i les ONG. Com afirma una tècnica del 

Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC: “No té sentit treballar en recerca 
superavançada sense una missió de servei a la societat.”

Objectiu: 
canviar el món
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Nens bevent amb la canya Lifestraw.

Foto cedida per Eartheasy
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La construcció de fonts i 
pous amb bomba manual 
a Funhalouro (Moçambic) 
permetrà als habitants 
gaudir d’aigua potable 
i millor salut
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d’habitants que es concentren en els 
anomenats països industrialitzats. 
La resta de ciutadans del món, uns 
6.500 milions, estan mancats d’accés 
regular a aigua, menjar, habitatge i 
serveis. Aquestes xifres sorgeixen 
d’extrapolar les dades proporciona-
des pel Fòrum Global d’Investigació 
sobre Salut, una organització inter-
nacional independent, sense ànim de 
lucre. Si en l’àmbit de la salut –que és, 
segurament, un dels sectors que més 
atenció rep– el desequilibri és tan 
gran, sembla lògic pensar que a 
altres àrees, com la tecnologia, 
educació o urbanització, l’es-
querda és probablement enca-
ra més gran. 

CANVIAR EL MÓN
Tot i això, el cert és que hi ha 
en marxa un moviment global 
liderat per científi cs i engi-
nyers –també dissenyadors, 
professors i emprenedors 
compromesos– que, encara 
que de moment és minorita-
ri, està decidit a capgirar les 
estadístiques i trobar solu-
cions per a aquesta part de 
la població oblidada. Posen 
el seu talent, coneixement, 
temps i ganes per dur a ter-
me projectes de solidaritat 
i cooperació. L’objectiu és 
ambiciós: canviar el món. 

“No podem excusar-nos que la tec-
nologia i la ciència són neutrals. Te-
nen una gran repercussió social; els 
resultats de la investigació després 
esdevenen tecnologies que afecten 
la societat. Tenim una gran responsa-
bilitat, no tan sols amb els països del 
Tercer Món, sinó també cap a la nos-
tra societat. Els enginyers tenim mol-
ta capacitat d’afectar el funcionament 
de la societat”, considera Antoni Su-
drià, professor de la Universitat Poli-

tècnica de Catalunya (UPC) i director 
del CITCEA, un centre de transferèn-
cia tecnològica d’aquesta universitat.

ENGINYERIA SENSE FRONTERES
Amb aquest esperit es va crear el 1992 
l’associació sense ànim de lucre Engi-
nyeria Sense Fronteres (ESF), impul-
sada per un grup de joves que durant 
els estudis a la universitat ja es van 
involucrar en projectes de coopera-
ció. Aquesta entitat, integrada per 
uns 600 socis, treballa en països de 
l’hemisferi sud, sobretot a Llatinoa-
mèrica i a l’Àfrica, de bracet amb ONG 

locals, amb l’ob-
jectiu d’aplicar la 
tecnologia per do-
tar les comunitats 
de serveis bàsics, 
com ara accés a l’ai-
gua, al sanejament i 
a l’energia. També a 
Catalunya du a terme 
campanyes de consci-
enciació social.  

“Fem xerrades, ex-
posicions i activitats 
per conscienciar, per 
exemple, de temes com 
que l’aigua és un dret 
i no una mercaderia”, 
explica Muriel Prieto. 
Aquesta enginyera va 
estudiar industrials i es 
va especialitzar en medi 

Senegal. 2012. Estructura amunt! Projecte 
d’urbanització d’una comunitat. CCD-UPC

Senegal. 2009. Projecte de construcció d’una escola per a discapacitats. CCD-UPC
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El Perú. 2008. Buscant la x
arxa... Projecte d’ins

tal·lació 

de TIC per a la coor
dinació d’agricultors

. Centre de 

Cooperació per al D
esenvolupament. CCD-UPC 
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ENGINYERS COOPERANTS 

Quan es parla d’ONG solidàries, sovint es pensa 
en organitzacions tipus Metges sense Fronteres, 
Intermón, Creu Roja o Càritas. Són organitzacions 
imprescindibles i de tipus “assistencial” per fer front 
als grans drames humanitaris que es produeixen 
encara amb massa freqüència. Les seves funcions no 
són aprofundir en les causes que els provoquen ni, per 
tant, combatre’ls; es tracta de guarir-ne els efectes. 
En els darrers anys s’està desenvolupant el concepte 
d’ONG solidàries, que centren la seva acció a lluitar 
contra les causes i a fomentar el desenvolupament de 
les comunitats menys evolucionades, a partir de les 
següents accions: detecció de les necessitats bàsiques; 
apoderament dels individus i societats per tal que 
prenguin consciència dels seus drets i potencialitats; 
ajuda tècnica, econòmica i personal; formació i 
acompanyament per assolir l’autogestió i garantir 
el funcionament futur dels serveis implantats, i 
accions en el Primer Món per denunciar, conscienciar 
i divulgar que la major part de les causes del 
subdesenvolupament són conseqüència de situacions 
i accions que es pateixen al Nord.

AJUDA A CANVI D’EXPERIÈNCIA
Centrant-nos en el nostre ram, l’enginyeria, existeix 
des l’any 1992 l’ONG Enginyeria Sense Fronteres 
(ESF), constituïda sota els principis de les ONG “per 
al foment del desenvolupament”. Personalment, 
considero que els esforços per proveir infraestructures 
tècniques bàsiques és prioritari i imprescindible per tal 
d’aconseguir altres objectius humans com la salut. 

Als que tingueu inquietuds per la cooperació 
solidària us animo a contactar amb ESF per ampliar la 
informació sobre les formes de voluntariat, que són 
força fl exibles. La vida professional de les persones 
que es dediquen a l’enginyeria és prou intensa 
perquè a vegades sigui difícil compatibilitzar-la amb 
tasques de voluntariat, però considero que hi ha dos 
períodes molt propicis: al fi nal de l’etapa acadèmica 
i abans d’iniciar la carrera professional, quan es pot 
oferir l’empenta i els ideals de la joventut a canvi 
d’aconseguir experiència, i quan arriba la jubilació, 
quan es pot oferir l’experiència assolida i aplicar-la a 
tasques de voluntariat i cooperació solidària. 

Col·legiat 5.898
Pèrit industrial elèctric
Diplomat en Ciències 
Econòmiques
Jubilat

Francesc Mateo

EN SEGONS

Els enginyers 
tenen molta 
capacitat 
d’afectar 
el funcionament 
de la societat. 
Estudiants o 
graduats, molts 
s’involucren en 
la cooperació

ambient. “Sempre m’han interessat 
els problemes derivats del nostre mo-
del de vida, que generem als països 
no industrialitzats. L’enginyeria pot 
aportar molt per solucionar aquests 
problemes i no crear-ne més.”

ESF no actua en si-
tuacions d’emergèn-
cia, sinó que se centra 
en projectes que par-
teixen, habitualment, 
de visites a zones con-
cretes per detectar 
mancances i necessi-
tats i veure de quina 
manera implementar 
solucions. “Per nosal-
tres és crucial desen-
volupar els projectes 
de manera participa-
tiva, incorporant-hi 
sempre les comuni-
tats locals, amb alguna 
entitat també local, i 
aplicant els coneixements que l’engi-
nyeria ens ha ensenyat”, diu Míriam 
Planas, enginyera química i membre 
d’ESF. Un dels projectes de més èxit 
d’aquesta entitat és el Pla director per 
subministrar aigua potable a comu-
nitats d’El Salvador, que ja fa quinze 
anys que està en marxa. També la in-
tervenció a Cajamarca, al Perú, on hi 
ha una gran mina d’or a cel obert, “de 
la mida de Barcelona”. Per extreure’n 
aquest metall preciós, l’empresa que 

Equador. 2014. Proj
ecte d’electrifi cació

 d’una 

escola aïllada de la
 comunitat Manku Urku. 

Enginyeria Sense Fronteres
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l’explota aplica productes 
químics que contaminen 
les aigües que els habi-
tants de la regió fan servir 
per beure i regar els seus 
camps. “Hem fet pro-
jectes d’anàlisi de l’ai-
gua per detectar si està 
contaminada. A més 
hem impulsat projectes 
d’apoderament social, 
de reforç de les capaci-
tats de les comunitats, 
perquè facin resistèn-
cia a aquests grans 
projectes”, explica 
Planas.

En aquest sentit, a 
Cajamarca, per exemple, volien ex-
pandir la mina i els camperols es van 
posar en lluita, van fer acampades, 
protestes, van organitzar marxes per 

oposar-s’hi. Dues voluntàries d’ESF 
van recollir el paper de les dones en 
aquestes lluites en un documental, 
Las Damas Azules, que es va estre-
nar recentment en un cinema de 
Barcelona. “Col·laborem denun-
ciant allà però també aquí, inten-
tant crear consciència perquè 
quan aquí, per exemple, compris 
or sàpigues d’on ve, com ha estat 
produït i quin impacte té sobre 
les comunitats”, rebla Prieto. 

LA LLAVOR, 
A LA UNIVERSITAT
Cada cop més els enginyers 
que decideixen invertir el 
seu talent i enginy en pro-
jectes de cooperació i soli-
daritat procedeixen de la 

universitat. En aquest sentit, 
la UPC va ser la primera universitat 
espanyola que va endegar el 1992 un 
centre de cooperació per al desen-
volupament (CCD), “amb la missió 
d’impulsar la implicació activa de 
la universitat amb la cooperació i el 
desenvolupament, així com ajudar a 
canalitzar i donar suport a les inici-
atives de la comunitat universitària 
en aquest àmbit”, explica Eva Ven-
drell, tècnica del CCD.

