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avaluat un cop, acceptat arreu
L’acreditació assegura que els organismes que la porten 
a terme estan avaluats per una entitat única per a cada 
estat de la Unió Europea, en el nostre cas ENAC, que al 
mateix temps és membre de l’European Cooperation 
for Acreditation. Actualment, les seves acreditacions, i, 
per tant, la nostra, estan reconegudes a més de 70 països 
de tot el món amb un lema important: “Avaluat un cop, 
acceptat arreu”. 

Aquests organismes eliminen fronteres partint de 
la confiança que es basa en el compliment de normes 
internacionals de prestigi reconegut. La UNE/EN ISO/
IEC 17024 és la triada per avaluar el que anomena 
esquemes, que no són res més que competències 
per portar a terme especialitats professionals molt 
concretes. Cada organisme de certificació tria els 
esquemes que li són més propis en funció del seu 
mercat. Els nostres esquemes són aquells que el mercat 
demana, en els quals els nostres professionals tenen una 
gran expertesa i activitat. Certifiquem experts i ho són 
aquells que poden demostrar tres coses: 1) formació al 
llarg de la vida professional, 2) experiència professional 
en l’especialitat, i 3) un examen per demostrar la 
competència de manera objectiva. 

Hem començat amb tres esquemes: “Expert en baixa 
tensió”, “Expert en auditories energètiques” i “Expert en 
legalització d’activitats”. Us animem a considerar aquest 
nou servei del Col·legi com una eina més al vostre abast 
per continuar millorant la vostra carrera professional.  l 

En l’àmbit de l’enginyeria industrial 
existeixen atribucions professionals que 
van associades a les diverses titulacions i 
especialitats, cosa que genera confusió tant 
a l’Estat espanyol com a Europa i la resta 

del món. Així doncs, davant la necessitat de demostrar 
la competència i especialització dels professionals, 
s’ha generat una resposta d’abast internacional: la 
certificació professional. 

Les atribucions professionals que vénen definides 
per llei, i que defensarem sempre sense cap mena de 
dubte, en molts casos poden no ser suficients, alhora 
que tenen un futur incert. La missió del Col·legi envers 
els col·legiats és oferir serveis de qualitat que els donin 
eines per a l’exercici de la professió d’enginyer en les 
condicions més favorables, tant aquí com a fora. Per tant, 
ens calia respondre a 
aquesta necessitat dels 
professionals. 

Davant aquest repte, 
el Col·legi es va exigir 
fer la certificació de 
la manera més fiable 
i reconeguda possible 
en els àmbits europeu i 
internacional. Aquesta 
responsabilitat es 
reforçava encara més 
si érem nosaltres 
mateixos un organisme de certificació; per aquest motiu, 
hem treballat fermament per aconseguir ser reconeguts 
com a organisme de certificació professional acreditat. 

UNA CErtIfICACIó PrOfESSIONAL 
fIAbLE I rECONEgUDA  

M. Cinta Pastor
Vicedegana
pastor@ebcn.cat
@CintaMcp

oferim un nou 
servei com a 
organisme de 
certificació 
professional 
acreditat

A la imatge de la portada, els guanyadors dels Premis EBCN 2016. D’esquerra a dreta i de baix a dalt: Josep 
Tresserra (empresa Albiral, premi a la innovació); Eulàlia E. Violant (millor TFG); Jordi Sanchez (Albiral); 
Norbert Manén (accèssit al millor TFG), Lluís Duran (Col·legiat Distingit), Àngel Fernández i Josep Vergés 
(empresa Nova Energia, premi a l’eficiència energètica). La fotografia és del fotògraf Quim Roser. 
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Jordi Goula
Economista
@jordigoula

SOBREN UNIVERSITARIS 
A CATALUNYA?

Oriol Nin

La sobrequalifi cació i la subocupació són dos dels 
problemes que té el mercat laboral català. Sovint 
ens queixem que gent amb estudis universitaris 
està treballant en una feina que “no li tocaria”, 
però sempre sobre la base de casos particulars de 

coneguts. Ara fa unes setmanes, la PIMEC va publicar un 
interessant informe sobre la formació i ocupació a 
Catalunya en què s’analitza a fons aquesta qüestió.  Avancem 
que la conclusió és molt preocupant. “Estem creant més 
titulats universitaris dels que necessitem i menys titulats 
d’FP dels que també necessitem.” Si voleu, no ens diu res de 

nou, perquè aquesta és una queixa que ve de molt lluny i que 
molt sovint ha obligat els empresaris a anar a buscar gent 
amb ofi cis molt lluny d’aquí, sobretot als països de l’est 
d’Europa. Però té la virtut de posar negre sobre blanc aquest 
error de la nostra societat, que, per altra banda, no fa més 
que polaritzar-se en termes d’estructura de formació, és a 
dir, molts universitaris i molta gent amb formació baixa, i 
poca amb mitjana. Concretament, un 40%, 23% i 37%, 
respectivament. Això, per exemple, ens allunya dels països 
petits de la UE, on és del 38%, 44% i 18%. Però aquesta 
contradicció no passa només amb els països, sinó que el més 
greu és que es dóna també amb les necessitats del mercat. 

Segons l’informe, els resultats de tot plegat porten a uns 
desajustos considerables. Vegem-los. 
•  Un 40% de la població activa té un nivell de formació alt, 

enfront d’uns requeriments del mercat del 23,4%. Això 
indica que, des de la perspectiva del mercat de treball, es 
produeix un excés de nivell formatiu d’una mica menys 
de 20 punts percentuals.

•  En canvi, els requeriments del mercat de treball quant a 
ocupacions de nivell mitjà són molt més alts que l’oferta 
d’aquest nivell: 36,5% dels llocs de treball que demana el 
sistema productiu enfront de 22,6% d’oferta, un desajust 
de gairebé 14 punts entre oferta i demanda.

•  Pel que fa al pes de llocs de treball de perfi l baix, la 
demanda (40,1% dels llocs), com en el cas anterior, 
supera l’oferta (33,4% dels ocupats). És a dir, hi ha un 
desajust de gairebé 7 punts percentuals, que indica, 
llegit d’una altra manera, que molts treballadors 
estan subocupats, és a dir, estan més formats del que 
requereix el lloc de treball.

La conclusió és evident. El mercat no demana tants 
titulats superiors com hi ha a Catalunya, i, en canvi, 
demana més nivells formatius mitjans (majoritàriament 
FP) dels que existeixen, i aquests llocs els ocupen 
(previsiblement) persones amb una formació superior a la 
necessària. Això crea no poques frustracions, que, amb els 
anys, sembla que no es corregeixen. La responsabilitat és 
compartida. Des d’una educació de petits que no indueix 
als ofi cis i a la tècnica, fi ns a les famílies que encara tenen 
al cap la importància de la carrera universitària. Què serà 
dels 40.000 a 50.000 titulats que continuen sortint cada 
any de les universitats catalanes? ●Oriol Nin
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Fins ara la Junta de Govern ha estat molt 
descompensada entre la dedicació i les 
responsabilitats de la Comissió Permanent, 
i la resta de la Junta. La Comissió Permanent es 
reuneix un cop per setmana, i en les reunions, 
de més de quatre hores, es tracten els temes 
referents a les àrees de deganat, tècnica, 
econòmica, jurídica i de gerència. Un cop al 
mes es reuneix la Junta de Govern en ple, on 
es tracten, a més a més, les qüestions relatives 
a l’àrea de comissions. Aquest model 
té moltes mancances derivades 
de la seva estructura, però 
en té una que cal corregir 
immediatament si es vol 
avançar cap al Col·legi del 
futur: la poca dedicació 
a l’àrea de comissions. 
Necessitem un nou model de 
governança en el qual l’àrea 
de comissions agafi  volada i 
tingui el mateix protagonisme 
que la resta d’àrees. La solució 
passa perquè els membres de la 
Junta passin d’onze a vuit i adjudicar 
als dos vocals responsables de comissions la 
mateixa dedicació i responsabilitat que la resta 
de membres. Cal dir que està demostrat que les 
reunions amb menys assistents acostumen a ser 
més productives.

Així doncs, l’àrea de comissions passarà 
a dir-se “àrea del col·legiat”, ja que, a banda 
d’ocupar-se de coordinar les comissions, 
també assumirà tot un seguit de funcions 
relacionades amb la participació dels col·legiats 
i amb la xarxa de professionals EBCN, que és el 
nou projecte de la Junta.

Necessitem que hi hagi membres de l’equip 
que treballin en aquestes temàtiques, que hi 
estiguin a sobre, que motivin, que engresquin, 
que estimulin la participació i la implicació 
del col·lectiu. Cal aprofi tar al màxim l’enorme 
potencial que tenim: som més de 6.000 companys 
i companyes units per la mateixa professió. Ens 
hem de conèixer més entre nosaltres per poder 
compartir projectes, per aprofi tar sinergies i, en 
defi nitiva, per ser la gran xarxa de l’enginyeria 

industrial, on també participin empreses, 
universitats, institucions, etc.

D’altra banda, s’acosten temps de canvis 
on caldrà, segurament, prendre decisions 
estratègiques que poden afectar el futur del 
Col·legi. Per aquest motiu, es vol crear un 
consell assessor format per col·legiats de 
reconeguda vàlua i professionalitat, que puguin 
aconsellar la Junta a l’hora d’agafar un camí 
o un altre. D’aquesta manera, la pluralitat 
d’opinions queda del tot garantida.

  

La Junta de Govern del Col·legi ha convocat per al proper 29 de setembre, a les 19 h, una Junta 
General Extraordinària. Se celebrarà a la sala d’actes del Col·legi. Durant la sessió, es presentarà i 
s’aprovarà, si escau, el projecte de modifi cació estatutària parcial. La documentació relativa estarà a 
disposició dels col·legiats i col·legiades a la Secretaria del Col·legi i també a la pàgina web.

El proper 29 de setembre, 
Junta General Extraordinària

Nou model de governança: 
el camí cap al Col·legi del futur

Col·legiats

Ju
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Consell Assesor

Junta
de 

Govern

(*) Àrea del col.legiat: participació, comissions i xarxa

Àrea 
econòmica 

(2)

Àrea del 
col·legiat* 

(2)

DEGANAT 
(2)

Miquel Darnés, degà del Col·legi

Àrea 
tècnica 

(2)
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El projecte de modifi cació estatutària 
es fonamenta en la necessitat de 
fer un pas més en la modernització 
del Col·legi, actualitzar el text a 
les novetats legislatives i millorar i 
potenciar la participació dels col·legiats 
en la vida col·legial. Les principals 
modifi cacions són les següents:

NOU MODEL DE GOVERNANÇA: 
implanta una composició de la Junta 
més efi cient, permanent i estable 
que supera la disparitat de dedicació, 
participació i coneixement de la realitat 
del Col·legi i dels seus membres. Es 
passa de cinc a dos vocals, una fórmula 
més efi caç en la presa de decisions. 
A més, es crearia un consell assessor 
compost de persones compromeses 
amb el Col·legi i la professió, amb 
experiència en l’àmbit de l’enginyeria 
i amb veu autoritzada. Esdevindria un 
instrument efi caç per tal que la Junta 
prengués decisions tenint en compte 
aquesta pluralitat d’idees.
 

SISTEMA DE CANDIDATURES 
TANCADES: es passa d’un sistema 
de candidatures en llistes obertes 
a un sistema de candidatures en 
llistes tancades. Això permet que 
la Junta de Govern tingui una 
composició de membres coherent 
amb un projecte col·legial comú, 
propicia la facilitat i la simplicació 
en el recompte de vots.

VOTACIÓ ELECTRÒNICA: el 
Col·legi va ser un dels primers 
de l’Estat a instaurar la votació 
electrònica. Els Estatuts de 2009 
feien una descripció exhaustiva 
de la tecnologia que s’empraria i 
que resultava innovadora en aquell 
moment. Ara, els constants avenços 
informàtics i tecnològics aconsellen 
fer una adaptació estatutària per tal 
que la regulació no esdevingui un 
lligam a un sistema predeterminat 
sinó que permeti optar a diversos 
sistemes tècnics de màxim nivell de 
seguretat, fi abilitat i transparència.

DEMARCACIONS: es preveu que la 
Junta pugui crear demarcacions per 
a una major efi càcia del compliment 
de les fi nalitats i les funcions 
col·legials.  

PROCEDIMENT SANCIONADOR: el 2 
d’octubre de 2016 entraran en vigor 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. Això obliga 
a actualitzar els Estatuts amb les 
darreres novetats en la regulació de 
la potestat sancionadora.

El projecte de modifi cació parcial dels 
Estatuts se sotmetrà a un període 
d’informació pública durant un 
termini no inferior a un mes, a fi  que 
els col·legiats puguin conèixer el 
contingut del projecte i la memòria 
justifi cativa, i formular, si escau, les 
al·legacions, els suggeriments i les 
esmenes que considerin convenients.  

Tota la documentació es podrà 
consultar a la pàgina web del Col·legi:
www.enginyersbcn.cat

La Junta presentarà un projecte de modificació 
parcial dels Estatuts del Col·legi

Electrònica Ind. i Automàtica
Mecànica - Elèctrica
Organització Industrial

Escola Universitària Salesiana de Sarrià · Pg. Sant Joan Bosco, 74 08017 Barcelona · 932805244 · www.euss.cat · euss@euss.cat

Graus Enginyeries Industrials

Centre adscrit a la

Màster en Direcció i 
Organització Industrial

9a edició

La plataforma més efectiva per potenciar el teu CV!

Postgrau 
Disseny de 
Productes 

Intel·ligents 
(1a ed.)

Cal fer un pas 
més en la 
modernització 
del Col·legi
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Barcelona acollirà del 29 de setem-
bre al 2 d’octubre una nova edició de 
l’EXPOelèctric Fórmula-e, l’esdeve-
niment de referència sobre el vehicle 
elèctric del sud d’Europa organitzat 
per ENGINYERS BCN, l’Ajuntament 
de Barcelona, la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació de Barcelona. 

Durant quatre dies, la ciutadania 
i els professionals podran gaudir 
d’un gran ventall d’activitats amb les 
quals conèixer les darreres novetats 
sobre les noves opcions de vehicles 
sostenibles i els últims avenços tec-
nològics en cotxes, motos i bicicletes 
elèctriques.

Les e-Jornades per a professionals tornen enguany amb els punts 
de recàrrega i les bateries com a grans protagonistes.

L’EXPOelèctric tornarà a situar Barcelona com a 
epicentre del vehicle elèctric a finals de setembre

Guanyeu un rellotge Garmin o 
un maletí Roncato gràcies a la 
campanya “Porta un company... 
i emporta’t un regal!”