La UPC va ser la 
primera universitat 
espanyola que el 

1992 es va implicar 
activament en 

la cooperació i el 
desenvolupament 
creant un centre 

específic en 
aquest àmbit 

Ourong, Senegal. 2013. Pots arribar on et 
proposis... Projecte de construcció d’una escola. CCD-UPC

Enginyers del CITCEA, centre de transferència 
tecnològica de la UPC, amb el gasifi cador de 

biomassa que estan construïnt per enviar al Txad

Guatemala. 2013. Les TIC arriben a la comunitat. 

Un projecte del CCD-UPC
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La resta de centres universitaris 
s’hi han anat afegint des d’aleshores i 
han creat unitats dedicades a projec-
tes de cooperació. “Considerem que 
part de la nostra missió i compromís 
social és treballar per reduir les des-
igualtats. No té sentit treballar en re-
cerca superavançada sense una mis-
sió de servei a la societat, d’ajuda a les 
persones en situació més precària del 
nostre món”, afegeix Vendrell.

En general, les accions que es duen 
a terme des del CCD són sem-

pre amb una 
contrapart local, 
que acostuma a 
fer una petició 

de suport, com 
ara una ONG, ja 

sigui catalana o 
d’algun altre país. 

La UPC posa l’equip 
i hi contribueix amb 

coneixements i part 
del fi nançament, que 

obté a partir de l’apor-
tació institucional, a 

la qual se sumen les 
donacions voluntàries 

que treballadors de la 
universitat fan donant el 

0,7% de la seva nòmina i 
estudiants que hi aporten 

aquest percentatge de la 
seva matrícula.  
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estem fent un sistema per tenir tota 
la informació digitalitzada, amb un 
petit ordinador que recull les dades 
i un servidor que no necessita con-
nexió via satèl·lit. Aquest servidor 
els permet comunicar-se dins del 
camp i reduir costos. És un sistema 
de Wi-Fi interna”.

També ara, explica Vidal, estan 
treballant de bracet en un projec-
te per portar ordinadors a Ghana i 
muntar una intranet, amb un servi-
dor connectat a la Viquipèdia, i una 
xarxa d’antenes perquè diferents es-
coles es puguin comunicar. I perquè 
el projecte pugui ser econòmica-
ment sostenible, la idea és obrir un 
cibercafè des d’on qui vulgui es po-
drà connectar a Internet. Els diners 
recollits serviran per poder sufragar 
l’accés a la xarxa de les escoles. “A 
les meves classes sempre començo 
fent la mateixa refl exió: “Per què 
posar TIC en comunitats on no hi ha 
aigua ni electricitat?” I al fi nal amb 
els alumnes arribem a la mateixa 
conclusió: si poden tenir accés a la 

Eva Vidal és professora de teleco-
municacions de la UPC, investigadora 
del Departament d’Enginyeria Elec-
trònica i dirigeix el CCD. Fa dos anys 
va decidir impartir un seminari sobre 
com aplicar la tecnologia, les TIC, al 
desenvolupament sostenible i a la co-
operació. Hi havia previstes 25 places, 
però s’hi van apuntar més del doble 
d’estudiants. “Vam haver de tancar la 
llista i fer-ne una d’espera perquè no 
hi cabien més alumnes. Estava molt 
ple”, recorda Vidal. “Als alumnes els 
agrada saber que estem treballant en 
projectes, com ara amb Metges sen-
se Fronteres (MSF), o en projectes 
d’educació a escoles de Ghana i del Se-
negal. O que col·laborem amb univer-
sitats d’Etiòpia. I volen participar-hi. 
L’enginyeria ens permet crear eines, 
sistemes per ajudar els altres i millo-
rar el món”, afi rma aquesta profes-
sora. Paradoxalment, i al contrari del 
que es troba habitualment a les seves 
classes, en aquests seminaris la majo-
ria d’alumnes són noies.  

En el seu cas, acaben d’encetar un 
projecte justament amb MSF. Tot va 
començar amb una foto que els van 
passar d’un dels campaments de re-
fugiats a Somàlia on apareixien llar-
gues cues de persones esperant ser 
ateses i muntanyes d’expedients en 
paper. “Així resulta molt difícil ges-
tionar quanta gent tenen, en quin 
estat de salut, amb quines malalties, 
quins medicaments necessiten. Els 

informació, es podran construir, per 
exemple, un pou ells mateixos per 
obtenir aigua, consultant tutorials. 
Estic convençuda que el coneixe-
ment i l’educació els pot treure de la 
seva situació”, afi rma Eva Vidal.   

Un altre projecte recolzat pel 
CCD, i sorgit del CITCEA, centre de 
transferència tecnològica de la UPC, 
és el del gasifi cador de biomassa dis-
senyat per a una petita població del 
Txad, anomenada Goundi. Tot va 
començar quan una petita ONG de 
Tarragona es va posar en contacte 
amb el CITCEA per veure si podien 
trobar una manera de generar ener-
gia de manera sostenible. “Volíem, 
a més, generar economia local. La 
idea és que els agricultors del Txad 
conreïn blat de moro, que puguin 
vendre a la població. Una vegada 
consumit, el cor de la panotxa, resi-
du orgànic no comestible, es porta a 
la planta on hi haurà el gasifi cador. 
Allà, a través d’un seguit de proces-
sos químics i tèrmics, obtindrem gas 
que alimentarà un motor per produ-
ir electricitat”, explica Jordi Giral, 
enginyer al capdavant del projecte.

En paraules de Sudrià, del CIT-
CEA, “la universitat és un refl ex 
de la societat; hi ha un percentatge 
cada vegada més gran de persones 
que fan enginyeries i altres carreres, 
l’objectiu de les quals no és exclusi-
vament tenir i guanyar diners, sinó 
també aportar a la societat”. ●

Bamako, Senegal. 2012. Projecte de 

desenvolupament sostenible. CCD-UPC El Perú. 2015. Anàlisi de la qualitat de l’aigua a 
Cajamarca. Enginyeria Sense Fronteres

L’enginyeria ens 
permet crear eines 

i sistemes per 
ajudar els altres 
i millorar el món
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Vortex Bladeless és el nom d’un projecte nascut a Espanya per a la creació 
d’aerogeneradors que no tenen pales i que aprofiten el vent per fer vibrar el 
pal vertical i generar electricitat. Per contra, les principals companyies del 
sector aposten per models de pales cada vegada més grans. Aquests són dos 
dels camins de futur d’una tecnologia en evolució constant.

El futur de l’energia eòlica

Aerogeneradors més grans i equips sense pales, 
alternatives per a una tecnologia renovable 

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

El primer molí de vent per a la pro-
ducció d’electricitat va ser construït 
per James Blyth a Glasgow (Regne 
Unit) l’estiu de 1887. L’equip feia 10 
metres d’alçària i durant uns anys va 
generar la minsa electricitat que con-
sumia el domicili d’aquest prestigiós 
enginyer elèctric escocès.

En l’actualitat funcionen arreu del 
món uns 270.000 aerogeneradors, 
amb un total de 380.000 megawatts 
(MW) de potència instal·lada. Les 
dades serveixen per deixar constàn-
cia del creixement d’un sector que 
durant els últims anys ha demos-

trat una gran capacitat d’innovació  
tecnològica.

La immensa majoria d’equips de 
gran potència en funcionament arreu 
del món són aerogeneradors d’eix ho-
ritzontal amb rotors de tres pales. El 
model d’aerogenerador més gran del 
món és actualment el Vestas V164, 
amb una potència nominal de 8 MW 
i una alçària total de 220 metres (164 
metres de diàmetre de rotor). El pro-
totipus d’aquest molí gegant va ser 
instal·lat al 2014 al National Test Cen-
ter Denmark, a prop d’Osterild (Dina-
marca), i la construcció en sèrie es va 
iniciar a finals del 2014. 

Per potència instal·lada total, el 
parc eòlic líder mundial indiscutible 
és a hores d’ara el conjunt de cen-
trals de Gansu (Jiuquan Wind Power 
Base), a la Xina, que a finals del 2014 
era de 7.965 MW i que el 2020 po-
dria arribar als 20.000 MW. Per tenir 
una idea de la importància d’aquesta 

Simulació en 3D 
d’un parc eòlic amb 

aerogeneradors 
sense pales. 
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han hagut de recórrer al sistema de mi-
cromecenatge per a la construcció del 
primer prototipus a escala real.

Vortex Bladeless ha aconseguit una 
llarga llista de reconeixements inter-
nacionals, el més recent dels quals ha 
estat la nominació com a un dels cinc 
fi nalistes en l’apartat d’energia dels 
2015 World Technology Award.  ●  

Un sector 
bloquejat a 
l’Estat espanyol
El primer semestre del 2015 va ser 
el més dolent en les últimes tres 
dècades per a l’energia eòlica a 
Espanya. En sis mesos no es va 
posar en marxa a tot l’Estat ni una 
sola nova instal·lació d’aquesta 
tecnologia d’energia renovable, 
segons les dades recollides pel 
Global Wind Energy Council. La 
trista realitat d’aquest any se 
suma a les dades del 2014, quan el 
parc eòlic de l’Estat només va 
incrementar la potència 
instal·lada en 27,48 MW, i les del 
2013, quan es van posar en marxa 
280 MW de potència en nous 
equips d’energia eòlica a Espanya, 
segons indiquen els anuaris de 
l’Asociación Empresarial Eólica.

I A MÉS
xifra cal recordar que en tecnologia 
eòlica a tot l’Estat espanyol hi ha ac-
tualment una potència instal·lada de 
22.986,5 MW.

EL BLADELESS DE VORTEX
A banda de créixer en dimensions i po-
tència, el sector de l’energia eòlica tam-
bé viu una renovació constant d’idees 
i solucions. Un exemple singular és 
l’aerogenerador Bladeless proposat per 
Vortex, un equip format per una colum-
na sense rotor ni pales. La base teòrica 
és l’aprofi tament de les turbulències 
o remolins coneguts com a vòrtex de 
l’enginyer hongarès Von Kármán, de 
forma que el vent faci oscil·lar una gran 
columna vertical i generi electricitat 
fent servir un joc d’imants instal·lats a 
l’interior de l’estructura.

El projecte d’aquesta empresa, ubi-
cada actualment a Boston (EUA), es 
troba encara en fase de desenvolupa-
ment i ha rebut el suport d’entitats 
ambientalistes com SEO/BirdLife, que 
considera que aquesta alternativa pot 
solucionar problemes importants com 
la mort d’ocells per col·lisió amb els ae-
rogeneradors convencionals. Tot i això, 
els promotors reconeixen que l’efi ci-
ència del sistema Bladeless serà molt 
inferior a la dels molins de tres pales, i 

L’ENERGIA EÒLICA 
CREIX EN DIMENSIONS 
I POTÈNCIA I VIU UNA 
RENOVACIÓ CONSTANT 
D’IDEES I SOLUCIONS

Els investigadors Climent Molins (a la 
imatge) i Alexis Campos, del 
Departament d’Enginyeria Civil 
Ambiental de la UPC, han dissenyat i 
patentat una plataforma fl otant per a 
aerogeneradors que canvia 
substancialment els models 
desenvolupats fi ns ara en aquest 
sector de les energies renovables 
(conegut com a offshore). A més, el 
WindCrete posat a prova a la UPC 
reduiria el cost de les instal·lacions i, 

per tant, milloraria el rendiment 
econòmic de l’aprofi tament del vent 
per produir electricitat.

L’equip ideat per Molins i Campos 
és una estructura cilíndrica molt 
allargada amb un gran fl otador i un 
llast a la base, que li proporciona 
estabilitat. Les innovacions principals 
d’aquest model són l’estructura 
monolítica i sense juntes i l’ús del 
formigó (en substitució de l’acer) com 
a material principal per construir-lo. 

EXPERTS DE LA UPC REPENSEN L’OFFSHORE
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La Internet 
de les coses: 
Quarta Revolució 
Industrial

Hi participen:

Amb el suport de:

Hi ha qui manifesta públicament que 
la Internet de les coses està de moda, 
que és una accepció que està essent 
molt utilitzada en l’entorn del món 
de la tecnologia, però que en realitat 
no tothom coneix a què es refereix 
aquest terme. Bàsicament es tracta 
que totes les coses que ens envolten 
estiguin connectades a Internet, no 
tan sols els dispositius electrònics 
—que de fet molts ja ho estan— sinó 
tot, ja que la Internet de les coses va 
més enllà, tant en l’àmbit professional 
com en l’industrial i domèstic. 

Ens podem preguntar d’on ha sortit 
aquesta realitat que el camp informà-
tic ens ofereix amb aquesta intercon-
nexió digital d’elements quotidians 
amb Internet. Segons queda refl ectit 
a la Viquipèdia, sembla que ja va ser 
proposat per Kevin Ashton a l’Auto-
ID Center del Massachusets Institut 
of Technology (MIT) el 1999, centre 
on es realitzaven investigacions en el 
camp de la identifi cació per radiofre-
qüència en xarxa (RFID) i tecnologia 
de sensors. És realment extraordina-
ri pensar què pot comportar i l’abast 
que pot tenir l’aplicació de la Internet 
de les coses. Si tot estigués connectat 
a Internet, tot, i equipat amb disposi-
tius d’identifi cació, el coneixement de 

la situació de qualsevol element seria 
immediat. 

LA INDÚSTRIA 4.0
De fet, ja s’està aplicant en l’actualitat 
en diferents àmbits. En el domèstic, 
amb les cases intel·ligents, on la do-
mòtica més avançada fa gaudir de les 
condicions de confort més favorables, 
que milloren la qualitat de vida i han 
assolit la més alta efi ciència energè-
tica. En el món industrial la Internet 
de les coses ja no és cosa del futur, 
està al nostre abast, i ha donat lloc a 
la que s’anomena la Quarta Revolució 
Industrial (la de la indústria 4.0), on 
l’aplicació de la Internet de les coses 
avança cap a fàbriques intel·ligents en 

Text Pere Rodríguez
Col·legiat 6.819
Coordinador de l’Any de la Indústria 4.0

què operen programaris enfocats a la 
fabricació informatitzada i amb tots 
els processos interconnectats per la 
Internet de les coses industrial mit-
jançant la total digitalització de les 
plantes productives.

El món avança per aquest camí. Tot 
es basa en sistemes i tecnologia intel-
ligents. I de la mà de la recerca i de la 
innovació, sens dubte, si es vol avançar 
coherentment i amb efi ciència i efi cà-
cia. És la Internet dels coneixements i 
aquests coneixements s’han de saber 
analitzar i aplicar de forma que gene-
rin benefi cis a la societat en conjunt. 
Així es va posar de manifest en l’IOT 
Solutions World Congress, celebrat a 
Barcelona el setembre de 2015.  ●
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Hi col·laboren:

A la fàbrica que Siemens té a Amberg, Alemanya, els productes es comuniquen amb 
màquines i els processos de producció es controlen a través d’ordinadors.
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Parlar d’indústria és tornar als princi·
pis bàsics d’una economia que ofereix 
solucions tangibles als problemes di·
aris als quals s’enfronta la societat. La 
indústria, avui, es considera una ga·
rantia per al creixement i l’ocupació 
—per cada lloc de treball se’n creen 
almenys dos en altres sectors— i per 
a la competitivitat, ja que els països 
més industrialitzats tenen més quo·
ta de mercat en exportacions. És una 
dada rellevant que en els països més 

competitius del món el pes del PIB 
industrial supera el 20%.

La Internet de les coses, aquest 
concepte tecnològic que ens aporta 
connectivitat de la gent i les màqui·
nes, i el núvol, amb generació de da·
des impulsat per la proliferació de 
milers de sensors i detectors connec·
tats entre si, també està arribant a la 
indústria. I arriben per revolucionar 
els processos amb l’objectiu d’adaptar 
les produccions a les necessitats dels 
consumidors en temps real.

Aquest nou concepte del tot con·
nectat accelera l’ús d’informació per 
donar un nou impuls en la millora dels 
processos industrials tradicionals i, 
consegüentment, modificar les diver·
ses àrees productives. És l’anomenada 

indústria 4.0. El món industrial assis·
teix a la vigília d’una nova revolució.

Amb aquest impuls tecnològic es 
podrà pensar a portar la producció a 
peu del consumidor i el retorn de les 
fàbriques a Europa davant polítiques 
de deslocalització d’anys anteriors, 
quan es buscava mà d’obra barata a 
mercats emergents.

IndúsTrIa InTel·lIgenT
El concepte d’indústria 4.0 es presen·
ta com la Quarta Revolució Industri·
al. La primera revolució va permetre 
l’augment de la producció gràcies a 
l’adopció de l’energia de vapor. La 
segona, va implicar l’ús de l’energia 
elèctrica. I la tercera, anomenada re·
volució digital, va estar marcada per 

arriba la introducció 
massiva d’ordinadors 
diminuts amb 
una capacitat enorme 
per processar 
informació

Si
em

en
s

Sensors per a la comunicació entre màquines, macrodades, impressió en 
3D, realitat augmentada, robots intel·ligents... Això i més és el que 
s’anomena la revolució de la indústria 4.0 o de les fàbriques intel·ligents.

fàbriques intel·ligents, 
la revolució de la indústria 4.0

Hi col·laboren:

Text Pedro gómez
President d’aseITec (associació 
d’empreses d’Informàtica i Tecnologies 
de la comunicació de catalunya). 
www.aseitec.org 

la planta de siemens a amberg és un exemple 
excel·lent d’automatització de productes avançats. 
combina el món real i el virtual.
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l’ús de l’electrònica i les tecnologies 
de la informació. 

I s’arriba a la quarta revolució, la de 
la indústria 4.0, que és la que ve de-
terminada per la introducció massi-
va dels sistemes ciberfísics (objectes 
industrials connectats amb sensors 
i actuadors), la interconnexió entre 
indústries, les interfícies obertes als 
serveis, la sensorització, la visió intel-
ligent i la realitat augmentada. En de-
finitiva, la proliferació d’ordinadors 
diminuts amb sistemes encastats 
amb enormes capacitats per al pro-
cessament de la informació.

D’altra banda, trobem les macroda-
des, aquesta tecnologia d’anàlisi d’in-

gents quantitats de dades que reuti-
litzades amb “intel·ligència” ofereixen 
grans funcionalitats que poden emma-
gatzemar-se i processar en temps real 
des de sistemes de computació fins al 
núvol.

La fabricació additiva o per capes 
amb impressió en 3D també és fona-
mental en aquesta nova indústria per-
què estalvia temps i diners enfront de 
tècniques tradicionals com prototips 
a partir de motlles que resulten molt 
costosos quan les comandes són poc 
voluminoses.

I la robòtica col·laborativa, en la qual 
gràcies a diferents protocols de comu-
nicació dues unitats mecàniques po-

LA SEGURETAT 
INFORMÀTICA I LA 
CIBERSEGURETAT SÓN 
VITALS PER A L’ÈXIT DE 
LA INDÚSTRIA 4.0

EN ENGINYERIA CALDRÀ 
MÉS FORMACIÓ EN
ROBÒTICA I 
MATEMÀTIQUES, 
I MENYS EN MECÀNICA

  A les plantes de producció es disposa 
d’eines que obtenen informació i poden 
prendre decisions en els processos. Els 
robots intel·ligents ofereixen la 
possibilitat de controlar i interconnectar 
fases de la fabricació.

den intercanviar informació entre si. 
El futur de la fabricació estarà en mans 
de màquines intel·ligents que podran 
intercanviar i respondre a informació 
de manera independent, dirigint els 
processos de producció industrial. Ens 
trobem davant d’un nou paradigma en 
la fabricació.