Innovació i recerca 
docent a la universitat 
i a secundària

La promoció és vàlida fi ns al 31 d’agost 
i segueix un dels objectius bàsics del 
Pla estratègic 2015-2017 d’ENGINYERS 
BCN: incrementar la col·legiació i, per 
tant, la massa crítica del col·lectiu. Per 
aconseguir-ho, aquells col·legiats que 
recomanin la col·legiació a companys 
enginyers podran endur-se un d’aquests 
dos regals. Els nous col·legiats també 
tindran un avantatge destacat: els drets 
d’entrada gratuïts. 

Podeu consultar més informació 
d’aquesta promoció i la butlleta a:
www.enginyersbcn.cat/promocio  ●

La V Jornada d’Innovació i Recerca 
Docent a la Universitat i l’Ensenyament 
Secundari tindrà lloc el 15 de 
setembre al Col·legi, a partir de les 
15 h. Organitzada per la Comissió 
d’Ensenyament, presentarà les darreres 
novetats en aquest àmbit i les idees 
treballades per alumnes del màster 
Formació del Professorat de Secundària 
als seus treballs de fi  de màster. Es 
difondran experiències innovadores 
dutes a terme en aules de secundària 
i d’universitat, a càrrec d’experts en 
aquest camp. Inscripcions i programa a: 
www.enginyersbcn.cat/agenda  ●

L’EXPOelèctric tornarà 
a celebrar-se al passeig 
de Lluís Company.

campanya “Porta un company... 
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L’EXPOelèctric recupera enguany  
les e-Jornades, ponències tècniques di-
rigides a professionals. El 29 de setem-
bre el Col·legi (Consell de Cent, 365) 
acollirà un workshop sobre infraestruc-
tures de recàrrega i un altre sobre auto-
nomia i efi ciència. El dia 30 es parlarà 
sobre mobilitat efi cient i experiències 
nacionals i internacionals a l’Escola 
Industrial (Comte d’Urgell, 187). Les 
e-Jornades requereixen inscripció prè-
via, que es pot fer a través del web www.
enginyersbcn.cat/agenda. 

La resta d’activitats seran d’accés 
lliure i se celebraran dissabte 1 i diu-
menge 2 d’octubre al passeig de Lluís 
Companys de Barcelona, de 10 a 19 h. 
Hi haurà un espai per conèixer i provar 
tota mena de vehicles elèctrics, un cir-
cuit de karts i diverses demostracions, 
un espectacle teatral sobre una casa 
efi cient, xerrades de representants de 
les institucions i de les marques col-
laboradores adreçades a la ciutadania 
i també la tercera edició del reeixit 
e-Concert. 

Consulteu el programa complet a:
 www.expoelectric-formulae.cat  ●
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Els estudiants dels graus en engi-
nyeria de l’àmbit industrial gaudiran 
d’unes instal·lacions universitàries 
molt més modernes a partir del se-
tembre. I és que l’EUETIB ha apagat 
la seva activitat i es trasllada des del 
carrer Comte d’Urgell a un nou espai 
d’innovació i coneixement situat en-
tre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. 
El canvi d’ubicació ve acompanyat 
d’un nou nom: l’Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est (EEBE).  

UN REFERENT EN DOCÈNCIA, 
RECERCA I INNOVACIÓ
El nou centre neix amb la voluntat 
d’esdevenir un altre referent de la UPC 
en docència, recerca i innovació en 
l’àmbit de l’enginyeria industrial, es-
pecialment en les tecnologies química, 
de materials, biomèdica i d’energia. El 
centre començarà la seva singladura el 

proper curs 2016-2017 al nou Campus 
Diagonal-Besòs amb uns 3.500 estu-
diants de grau, màster i doctorat, i uns 
400 docents i investigadors. El nou 
campus Diagonal-Besòs té 150.000 m2 
de superfície potencial per edifi car, 
53.000 m2 dels quals s’han construït 
actualment, i consta de tres edifi cis de-
dicats a la docència i a la recerca.  

L’objectiu de l’EEBE és ser un cen-
tre acadèmic d’alta qualitat en l’àmbit 
de l’enginyeria per a la indústria del 
segle xxi, capaç d’actuar com a agent 
de transformació, en col·laboració 
amb el teixit socioeconòmic del país, 
i amb una clara vocació internacional. 
El Col·legi també tindrà presència a la 
nova Escola d’Enginyeria, tal com ha 
tingut fi ns ara a l’EUETIB. 

Els 108 anys d’història de l’EUE-
TIB a l’Eixample barceloní van ser 
homenatjats el 7 de juliol en un acte 

a la Sala Noble de l’Edifi ci del Rellotge 
al qual van assistir el director de 
l’EUETIB i també director de la nova 
EEBE, Lluís Llanes, i el degà del Col-
legi, Miquel Darnés.  ●

Amb l’objectiu d’acostar-se a totes 
les comarques de l’àmbit d’infl uència 
del Col·legi, ENGINYERS BCN ha 
decidit organitzar el Concert de la 
Diada a Vic (Osona). En aquesta oca-
sió, els col·legiats podran gaudir del 
recital de Marc Vernis Trio el proper 
divendres 9 de setembre, a les 19 h, a 
l’Auditori de la Fundació Antiga Caixa 
Manlleu. 

El concert de jazz inclourà un recull 
de temes originals i íntims inspirats en 
les textures, sensacions, i emocions de 
la banda osonenca interpretades per 
una formació a trio: Franco Molinari, al 
contrabaix; Joan Carmelis Aguerri, a la 
bateria, i Marc Vernis, amb veu i piano. 

Durant l’acte es farà el lliurament 
dels premis del XIIIè Concurs de 
Pintura, organitzat per la Comissió 

d’Enginyers Jubilats, i dels premis del 
XVIIè Concurs de Fotografi a i Arts 
Plàstiques, organitzat per la Comissió 
de Cultura i Esports. La vetllada clourà 
amb un refrigeri.

L’activitat és gratuïta i requereix 
inscripció prèvia. Els interessats a 
assistir-hi han d’enviar un correu 
electrònic a ebcn@ebcn.cat a partir 
del 25 de juliol. Les invitacions, 
dues per col·legiat com a màxim, es 
confi rmaran per estricte ordre de 
sol·licitud. ●

L’EUETIB posa punt final a més de 100 anys al carrer Comte 
d’Urgell i inicia una nova etapa al Campus Diagonal-Besòs

150.000 
m2  de superfície potencial

3.500 
estudiants de grau, màster i 

doctorat

400 
docents i investigadors

Nou campus, en xifres

A partir del setembre 
l’EUETIB passarà a ser 
l’Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est (EEBE).

El Concert de la Diada Nacional de Catalunya 
se celebrarà per primera vegada a Vic
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persona està degudament col·legiada 
així com habilitada per a l’exercici de la 
professió, i, finalment, també compro-
va la correcció i la integritat formal de 
la documentació que es vol visar.

El Servei de Visats atén les peti-
cions presencials dels usuaris de di-
lluns a dijous, de 9 a 18 h, i els diven-
dres, de 9 a 14 h.

TecnovisaT 4.0
D’altra banda, ENGINYERS BCN posa 
a disposició dels col·legiats autorit-
zats a visar l’aplicació Tecnovisat 4.0 
(www.enginyersbcn.cat/tecnovisat), 
que permet visar projectes i docu-
ments per Internet les 24 hores del dia 
i tots els dies de l’any. Aquest servei te-
lemàtic permet obtenir la documenta-
ció visada després que el personal del 
Servei de Visats hagi fet les comprova-
cions corresponents. El col·legiat ob-
tindrà la documentació visada dins de 
les 24 hores hàbils següents, segons el 
calendari laboral del Col·legi.

Cal tenir en compte que el Tecno-
visat verifica la identitat del col·legiat 
mitjançant un mecanisme d’autenti-
ficació de certificats digitals (idCAT, 
DNI electrònic o Firmaprofesional, 
entre d’altres).

Tant per a la modalitat de visat pre-
sencial com per a la modalitat de visat 

  

El visat compleix una doble funció: 
permetre que el col·legiat tingui co-
bertura en el desenvolupament de la 
seva tasca professional, i, a la vegada, 
dotar els treballs sotmesos a aquest 
control d’un mitjà de prova tant de 
marca temporal com d’execució del 
treball per part d’un tècnic competent 
i amb assegurança de responsabilitat 
civil. Es tracta d’un servei molt orien-
tat a la defensa de la professió, atès que 
també evita l’intrusisme professional.

El visat és una intervenció col·legial 
dels treballs professionals per compro-
var la identitat de la persona que signa 
el projecte o document, que aquesta 

Manual de l’usuari

El web del Col·legi disposa d’un 
manual de l’usuari on es fixen les 
normes, les responsabilitats i les 
obligacions que es deriven de 
l’aplicació del Servei de Visats, així 
com la informació necessària per 
poder calcular els preus d’aquests 
serveis, entre altres aspectes. 

www.enginyersbcn.cat/visats

En aquest número de la revista theknos us presentem un dels 
serveis més valorats i sol·licitats pels nostres col·legiats, dut a terme 
pels professionals del Departament de Serveis Tècnics del Col·legi. 

Visat i registre de verificació 
documental: treballa ben cobert

Informe d’idoneïtat tècnica de Barcelona (IIT)
Associat al tràmit per a l’obtenció 
del permís d’obres a la ciutat de 
Barcelona, hi ha la possibilitat 
d’obtenir l’informe d’idoneïtat 
tècnica (IIT) a través del Col·legi, 
ja que la corporació és entitat 
col·laboradora de l’Ajuntament. 

El Col·legi ofereix un servei 
d’acompanyament associat a 
aquest tràmit, des de l’inici, la 
fase de sol·licitud, fins a l’obtenció 
de l’esmentat IIT. Aquest servei 
s’ofereix per diverses vies: telefònica, 
presencial i per correu electrònic. 

El termini mitjà d’inspecció 
dels expedients és d’uns tres dies 
aproximadament.

Trobareu més informació sobre 
aquest servei al web:
www.enginyersbcn.cat/iit

telemàtic, s’ofereix la possibilitat d’efec-
tuar el tràmit d’urgència, que permet 
obtenir el treball revisat en una hora.

Qui poT fer ús del servei 
de visaTs?
Per poder estar inclòs al registre 
d’usuaris del Servei de Visats cal com-
plir les condicions següents:
•  Estar col·legiat.
•  Disposar d’una pòlissa vigent d’asse-

gurança de responsabilitat civil pro-
fessional homologada pel Col·legi.

•  No estar inhabilitat per a l’exercici 
professional.

•  Complir les condicions següents 
segons la situació professional del 
col·legiat:
—  Professionals liberals: estar 

donat d’alta com a professional 
en exercici lliure. 

—  Treballadors per compte d’al-
tri: estar assalariat en una em-
presa, atesa la seva contractació 
dins de la categoria professional 
d’enginyer tècnic industrial i res-
ponsable de la documentació que 
es portarà a visar. 

—  Socis d’empresa: ser soci d’una 
empresa i qui signa la documen-
tació que es portarà a visar. 

•  Sol·licitar la inclusió mitjançant  
el full d’autodeclaració de dades 
professionals, on el col·legiat de-
clara i acredita la seva situació  
professional.  l

El Servei de 
Visats es troba 

situat a la 
planta baixa.

SERVEIS D’ENGINYERS BCN
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Miquel Darnés, degà 
del Col·legi; Robert 
Gauxax, delegat de 
Noves Poblacions i 
Infraestructures de 
Catalunya Est i 
Balears de Gas 
Natural Distribució; 
Griselda Ral, de la 
Delegació de Barcelona Sud de Gas Natural, i Ricard Piqué, 
responsable d’Empresa d’ENGINYERS BCN.

CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ

Renovació del conveni 
de col·laboració amb Gas Natural
Amb l’objectiu compartit de col·laborar en activitats enfo-
cades a la millora contínua del sector energètic i a la millor 
informació i formació dels agents del sector, el Col·legi i 
Gas Natural s’han compromès a organitzar jornades tèc-
niques sobre legislació de l’àmbit d’actuació de la com-
panyia de gas. A més, experts de Gas Natural podran col-
laborar en el desenvolupament de cursos organitzats per 
ENGINYERS BCN.

D’altra banda, Gas Natural continuarà posant a disposi-
ció dels col·legiats un llistat de gestors per efectuar noves 
obres d’instal·lacions de gasos combustibles. Ordenats 
per població, podeu trobar-los a www.enginyersbcn.cat/
sot, a l’apartat “Documentació sobre projectes tècnics”.

Els col·legiats podran provar 
gratuïtament el cotxe elèctric 
Renault Zoe durant dos dies
ENGINYERS BCN i Renault han signat un conveni de col-
laboració amb l’objectiu de treballar plegats a favor d’una 
mobilitat més neta i sostenible que permeti reduir la con-
taminació de les nostres ciutats i evitar el sobreescalfa-
ment del planeta. L’ús de vehicles elèctrics és una bona 
font per aconseguir-ho.

Fins al desembre, els col·legiats tenen l’oportunitat de 
provar un Renault Zoe durant dos dies consecutius (labora-
bles i festius) de manera totalment gratuïta. Els interessats 
rebran assessorament en la conducció del model i progra-
mació de la bateria segons les distàncies previstes abans 
de conduir el vehicle. Els interessats a fer la prova han d’en-
viar un correu electrònic a eric.g@red.renault.es amb el 
seu número de col·legiat, les dades personals i la data de-
sitjada per conduir el vehicle. A més, també gaudeixen d’un 
descompte exclusiu de 500 € per la compra del vehicle, 
que se sumarà a altres promocions vigents. 

©
 R

en
au

lt
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La iniciativa ha nascut aquest 2016 
després d’una primera experiència 
duta a terme durant el curs 2014-
2015. Llavors, els alumnes de l’as-
signatura Metodologia del Disseny 
van haver de transformar productes 
del catàleg d’IKEA en nous objectes. 
Els fi nalistes van tenir l’oportunitat 
d’impartir tallers formatius a IKEA 
Sabadell per ensenyar als clients com 
transformar aquests objectes. Aque-
lla primera experiència va demostrar 
la necessitat de crear un concurs con-
junt que permetés desenvolupar la 
creativitat dels estudiants.

Enguany, el concurs IKEA-UPC 
Design buscava nous projectes que 
ideessin i desenvolupessin nous pro-
ductes relacionats amb dos aspectes 
de la vida quotidiana: les cuines soste-
nibles, concebudes per ajudar a estal-
viar i organitzar d’una manera còmo-
da i efi cient els recursos domèstics, i 
la protecció dels infants, amb mobles, 
jocs i elements domèstics que tinguin 
en compte la seguretat per evitar que 

Estudiants del grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament 
del Producte de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i 
Audiovisual de Terrassa han participat en la primera edició del concurs 
IKEA-UPC Design, impulsat per la botiga de mobles de Sabadell i l’escola 
terrassenca. S’han presentat una trentena de dissenys de productes 
relacionats amb la cuina sostenible o amb la protecció dels infants.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

la canalla es pugui fer mal. Tot el pro-
cés de creació per part dels estudi-
ants de l’ESEIAAT s’ha canalitzat a 
través de José Luis Lapaz, professor 
i director del Departament d’Expres-
sió Gràfi ca a l’Enginyeria de la UPC. 

Gràcies a aquesta nova iniciativa, 
els estudiants s’han posat a la pell 
d’un dissenyador d’IKEA, des de l’ini-
ci fi ns al fi nal. Han creat el producte 
—batejat amb un nom suec—, n’han 
dissenyat el popular full d’instrucci-
ons i la seva aparició al catàleg, i l’han 
presentat en públic. En aquest sentit, 
aquesta és una aposta més de l’ESE-
IAAT per posar en pràctica metodo-
logies docents basades en el concepte 
learning by making, segons el qual 
l’estudiant assoleix competències i 
coneixements fent una activitat pràc-
tica que té uns resultats reals. 

En aquesta primera edició, el jurat 
ha rebut un total de trenta projec-
tes. IKEA i la UPC van seleccionar 
quatre projectes fi nalistes, que van 
ser defensats davant d’un jurat for-

Sònia Hernández 
i Anna Prats, 
guanyadores del 
concurs amb 
el projecte GRÖN

El projecte guanyador consisteix en 
uns contenidors de reciclatge 
domèstic modulars i apilables. El 
sistema permet 
formar diferents 
combinacions 
adaptades a les 
necessitats de 
l’espai i dels 
usuaris. Disposen 
d’una galleda 
extraïble de 
l’estructura per 
poder portar els 
residus als 
contenidors 
urbans. La col·lecció GRÖN disposa 
també d’un recipient per a olis amb 
tapa i fi ltres. L’equip guanyador 
viatjarà a Suècia per veure com 
treballen els dissenyadors d’IKEA i 
conèixer els diferents processos del 
disseny del producte.

La UPC i IKEA desenvolupen conjuntament 
un concurs de disseny industrial

Els autors dels quatre 
projectes fi nalistes, entre  els 

quals, les guanyadores. 

mat per la dissenyadora Vera Salvat, 
directora de l’agència I Loft You, i 
Sylvia Salas, autora del blog “Dare to 
DIY”, com a expertes en disseny; tres 
professionals d’IKEA Sabadell espe-
cialitzats en màrqueting i vendes, i el 
professor José Luís Lapaz, director 
del Departament d’Expressió Grà-
fi ca a l’Enginyeria de la UPC. S’han 
valorat les propostes d’acord amb 
la formació i el disseny i tenint en 
compte l’originalitat i la innovació, la 
qualitat, la viabilitat tècnica, el grau 
de sostenibilitat, la funcionalitat i la 
perspectiva de negoci.  ●
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“Vull treballar 
amb les mans”
L’Eulàlia 
Elisenda és 
enginyera 
electrònica 
industrial i 
automàtica per 
l’EUETIB i acaba 
de rebre el 
Premi EBCN 
2016 al Millor Treball Final de Grau. 
Té 23 anys. “M’agrada treballar 
l’electrònica en el camp de la 
biomedicina, i, sobretot, fer 
interactuar les diverses branques que 
ofereix l’enginyeria”, explica. Durant 
la carrera va formar part de l’equip 
directiu del concurs internacional de 
robòtica AESSBOT 2012. També 
forma part de l’associació Art, Ciència 
i Tecnologia, amb la qual ha tingut 
l’oportunitat de col·laborar amb el 
projecte EMLINE per millorar la 
qualitat de vida dels malalts 
d’esclerosi múltiple. Abans de 
graduar-se va fer pràctiques a 
l’empresa Fontaneria Miquel, a 
Mallorca. “Jo volia formar-me en un 
camp diferent del dels meus estudis i 
fer una feina on pogués tocar amb les 
mans”, i afegeix, “sortir fora, 
espavilar-me, anar amb els 
professionals a visitar les obres”. 
Posteriorment, amb la mediació del 
Col·legi va aconseguir treballar en 
una empresa d’enginyeria mèdica. 
“Va ser una excel·lent oportunitat per 
posar en pràctica els coneixements 
teòrics adquirits a la universitat”, 
explica. Ara, treballa de nou a 
l’empresa d’instal·lacions de 
fontaneria, on desenvolupa diverses 
tasques i projectes d’enginyeria. 
L’Eulàlia Elisenda, però, s’està 
plantejant fer un voluntariat a l’Índia 
amb la Fundación Vicente Ferrer, on 
podria exercir d’enginyera voluntària. 
“Sempre he volgut marxar a fora i 
poder millorar el futur d’un poble en 
via de desenvolupament”.

Eulàlia Elisenda Violant 
Guanyadora del 

Premi EBCN 2016 al Millor TFG

El 14 de juny la seu d’ENGINYERS 
BCN va acollir l’activitat “Ja m’he gra-
duat... i ara què?”, dirigida a estudi-
ants universitaris d’enginyeria d’últim 
curs. A tan sols unes setmanes per aca-
bar els seus estudis, aquesta trobada 
tenia com a objectiu resoldre dubtes i 
preocupacions que poguessin tenir els 
estudiants un cop abandonin les aules 
i iniciïn la recerca de feina. Per això, 
un dels serveis que va despertar més 
interès per part de la vintena de joves 
presents a l’acte va ser la Borsa de tre-
ball del Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) del Col·legi, del 
qual van preguntar-ne el funciona-
ment i la tipologia d’ofertes publica-
des. També van assabentar-se que el 
Col·legi disposa de serveis d’assesso-
rament jurídic i tècnic, que els poden 
ser d’utilitat a l’hora de dur a terme els 
seus projectes.

XERRADA SOBRE LA PROFESSIÓ
Els alumnes van tenir l’ocasió de 
conversar amb el degà, Miquel Dar-
nés, que els va oferir una engres-
cadora xerrada sobre la professió i 
sobre quin és el futur que s’espera, 

molt adient en el moment que viuen 
aquests estudiants. La sessió també 
va ser l’ocasió perfecta per conèixer 
la seu del Col·legi, situada al carrer 
Consell de Cent i, per saber quins 
són els serveis i avantatges que ofe-
reix ENGINYERS BCN a tots els seus 
col·legiats.

Finalment, els participants van 
poder compartir un refrigeri a la ter-
rassa del Club EBCN, on va fer-se el 
sorteig d’una GoPro entre tots els as-
sistents. El guanyador va ser Daniel 
Suitino, estudiant del grau d’Engi-
nyeria Elèctrica a l’EUETIB. l

Estudiants d’enginyeria d’últim curs 
visiten el Col·legi i resolen dubtes 
sobre el seu futur laboral

Daniel Suitino, guanyador d’una GoPro.

Foto de grup davant el Club EBCN.

El degà, Miquel Darnés, va 
oferir una xerrada sobre la 
professió als assistents.
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Josep Ledesma, 
col·legiat 7.091
Josep Ledesma és enginyer 
tècnic industrial especialitat 
en mecànica, tot i que va 
estar a punt d’obtenir també 
l’especialitat en electrònica, 
per a la qual només li manca 
el projecte. Té 66 anys i 
una extensa i reconeguda 
trajectòria professional. 
“He tingut la sort d’estar 
a diverses empreses, 
moltes d’elles punteres”, 
explica, i admet que va ser 
a partir dels 55 anys quan 
va començar a tenir més 
difi cultats per trobar nous 
projectes professionals: 
“L’edat m’ha tancat algunes 
portes.” En Josep diu que 
algunes empreses busquen 
joves enginyers per pagar 

exercit com a autònom. Però 
el seu telèfon encara està 
preparat i disponible per 
rebre més trucades. 

BORSA 
DE TREBALL

  La Borsa de treball no 
tanca per vacances
El Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional 
(SOPP) recomana no aturar 
l’activitat de recerca de 
feina durant el període 
de vacances d’estiu. Les 
tècniques d’inserció laboral 
del Col·legi han detectat 
un increment en les 
incorporacions d’enginyers 
a les ofertes publicades a 
l’agost i han comprovat que 
els processos de selecció de 
feina en aquest període són 
més efectius i resolutius. El 

SOPP diu que la publicació 
d’ofertes baixa a l’agost, 
però un 56% d’aquestes 
acaba amb selecció de 
personal. Les empreses que 
publiquen ofertes a l’agost 
acostumen a requerir 
candidats amb més urgència. 
Recordeu que podeu 
consultar la Borsa de treball 
a www.enginyersbcn.cat/
borsa-treball 

  Voleu que les empreses 
us trobin?
Ara ha fet un any que el 
SOPP va posar en marxa 
un nou servei, anomenat 
CV públic. Aquesta 
nova funcionalitat de la 
Borsa de treball permet 
a les empreses cercar 
candidatures directament 
des de la plataforma i 

salaris més baixos, però que, 
en el seu cas, el problema no 
sempre han estat els diners. 
“Un professional expert 
mereix un sou digne, però a 
l’hora d’acceptar una feina 
també s’han de tenir en 
compte altres aspectes... 
i és que si tu estàs disposat a 
treballar sense horaris, amb 
dedicació total i amb 
molta experiència, 
l’empresa també ha de ser 
afable i donar-te alguna 
cosa a canvi. Que hi hagi 
correspondència entre 
ambdues parts”, afegeix 
el col·legiat. Actualment, 
en Josep està jubilat i viu a 
Castelló, però des de fa cinc 
anys col·labora puntualment 
com a freelance amb la 
consultora INIR en projectes 
de cicles combinats de 
generació d’energia. “A INIR, 
sóc el més jove del personal 
tècnic. És una empresa que 
aposta pel talent acumulat”, 
celebra Ledesma. 

En Josep Ledesma 
defensa la contractació de 
professionals més grans 
“ja que tenim un bagatge 
que cal aprofi tar” i per 
això està obert a escoltar 
noves propostes laborals. 
I és que ell defensa que 
si els enginyers experts 

continuen la seva formació 
(tècnica i d’idiomes), no 
haurien de quedar apartats 
del mercat. El seu talent 
acumulat el trobem en 
nombroses experiències 
professionals. Ha estat 
projectista, responsable de 
manteniment, encarregat 
d’una planta de producció 
de vapor d’una important 
indústria paperera, 
màxim responsable d’una 
empresa de serveis amb 
500 treballadors al seu 
càrrec i coordinador de la 
implantació d’una planta 
de poliestirè expandit. 
També va engegar el seu 
propi negoci a Castelló: 
un taller que donava tot 
tipus de serveis a empreses 
ceràmiques, que va haver 
de tancar després que el 
seu principal client fes 
fallida. Des de llavors —l’any 
2007— i fi ns ara, en Josep ha 

“L’edat m’ha 
tancat portes. 
Hi ha empreses 
que volen joves 
perquè els 
paguen menys”

A l’estiu són 
més efectius 
els processos 
de selecció 

Voleu contractar un enginyer/a? Sènior o júnior? 
El SOPP us ajuda a cercar el perfil que més 
s’ajusti a les vostres necessitats

És important que les empreses escullin bé el perfi l d’enginyers que necessiten 
contractar, en funció de les seves necessitats i també del personal que ja tenen. 
També és molt recomanable que les empreses puguin combinar enginyers 
experimentats amb d’altres de més novells. 

Els professionals sènior poden avançar-se a possibles errors, gràcies a la seva 
experiència i bagatge, i poden ser una important font de saviesa per a la resta de 
companys. Al mateix temps, les noves generacions aporten una altra manera 
de treballar, frescor i noves idees. La combinació d’ambdós perfi ls pot ser una 
combinació excel·lent per al bon rendiment d’una companyia.
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consultar els seus CV sense 
que les persones candidates 
s’hagin inscrit prèviament 
a l’oferta. D’altra banda, els 
col·legiats i precol·legiats 
(estudiants d’enginyeria de 
l’àmbit industrial) poden 
penjar els seus currículums 
a l’eina informàtica de la 

Borsa de treball en funció 
dels seus perfi ls professionals 
per tal que les empreses 
els puguin consultar 
directament i amb més 
facilitat. Recordeu que tant 
si esteu a l’atur com si voleu 
millorar professionalment, 
ENGINYERS BCN us ajuda, 
us assessora i us acompanya 
en tot el procés. 

19, 21, 26 I 28 
DE SETEMBRE 
I 3 D’OCTUBRE
Disseny avançat 
d’instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió
Curs per a enginyers de 
qualsevol especialitat 
que necessitin adquirir, 
ampliar o perfeccionar 
coneixements avançats en 
el disseny d’instal·lacions 
elèctriques de corrent 
altern d’una certa 
envergadura (grans 
superfícies, indústries, 
teatres, pavellons esportius, 
centres comercials, 
hospitals, etc.), així com en 
instal·lacions que treballen 
amb corrent continu 
(tracció elèctrica, plantes 
fotovoltaiques, etc.). La 

formació proporcionarà 
als assistents una formació 
sufi cient per poder 
desenvolupar estudis i 
projectes d’instal·lacions 
elèctriques d’aquesta 
índole que requereixin un 
alt grau de coneixement, 
per exemple les que 
disposen d’esquemes TN i 
IT, comunicació industrial 
per a la supervisió i gestió 
remota de les instal·lacions.
Quan: de 17 a 21 h.
On: Tecnoespai (Bailèn, 68).

19, 21, 26 I 28 DE 
SETEMBRE 
I 3, 5 I 10 D’OCTUBRE
Curs de mesures 
elèctriques per valorar 
l’efi ciència de la 
instal·lació

S’adreça a enginyers 
graduats i tècnics 
industrials que signin 
certifi cats fi nals 
d’instal·lacions elèctriques 
i vulguin tenir més 
coneixements sobre 
potència activa, reactiva 
i factor de potència, 
mesures de consum 
i registres, càlcul de 
bateries de condensador, 
termografi es per a la 
detecció de problemes 
d’ús i manteniment, 
equilibratge de càrregues i 
mesura de fl uctuacions, entre 
altres qüestions. El curs 
combinarà classes teòriques 
amb sessions pràctiques 
(aquestes últimes, a càrrec 
del Gremi d’Instal·ladors 
del Baix Llobregat). 

Quan: horari de tarda-
vespre. Consulteu el web.
On: teoria al Tecnoespai 
(Bailèn, 68) i pràctiques a 
la seu de Gremibaix 
(Cornellà de Llobregat).

Inscripcions a www.
enginyersbcn.cat/agenda

CURSOS D’AUTODESK 
REVIT MEP 2016
Curs introductori: 6, 8, 13 
i 15 de setembre. 
Fontaneria i sanejament: 
20 i 22 de setembre
Electricitat: 
27 i 29 de setembre
Climatització: 
4, 6 i 11 d’octubre

Més informació a www.
enginyersbcn.cat/agenda 
i a la pàgina 39.