PRODUCCIÓ EN MASSA 
PERSONALITZADA
Avui la indústria s’enfronta a una de-
manda de producció cada vegada més 
personalitzada i el client cada cop exi-
geix més un valor diferencial. Fins ara, 
satisfer aquesta demanda no era pos-
sible. La indústria intel·ligent pretén 
incorporar no només molta més adap-
tabilitat a les necessitats de producció, 
sinó també l’optimització dels recursos.
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Es comença a disposar d’eines que 
obtenen informació i poden prendre 
decisions en molts dels processos de 
producció. Addicionalment a l’au-
tomatització de plantes, els robots 
intel·ligents que treballen de forma 
amigable amb operaris ofereixen 
cada vegada més possibilitats de con-
trolar i interconnectar processos de 
fabricació.

No obstant això, cal destacar que hi 
ha una preocupació clara al voltant de 
la interconnexió de fàbriques, plan-
tes de producció, etc. I això té a veure 
amb la seguretat informàtica i la ci-
berseguretat, que es presenten com 
a vitals per a l’èxit de la indústria 4.0.

A més, la ingent quantitat de dades 
que es gestionen, generades pels dife-
rents elements de la cadena de produc-
ció, permeten produir una rèplica virtu-
al de la totalitat o de part dels processos. 
Aquesta rèplica o simulació permetrà, a 
la vegada, formar personal i obtenir un 
coneixement global del procés.

CATALUNYA, HORITZÓ 2020
La indústria 4.0 va començar als Es-
tats Units el 2011 en un moment en 
què el govern va plantejar el repte de 
recuperar producció industrial per-
duda a partir de tecnologia i indús-
tria intel·ligent. El govern americà va 
assignar una inversió inicial de prop 
de 600 milions de dòlars i va crear la 
National Manufacturing Innovation 
Network.

A Europa, aquesta tendència la 
lidera Alemanya, que és qui va pro-
moure el terme indústria 4.0. Els ale-
manys van crear un grup de treball 
a finals del 2011 que va lliurar unes 
primeres recomanacions al govern a 
finals del 2012 i que es van presentar a 
la Fira de Hannover l’any següent. Per 
a ells, la producció industrial del futur 
es caracteritzarà per una forta perso-
nalització dels productes i un sistema 
de producció altament flexible i ex-
tens a la integració amb clients.

Catalunya, que va ser pionera a mit-
jans del segle xix en la Revolució in-

dustrial, ha posat l’horitzó en el 2020 
i ha iniciat polítiques de recuperació 
per assolir que el PIB industrial sigui 
del 25%. En aquest sentit, el Govern 
català ha creat el RIS3CAT com a res-
posta a l’exigència de la Comissió Eu-

EL NOU PERFIL DEL PROFESSIONAL

Canviarà el perfil de les persones que treballen a l’empresa. També canviarà —ja 
ho està fent— la cultura a les empreses. Per a la indústria 4.0, el perfil dels 
empleats serà cada vegada més el d’una persona que gestiona sistemes, i cada 
vegada menys el d’algú que treballa en la línia de muntatge, acoblant peça a peça.

L’empleat de fàbrica, d’una banda, gestionarà el sistema de producció des 
d’un nivell estratègic utilitzant sistemes de realitat virtual i realitat 
augmentada. Aquests nous sistemes s’adaptaran a les necessitats de l’home 
per facilitar una interacció ràpida i intuïtiva entre els cyber-physcial systems 
(CPS) i les persones. De l’altra, les persones utilitzaran la seva creativitat per 
buscar solucions a problemes que es presentaran durant el procés de producció. 
Menys habilitats manuals, més d’intel·lectuals. 

ELS ENGINYERS: PEÇA CLAU
En el camp de l’enginyeria, caldrà menys mecànica, més robòtica i més 
informàtica. En general, més educació en ciències i matemàtiques.
La Quarta Revolució Industrial no és només una revolució tecnològica. Els 
enginyers som una peça clau en aquest context. Hem d’estar en contínua 
evolució i adaptació i parant una especial atenció en les noves generacions: des 
de la formació primària fins a la universitària, han de tenir l’oportunitat de 
disposar de mòduls d’ensenyament que s’adaptin amb rapidesa i eficiència a 
tots aquests processos i canvis competitius, que cada vegada es produeixen 
amb més velocitat i que ens poden deixar fora del mercat.

Per a la indústria 4.0  
el perfil de l’empleat 
serà cada vegada més  
el d’una persona que 
gestiona sistemes.

AQUEST IMPULS 
TECNOLÒGIC PERMETRÀ 
EL RETORN A EUROPA DE 
FÀBRIQUES QUE HAVIEN 
DESLOCALITZAT PART 
DE LA SEVA PRODUCCIÓ

ropea que els estats i regions elaborin 
estratègies d’investigació i innovació 
per a l’especialització intel·ligent i 
que, segons la política de la Genera-
litat, ha de contribuir al creixement 
industrial.  l

Si
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s
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L’assegurança de responsabilitat civil 
professional (VI): què cal fer davant un sinistre?

  

III. 
LA TRAMITACIÓ 

DEL SINISTRE
Un cop rep la declaració 
de sinistre i els seus docu-
ments, la corredoria d’as-
segurances procedeix a 
l’obertura d’expedient de si-
nistre, i li assigna un núme-
ro de referència que es faci-
lita al Col·legi i a l’enginyer.  

La corredoria analitza la 
reclamació i els elements 
indispensables per a la co-
bertura i completa l’expe-
dient requerint, si s’escau, 
a l’enginyer que hi aporti 
informació, aclariments o 
documentació.

Un cop es considera que 
la documentació és com-
pleta, la corredoria en dóna 
trasllat a l’asseguradora 
que en justifi carà la recep-
ció i hi assignarà un núme-
ro de sinistre.

Finalment, l’assegu-
radora resoldrà sobre la 
reclamació mitjançant 
comunicació dirigida a la 
corredoria, de la qual do-
narà l’oportú trasllat a l’en-
ginyer i al Col·legi.

En la generalitat dels 
casos, aquesta comunica-
ció indicarà l’acceptació o 
refús del sinistre, o bé sol-
licitarà més documentació 
complementària.

Els Serveis Jurídics del 
Col·legi valoren en cada cas 
la resposta de l’assegurado-
ra i, si és procedent, debat 
amb la companyia els ter-
mes del refús en cas de dis-
crepància.

II. 
LA DECLARACIÓ DE SINISTRE

El coneixement d’una reclamació 
formulada contra un enginyer as-
segurat pot tenir lloc principalment 
per tres conductes diferents:
a) Per carta o escrit dirigit a 

l’enginyer.
b) Per demanda interposada contra 

l’enginyer.
c) Per denúncia o reclamació 

plantejada davant el Col·legi. 

En aquests casos, l’enginyer hau-
rà de posar en coneixement davant 
el Servei de Visat del Col·legi, en el 
mínim temps possible, la circums-
tància de la reclamació, omplint el 
formulari de declaració de sinistre 
i facilitant els escrits de reclamació, 
ja sigui de naturalesa judicial o bé 
particular. El Col·legi donarà tras-
llat a la Corredoria d’Asseguran-
ces MARSH, SA que el remetrà a la 
companyia asseguradora MAPFRE.

En casos de demanda, l’enginyer 
ha d’actuar ràpidament atès que el 
termini processal per contestar-la 
és de vint dies hàbils des de la notifi -
cació i l’advocat que assumeixi la de-
fensa jurídica, que forma part de les 
cobertures de l’ARCP, ha de tenir un 
coneixement detallat dels fets amb 
antelació sufi cient. 

No obstant això, l’enginyer pot 
ser igualment conscient de la pos-
sibilitat d’una imminent o futura 
reclamació sense que s’hagi produït 
encara i podrà presentar igualment 
la declaració de sinistre als efectes 
preventius, sense que això impliqui 
obligatòriament una assumpció de 
responsabilitat.

És recomanable que l’enginyer es 
quedi una còpia de la documentació 
aportada, als efectes de retenir-la 
com justifi cant de la presentació de 
la declaració de sinistre.

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

I. 
COM CAL ACTUAR DAVANT 

UN SINISTRE?
L’assegurança de responsabilitat 

civil professional (ARCP) cobreix el 
pagament de les indemnitzacions 
de les quals pugui resultar civilment 
responsable l’enginyer assegurat per 
danys ocasionats involuntàriament a 
tercers per actes negligents, errors o 
omissions professionals que derivin 
de l’exercici de la seva activitat pro-
fessional com a perit industrial, en-
ginyer tècnic industrial, o, si s’escau, 
enginyer tècnic en disseny industrial. 

Per tant, és primordial entendre 
que qui indemnitza és l’assegurado-
ra i aquesta és la que legítimament 
haurà de decidir, analitzats els fets 
i les proves que envolten el sinistre, 
si el tanca de forma amistosa o si, en 
canvi, considera que ha de defensar 
davant els tribunals, per exemple, 
la inexistència de responsabilitat de 
l’enginyer, la concurrència de culpes, 
o bé un import indemnitzatori inferi-
or al reclamat. 

Per tant, l’enginyer:
a) No ha d’acceptar obertament la 

seva responsabilitat en els fets i els 
danys que es reclamen, i ha de ser 
curós i refl exiu amb els comenta-
ris que emet.

b) Ha d’informar els presumptes 
perjudicats que disposa d’una 
ARCP i que farà arribar a l’assegu-
radora la reclamació, sempre es-
crita, que pretengui la companyia 
i aquella actuarà en conseqüència.

c) No ha pretendre resoldre l’inci-
dent de forma unilateral, ni ha 
de garantir ni pactar amb els pre-
sumptes perjudicats que rebran 
una indemnització de la seva 
ARCP.
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  En la fase d’admissió dels candidats, 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
va estimar unes al·legacions formula-
des per ENGINYERS BCN per tal que 
fossin declarats no admesos candidats 
que s’havien presentat amb la titulació 
d’Enginyer Tècnic de Mines.   