AGENDA

El servei de CV 
públic del SOPP 
facilita a  les 
empreses cercar 
candidatures 

BENEFICIS DEL COL.LEGIAT

El Col·legi ha arribat a un acord amb 
In-Motion Group, grup d’empreses 
internacionals especialitzat en la 
selecció de personal i serveis de 
projectes per a les àrees d’enginyeria, 
formació i consultoria. La seva fi lial 
In-Motion Academy, amb sucursal 
al centre de Barcelona, ofereix una 
perspectiva professional al mercat 
alemany a través d’un programa 
dirigit principalment a graduats 
universitaris dels camps de la 
ciència, la tecnologia, 
l’enginyeria i les 
matemàtiques.

El programa acadèmic 
d’In-motion consta 
de quatre mòduls: 
inserció laboral, curs 

d’alemany, formació intercultural 
i assessoria d’integració. Gràcies 
a l’acord signat amb ENGINYERS 
BCN, aquesta formació ofereix un 
10% de descompte per als nostres 
col·legiats. Per a més informació 
podeu visitar el web d’In-Motion 
Academy o visitar la seu de 
Barcelona (Diputació, 279).
Més descomptes i avantatges a 
www.enginyersbcn.cat/
descomptes

10% de descompte per a col·legiats 
que vulguin formar-se a In-Motion 
Academy per treballar a Alemanya
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La Comissió de Medi Ambient i Segu-
retat (CMAS) té un caràcter multidis-
ciplinari. A banda de parlar de medi 
ambient, en l’àmbit de la seguretat 
també tracta tota la temàtica rela-
cionada amb la prevenció de riscos 
laborals (seguretat i salut). Per tant, 
té una cabuda important de profes-
sionals dins de l’enginyeria tècnica 
industrial.

JORNADES I CURSOS
A les reunions es tracten no només 
temes exclusius de la Comissió, sinó 
que també es dóna publicitat a jorna-
des i cursos que poden interessar als 
nostres membres i també es fa difusió 
de les ofertes de feina publicades a la 
Borsa de treball del Col·legi.

Sempre que és possible, s’ofereixen 
xerrades específi ques dins de les reuni-
ons, de professionals experts com, per 
exemple, del conseller de seguretat, o 
de les darreres novetats als serveis de 
prevenció, per posar-ne un altre exem-

ple. Les properes xerrades temàtiques 
seran sobre ADR, ATEX i hàbits de vida 
saludable, entre d’altres. També es col-
labora amb altres comissions per tal de 
coordinar determinades activitats, no-
vetats ISO 14001: 2015, sortides com-
partides i un concurs bibliogràfi c.

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SEGURETAT

La salut i la prevenció de riscos laborals en el punt de mira

  Miguel Ángel 
Elcacho, 
president, i 
Clàudia Álvarez, 
vicepresidenta.

Una nova excursió de la Comissió de Cultura i Esports 
permet descobrir els carrers de l’antiga Barcino
El passat 12 de maig, una quinzena 
de col·legiats van participar en 
aquesta sortida enfocada a conèixer 
el passat de Barcelona, comprendre’l 
i imaginar-se com era l’antiga vil·la 
romana. El recorregut va fer vuit 
parades diferents, tres de les quals 
en museus de la ciutat. Gràcies a una 
guia professional, els assistents van 
descobrir qui habitava Barcino, 
van saber per què Roma es 
va interessar per aquestes 
terres i es van fer una idea 
de com era exactament la 
vil·la ara fa 2.000 anys, 
entre altres aspectes. 
Durant la sortida, els 
participants també van 
poder veure algunes 
recreacions en 2D i en 3D a 
diverses tauletes.

Les reunions presencials tenen 
lloc el tercer dimarts de cada mes a 
les 19 h. Des d’aquestes pàgines us 
convidem a apuntar-vos a la CMAS 
per participar en les nostres activi-
tats així com fer ús del Go To Meeting 
per trobar-nos!  ●

El grup de col·legiats va visitar els 
vestigis de l’antiga vil·la romana 
acompanyats per una guia.
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Però Riad no només li ha propi-
ciat un canvi de perspectiva labo-
ral, sinó també cultural. Canvi de 
religions, costums, clima... “tinc 
sort d’estar a una ofi cina i no ser 
d’aquells que treballen a 50 graus 
al desert”, reconeix. Tot i que les 
ciutats tampoc no són el mateix: 
“Costa entendre que estiguin tan 
arrelats a les tradicions, però t’hi 
adaptes. Sobretot en l’àmbit perso-
nal, però en el professional, encara 
xoca”, explica, referint-se a l’equip 
de treballadors locals que dirigeix. 
“Coincidint amb el ramadà, el país 
es para. A Espanya no ens ho podrí-
em permetre”, opina. 

DE LA LÍNIA 9 DE BARCELONA 
ALS FERROCARRILS DE RIAD
Quan era a Barcelona, Ocón va par-
ticipar a les construccions del tram-
via del Baix Llobregat i de la línia 9 
de metro. “Aquella va ser una gran 
feina”, recorda: deu anys entre tots 
dos projectes que es van acabar amb 
la crisi. Aquest gir el va obligar a re-
plantejar-se la seva nova situació 
d’aturat, que duraria un any i mig. 

Més d’11.500 quilò-
metres ens sepa-
ren de Luis Ocón, 
un enginyer tècnic 
industrial que viu i 

treballa a Riad, capital de l’Aràbia Sau-
dita. Va arribar per treballar a les obres 
del metro de la ciutat, feina que havia 
de durar només quatre mesos però 
“aquests projectes sempre t’emboli-
quen”, explica. Tant, que ara és con-
sultor a les obres dels ferrocarrils, amb 
la qual cosa Riad encara serà casa seva 
durant, almenys, dos anys més. 

Ocón parla encantat del seu pre-
sent; no tant per la feina ni la ciutat 
que l’acull, sinó per l’experiència que 
tot plegat li regala: “Això no ho tens 
a Espanya, el futur no és allà. S’ha de 
treballar amb altres empreses inter-
nacionals i veure món”, assegura.

Text Sandra Vicente

“S’HA DE TREBALLAR AMB EMPRESES 
INTERNACIONALS I VEURE MÓN”

LUIS OCÓN
CONSULTOR A LES OBRES DEL FERROCARRIL DE RIAD (ARÀBIA SAUDITA). ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

I GRADUAT EN ENGINYERIA DE MATERIALS. Col·legiat 14.598

Un dels motius pels quals Ocón assegura que tornarà a marxar d’Espanya és, d’una banda, per 
les millors prestacions econòmiques i, de l’altra, pel major reconeixement professional. “Sí 
que és veritat que, almenys aquí, el salari depèn en gran mesura de la nacionalitat que tens. 
Però el que és uniforme és el tracte i la valoració que se’ns fa”, explica. A l’Aràbia Saudita es 
tenen unes expectatives molt altes envers els enginyers: “Es demanen vint anys 
d’experiència per a càrrecs que no la necessiten”. Però això, que a primer cop d’ull pot 
semblar sobredimensionat, a Ocón el fa refl exionar: “Al contrari del que passa a 
Espanya, on una persona de 50 anys és gairebé un destorb, aquí se’l rifen. I això et fa 
pensar quan ja gairebé acaricies els 45...”, apunta.

EL  VALOR DE L’EXPERIÈNCIA

“VAIG ANAR A RIAD A 
TREBALLAR SENSE 
MIRAR NI EL SOU... 
NECESSITAVA UN CANVI 
D’AIRES”

Va estudiar una carrera que tenia 
pendent: Enginyeria de Materials. 
“Després de deu anys d’haver acabat 
la carrera, va ser complicat tornar-hi. 
Als matins estudiava per recuperar el 
ritme i a les tardes anava a classe. El 
que als companys els costava mitja 
hora a mi me’n costava dues”, recor-
da. “Però no hi ha res impossible si 
s’hi dediquen hores.” 

Després de treure’s el títol, va passar 
una època com a autònom, fi ns que, de 
cop li va caure a les mans l’oferta de fei-
na de Riad: “Venia d’un company que 
no la va acceptar i jo, en canvi, me n’hi 
vaig anar sense preguntar ni el sou. Era 
un canvi d’aires que necessitava”, con-
fessa. Ara, quan se li pregunta pel futur, 
diu que tornarà a Espanya, 
però no per quedar-s’hi. 
“Treballar fora m’ha 
obert la ment; saps 
que ho estàs fent bé 
quan ja no només 
penses a tornar a 
casa a jubilar-te, 
sinó que tens ga-
nes de treballar 
encara més”.  ●
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ENTREVISTA

Per què l’antic Departament 
d’Empresa i Ocupació ara ha passat a 
ser d’Empresa i Coneixement?
El canvi de nom no és gens gratuït, 
i respon a la voluntat que una de les 
potes que va més fluixa en l’entramat 
productiu del país prengui més volada. 
Estem parlant del dèficit que tenim en 
l’àmbit de la transferència de tecno-
logia i volem treballar en el sentit de 
crear aquesta cultura tan necessària 
que és la de potenciar el treball entre 
universitats i centres de recerca d’una 
banda, i el teixit industrial i productiu, 
de l’altra. Cal que les universitats i els 
centres de recerca siguin un referent 
per al món productiu, que les utilitzin 
i les vegin com un dels principals eixos 
per crear valor afegit.

Si tot va com ha d’anar pel que fa als 
objectius d’aquesta legislatura de curt 

Text Miquel Darnés / Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

Des del comerç, passant per l’empresa, l’energia, la indústria, el turisme o la mobilitat laboral, 
entre d’altres, són molts els àmbits d’actuació que estan sota el paraigua del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat. El conseller Jordi Baiget té, doncs, molta feina per 
fer, poc temps per dur-la a terme i el condicionant d’uns pressupostos que sempre pengen d’un 
fil. Recentment el conseller va visitar el Col·legi on es va reunir amb el degà, Miquel Darnés, per 
tractar diversos temes d’especial interès per a la professió i els col·legiats.

“Universitats i centres 
de recerca han de ser 
un referent per  
al món productiu”

Jordi Baiget 
(Balaguer,1963) 
és llicenciat en 
Ciències 
Econòmiques per 
la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona (UAB). 
El 2011 va entrar 
al Govern de la 
Generalitat com a 
director general 
de Coordinació 
Interdepartamen-
tal i el 2012 va ser 
nomenat secretari 
del Govern. Ha 
publicat diversos 
estudis relacio-
nats amb 
l’economia 
catalana i el 
mercat de treball.

   PERFIL 

JORDI BAIGET
CONSELLER D’EMPRESA I CONEIXEMENT

termini, la seva tasca serà breu. Com 
es treballa amb aquesta perspectiva?
Si efectivament queden pocs mesos 
perquè s’acabi aquesta legislatura, vol-
drà dir que hem fet la feina per a la qual 
hem estat escollits. Pel que fa al meu 
departament en concret, el que cal és 
que els indicadors i objectius que ens 
hem plantejat siguin prou bons. I des 
del primer moment ens hem posat a 
treballar coneixedors dels objectius 
del Govern en general i dels del depar-
tament en particular. En tot cas, les 
estratègies ens les plantegem a mitjà 
i llarg termini. Mentrestant, treballem 
per donar els instruments necessaris 
perquè els objectius puguin, com a 
mínim, arrencar. Estem posant les 
bases per a una nova política en matè-
ria d’innovació, internacionalització i 
polítiques industrials que afavoreixin 
l’economia productiva del país. 

Conversa del degà amb:
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“Estem posant les 
bases per a una 
nova política en 
matèria d’innovació, 
internacionalització 
i polítiques 
industrials que 
afavoreixin 
l’economia 
productiva del país”
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ENTREVISTA

Considerem que és d’acord amb 
aquestes polítiques que es podrà su-
perar la crisi, no d’una altra manera.

Què pensa fer per ajudar les petites i 
mitjanes empreses?
Es tracta de construir les bases perquè 
l’economia productiva del país pugui 
fer un pas endavant; dotar l’economia 
productiva d’aquestes eines necessà-
ries. I ja sabem que la major part de 
l’economia productiva de casa nos-
tra se sustenta en la petita i mitja-
na empresa, de manera que sempre 
està en el nostre punt de mira.

Amb quins pressupostos es podrà 
fer això? La perspectiva no és gaire 
falaguera…
No, no és gaire falaguera, i menys 
havent prorrogat els pressupostos 
del 2015. Sense aquests nous pres-
supostos hi ha moltes accions vin-
culades al finançament de les pimes 
o al foment de l’emprenedoria que 
no es poden tirar endavant. Tot i 
així, el govern posarà els màxims es-
forços perquè l’economia producti-
va sigui un pilar d’aquest país.

Com pot ser que tinguem els graus i 
màsters més cars d’Europa?

Hi ha qui posa en qüestió que no hà-
gim rebaixat les taxes universitàries, 
com sí que han fet altres comunitats 
autònomes, però si ho comparem 
amb aquestes comunitats autòno-
mes que han rebaixat un 30% les 
taxes universitàries, la realitat és 
que la majoria d’estudiants catalans 
amb rendes baixes, un cop aplicades 
les rebaixes per beques, paguen molt 
menys del que pagarien en aquestes 
comunitats autònomes.

I a què responen tantes queixes?
El que cal és que els preus univer-
sitaris s’emmarquin en un debat de 
país. El que no pot ser és que sempre 
es posin damunt la taula només els 
exemples de països on aquestes ta-
xes, però només aquestes taxes, són 
inferiors a les nostres. Per exemple 
se’ns diu que a Finlàndia o Alemanya 
les taxes universitàries són gratuïtes. 
I jo pregunto: i com està, el sistema 
de salut en aquests països? I els sis-
temes d’ensenyament? I els sistemes 
de protecció?... Al final, nosaltres, 
el que hem de tenir com a societat 
és un debat del que estem disposats 
a pagar i del que estem disposats a 
assumir quant a subvencions, i, per 
tant, què és el que volem en aquests 

àmbits. El debat no pot ser parcial, 
ha de ser global.

En un altre ordre de coses, nosaltres 
com a Col·legi diem “simplificació 
sí, seguretat també”. Com es 
garanteix la seguretat de les 
persones i instal·lacions amb la llei 
de simplificació?
Precisament, el model de simpli-
ficació posa l’accent en la respon-
sabilitat i la inspecció. Fins ara, el 
paper de l’Administració era bà-
sicament el d’aprovar projectes. 
Ara, haurà de posar l’accent en la 
inspecció. Aquest és un gran canvi 
cultural, una renovació, sobretot, 
en l’àmbit de l’Administració local, 
i s’està treballant molt en aquest 
sentit.

Com està el Pacte nacional de 
l’energia?
Confiem que aviat tindrem un do-
cument de la comissió redactora.