No obstant això, el Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics de Mines de Ca-
talunya i Balears va interposar un re-
curs contenciós administratiu contra 
aquesta decisió. 

ENGINYERS BCN es va personar 
i comparèixer en el recurs contenci-
ós administratiu per tal de defensar 

Els Serveis Jurídics d’ENGINYERS BCN han defensat els interessos de la 
professió en un concurs de l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental) per al nomenament d’un funcionari interí per tal de cobrir 
el lloc de tècnic de Protecció Civil, Mobilitat i Via Pública, en què la 
titulació requerida era la d’Enginyer Tècnic Industrial o equivalent.

l’adequació a la legalitat de la decisió 
de l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac, que es va adoptar atenent els ar-
guments jurídics facilitats pel Col·legi.  

El Jutjat Contenciós Administratiu 
11 de Barcelona ha dictat la Sentència 
196/2015, de 14 de setembre, que ha 
esdevingut ferma, mitjançant la qual 
desestima el recurs del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics de Mines de Ca-
talunya i Balears.

CONCLUSIÓ
El magistrat jutge raona, a partir de 
la doctrina del Tribunal Suprem, que 

Nou èxit dels Serveis Jurídics  
d’ENGINYERS BCN en defensa de la professió 

allò decisiu és que la resolució de 
l’Administració sigui raonable i que 
les titulacions requerides estiguin di-
rectament relacionades amb el lloc 
de treball a cobrir, indicant que no és 
exigible a l’Administració que cridi a 
la convocatòria de forma exhaustiva 
totes les professions.

El magistrat jutge conclou que no 
és irracional fixar com a condició dels 
aspirants la titulació d’Enginyer Tèc-
nic Industrial, i no altres titulacions 
d’enginyeries tècniques, per al lloc de 
tècnic de Protecció Civil, Mobilitat i 
Via Pública.  l

  La resposta és no. Si bé en el pre-
àmbul de la mateixa instrucció pot 
semblar que qualsevol tipus d’instal-
lació de la qual s’hagi perdut la docu-
mentació es pot acollir a aquest pro-
cediment, quan s’analitzen els punts 
primer a cinquè es comprova que el 
procediment que recull la instrucció 
per realitzar la inscripció de la instal-
lació existent al RITSIC només es 
pot fer quan l’esmentada instal·lació 
estava en ús abans de l’entrada en vi-
gor del reglament vigent a cada àm-
bit de la seguretat industrial.

Es pot acollir al procediment simplificat d’inscripció al RITSIC (Registre 
d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya), 
d’acord amb la Instrucció 1/2015, una instal·lació receptora d’energia 
elèctrica en BT que no disposi de documentació, estigui en ús i s’hagi 
executat després de l’entrada en vigor del REBT del 2002?

A tall d’exemple i en harmonia amb la 
qüestió plantejada, el punt primer de la 
instrucció indica el següent:

“Per a la realització de la inspecció 
d’instal·lacions receptores d’energia 
elèctrica de baixa tensió en ús abans de 
l’entrada en vigor del RD 842/2002 
que no figuren inscrites al RITSIC (...)”

Aquesta conseqüència és evident ja 
que en cas contrari s’estaria contrave-
nint explícitament el REBT, que esta-
bleix els criteris de documentació i po-

Preguntes freqüents

sada en servei que cal aplicar per a les 
instal·lacions executades sota la seva 
empara (ITC-BT-04).

Per tant, si a una instal·lació en ús 
executada amb posterioritat al REBT 
2002 li cal passar una revisió periòdi-
ca i l’organisme de control detecta que 
no es troba inscrita al RITSIC, caldrà 
que es generi la documentació perti-
nent d’acord amb la ITC-BT-04 i rea-
litzar la corresponent inscripció en el 
RITSCI com a nova instal·lació.  l

Trobareu les consultes més freqüents 
que rep el Servei d’Orientació Tècnica 
d’ENGINYERS BCN a
www.enginyersbcn.cat/preguntes-
frequents-SOT

LA PLAÇA DE TÈCNIC 
DE PROTECCIÓ CIVIL 
L’HA D’OCUPAR UN 
TITULAT EN ENGINYERIA 
TÈCNICA INDUSTRIAL

Jordi Barril, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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El monoplaça va 
ser presentat en la 
passada edició 
d’EXPOelèctric. 

Amb la signatura 
del degà queda 
segellada la 
col·laboració.

Cafe amb el dega
Us escoltem
Miquel Darnés i Cirera
Degà

L’últim dilluns de cada mes, 
des de les 18.30 fins les 20.00 h

Formuleu una pregunta al degà. Transmeteu-li alguna inquietud o senzillament parleu amb ell

Més informació i inscripcions a: www.enginyersbcn.cat/agenda
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Aquest patrocini neix de l’interès 
que sempre ha tingut el Col·legi de 
donar suport als estudiants d’engi-
nyeria del seu àmbit i de promoure el 
desenvolupament dels vehicles elèc-
trics. Per la seva banda, els estudi-
ants de l’Associació EUETIB e-Tech 
Racing, conscients del paper que té 
el Col·legi en la societat i dels canals 
de comunicació de què disposa per 
donar a conèixer el projecte, han de-
cidit crear sinergies de col·laboració 
i nomenar-lo patrocinador Platinum 
de la seva darrera creació: el mono-

Els estudiants de l’Associació EUETIB e-Tech Racing han nomenat el 
Col·legi patrocinador Platinum del monoplaça elèctric que han 
dissenyat per participar en la competició Formula Student Spain, que se 
celebrarà a finals d’agost d’aquest any al Circuit de Catalunya.

plaça elèctric que han batejat amb el 
nom de Will-e. 

TOT A PUNT PER COMPETIR
L’e-Tech Racing participarà en diver-
ses competicions internacionals dels 
certàmens de la Formula Student 
(www.formulastudent.com) i la For-
mula SAE (http://students.sae.org/
cds/formulaseries), d’entre els quals 
destaca la Formula Student Spain, 
que se celebrarà del 28 al 31 d’agost al 
Circuit de Catalunya (Montmeló). La 
Formula Student és una competició 

de disseny de monoplaces, i la més 
important d’Europa en aquesta mo-
dalitat. La finalitat de la competició 
és animar estudiants d’enginyeria a 
dissenyar i desenvolupar un vehicle de 
competició, passant per totes les fases: 
fabricació, assemblatge, organització i 
màrqueting del producte.

La Formula Student Spain se cele-
bra des de fa més de cinc anys i és una 
oportunitat per als equips espanyols 
per poder donar-se a conèixer.  l

El degà, Miquel 
Darnés, amb els 

representants de 
l’e-Tech Racing, el 
dia de la signatura 

del patrocini.

ENGINYERS BCN, patrocinador del cotxe 
elèctric dissenyat per l’equip de l’EUETIB 
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Knauf Insulation ha desenvolupat 
un estudi de rehabilitació energètica 
de l’Hotel Vilamarí (Barcelona), amb 
l’objectiu de quantificar els estalvis 
energètics, ambientals i econòmics 
que s’obtindrien amb la implantació de 
mesures de millora de l’eficiència ener-
gètica a l’edifici, mitjançant les seves 
solucions d’aïllament tèrmic. Per a això, 
va contractar els serveis de l’empresa 
Isolana Estalvi Energètic, que va realit-
zar una auditoria energètica de l’hotel.

INSPECCIÓ, PRESA DE DADES 
I PROPOSTES DE MILLORA:
Es va realitzar la inspecció i presa de 
dades de l’edifici: envolupant tèrmica, 
circuits d’aire i elèctrics i sistemes de 
generació d’energia. Es va prendre tam-
bé informació de consums reals a través 
de factures energètiques de l’hotel. Les 
mesures de millora de l’eficiència ener-
gètica proposades són les següents:
• Aïllament de llana mineral natu-

ral amb E-Technology ULTRA-
VENT BLACK a la façana ventilada  
principal.

• SATE a la façana posterior, incorpo-
rant-hi llana mineral FKD-S-C1.

• Aïllament de llana mineral natural 
amb E-Technology ULTRACOUS-
TIC R als trasdossats autoportants 
de construcció en sec de les mit-
geres i al fals sostre del forjat de la 
planta baixa.

• Sistema URBANSCAPE de coberta 
verda, sobre les cobertes planes.

• Insuflació de les cambres d’aire exis-
tents a les dues façanes amb llana 
mineral sense lligant SUPAFIL 034.

• Calorifugatge de canonades d’ACS 
i de climatització, amb camises aï-
llants de llana mineral HPS 035 AluR.

• Calorifugatge de conductes de ven-
tilació, amb llana mineral CLIMA-
ROLLO (KDR 034 AluR).

• Calorifugatge d’equips i dipòsits 
d’acumulació, amb els aïllants de 
llana mineral manta armada WM, 
panell d’alta temperatura HTB i 
borra LW.

SIMULACIÓ ENERGÈTICA AMB 
DESIGN BUILDER®
Es resumeixen a continuació els re-
sultats obtinguts en l’estudi: 
• ULTRAVENT BLACK a la façana 

principal, ventilada: 3,37% d’estalvi 
en consum energètic, 3,06% de re-
ducció d’emissions de CO2 i 17,58% 
d’estalvi de consum de climatització.

• SATE amb FKD-S-C1 a la façana 
posterior: 3,54%, 3,22% i 18,44%.

• ULTRACOUSTIC R a les mitgeres 
i al fals sostre del forjat de la planta 
baixa: 1,72%, 1,40% i 8,98%, respecti-
vament.

• URBANSCAPE a les cobertes: 
0,86%, 0,53% i 4,49%.

• SUPAFIL 034 en les dues façanes de 
l’edifici: 2,44%, 2,13% i 12,74%.

Més informació: www.knaufinsulation.es 

• HPS 035 AluR en les canonades d’ACS 
i climatització: 7,82%, 7,52% i 15,14%.

• CLIMAROLLO (KDR 034 AluR) en 
els conductes de ventilació: 0,03%, 
0% i 0,20%.

• WM, HTB i LW en els equips i dipòsits 
d’acumulació: 0,34%, 0,02% i 0,40%.

COST DE LES MESURES
La implementació de totes les mesu-
res de millora suposaria un cost d’exe-
cució material de 173.460 € (106.747 € 
corresponen a mesures en l’envoltant 
i 66.713 € a les instal·lacions tèrmi-
ques), un estalvi econòmic anual de 
35.532 € (19.625 € gràcies a les ac-
cions en l’envoltant i 15.907 € en les 
instal·lacions tèrmiques) i un període 
d’amortització total de 4,88 anys.

CONCLUSIONS 
Amb aquestes propostes l’Hotel Vila-
marí seria molt més sostenible. Es pot 
concloure que els resultats són excel-
lents, amb més d’un 17% d’estalvi en 
consum energètic global, gairebé un 
63% d’estalvi en consum de climatitza-
ció i un període d’amortització inferior 
a cinc anys, de manera que a partir del 
cinquè any els estalvis econòmics anu-
als que s’obtinguin seran nets.  l

Solucions d’aïllament tèrmic per millorar 
l’eficiència energètica dels hotels 

Text Departament Tècnic
de Knauf Insulation

Estudi de les millores 
energètiques, ambientals i 

econòmiques a l’Hotel Vilamarí de 
Barcelona de Knauf Insulation.
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Ormazabal neix el 1967 com a prove-
ïdor global de solucions per a la ge-
neració, transport i distribució de la 
xarxa elèctrica, per contribuir a un ús 
responsable i sostenible de l’energia 
elèctrica. Ràpidament es van adonar 
que caldria fer de la proximitat amb 
el client un dels seus principals trets 
d’identitat, fet que va originar la cre-
ació d’una àmplia xarxa de delegaci-
ons per tot el territori espanyol.

Un equip de professionals inno-
vadors i altament qualifi cats està 
desenvolupant i implantant els pro-
pis productes i solucions des de la 
creació de l’empresa, i ha aconseguit, 
conjuntament amb els seus clients, 
ciutats intel·ligents, infraestructures 
i indústries més efi cients.

Ormazabal, com a líder de soluci-
ons personalitzades per a companyi-
es elèctriques, usuaris fi nals d’elec-
tricitat i aplicacions de sistemes 

Més informació: www.ormazabal.com

en instal·lacions elèctriques d’alta 
tensió 2015 (publicat al BOE 139, de 
9 de juny de 2014, com a Reial decret 
337/2014, de 9 de maig). Això redun-
da en els principals eixos d’Ormaza-
bal: el seu ferm compromís amb la 
innovació en l’àmbit de: 
• La seguretat de persones
• La fi abilitat de les xarxes
• L’efi ciència energètica
• La sostenibilitat   ●

Proveïdor global de solucions per a la generació, 
transport i distribució de la xarxa elèctrica

Text Dolors Porcuna 
Ormazabal —a Velatia company—
Key Account Manager (KAM) 
ENDESA - Delegada Barcelona

Representants d’Ormazabal 
en la jornada tècnica sobre el 
reglament d’instal·lacions 
elèctriques, oferta al Col·legi 
el desembre passat. 

d’energies renovables, fomenta el 
desenvolupament del sector elèctric 
amb vistes a satisfer desafi aments 
de les necessitats energètiques del 
demà. 

En aquesta línia, Ormazabal posa 
la seva experiència a disposició dels 
clients, divulgant i resolent els dub-
tes generats per la implantació del 
nou Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat 

SSS
Substation

Solucions per a 
distribució 

primària

Cel·les 
d’aïllament en 

aire per a 
distribució 

primària

Interruptors 
automàtics 

per a 
subestacions

Protecció i 
automatització 

per a 
subestacions

Subestacions

Cel·les 
d’aïllament 
en gas per a 
distribució 

primària

DNSDNS
Distribution

Network Solutions 
per a distribució 

secundària

Centres de 
transformació de 

prefabricats 
metàl·lics

Centres de 
transformació de 

prefabricats 
de formigó Envolvents de 

formigó per a 
centres de 

transformació
Centres de 
maniobra i 

seccionament

Centres 
fotovoltaics

Cel·les 
d’aïllament en gas 
per a distribució 

secundària
Transformadors 
de distribució

Quadres 
de baixa tensió

Protecció de 
l’automatització 

i mesura 
intel·ligent

CEADS
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Bosch Industrial, pertanyent a la divi-
sió Bosch Termotecnia, acaba de com-
plir el seu primer segle i mig de vida. 
Fins avui, la marca del Grup Bosch ha 
subministrat més de 110.000 calderes 
industrials en més de 140 països.

El naixement de l’actual Bosch In-
dustrial es remunta a 1865 amb la 
fundació de la Loos per part de Phi-
lipp Loos a Neustadt, Alemanya. Des 
d’aleshores, la marca ha experimentat 
un intens procés d’expansió i interna-
cionalització que ha derivat en l’adhe-
sió al Grup Bosch, empresa internaci-
onal líder en tecnologia i serveis, l’any 

2009. A partir d’aquesta data clau, 
Loos segueix millorant els productes 
i implantant innovadores tendències, 
fi ns que el 2012 comença a operar sota 
el nom de Bosch.

UN REFERENT MUNDIAL
Un segle i mig després de la fundació a 
Alemanya, Bosch Industrial ha arribat 
a convertir-se en un dels principals re-

ferents per a grans plantes industrials 
i solucions de sistemes i en una de les 
marques més reconegudes del sector 
energètic a nivell mundial. 

Bosch Industrial aplica el seu know-
how tècnic per oferir una gamma de 

Més informació: www.bosch-industrial.com

productes i solucions innovadores 
i de qualitat, adaptades a les neces-
sitats particulars de cadascun dels 
clients, i apostant sempre per la pro-
tecció del medi ambient i els recursos 
naturals. ●

Bosch celebra un segle i mig 
de solucions industrials

Text Bosch Industrial Bosch Industrial 
ofereix productes i 
solucions 
innovadores, 
apostant per la 
protecció dels 
recursos naturals.

Caldera 
industrial.

DURANT EL SEGLE 
I MIG D’ACTIVITAT, 
LA MARCA HA 
SUBMINISTRAT MÉS 
DE 110.000 CALDERES 
INDUSTRIALS EN MÉS 
DE 140 PAÏSOS
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A Tecfluid han recorregut un llarg 
camí fins a convertir-se en una fà-
brica moderna i reconeguda on es 
conceben, dissenyen, munten i pro-
ven cabalímetres i mesuradors de 
nivell de tot tipus. Quatre dècades 
d’experiència els ha convertit en es-
pecialistes, i mostren amb orgull unes 
instal·lacions en les quals es respira 
activitat i estimació per la feina, i que 
combinen pulcritud i ordre amb el 
tràfec propi del dia a dia d’un centre 
productiu.  

APOSTA PER LA VERTICALITAT
La integració vertical és possiblement 
la més notable de les particularitats 
d’aquesta empresa familiar. I és a cau-
sa d’aquesta característica, cada cop 

més rara en les pimes d’avui en dia, 
que les dependències dedicades a la 
fabricació acullen un ric ventall de 
tècniques productives: emmotllament 
i mecanització del vidre, soldadura 
semiautomàtica i manual i mecanit-
zació per control numèric de materi-
als diversos. L’organització d’aquestes 
seccions és especialment complexa, ja 
que l’empresa gestiona prop de 35.000 
referències, es treballa bàsicament 
sota comanda i rarament es fabriquen 
sèries de més de 300 unitats. 

Què és el que ha dut Tecfluid a man-
tenir-se fidel a la fabricació interna de 
la majoria de components de respon-
sabilitat? Jordi Picazo, fundador de 
l’empresa i actual president del con-
sell d’administració, en dóna la clau: 
“Sovint ens trobàvem amb problemes 
per aconseguir que els proveïdors tre-
ballessin amb les toleràncies que ne-
cessiten els nostres equips, així que 
vam optar per assegurar la qualitat 
en els components clau fent-los nos-
altres mateixos”. La reconeguda sol-

  

 

Una mesura correcta del cabal i el nivell de fluids permet controlar els 
processos, i el control acostuma a suposar optimització i, en 
conseqüència, estalvi de recursos. Per això, la indústria d’arreu del món 
confia en equips de mesurament fiables i solvents com els que Tecfluid 
fabrica a la seva planta de Sant Just Desvern. 

 
Tècnica i mesura

Tecfluid, SA

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat

Cabalímetres  
d’àrea variable.
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vència del producte resultant avala la 
importància de la decisió. 

L’ampliació d’unes instal·lacions 
que estaven a punt de quedar-se pe-
tites es va resoldre l’any 2000 amb la 
construcció d’un nou edifici en una 
parcel·la contigua, que va donar enca-
ra més verticalitat a l’empresa. Recór-
rer Tecfluid de punta a punta suposa 
pujar (o baixar) set pisos: “Estem ben 
bé davant d’una empresa amb caràc-
ter doblement vertical”, diu Picazo.