La Llei de simplificació 
facilitarà l’inici 
d’activitat a 
més de 435.000 
empreses 
que suposen el

75%

de l’activitat econòmica  
que ocupa més de  

1.455.000 de persones, i el

51%

de la població ocupada  
a Catalunya

resta 
d’activitats

construcció

serveis 
administratius

serveis personals
hostaleria i restauració

comerç
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EL FOCUS
El conseller Baiget té poc temps. 
La seva legislatura promet ser 
curta. Per això, encara que les 
estratègies que es plantegen al 
Departament d’Empresa i 
Coneixement són a mitjà i llarg 
termini, el seu objectiu immediat 
és dotar la societat de les eines 
per posar-les en marxa... i 
arrencar. Posar les bases per a 
una nova política en matèria 
d’innovació, internacionalització 
i polítiques industrials per 
afavorir l’economia productiva 
del país. Aquest fet es pot veure, 
com ell indica, en la seva aposta 
pel Coneixement (amb 
majúscules, com el nou nom del 
Departament que dirigeix), per 
potenciar la transferència 
tecnològica i, de retruc, el teixit 
industrial i productiu. Però 
amenaça tempesta i caldrà 
esperar l’esdevenir dels pròxims 
esdeveniments.

ons d’euros i preveu que pugui incen-
tivar 8,7 milions del sector privat. En 
total, treballem per instal·lar 21.000 
nous punts de càrrega. En l’àmbit do-
mèstic, amb el tema de la recàrrega 
ja es pot fer molt. Per altra banda, el 
paper dels fabricants és cabdal, i en 
aquest aspecte és obvi que hi ha un 
gran impuls investigador i inversor i 
que cada vegada hi ha més oferta co-
mercial. També estan en marxa dife-
rents modifi cacions fi scals que facili-
taran l’expansió del vehicle elèctric.

Des del Col·legi vam col·laborar 
amb l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica. Com està actualment la 
situació? S’aplicarà la suspensió del 
Tribunal Constitucional?
La Generalitat de Catalunya sempre 
garantirà un marc legal que garan-
teixi el subministrament. De totes 
maneres, de moment qui ha incom-
plert una directiva europea és l’Es-
tat espanyol. Calia defi nir la fi gura 

del ‘pobre energètic’ i de moment 
no ho ha fet. També hem vist el po-
sicionament del Parlament Europeu 
davant la postura del Tribunal Cons-
titucional i el govern espanyol da-
vant la nostra llei. Aquesta postura 
no és vinculant, però sí que és molt 
important. La Generalitat continu-
arà treballant com sigui per donar 
resposta a aquelles famílies més 
vulnerables.  l

En tot cas, què diria a un inversor en 
renovables?
Que nosaltres, com a Govern de Ca-
talunya, procurarem fer les coses 
d’una manera diferent de com s’han 
fet i s’estan fent des del Govern de 
l’Estat. El que li puc garantir és que 
a Catalunya apostem d’una manera 
ferma per les renovables i que dins el 
nostre marc d’acció estem treballant 
amb la perspectiva de potenciar-les 
tant com puguem.

El Col·legi organitza l’Expoelectric. 
Per què l’augment de vendes de 
vehicle elèctric és tan lent?
En realitat, això ho hauríem de pre-
guntar a totes les administracions 
d’Europa. De cara al consumidor 
fi nal, falta infraestructura sobretot 
pel que fa als punts de recàrrega. I, 
precisament, recentment hem apro-
vat el Pla d’acció per desplegar arreu 
del territori aquestes infraestructu-
res. Aquest pla està dotat de 5,8 mili-

“A Catalunya 
apostem d’una 
manera ferma per 
les renovables i 
dins del nostre 
marc d’acció 
estem treballant 
amb la perspectiva 
de potenciar-les 
tant com puguem”

Miquel Darnés, degà del 
Col·legi, conversa al seu 

despatx amb el 
conseller Jordi Baiget.
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Text Paula Mateu     Fotografies Xavier Pérez

La 17a Diada de la Professió va servir per celebrar els vint anys de diverses coses. Fa vint anys que el 
Col·legi de Barcelona va emprendre el seu propi camí, que es va establir a la seva actual i emblemàtica 
seu i que entra cada mes a les cases dels col·legiats a través de la revista theknos. Un triple aniversari 

que arriba en un moment de nous projectes del Col·legi, que demostren la bona salut d’una entitat 
que encara té molta força.

Vint anys i molta força

EN PORTADA

Diada de la Professió 2016
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que la institució ocupa el palauet d’estil 
neoclàssic que ha esdevingut ja una seu 
emblemàtica que li dóna “visibilitat i ca-
tegoria”, segons el degà, Miquel Darnés. 
I, fi nalment, ara fa vint anys que el buc 
insígnia de la comunicació del Col·legi, 
aquesta revista theknos que ara teniu 
a les mans, va començar a arribar cada 
mes puntualment a casa dels col·legiats.

Moltes coses a celebrar aquest any 
per part del Col·legi, per tant. Per això, 
la Diada de la Professió 2016 va tenir un 
caire especial. A més de ser un punt de 
trobada entre amics i companys de 

una crisi institucional al Col·legi de Ca-
talunya va portar a la segregació en sis 
institucions. Per tant, el Col·legi de Bar-
celona va engegar el seu camí en solitari 
ara fa dues dècades. També fa vint anys 

En primer terme, 
els guardonats amb 

els Premis EBCN. 
Al darrere, membres de la 

Junta, representants de les 
escoles universitàries, 

autoritats governamentals, 
patrocinadors i el professor 

Franz de Copenhaguen.

 S
i un enginyer, sobretot si és 
especialitzat en energia, sent 
parlar de 20/20/20, proba-
blement pensarà que es re-
fereix a l’estratègia de la UE 

en matèria energètica. Però aquest 
any, aquest enunciat de números 
té un altre signifi cat per al Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona, i, 
per extensió, per a tots els seus col-
legiats. 20/20/20 també fa referència 
a un triple aniversari que el Col·legi 
celebra enguany. Fa vint anys que 

400 assistents 
van omplir el 
majestuós Saló 
del Tinell en una 
vetllada especial 
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EN PORTADA

El degà Miquel Darnés va aprofitar que tenia davant una audiència de centenars 
de col·legiats per fer un repàs al passat, al present i al futur del Col·legi i de la 
professió en el discurs que va pronunciar a l’acte. A més de donar detalls sobre 
la xarxa de professionals EBCN o l’acreditació per part d’ENAC com a organisme 
que pot expedir certificacions professionals, va explicar que el Col·legi ha iniciat 
un acostament al territori per trencar la dinàmica de molts anys centrats només 
en la ciutat de Barcelona. Aquesta nova línia d’actuació s’ha iniciat amb 
trobades amb col·legiats de l’Anoia, 
Osona i el Maresme, i continuarà amb 
noves trobades amb enginyers del 
Vallès. “L’objectiu és crear grups de 
treball que en un futur puguin esdevenir 
comissions territorials i —per què 
no?— delegacions, com ja tenen altres 
col·legis.” Amb la vista posada en el 
futur, el degà va assegurar que el 
Col·legi necessita “un nou model de 
governança” que el pugui dirigir “d’una 
manera més eficient i d’acord amb els 
temps actuals”, i va apuntar la seva 
voluntat de crear un consell assessor 
que ajudi la institució a prendre 
decisions estratègiques. Finalment, 
Darnés va reclamar un cop més que els 
graduats i enginyers tècnics tinguin 
atribucions plenes. “No volem tenir més 
limitacions per culpa de la titulació.” 

“Necessitem un nou model de governança”

omplint el Saló del Tinell minuts abans 
que comencés l’acte i ja donava pistes 
de quin era el principal motiu de cele-
bració de la nit. Avançada la vetllada, el 
degà ho va deixar clar en el seu discurs. 
El Col·legi celebrava el seu particular 

 L’acte va 
començar amb 
un espectacle 
coreogràfic amb 
el qual es va 
presentar el 
lema de la festa: 
“Contacta, 
connecta, 
comparteix”.

 Un trio de jazz 
va amenitzar el 
refrigeri 
posterior al pati 
del Museu 
Marès.

professió, un espai 
de reflexió sobre l’en-
ginyeria i el Col·legi, i  
una ocasió per premiar 
els esforços d’empre-
ses i joves enginyers, la  
vetllada va servir en-
guany per commemorar 
aquest triple aniversari. 
Gairebé mig miler de 
persones van omplir el 
Saló del Tinell el passat 
17 de juny per celebrar 
el passat, el present i el 
futur d’un col·legi que 
té, segons el seu degà, 
“molta força”. L’acte 
va estar patrocinat per 
l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS), el Banc Sa-
badell i la Caixa d’Enginyers.

“ARA QUE TINC VINT ANYS”
La coneguda cançó de Joan Manuel 
Serrat rebia els assistents que anaven 

20/20/20. I ho feia davant de centenars 
de col·legiats i de representants insti-
tucionals, polítics i econòmics, com ara 
la directora general d’Indústria de la 
Generalitat, Núria Betriu, i la directora 
de l’ICAEN, Assumpta Farran, així com 
degans de diferents col·legis i directors 
d’escoles universitàries.

Darnés no va tenir cap inconveni-
ent a reconèixer que, des que la ins-
titució va començar a fer el seu propi 
camí, es va produir un salt de qualitat. 
“Es va començar a parlar de coses que 
fins aleshores es parlaven molt poc o 
no es parlaven”, va declarar, mencio-
nant com a exemples la transparència, 

l’excel·lència, la innovació, la qualitat, 
la societat de la informació, la sos-
tenibilitat, les comissions de treball, 
les relacions amb les administracions 
i les escoles o la responsabilitat social 
corporativa, entre d’altres. “Vam dei-
xar enrere un col·legi anquilosat, poc 
democràtic i gens modern, per anar 
construint un col·legi eficient, proactiu 
i orientat al col·legiat.” 

Ara aquest Col·legi arriba als vint 
anys carregat de nous projectes. Per 
exemple, la xarxa de professionals 
EBCN, la campanya de la qual es 

El nou projecte de 
comunicació del 
Col·legi, “Contacta, 
connecta, 
comparteix”, també 
va ser protagonista
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va presentar a la Diada. “Contacta, 
connecta, comparteix” és el lema 
d’aquest projecte que pretén millorar 
la comunicació personal i professi-
onal entre els col·legiats, de manera 
que es puguin reforçar les sinergies. 
Segons afi rmava el mateix degà en el 
vídeo que es va projectar per presen-
tar la campanya, els 6.000 col·legiats 
de l’entitat es coneixen poc entre ells 
i això fa que no es puguin aprofi tar 
al màxim les potencials sinergies. 
En canvi, la coneixença i la connexió 
poden generar noves col·laboracions 
i projectes compartits. Per això, Dar-
nés va ser emfàtic en defensar aquest 
projecte: “Si volem apropar-nos en-

tre nosaltres, necessitem la xarxa. Si 
volem apropar les empreses als col-
legiats, necessitem la xarxa. Si volem 
apropar les escoles al Col·legi, neces-
sitem la xarxa. Si volem ser el Col·legi 
del futur, necessitem la xarxa de pro-
fessionals EBCN”.

Un altre dels projectes que comença 
a donar fruit és l’aposta del Col·legi per 
convertir-se en un organisme de certifi -
cació professional acreditat per l’Enti-
dad Nacional de Acreditación (ENAC). 
Es tracta del primer col·legi professio-
nal de tot l’Estat espanyol que arriba a 
aquesta fi ta. De moment, el Col·legi ha 
començat a expedir certifi cacions pro-
fessionals en els àmbits de la baixa 

MILLOR TREBALL 
DE FINAL DE GRAU
Guanyadora: Eulàlia 
Elisenda Violant Binimelis. 
Graduada en Enginyeria 
Electrònica Industrial 
i Automàtica. EUETIB 
(Barcelona).

TFG: desenvolupament 
d’un dispositiu per a 
l’automatització d’ajusts 
i verifi cació de plaques 
electròniques.
Tutora: Beatriz Giraldo 
Giraldo, EUETIB.
El jurat diu: equip operatiu, 
una descripció de l’equip 
molt precisa, recull la 
normativa aplicable, projecte 
complet, amortització en 
menys d’un any.

Accèssit: Norbert Manén 
Pérez. Graduat en Enginyeria 
de Tecnologia i Disseny Tèxtil 
i en Enginyeria de Disseny 
Industrial i Desenvolupament 
del Producte. ESEIAAT 
(Terrassa).
TFG: Lynmock, disseny d’un 
sac de viatge convertible en 
hamaca.
Tutors: Jordi Voltas i Mònica 
Ardanuy.
El jurat diu: producte 
innovador i ben treballat, 
exitosa col·laboració 
universitat-empresa, 
documentació excepcional, 
arribarà al mercat, ja 
tenen prototips, resum de 
la normativa aplicable, 
pressupost correcte, ben 
documentat.

PREMI A L’EMPRESA 
INNOVADORA: 
Albiral
En reconeixement als 
seus valors d’innovació, 
creativitat i fl exibilitat. 
Atorgat per la Comissió de 
Qualitat i Innovació.

PREMI D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA:
Nova Energia 
Pel projecte de biomassa 
desenvolupat en un cèntric 
hotel de Barcelona. Atorgat 
per la Comissió d’Energia.

COL·LEGIAT DISTINGIT
Lluís Duran Masip
Expert en el món de 
la qualitat. Ha auditat 
moltes empreses seguint 

els criteris d’imparcialitat 
i confidencialitat. Creu 
que la base de la qualitat 
són les persones. “ Sense 
persones motivades, 
implicades, no pots fer 
qualitat ni creure en la 
qualitat.”

PREMIS ENGINYERS BCN 2016
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La directora general d’Indústria, Núria 
Betriu, va afirmar que Catalunya es 
troba en condicions de fer un pas més 
davant el repte de liderar la revolució 
digital, que ens portarà, segons ella, a 
una nova revolució industrial. Segons 
Betriu, els elements que situen 
l’economia catalana en aquesta posició 
són la tradició industrial i empresarial, 
l’aposta per la innovació i la 
internacionalització de les seves 
empreses, l’ecosistema d’R+D+i, el 
lideratge privat i el suport que doni 
l’Administració. En aquest sentit, la 
directora general va posar en relleu que 
els enginyers tenen un paper clau en 
aquest context. “Tenen molt a dir en 
aquest repte”, va afirmar. “I el Col·legi 
també”, va afegir Betriu, que va 
remarcar la tasca del Col·legi “en pro de 
la professió, de l’activitat industrial i de 
l’economia”.