DEL VIDRE A L’ELECTRÒNICA
L’evolució del producte ha condicio-
nat aquesta empresa, que va comen-
çar l’any 1974 com un repte personal 
del seu fundador: “Treballava en una 
comercial que venia cabalímetres ale-
manys —explica Picazo—. Productes 
de molta qualitat d’aplicació bàsica-
ment industrial, cars i amb uns ter-
minis de lliurament excessius. Una 
visita a Alemanya em va convèncer 
que aquell producte es podria fabri-

car a Barcelona, i com que els meus 
superiors no compartien aquesta idea 
vaig decidir emprendre l’aventura pel 
meu compte”. Després de desenvolu-
par el propi sistema d’emmotllat dels 
tubs de vidre, els nous cabalímetres 
van arribar al mercat amb una ac-

ceptació creixent. “Jo coneixia bé el 
sector i fabricàvem un producte de 
qualitat equiparable al d’importació, 
i a un preu molt inferior.” Al cabalí-
metre de vidre aviat s’hi va afegir el de 
cos metàl·lic, que el temps va conver-
tir en vaixell insígnia de la firma, així 
com la resta d’equips per a la mesura 
de nivell i cabal, que han acabat con-
formant un extens i complet catàleg. 
L’electrònica ha cobrat protagonisme 
creixent i està present en gran part de 
la gamma; per això, el departament 
d’R+D+I té una divisió independent 
dedicada al desenvolupament del ma-
quinari i el programari dels equips, i 
que actualment centra els esforços 
en la creació de nous algoritmes que 
permetin processar adequadament el 
senyal i aconseguir-ne lectures més 
estables i fiables. Aquesta combina-
ció de mecànica i electrònica situa els 
mesuradors de Tecfluid en primera 
línia internacional.

FUTUR I UNIVERSITAT
Tecfluid mira endavant amb optimis-
me després de superar anys de crisi 
gràcies al creixement de les expor-
tacions. El mercat internacional ha 
augmentat fins a representar més del 
50% de la facturació, i els equips ca-
talans viatgen amb normalitat a més 
de 50 països d’arreu del món, com 
l’Índia, el Japó o Rússia, on l’exporta-
ció és especialment complexa. A Sant 
Just no deixen de desenvolupar nous 
productes: “Tot i que en la mesura 
del cabal i el nivell està gairebé tot in-
ventat —confessa Picazo—, tenim un 
projecte interessant en marxa: el nou 
equip de mesura de cabal per ultra-

MESURAR EL CABAL 
PER ULTRASONS 
ÉS EL NOU PROJECTE 
QUE DESENVOLUPEN 
AMB LA UPC

COMUNICACIÓ 
QUALIFICADA

Empresa dedicada al disseny 
i fabricació d’equips per a la mesura 
de cabal i nivell de fluids.
Any de fundació: 1974
Nombre de treballadors: 50

Narcís Monturiol, 33 
08960 Sant Just Desvern 
(Baix Llobregat)  
Tel. 93 372 45 11 
tecfluid@tecfluid.com 
www.tecfluid.com

TECFLUID, SA

sons, amb capacitat per treballar en 
un rang més gran de canonades que 
l’actual”. No és estrany que en aquest 
projecte hi col·labori la UPC, ja que 
Picazo reivindica les col·laboracions 
universitat-empresa com un fet gai-
rebé de justícia: “Sempre hem dema-
nat poder treballar amb la universitat 
i tenir accés, mitjançat convenis, a 
un material que hem ajudat a adqui-
rir com a contribuents. Per a moltes 
empreses l’entrada a la universitat 
és imprescindible per poder afron-
tar el desenvolupament de producte 
d’alt nivell, tot i que de vegades és di-
fícil adaptar el ritme de treball d’un 
científic a la universitat amb el de 
l’empresari que necessita treure al 
mercat un producte per no quedar-se 
enrere”.  l

A Tecfluid es posa una cura especial en la 
comunicació, tant entre els diferents 
departaments de l’empresa com amb l’exterior. 
Així ho demostren els cinc enginyers que 
treballen al departament comercial, que ofereix 
un servei altament qualificat amb l’objectiu 
d’assessorar convenientment els clients i 
transmetre a l’exterior una imatge de 
competència en la matèria, així com oferir un 
servei tècnic adequat. Avantatges conseqüència 
de ser el responsable del producte des de la seva 
concepció inicial i conèixer-lo en profunditat.  

Assemblatge
d’un cabalímetre.
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 A la façana del 
carrer d’Àvila de 
Barcelona encara 
hi ha una reixa de 
l’empresa, amb 
l’estrella de sis 
puntes, en 
referència als 
orígens jueus de 
José Rius. Envases 
Universal va ser 
una de les 
denominacions de 
l’empresa.

 El dipòsit 
reprodueix 
fidelment una 
capsa de cartró. 
En els extrems de 
les solapes s’hi 
aprecia l’ànima 
ondulada típica 
del cartró 
corrugat. 

El arquitecto curioso. A la xarxa 
hi ha poques referències a aquesta 
insòlita capsa. En aquest blog, 
recull de “curiositats observades 
amb esperit crític”, l’autor li 
dedica una entrada profusament 
il·lustrada: 
www.arquitectocurioso.
blogspot.com.es/2012/02/
una-caja-de-sorpresas.html

Inventari del patrimoni 
industrial del Poblenou. Plànol 
on es detallen els elements 
industrials i no industrials inclosos 
al catàleg. El dipòsit d’aigua, però, 
no es troba entre els elements 
protegits.
www.22barcelona.com/
documentacio/
pat_el_aprov.pdf

PER SABER-NE 
MÉS

 La documentació de 
l’empresa tenia un grafisme 
acurat.

Tot i que la pressió immo-
biliària ha fet desaparèixer 
part del llegat industrial del 
Poblenou, aquest barri bar-
celoní encara conserva nom-
brosos rastres del passat 
productiu i fabril, a causa del 
qual hom va anomenar-lo 
el Manchester català. Car-
tonería Española José Rius, 
fàbrica de capses de cartró 
situada a l’illa definida pels 
carrers d’Àvila, Bolívia, Ba-
dajoz i Tànger, va construir 
com a reclam publicitari un 
insòlit dipòsit d’aigua en 
forma de capsa de cartró, 
d’execució brillant i detallis-

ta. Des del carrer pot arribar 
a passar desapercebuda al 
vianant, però la distància 
fa guanyar protagonisme a 
aquesta enorme capsa, que 
pren una rellevància espe-
cial vista des del nou Mu-
seu del Disseny. Cartonería 
Española José Rius va viure 
els anys de màxima activitat 
durant la dècada dels 60 i 70, 
fins que el 1973 un incendi 
la va destruir i hi van morir 
tres treballadors.  l 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Publicitat funcional

CARTONERÍA ESPAÑOLA JOSÉ RIUS
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PUBLIREPORTATGE

  

El 28 de gener, Wolf Ibérica SA presen-
tarà, a la sala d’actes d’ENGINYERS 
BCN, una jornada tècnica que porta 
per títol “Eficiència energètica: Di-
rectiva d’Ecodisseny (ERP). Lots 11 
i 6: motors, ventiladors i unitats de 
tractament de l’aire”. L’objectiu de la 
jornada és l’explicació de les implica-
cions que la Directiva d’Ecodisseny 
estableix en els requisits de disseny 
i els nivells mínims d’eficiència dels 

productes relacionats amb l’energia 
(lots 11 i 6).

DISSENY ECOLÒGIC
En aquesta jornada s’hi tractaran les 
exigències en unitats de ventilació 
i tractament d’aire segons indica el 
reglament UE 1253/2014, pel qual es 
desenvolupa la Directiva 2009/125/
CE, que va instaurar un marc per a 
l’establiment de requisits de disseny 
ecològic per a productes consumidors 
d’energia. Aquest reglament esta-
bleix els requisits de disseny ecolò-
gic d’unitats de ventilació, potència 
de ventilador específica interna dels 

Més informació: www.wolfiberica.es

components de ventilació, eficiència 
tèrmica mínima d’un sistema de re-
cuperació de calor, etc. El reglament 
UE 1253/2014 va entrar en vigor el 14 
de desembre de 2014 i estableix dues 
fases obligatòries per a complir-lo: l’1 
de gener de 2016 en una primera fase 
i l’1 de gener de 2018 en una segona, 
per tal d’obtenir el segell CE. Així ma-
teix, es comentaran les adaptacions 
d’equips que s’estan realitzant per a 
complir amb aquestes exigències.

Finalment, a la jornada tècnica es 
comentaran els criteris de disseny en 
projectes que cal tenir en compte per 
adaptar-se a la directiva. l

Els requisits de disseny i els nivells d’eficiència 
energètica que estableix la Directiva d’Ecodisseny 

Text Julián Pradillo
Enginyer de vendes a Wolf Ibérica

  Climatitzador 
adaptat a la 
normativa ERP 
2016/2108.

Eficiència energètica: 
Directiva d’Ecodisseny 
(ERP). Lots 11 i 6: motors, 
ventiladors i unitats de 
tractament de l’aire.
DIA: 28 de gener
LLOC: sala d’actes del 
Col·legi
INSCRIPCIONS: www.
enginyersbcn.cat/agenda

JORNADA TÈCNICA
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ENGINYERS 2.0

Diàriament rebem infinitat de 
missatges a través de múltiples 
suports i plataformes. Algunes 
d’aquestes informacions les 
processem i a altres hi passem de 
llarg i no hi parem atenció. Enmig de 
tota aquesta saturació d’informació 
prenen relleu aquells treballs o 
projectes comunicatius que són 
senzills d’entendre, atractius, visuals 
i que, en definitiva, resumeixen allò 
més essencial. Les infografies serien 
un clar exemple d’aquesta manera 
d’explicar i comunicar. 

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora de 
comunicació 
estratègica

gemmaurgell.com

La infografia, segons la Viquipèdia, 
“és una representació visual o diagra-
ma de textos escrits que resumeix i/o 
explica; on intervenen diferents tipus 
de gràfics i signes no lingüístics i lin-
güístics (pictogrames, ideogrames, 
logogrames) formant descripcions, se-
qüències narratives i interpretacions, 
presentades de forma gràfica”. Seria 
com una notícia d’un diari i, per tant, 
hauria de resumir i explicar de forma 
senzilla i clara la informació, així com 
mostrar elements visuals. Sovint les 
infografies poden tenir un impacte vi-
sual molt elevat, que provoquen virali-
tat en la publicació fent que s’escampi 
per Internet de forma ràpida. 