 “Els enginyers tenen molt  a dir  
en la revolució digital”

tensió i les auditories energètiques. 
Properament també es certificarà en 
legalització d’activitats i es pretén anar 
ampliant els esquemes.“Volem que els 
nostres professionals puguin demos-
trar la seva expertesa davant empreses, 
administracions i la societat en gene-
ral, mitjançant un certificat vàlid a tot 
Europa i a molts països de la resta del 
món”, va argumentar el degà en el seu 
discurs. Darnés va deixar clar que el 
Col·legi “defensa i defensarà sempre 
les atribucions professionals”, però va 
afirmar que també s’ha de mirar cap 
al futur i al que s’està fent ja a Euro-
pa, amb referència a les certificacions  
professionals.

UN ENTRE UNS MILERS
Però no va ser Darnés qui va donar la 
primícia durant la Diada. Ho va fer 
la vicedegana Maria Cinta Pastor, que 
va voler oferir la notícia com un regal 
al Col·legiat Distingit d’aquesta edi-
ció, el qual va presentar en un sentit 
discurs. El reconeixement va ser per a 
Lluis Durán Massip, un enginyer tèc-
nic mecànic que va acabar trobant en 
la gestió empresarial la seva vertadera 

vocació. Pastor va destacar com Durán 
ha ajudat moltes empreses fent ús de 
les normes internacionals, eines que 
aconsegueixen que les organitzacions 
que creuen en elles i les practiquen de 
manera voluntària i honesta generin 
confiança i seguretat, a més d’obtenir 
competitivitat i beneficis. Convençut 
d’això i amb la seva expertesa en l’àm-
bit de la qualitat, Durán va fundar fa 
vint anys la Comissió de Qualitat del 
Col·legi —avui, de Qualitat i Innova-
ció— en la qual ha treballat des de lla-
vors i des de la qual sempre ha defensat 

que els resultats econòmics d’una em-
presa estan associats directament als 
costos de la no-qualitat.

El Col·legiat Distingit va rebre el 
guardó, que va dedicar a la Comissió 
de Qualitat, els integrants de la qual 
han establert uns vincles que fan que 
tinguin ganes de reunir-se. “Hem 
aconseguit ser un grup d’amics”, va 
sentenciar.

PREMI ALS JOVES TALENTS
Abans del reconeixement a la tra-
jectòria de Durán, hi va haver temps 
per premiar joves enginyers que han 
destacat pels seus treballs de final 
de grau, així com als tutors dels seus 
projectes. Aquest guardó, amb el 
subtítol “Com l’enginyeria pot faci-
litar les nostres vides” reconeix dos 
recent titulats, el guanyador del pre-
mi i un accèssit, ambdós concedits 
per un jurat format per personali-
tats destacades del món acadèmic i  
professional. 

L’accèssit va anar a parar a les mans 
de Norbert Manén, que el va reco-
llir a l’escenari acompanyat de Jordi 
Voltas, un dels seus tutors. Manén, 
alumne de l’Escola Superior d’Engi-
nyeries Industrial, Aeroespacial i Au-
diovisual de Terrassa, va mostrar el 
seu prototip de motxilla convertible en 
hamaca, Lynmock. Es tracta d’un pro-
ducte adreçat a viatgers “motxillers”, 
que, gràcies a ell, podrien “dormir a 
hostals sense haver de tocar els llen-
çols” i fer ús de l’hamaca en qualsevol  
moment, segons va explicar el mateix 
Manén. El jurat ha valorat que és un 
producte innovador i ben treballat, per 
al disseny del qual s’ha elaborat una do-
cumentació “excepcional”, que arribarà 
al mercat —ja en tenen prototips— i que 
constitueix un exemple reeixit de col-
laboració entre universitat i empresa. 

EN PORTADA

 Al final de 
l’acte, es va 
oferir als 
assistents un 
refrigeri al pati 
Verger del 
Museu Marès, 
amenitzat per 
la música en 
viu d’un trio de 
jazz. 
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La guanyadora del Premi EBCN 
al millor Treball Final de Grau va 
ser  Eulàlia Elisenda Violant, gradu-
ada en Enginyeria Electrònica In-
dustrial i Automàtica per l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona. La seva tutora, 
Beatriz Giraldo, també va rebre el di-
ploma de reconeixement i l’estatueta. 
Violant ha desenvolupat un dispositiu 
per a l’automatització d’ajusts i veri-
fi cació de plaques electròniques per 
requeriment d’una empresa que fabri-
ca aparells mèdics. L’ús del dispositiu 
desenvolupat busca una major efi cièn-
cia en el control en matèria de qualitat 
en la fabricació de productes sanitaris, 
cosa que garanteix una major fi abilitat 
dels equips davant dels clients i l’Ad-
ministració. L’objectiu del projecte és 
dotar el departament de producció de 
l’empresa de les eines que necessita 
per automatitzar, verifi car i registrar 
els resultats de tres circuits electrònics 
crítics en la fabricació d’equips de dia-

tèrmia per radiofreqüència, de manera 
que s’asseguri la traçabilitat del procés 
i el producte fi nal, simplifi cant-lo i dis-
minuint el marge d’error. Violant ha 
dissenyat i construït un banc de proves 
calibrat amb tots els requisits necessa-
ris per poder ajustar, verifi car i registrar 
els tres circuits d’una manera més sen-
zilla, precisa i ràpida.

Podeu veure 
el vídeo de la 
17a Diada de la 
Professió a través 
d’aquest codi QR i 
també a www.
enginyers.cat/
videos

joves enginyers talentosos que tirin 
endavant projectes nous”. La represen-
tant del Govern català va posar en va-
lor la tradició industrial i empresarial 
catalana.

En el seu discurs, Betriu va destacar 
que la indústria catalana és innovado-
ra. Prova d’això són les dues empreses 
que van rebre premis a la Diada de la 
Professió 2016. La companyia Albiral, 
de Sant Hipòlit de Voltregà, va ser re-
coneguda amb el premi a l’Empresa 
Innovadora, concedit per la Comissió 

de Qualitat i Innovació 
del Col·legi. Albiral és 
una empresa amb una 
trajectòria de 50 anys, 
que va començar fabri-
cant televisors domès-
tics, va reorientar la 
producció cap als mo-
nitors de tub i, des de fa 
uns anys, s’ha especia-
litzat en la fabricació de 
monitors d’alta gamma 
per a sales de reunions, 
que van muntats a les 
taules i estan robotit-
zats. Segons el seu cap 
d’R+D, Josep Treserra, 

la seva aposta pel disseny i la innovació 
ha permès a aquesta companyia de 32 
treballadors i nou milions de facturació 
convertir-se en líder mundial en el seu 
segment.

L’empresa Nova Energia va rebre el 
premi d’Efi ciència Energètica, atorgat 
per la Comissió d’Energia, pel seu pro-
jecte de biomassa en un hotel cèntric 
de Barcelona. Ángel Fernández, direc-
tor comercial a Catalunya, Euskadi i 
Balears, va posar en relleu les parti-
cularitats de la instal·lació per la qual 
han estat reconeguts. No només el fet 
que estigui al centre d’una gran ciutat 
com Barcelona, sinó sobretot que sigui 
la primera que es posa a la coberta de 
l’edifi ci. Aquestes característiques han 
fet, segons va dir, que la instal·lació 
hagi rebut visites d’enginyers nacio-
nals i internacionals i que s’hagi repetit 
a llocs com Saragossa o Colòmbia.  ●

El jurat considera que l’equip dis-
senyat per la guardonada és operatiu, 
es pot amortitzar en menys d’un any 
i consta d’una descripció molt preci-
sa. En defi nitiva, que és un projecte 
“complet i que està ben fet”. A més, el 
secretari del Col·legi i secretari del Ju-
rat, Jordi Artiga, va remarcar durant la 
Diada la importància del fet que el pre-
mi fos per a una dona enginyera. Vio-
lant va recollir el guardó emocionada 
i va afi rmar que, quan va plantejar-se 
fer el projecte de fi nal de grau, tenia 
clar que “volia fer alguna cosa amb les 
mans, un prototip que millorés alguna 
cosa, que servís per al futur”. 

RECONEIXEMENT A DUES 
TRAJECTÒRIES EMPRESARIALS 
En la seva intervenció en un acte con-
duït pel periodista Xavier Grasset i 
que va tenir com a colofó l’actuació 
de l’humorista Peyu, la directora ge-
neral d’Indústria, Núria Betriu, va fer 
una felicitació especial a aquests joves 
enginyers perquè, segons va dir, com a 
enginyera i emprenedora que ha estat, 
és conscient de la difi cultat d’aven-
turar-se amb idees noves. Però va re-
marcar com d’important és això per a 
l’economia i la societat: “Necessitem 

Dos projectes 
ideats per joves 
enginyers van 
rebre els premis 
al Millor Treball de 
Final de Grau

 Xavier Grasset i 
els representants 
de l’EUSS, Banc 
Sabadell i Caixa 
d’Enginyers, 
entitats 
patrocinadores 
dels Premis. 

 Els convidats es 
van fotografi ar 
amb 
l’emblemàtic 
professor Franz 
de Copenhaguen.
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SoStenibilitat

  

 

La implantació de les energies renovables és una realitat cada vegada més 
evident a molts punts del planeta. En alguns casos, però, la construcció 
d’aquest tipus de centrals requereix una important ocupació de terreny. 
Una de les alternatives amb més futur és l’aprofitament d’espais com la 
superfície dels embassaments.

Aprofitar la llum del sol també a l’aigua

Instal·lar plafons solars en embassaments 
comença a ser una alternativa real 

Joaquim Elcacho 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat

L’embassament Reina Isabel II, a Sur-
rey (Regne Unit), acull des d’aquest 
estiu la central solar flotant més gran 
d’Europa. Els gairebé 23.000 plafons 
o panells fotovoltaics desplegats so-
bre l’aigua ajuden a produir l’energia 
elèctrica que consumeix aquest gran 
sistema d’emmagatzematge i distribu-
ció d’aigua potable a l’àrea de Londres. 
El projecte ha estat desenvolupat per 
Thames Water, empresa gestora del 
sistema, en col·laboració amb Ennoviga 
Solar i Lightsource Renewable Energy. 

Els plafons solars ocuparan només una 
desena part de la superfície de l’embas-
sament però seran suficients per pro-
duir, en el primer any de funcionament, 
l’equivalent al consum elèctric d’unes 
1.800 llars britàniques, segons les dades 
facilitades per Thames Water. 

La central flotant de Surrey és 
l’exemple europeu d’una aplicació 
tecnològica (amb implicacions ambi-
entals positives) que també té èxit en 
altres parts del món.  

Simulació en 3D d’una placa 
fotovoltaica flotant, feta per 

l’empresa austríaca heliofloat. 

H
el

io
flo

at

al japó s’està 
construInt la planta 
solar flotant més 
gran del món, amb 
51.000 plaques
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esperant que 
el sol impulsi 
els vaixells
Les plaques solars instal·lades a 
la seva superfície van fer possible 
que el maig de 2012 l’MS Tûranor 
PlanetSolar es convertís en el 
primer vaixell del món —en 
aquest cas, un catamarà— que 
aconseguia donar la volta al món 
només impulsat amb energia 
procedent del sol. El PlanetSolar 
va ser dissenyat pel neozelandès 
Craig Loomes i construït a Kiel 
(Alemanya) l’any 2010. El juny 
de 2012, poc després de donar la 
volta al món amb èxit, el Tûranor 
PlanetSolar i la seva tripulació 
van fer escala a Barcelona 
per divulgar les possibilitats 
tecnològiques i els benefi cis 
ambientals de l’energia solar.

I A MÉS

Les empreses Kyocera Corpora-
tion i Century Tokyo Leasing Corpora-
tion van anunciar el passat 21 de gener 
l’inici de les obres de la planta solar fl o-
tant més gran del món en aigües de l’em-
bassament de Yamakura (el Japó). La 
nova planta estarà formada per 51.000 
plaques solars instal·lades en una super-
fície de 180.000 m2. El projecte pretén 
generar l’electricitat que consumeixen 
unes 5.000 llars en aquesta regió japo-
nesa, segons les empreses promotores. 

Abans dels projectes de Surrey i Ya-
makura, el novembre de 2015, l’empre-
sa LG CNS va anunciar la fi nalització 
de les obres de dues centrals fotovol-
taiques fl otants als embassaments 
d’OTAE i Jipyong, a Corea del Sud. 
Aquestes instal·lacions cobreixen uns 
64.000 m2 de superfície d’aigua i poden 
generar l’equivalent al consum elèctric 
d’unes 2.400 llars en aquesta regió.

La companyia LG CNS planeja 
construir el 2016 centrals elèctriques 

fl otants amb una potència total de 
50 MW. El vicepresident de LG CNS, 
Kim Tae-keuk, explica que les cen-
trals fotovoltaiques fl otants són be-
nefi cioses per al medi ambient ja que 
són menys intrusives que les plantes 
construïdes a terra. Segons els tèc-
nics d’aquesta empresa, en el cas de 
països com Corea del Sud, les plata-
formes solars també poden ajudar a 
controlar la proliferació d’algues en 
aigües destinades al consum humà. 
En aquest país i molt especialment 
al Japó, on el terreny disponible per 
a infraestructures i serveis és limitat, 
l’aprofi tament de les superfícies d’ai-
gua és una alternativa molt efi cient i 
econòmicament rendible.  ●  

les centrals 
flotants 
fotoVoltaIques 
ajuden a controlar 
la prolIferacIó 
d’algues en aIgÜes 
destInades 
al consum Humà 

Els canvis normatius sobre energies renovables introduïts durant els últims 
quatre anys pel Govern central espanyol han aturat la pràctica totalitat 
de les iniciatives privades en aquest sector. Sense “primes” (incentius 
fi scals) i amb càrregues com el denominat impost al sol (regulació que 
difi culta l’autoconsum d’electricitat produïda amb plaques solars), l’Estat 
espanyol continua perdent posicions en el rànquing mundial de les energies 
renovables. Aquesta situació explicaria per què a Espanya no progressen 
projectes d’energia solar fl otant com els del Regne Unit, el Japó o Corea del 
Sud. A la campanya per a les eleccions del 26J, els principals grups polítics 
—amb excepció del PP— van anunciar projectes legislatius per recuperar 
l’empenta de les renovables a Espanya.

 LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA 
ATURA LES INVERSIONS

H
eliofl oat

les plaques fl otants eviten 
l’ocupació de terreny i són 

menys intrusives que les 
construïdes a terra.
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INNOVACIÓ

Diferències i similituds 
entre la innovació i la qualitat 
en el marc de la indústria 4.0

Cal deixar clar des del principi que es 
tracta de dos processos que es com-
plementen i que pertanyen a àmbits 
diferents: la innovació al de la creació, 
i el de la qualitat al de la racionalitza-
ció. En el si de la Comissió de Qualitat 
i Innovació hem encetat un debat so-
bre aquesta qüestió, tractant de deli-
mitar els conceptes relatius a ambdós 
processos i les seves interrelacions. 
El nucli de la discussió és si el mètode 
de la qualitat condiciona excessiva-
ment la innovació, impedint les innova-
cions “radicals” en el si de les organit-
zacions, deixant progressar només les 
innovacions “incrementals” i la millora 

Joan Sintes 
Comissió de Qualitat 
i Innovació

contínua o bé si evita que les innovaci-
ons poc “madures” arribin al mercat.

 Per seguir un fi l cronològic, podem 
dir que tot s’inicia amb el procés d’in-
novació i es transforma progressiva-
ment, gràcies als processos de dis-
seny, desenvolupament, producció i 
distribució o prestació, fi ns a concre-
tar-se en un producte o servei que té 
acceptació i èxit en el mercat, aplicant 
la metodologia de la qualitat. Aquest 
ha estat el discurs de la “qualitat total” 
durant els darrers vint anys.

Des de la dècada dels 80, i amb la 
publicació de les primeres normes 
internacionals (BS 5750, ISO 9001-2-
3), els països més desenvolupats, lide-
rats per l’Organització Internacional 
per a l’Estandardització (ISO), han 
incorporat a aquestes normes i les se-

ves posteriors revisions, les millors 
pràctiques de gestió de la qualitat 
i la innovació de les empreses cap-
davanteres, tant dels processos de 
la qualitat (ISO 9000) com dels de la 
innovació (UNE166000).

PRODUIR IDEES... AMB MÈTODE
Com a referència històrica, Edison, 
el mestre de la invenció, va dir que “el 
geni s’aconsegueix amb un 99% d’es-
forç i un 1% d’inspiració”. D’aquesta 
frase es pot deduir que l’esforç d’in-
novar necessita el mètode per ser efi -
caç, i, per tant, aquesta és la base de la 
gestió de la qualitat en la innovació; 
i també, que cal fomentar la inspi-
ració; per tant, és necessari produir 
moltes idees i processar-les amb mè-
tode. Diferents idees en poden pro-
duir una de nova quan es combinen. 
Mentre s’escolten altres idees, en pot 
emergir del pensament una de nova. 

TRANSFORMAR LES INNOVACIONS 
EN PRODUCTES DE QUALITAT
Amb l’eclosió del nou paradigma de la 
indústria 4.0, es fa encara més neces-
sari un mètode segur per transformar 
les innovacions en productes i serveis 
de qualitat, i fer-ho en poc temps. Una 
proposta pràctica de procés complet 
de gestió de la innovació i la qualitat 
pot ser la següent:
• Crear noves idees aplicant criteris 
no restrictius. 
• Seleccionar-les aplicant criteris de 
gestió estratègica. 
• Realitzar el disseny, el desenvo-
lupament, la producció i la distri-
bució/prestació, aplicant els estàn-
dards ISO de la qualitat, el medi 
ambient i la seguretat.  ●

Hi col·laboren:

Hi participen:

Amb el suport de:

APAREIXERAN NOVES 
OCUPACIONS 
LABORALS I 
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La indústria 4.0 o quarta revolució 
i ndustrial canviarà la forma i els mè-
todes de fabricació actuals i crearà 
noves smart factories o fàbriques 
intel·ligents interconnectades i molt 
més automatitzades per tal de ser 
més productives, més efi cients i més 
sostenibles.

Els equips de nivell de camp (sen-
sors, actuadors, condicionadors, 
equips de perifèria distribuïda, etc.) 
estan canviant per assolir aquests rep-
tes, i per això fa falta que afegeixin no-
ves funcionalitats i comunicació. On 
abans teníem equipaments senzills 
que només treballaven amb senyals, 
ara tenim equipaments intel·ligents 
amb noves funcionalitats.

“ACTIUS INTEL·LIGENTS”
Els nous equipaments de camp han de 
tenir integrades funcions de diagnosi, 
ser confi gurables i parametritzables, 
incloure comunicacions tant per a les 
dades com per a la confi guració i diag-
nosi, incloure connectivitat Ethernet 
per estar preparats per enviar dades al 
núvol i accés remot i intel·ligència per 

poder prendre decisions de manera 
independent. Això dóna molta fl exibi-
litat als equipaments i descentralitza 
el nivell de control.

PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ, 
CONFIGURACIÓ I DIAGNOSI
A més d’afegir protocols de comunica-
ció per enviar i rebre dades en temps 
real (Profi net, Ethercat, Ethernet/
IP...) de manera determinista, els 
equips de camp necessiten enviar i 
rebre dades per a la seva confi gura-
ció i diagnosi. Per a això, s’afegeixen 
nous protocols com poden ser FDT/
DTM o IO-LINK, que permeten una 
comunicació amb els nivells superi-
ors. HTML5 també permet l’ús de na-
vegadors web per a aquestes tasques i 
és compatible amb dispositius mòbils.

Més informació: www.weidmuller.es

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Un ús correcte dels recursos és molt 
important. Per això cal la implantació 
d’equipaments de mesura energètica 
que recullin dades del consum per ser 
analitzades i per defi nir accions d’es-
talvi energètic.

LA IMPORTÀNCIA DE LES XARXES 
ETHERNET
La incorporació de tots aquests dis-
positius amb comunicació i la seva 
interconnexió amb altres capes de 
l’automatització provoca un augment 
signifi catiu del nombre de nodes a la 
xarxa Ethernet i la fa més complexa. 
Això fa que cada vegada sigui més 
important un disseny correcte i la 
utilització d’equipament i connexió 
Ethernet industrial preparada per a 
aquestes tasques.

SEGURETAT I ACCÉS AL NÚVOL
L’enviament de dades de producció 
a nivells superiors i al núvol, i l’ús de 
noves aplicacions com l’accés remot, 
requereixen que s’incorporin tecno-
logies de ciberseguretat a tots els ni-
vells (programari, VPN, etc.).  ●

Actius intel·ligents. Indústria 4.0 a nivell de camp

Jaume Cabrera, de 
Weidmüller, durant
la jornada 
celebrada al 
Col·legi 
el 20 de juny.

Text Jaume Cabrera
Responsable de maquinària a 
Weidmüller, SA

PUBLIREPORTATGE

Equip mestre 
IO-LINK de 

Weidmüller.
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El punt de partida d’aquesta sessió va 
tenir a veure amb dos conceptes molt 
relacionats amb la revolució tecno-
lògica que s’està portant a terme en 
un món cada cop més globalitzat: el 
Big Data i la ciberseguretat. Prime-
rament, el gran volum de dades i la 
naturalesa diversa de procediments i 
aplicacions informàtiques requerei-
xen una gran velocitat per ser pro-
cessades, que sovint ultrapassen la 
capacitat dels sistemes informàtics 
habituals, que requereixen noves 
funcionalitats. I, en segon lloc, cal 
protegir la informació digital en un 
món amb cada cop més sistemes in-
terconnectats a través d’Internet, que 
contenen dades sensibles i que poden 
ser objecte d’atacs informàtics.

En aquest sentit va expressar-se To-
màs Roy, director d’Estratègia de Se-
guretat del Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya 
(CESICAT). Roy va assegu-
rar que els cibercrims han 
crescut considerablement 
durant els darrers dos anys 
a Catalunya i a l’Estat, i va 
reclamar eines per aturar 
aquests atacs, que cada 
cop són més sofisticats tec-
nològicament. Als Estats 
Units, pioners en indústria 
4.0 al món, els ciberatacs 
ja són el primer perill de 
les economies financeres, i 
el robatori de dades, el tercer. “Les da-
des són un actiu i cal protegir-les en un 
context empresarial que cada cop tre-
balla més en el núvol”, va afirmar Roy.

Manel García, director de la Uni-
tat de Negoci de Cast-Info va assegu-
rar que “les dades són el nou petroli i 

l’analítica són les noves refineries” i 
va repassar alguns dels ciberatacs més 
importants. Per García, el més impor-
tant és avançar-se a aquests atacs amb 
la tecnologia més puntera i també amb 
formació, motiu pel qual aposten per 
doctorats en aquest àmbit. David Del-
gado, Cibersecurity Solution Manager 

de Logitek, va fer èm-
fasi en la importància 
de protegir sistemes i 
instal·lacions per asse-
gurar la disponibilitat 
de les instal·lacions, la 
confidencialitat de les 
dades i la integritat dels 
d e s e n v o l u p a m e n t s . 
També va parlar de les 
amenaces internes que 
poden existir a les em-
preses, i és que sovint 
els propis treballadors 

poden acabar sent els causants 
d’aquests problemes de segure-
tat, no necessàriament amb mala 
intenció, per la qual cosa és ne-
cessari invertir en formació.

D’altra banda, Marc Plana-
gumà, Big Data Analytics Rese-
archer d’Eurecat, va assegurar a 
la seva ponència que l’analítica 
dóna valor afegit a la producció 

d’una empresa i que ara s’ha passat 
de grans màquines a grans clústers, ja 
que hi ha moltes eines que treballen 
de manera coordinada. Tanmateix, el 
gran volum de dades a tractar ocasi-
ona, molt sovint, problemes de velo-
citat i la presentació de la informació 
de manera desordenada. Albert Isern, 
CEO de Bismart, va ser l’encarregat de 
la darrera ponència, centrada en casos 
d’èxit a la indústria. La seva xerrada 
també va estar protagonitzada per ei-
nes que recomanen productes a partir 
de les dades recollides a través del re-
coneixement facial, entre d’altres.

Finalment, la jornada dedicada a 
Ciberseguretat va concloure amb una 
taula rodona amb tots els ponents, 
que van respondre a les preguntes del 
públic.  l

  Van oferir la 
xerrada experts 
en el tema de la 
ciberseguretat.

  El tema va 
suscitar molt 
d’interès entre els 
col·legiats. N’hi 
van assistir 
uns 50. 

  

Alt interès dels professionals per la xerrada sobre 
cibercrims i ciberseguretat celebrada al Col·legi

Una cinquantena de professionals de l’àmbit de l’enginyeria, molts 
d’ells col·legiats, van assistir el 16 de juny a la xerrada “Big Data. 
Ciberseguretat”, organitzada pel Col·legi i la Direcció General de 
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’Any 
de la Indústria 4.0. La xerrada va estar presentada per Pere Rodríguez, 
coordinador de l’any temàtic del Col·legi. 

en un món ple 
de sistemes 
interConneCtAts CAl 
protegir les dAdes 
d’AtACs informàtiCs
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L’Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) va anunciar al juny a través 
dels seus canals de comunicació que el 
Col·legi ha obtingut l’acreditació com a 
organisme de certifi cació de persones, 
així que el nostre ha estat el primer col-
legi de l’Estat espanyol a superar el pro-
cés d’auditoria d’ENAC segons la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. L’acre-
ditació d’ENAC és l’evidència de la com-
petència tècnica d’ENGINYERS BCN 
com a certifi cador de persones en l’àm-
bit d’experts en baixa tensió. Està previst 
que properament l’acreditació també 
s’ampliï a l’esquema d’auditories energè-
tiques i al de legalització d’activitats.

L’acreditació d’ENAC com a organis-
me de certifi cació té grans avantatges 
per als usuaris d’aquest servei. Entre 
ells, destaca l’aval professional donat per 
un tercer a l’hora de ser seleccionat per 
a un encàrrec concret en aquest àmbit. 
De fet, la certifi cació de persones és una 
activitat que té com a objectiu aportar 
confi ança en la competència dels profes-
sionals per portar a terme determinades 
activitats, entenent per competència el 
conjunt de coneixements, experiència i 
habilitats requerides per al desenvolu-
pament efi caç de les tasques encomana-
des. Per aconseguir aquesta certifi cació, 
s’avaluen les competències adquirides 
amb la formació continuada i l’experi-
ència professional. La certifi cació s’obté 
després de superar satisfactòriament el 
procés d’avaluació.

Actualment, el Servei de Certifi cació 
d’ENGINYERS BCN ja certifi ca experts 
en baixa tensió i experts en auditories 
energètiques. Properament també es 
posarà en marxa la certifi cació d’ex-
perts en legalització d’activitats. l

enginYers BCn es converteix en el primer 
col·legi professional de l’estat amb 
acreditació d’enAC per certificar persones
El Col·legi ha superat l’avaluació 
de l’Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) d’acord amb 
la norma UNE-EN ISO/IEC 
17024:2012. És una gran avantatge 
per als usuaris del Servei de 
Certifi cació Professional 
d’ENGINYERS BCN.

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
16/C-PE028 

 
a la entidad técnica / to the technical entity 

 
COL-LEGI D´ENGINYERS TÈCNICS 

INDUSTRIALS DE BARCELONA 
 

Según criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17024, para 
la Certificación de Personas conforme a los documentos definidos 
en el ANEXO TÉCNICO adjunto. 
According to the criteria in UNE-EN ISO/IEC 17024 for the Certification of 
Persons according to the documents defined in the attached Technical Annex. 
 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 03/06/2016 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 
 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico, cuyo número coincide con el de la acreditación. 
La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y 
retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex, which number coincides with the accreditation. This accreditation and its 
technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of validity of it can be 
confirmed at www.enac.es. 

 
ENAC es firmante del Acuerdo Europeo de Reconocimiento Mutuo firmado entre Organismos Nacionales de Acreditación 
(www.european-accreditation.org). 
ENAC is signatory of the European Recognition Agreement signed among National Accreditation Bodies (www.european-
accreditation.org) 

 
 

Ref.: CCPE/7527 Fecha de emisión 17/06/2016 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CCPE/7518 

Código Validación Electrónica: 9458209R90pl17Kq18
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

D. José Manuel Prieto Barrio
PresidentePresidente

PROPERES CONVOCATÒRIES:
Convocatòria de certifi cació d’expert en baixa 
tensió: la prova es farà el proper 22 de setembre a les 
10 h a les instal·lacions del Tecnoespai (Bailén, 68). 

Convocatòria de certifi cació d’expert en auditories 
energètiques: la prova es farà el proper 21 de 
setembre a les 10 h al Tecnoespai (Bailén, 68).

Per inscriure’s a qualsevol de les dues convocatòries 
cal donar-se d’alta a la plataforma del Servei de 
Certifi cació Professional (https://certifi cacio.
enginyersbcn.cat/) i complir els prerequisits indicats.

MÉS INFORMACIÓ DEL SERVEI DE CERTIFICACIÓ:
www.enginyersbcn.cat/certifi cacio 
ebcn@ebcn.cat / 934 961 420     
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El mercat de treball en l’àmbit de 
l’enginyeria industrial va millorar 
notablement durant l’any 2015 a la 
demarcació de Barcelona. L’informe 
del SOPP que així ho determina es 
basa en les 1.165 ofertes de feina ges-
tionades pel Col·legi durant l’any 
passat, un 40,8% més que el 
2014. Un 96% d’aquestes 
ofertes oferien un con-
tracte laboral a en-
ginyers/eres per 
incorporar-se en 
plantilla i retro-
cedeix la contrac-
tació de freelance 
fi ns a menys d’un 
4%, a diferència del que va passar 
durant els anys més durs de la crisi.