Podem trobar infografies partint 
d’un estudi o investigació; sobre fa-
ses d’un pressupost, per comparar 

productes, de punts clau, de pros i 
contres, de qui és qui, d’organització, 
d’un catàleg, d’unes instruccions, d’un 
pla de treball, etc. El límit el posarà la 
nostra imaginació. Per a un enginyer 
pot ser útil a l’hora de presentar un 
projecte o un pressupost a un client, 
per il·lustrar una investigació que s’ha 
dut a terme o per resumir un manual 
d’ús d’una eina concreta. 

Això sí, per fer una infografia es re-
quereix creativitat i pensament crític 
i cal seguir una metodologia per po-
der difondre els continguts de forma 
atractiva, i que alhora sigui entenedo-
ra i fidel a la seva font. Per això, abans 
de dissenyar una infografia amb algu-
na de les eines gratuïtes que us pre-
sentarem més endavant, és útil seguir 
aquests passos: 

 Tema 
Definir el tema 

que volem 
explicar i quina és 

la base de la 
infografia que 

volem fer.

Recerca 
Buscar la 

informació que 
ens cal, filtrar-la i 

classificar-la. 

Ordenació 
Valorar què és 

important i què no 
de la informació que 

tenim i destacar 
aquells punts o 

idees força.

Realització
Crear-la. Si hem fet bé 
els passos anteriors, 

no serà gaire complex 
a l’hora d’usar algunes 

de les eines que us 
presentarem a 
continuació.

Esbós: 
Fer un esborrany del 

que serà la 
infografia; usant 

cercles, línies, 
fletxes, quadres i 
destacant frases. 

Publicació 
Difondre-la per tal 

que pugui ser útil als 
altres. També són 

eines de màrqueting 
en línia per la seva 
alta capacitat de 

viralitzar-se. 

5

2

4

1

6

3

Les infografies

Com podem fer més visual la informació
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  INFO.GRAM • www.infogr.am/es

És una de les eines gratuïtes més utilitzades per fer info-
grafi es, senzilla i que permet molta personalització. Tres 
passos molt senzills: escollir la plantilla que preferim; 
afegir-hi quadres, caixes de text, fotos, mapes i fi ns i tot 
vídeo, i compartir la infografi a a les xarxes socials o usar 
el codi per col·locar-la al web. A més, té un apartat amb 
seminaris en línia (webinars), és a dir, vídeos tutorials 
molt útils per treure el màxim profi t de les dades i les ei-
nes que ofereix aquesta plataforma.

 PIKTOCHART • www.piktochart.com

Eina molt intuïtiva amb plantilles molt atractives. Hi 
podeu canviar colors, tipus de fonts, afegir-hi formes 
bàsiques i gràfi ques i imatges pròpies. Les plantilles 
tenen una quadrícula molt útil per ordenar elements, 
jerarquitzar informació i canviar les mides de les fotos. 
Permet també carregar dades que tingueu prèviament 
al vostre ordinador. Un cop dissenyada, podreu expor-
tar-la en HTML o com a imatge en una pàgina web. Si 
voleu costumitzar més, haureu d’adquirir la versió Pro. 

 EASEL.LY • www.easel.ly

Podeu començar en una plantilla en blanc o bé aprofi -
tar-ne alguna de ja existent. Inclou gràfi cs i icones de 
diferents categories: persones, mitjans de transport, 
animals, etc. i també fi gures bàsiques, fl etxes i línies de 
connexió. Permet també que pugueu carregar els vos-
tres pròpis gràfi cs i canviar el color a qualsevol element. 
Un cop dissenyada, podeu descarregar i compartir la 
infografi a. 

 CANVA • www.canva.com

Eina molt senzilla i intuïtiva, ideal per dissenyar i crear 
contingut de tot tipus com pòsters, cartells, targetes de 
visita, capçaleres de Facebook, gràfi cs i també infografi es. 
Un cop dissenyada, teniu diferents opcions de publicació: 
o bé directament a xarxes socials o compartir a través 
d’un URL o com a pòster o imatge en PDF o JPG.

 
  VISUAL.LY • www.visual.ly

Té les mateixes opcions que les anteriors eines, però té 
una funcionalitat molt interessant: canalitza també la 
informació de Twitter, Facebook i del vostre web, us me-
sura la vostra presència o la de la marca a les xarxes so-
cials i, d’aquesta informació, en podeu fer una infografi a. 
Malauradament, tot i que va començar sent gratuïta, ara 
ja és de pagament.

EINES WEB PER DISSENYAR 
INFOGRAFIES

BANCS 
D’ICONES 
GRATUÏTES
Totes aquestes 
plataformes que 
us hem presentat 
contenen icones 
que podem usar 
al nostre disseny. 
Però, en les versions 
gratuïtes, potser no 
trobem aquella que 
necessitem i que 
millor resumeix allò 
que volem explicar. 
Per sort a Internet 
hi ha bancs d’icones 
gratuïtes que podem 
descarregar en el 
format que millor 
s’adeqüi al nostre 
projecte i fi ns i tot, 
canviar de color 
i mida. Alguns 
exemples són: 

www.iconfi nder.com

www.fl aticon.com

www.roundicons.com

www.freepik.es
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ESTIGUES AL DIA

REPARAT MILLOR QUE NOU • Manteniment d’objectes

ASSESSORAMENT

SPONGESUIT
Tèxtil intel·ligent

MATERIALS

A Barcelona cada vegada hi ha més 
espais oberts a tothom qui vulgui 
fer el manteniment d’una bicicleta 
o arreglar una ràdio. Al carrer Se-
púlveda hi ha el projecte “Reparat 
millor que nou”, un espai amb les 
eines necessàries i l’assessorament 
gratuït de tècnics en fusteria, bri-
colatge, tèxtil o mecànica de bi-

cicletes per tal que els mateixos 
usuaris puguin arreglar els seus 
objectes.

Si simplement voleu ser més auto-
suficients i aprendre sobre bricolat-
ge, electrònica i altres temàtiques, al 
blog reparatmillorquenou.blogs-
pot.com.es hi trobareu els tallers 
que organitzen.

REVOLIGHTS 
Seguretat vial
Revolights és un accessori de llums 
LED per a la bicicleta que a més 
d’il·luminar la nit ofereix altres 
funcions. Els llums s’adapten a les 
rodes i il·luminen també els 
extrems de la bicicleta, i fa visible 
als altres on comença i on acaba el 
nostre vehicle. 

El sistema es pot connectar via 
Bluetooth al dispositiu mòbil i a 
través d’una aplicació podem 
saber, per exemple, la velocitat de 
circulació. Inclou també un 
comandament que es col·loca al 
manillar que serveix per activar els 
intermitents quan volem girar o 
avisar quan frenem, de la mateixa 
manera que els cotxes. La bateria 
que utilitza és extraïble i 
recarregable. 
www.revolights.com

ACCESSORIS

Nameless Paint Set és un joc de pintu-
res on els colors no tenen nom. Cada 
tub s’identifica segons els pigments 
utilitzats en la barreja i les proporci-
ons necessàries per obtenir el tint. 

El que pretenen la parella de ja-
ponesos creadors del Nameless Pa-
int Set és canviar la manera com els 
nens aprenen els colors, ajudant-los 
a ser més intuïtius amb els conceptes 

NAMELESS PAINT SET • Pintures
RACÓ D’EN FRANZ

bàsics de la teoria del color, a barre-
jar-los i crear nous tons. Es poden 
comprar a shop.spoon-tamago.com

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

Aquest biquini amb disseny futurista s’anomena 
Spongesuit, que literalment vol dir ‘vestit d’esponja’. 
I és que, dissenyat i fabricat amb una impressora en 
3D, inclou una esponja a la copa del sostenidor capaç 
de repel·lir l’aigua i absorbir la brutícia del mar. El 
material, inicialment creat com a mètode de nete-
ja dels vessaments de petroli, l’ha desenvolupat un 
grup d’investigadors de la Universitat de Califòrnia 
amb la finalitat de reduir la contaminació de l’oceà.

Amb una capacitat de fins a 25 vegades el seu pes, 
es pot reutilitzar fins a 20 cops. Per a 
extreure’n les substàncies tòxiques cal 
sotmetre la peça a 1.000 ºC. No s’ha de 
patir pel contacte amb la pell, ja que re-
quereix una temperatura molt elevada 
perquè n’expulsi la contaminació.
www.youreshape.com/9au7

SpongeSuit 1r Premi Reshape15. Wearable Technology competition 

Nameless Paint - Yusuke Imai and Ayami Moteki
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FORMA PART DE L’EQUIP,  
FORMA PART DEL COL·LEGI

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

FORMACIÓ
COMISSIONS
PUBLICACIONS
VISAT

ENGINYERS BCN, un Col·legi modern, útil i proactiu 

al servei dels col·legiats i de la societat.

BORSA DE TREBALL
ORIENTACIÓ TÈCNICA
ASSEGURANCES
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

MUPITI 
PROMOCIÓ DEL PROFESSIONAL
ASSESSORIA JURÍDICA
DESCOMPTES I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
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Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia professionalment 
i que creu en el networking, la formació i la millora continua, 
en les comissions trobaràs el teu lloc.

PARTICIPA
EN LES
COMISSIONS

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

Apunta’t a www.enginyersbcn.cat/comissions

Professionals
Enginyers d’Empresa
Ensenyament
Exercici Lliure
Funció Pública

Tècniques
Disseny Industrial
Energia
Enginyers en Actuacions Pericials
Medi Ambient i Seguretat
Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil
Qualitat i Innovació
Seguretat Contra Incendis i Emergències

Socials
Cultura i Esports
Enginyers Jubilats
Funcionem Junts
Joves Enginyers
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