Els perfi ls més sol·licitats 
l’any 2015 van ser els de tècnic 

comercial i el de professional per 
a ofi cines tècniques en instal·lacions 
i projectes mecànics. De fet, tres de 
cada deu ofertes de feina gestiona-
des per ENGINYERS BCN estaven 
adreçades a enginyers amb aquest 
perfi l professional. Els sectors amb 

major demanda han estat novament 
les enginyeries, instal·ladores i arqui-
tectures (un 22,3% del total) i és sig-
nifi catiu l’augment del 92% d’ofertes 
en aquest àmbit respecte de l’any an-
terior. El sector de l’automoció tam-
bé manté un pes important (8,9%) 
i és destacable el creixement de la 
demanda de feina en empreses dedi-
cades als manteniments i muntatges 
industrials, que s’han triplicat en un 
any. Els enginyers amb especialitat 
en mecànica, electricitat i electrònica 
són els més sol·licitats i destaca l’in-
terès creixent per experts en energia 
i materials.

Segons les dades obtingudes a par-
tir de les ofertes publicades durant 
el 2015, el sou mitjà d’un enginyer 
de l’àmbit industrial és de 30.050 
euros bruts anuals, un 0,89% menys 
que l’any anterior tot i que cal tenir 
en compte que el 2015 han crescut 
les ofertes en què no es requeria ex-
periència. En qualsevol cas, es tracta 
d’una disminució lleugera, tenint en 

  

Els perfi ls més buscats l’any 2015 
han estat el de tècnic comercial i 
el de professional per a ofi cines 
tècniques en instal·lacions i 
projectes mecànics. Segons 
l’informe elaborat pel Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional del Col·legi, el sou 
mitjà dels enginyers graduats i 
enginyers tècnics industrials va 
ser de 30.050 euros bruts anuals.

Un informe del Col·legi confirma la notable millora 
de l’ocupació en l’enginyeria de l’àmbit industrial

Durant l’any 2015 ha crescut en un 33,05% el nombre de col·legiats que han 
trobat feina a través del Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP), 
que és un dels serveis més valorats pels col·legiats. A banda de treballar per 
aconseguir noves oportunitats laborals per als col·legiats, l’equip humà del 
SOPP també ofereix assessorament a les empreses que cerquen enginyers/es. 
Així doncs, un equip d’especialistes en enginyeria del sector industrial ajuda 
les empreses a trobar estudiants i professionals (acabats de graduar o amb 
experiència), a defi nir els perfi ls professionals que millor s’ajustin a la feina 
demanada i a publicar ofertes a través de la potent plataforma del SOPP, 
accessible des del web i des d’una aplicació per a dispositius mòbils. 

BUSQUEU ENGINYERS? EL SOPP US AJUDA!
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compte que ara fa dos anys la caiguda 
va ser superior al 7,6%. Les retribuci-
ons més altes són per a directors ge-
nerals i adjunts de direcció, directors 
d’ofi cines tècniques, caps de projectes 
i enginyers d’empreses dedicades a 
les energies renovables. És també en 
aquesta tipologia d’ofertes de feina en 
què es requereix demostrar més ex-
periència laboral.

MENYS COMPETÈNCIA ENTRE 
ASPIRANTS I DAVALLADA 
DE LES OFERTES A L’ESTRANGER
L’any 2015 ha estat marcat per un crei-
xement destacat del nombre d’ofertes 
de feina. Aquest fet, i el menor nom-
bre de desocupats, ha fet disminu-
ir el nombre mitjà d’aspirants per 
oferta de feina. Per això, resulta més 
fàcil aconseguir la feina desitjada.
Des de l’any 2013, les ofertes de feina a 
l’estranger han anat a la baixa. Aques-
ta tendència ha continuat durant el 
2015, amb un 28,2% menys d’ofertes 
internacionals. Tot i així, es manté 
l’elevada exigència d’un nivell d’an-
glès òptim (78,9% de les ofertes pu-
blicades) i mitjà-alt (48,6%). És sig-
nifi catiu que en un 9,3% de les ofertes 
publicades es demani tenir coneixe-
ments d’alemany, un fet que té relació 
directa amb la presència a Catalunya 
de potents empreses d’automoció 
alemanyes. Durant l’any passat també 
s’ha requerit als aspirants una menor 
disponibilitat per viatjar. Cal tenir en 
compte que durant els pitjors anys de 
la crisi aquest era un factor determi-
nant ja que les empreses necessitaven 
que aquests enginyers viatgessin per 
obrir nous mercats.

Podeu consultar aquest informe a 
www.enginyersbcn.cat/borsa-
treball  ●

•  Anunci gratuït: publicació de 
l’oferta, consulta dels currículums 
dels candidats inscrits i cerca activa 
de professionals d’enginyeria.

•  Autorecerca de candidats: un cop 
el SOPP hagi validat l’oferta que heu 
publicat podreu buscar els candidats 
que encaixen amb els requisits de la 
vostra oferta de feina.

•  Filtratge de CV: el Servei valora 
els currículums dels candidats que 
s’adapten millor a l’oferta i envia a 
les empreses aquells que s’ajusten 
més al perfi l requerit.

•  Selecció: el Col·legi s’encarrega 
de tot el procés per trobar 
l’enginyer que millor s’adapta al 
lloc de treball requerit. Això inclou 
entrevistes d’avaluació, proves 
psicotècniques, un informe fi nal i 
conclusions del procés.

•  Avaluació: el departament fa una 
valoració competencial del candidat 
fi nalista d’un procés de selecció dut a 
terme per l’empresa. Es té en compte 
el perfi l requerit i el SOPP fa una 
entrevista, les proves psicotècniques i 
un informe d’avaluació.

EL SOPP OFEREIX DIVERSOS SERVEIS 
DE SELECCIÓ ADAPTATS A 
LES NECESSITATS DE CADA EMPRESA:

Contacteu amb el SOPP:
 www.enginyersbcn.cat/
borsa-treball
Tel.: 934 961 420 
ocupacioipromocio@
ebcn.cat
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A la radiografia de la professió d’en-
ginyeria que ocupava la portada 
d’aquesta revista el mes de juny ja 
s’apuntava la tendència: hi ha nous 
perfils que emergeixen amb força, 
però també hi ha clàssics que no l’han 
arribat a perdre mai i que continu-
en generant una demanda impor-
tant d’enginyers. És el cas del perfil 
d’enginyer d’instal·lacions, que es 
manté com una de les sortides 
professionals amb més possi-
bilitats d’èxit per a la profes-
sió. El vigor dels sectors que el 
sol·liciten i l’ampli ventall de 
subperfils i especialitzacions 
el converteixen en una aposta 
segura, primer, a l’hora de trobar 
feina, i, després, a l’hora de desen-
volupar una carrera professional llar-
ga i amb progressió.

TASQUES QUE DESENVOLUPA
L’enginyer d’instal·lacions és la per-
sona amb els coneixements necessa-
ris per portar a terme el desenvolupa-
ment de projectes d’instal·lacions de 
tot tipus, des de la climatització a les 
renovables passant pel sanejament, la 
fontaneria, el gas, l’electricitat (baixa, 
mitjana i alta tensió), la insonoritza-
ció, la protecció contra incendis, el 
fred industrial, els equips de pressió, 
l’emmagatzematge de productes peri-
llosos i els circuits tancats de televisió 
(CCTV, per les seves sigles en anglès). 
Les possibles especialitzacions són 
moltes, cosa que comporta un ampli 
ventall de possibilitats professionals. 
A la vegada, però, exigeix una forma-
ció constant.

En una empresa pot haver-hi dife-
rents llocs de treball vinculats a les 
instal·lacions. En funció de la mida 
de la companyia, aquestes tasques 
les pot assumir una persona o més 
d’una. Entre els subperfils de l’engi-
nyer d’instal·lacions, hi ha el disseny 
d’instal·lacions, memòries i redac-
ció de projectes bàsics i executius; 

el càlcul de pressupostos d’instal-
lacions; el càlcul d’instal·lacions; el 
cap de projectes d’instal·lacions; la 
direcció d’instal·lacions; les llicències 
d’activitats; el manteniment d’instal-

  

Hi ha perfils professionals que són un valor segur. És el cas del 
d’enginyer d’instal·lacions, un clàssic que continua tenint una demanda 
important, que fins i tot repunta. Així, el 2015, les ofertes que van 
arribar a la Borsa de treball del Col·legi per a oficina tècnica relacionades 
amb instal·lacions, per exemple, es van doblar respecte a l’any anterior. 
En aquesta nova secció de theknos anirem desgranant els diferents 
perfils professionals de l’enginyer de l’àmbit industrial.

Enginyer d’instal·lacions, 
un clàssic a l’alça

Competències 
comunes de 

l’enginyer 
d’instal·lacions

PLANIFICACIÓ

PENSAMENT 
ANALÍTIC

ÉS UNA DE 
LES SORTIDES 
PROFESSIONALS AMB 
MÉS POSSIBILITATS 
D’ÈXIT I DE FEINA

TREBALL
EN EQUIP
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lacions; la posada en 
marxa d’instal·lacions, i el 
comissioning o ajust i segui-
ment d’una instal·lació. 

Des del Servei d’Ocupació i Promo-
ció Professional (SOPP) del Col·legi 
han identifi cat com a competències 
comunes a tots aquests perfi ls la pla-
nifi cació i organització, la proactivi-
tat, el treball en equip i el pensament 
analític. Se n’hi poden afegir d’altres, 
en funció del lloc de treball i les res-
ponsabilitats. A més d’aquestes com-
petències també tenen un alt grau de 
coneixements normatius i de progra-
mes informàtics específi cs per portar 
a terme les seves tasques.

Aquestes competèn-
cies el converteixen en 

un perfi l amb molt bona sor-
tida professional, segons Rosa Gar-
cia, tècnica del Servei d’Ocupació 
del Col·legi. “Es poden incorporar 
fàcilment al mercat”, afi rma. “A més, 
hem de pensar que les instal·lacions 
estan a tot arreu: als habitatges, a 
la indústria, als edifi cis d’ofi cines, 
a construccions d’obra civil, a parcs 
logístics…”, afegeix.

De fet, l’informe d’estadístiques 
que elabora el SOPP indica un aug-
ment de la demanda d’enginyers 
d’instal·lacions. Aquest perfi l va 
tenir augments signifi catius en la 

ORGANITZACIÓ

ALT GRAU DE 
CONEIXEMENTS 
DE PROGRAMES 

INFORMÀTICS 
ESPECÍFICS 

ALT GRAU DE 
CONEIXEMENTS 

NORMATIUS

PROACTIVITAT

Mònica Espinosa, 
col·legiada 19.370

La seva carrera 
és un exemple 
clar de les bones 
perspectives per als 
enginyers d’instal·lacions. 
Després d’haver cursat una 
enginyeria tècnica industrial, 
amb especialitat en química 
industrial, Espinosa va 
començar a treballar en una 
consultoria ambiental. Però allà 
feia tràmits administratius, unes 
tasques que no satisfeien les 
seves motivacions professionals. 
Aleshores es va encaminar cap 
a les instal·lacions, treballant, 
primer, per a una constructora. 
“Vaig haver de reforçar 
molt la formació que tenia”, 
afi rma. “Però ho volia fer per 
créixer professionalment. No 
em veia només fent tràmits 
administratius. Havia estudiat 
una enginyeria per fer moltes 
més coses.” Va passar per 
una altra constructora que va 
resultar colpejada pels estralls 
de la crisi. Tot i veure’s afectada 
per un ERO, va poder tornar 
a trobar feina ràpidament en 
una empresa instal·ladora, 
on s’ha especialitzat en les 
instal·lacions contra incendis. 

EN PRIMERA PERSONA

demanda al llarg de 2015, que oscil-
len entre el creixement del 33%, 
en el cas del manteniment d’instal-
lacions, a l’increment superior al 
110% en el cas de les ofertes d’ofi -
cina tècnica relacionades amb les 
instal·lacions.  ●
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PTC

PREGUNTES FREQÜENTS

Si la vostra empresa vol desplaçar al-
gun treballador a l’estranger, cal saber 
si el salari percebut durant el despla-
çament pot estar exempt de tributa-
ció. Per tot això, caldrà comprovar si 
aquest treballador de l’empresa es pot 
benefi ciar d’un incentiu fi scal.

En concret, la remuneració que 
percebin els empleats pels treballs 
que realitzin a l’estranger estarà 
exempta de tributar en el seu IRPF si 
es compleixen els requisits següents:
• El benefi ciari d’aquests treballs és 
una empresa no resident a Espanya.
• En el país de destí existeix un im-
post similar a l’IRPF espanyol.

Per tant, només cal que existeixi 
aquest impost, sense que això impli-
qui que el treballador hagi de tributar 
al país de destí.

D’altra banda, i per tal d’efectuar el 
càlcul de l’exempció, cal obtenir el sou 
brut per dia natural i multiplicar-lo 

Retencions sobre salaris. Cal aplicar l’exempció?
pel total de dies de desplaçament. 
D’aquesta manera, per a un treba-
llador desplaçat durant un mes amb 
un sou brut anual de 35.000 euros, 
l’import exempt de tributació serà 
de 2.876,70 euros (35.000/365 × 30 
dies). Així mateix, l’exempció només 
es podrà aplicar a les retribucions 
meritades durant els dies d’estada a 
l’estranger amb un límit màxim de 
60.100 euros anuals.

Podríem dir que el treballador des-
plaçat no haurà de pagar l’IRPF pel 
sou corresponent als dies correspo-
nents al desplaçament a l’estranger 
fent tasques per a una empresa no re-
sident a l’Estat espanyol.

Així mateix, i pel que fa al còmput de 
dies exactes en els quals es produeix el 
desplaçament, cal tenir en compte el dia 
de partida i el de tornada.

D’altra banda, si s’aplica aquesta 
exempció hem de ser conscients que 
hi ha la possibilitat que la renda del 

treballador desplaçat sigui objecte 
d’inspecció. Per això, cal que es do-
cumenti al màxim el desplaçament 
guardant una còpia dels bitllets d’avió 
així com de les factures d’allotjament 
emprat durant l’estada a l’estranger. 
També caldrà facturar al client les 
tasques del treballador desplaçat, de-
tallant-les al màxim. Així, es demos-
trarà que el treball es va fer en bene-
fi ci d’una tercera empresa i s’evitarà 
qualsevol discussió en la inspecció 
(en cas de no facturar el servei, Hi-
senda podria considerar que el cost 
de personal i de viatge no és fi scal-
ment deduïble en l’Impost de socie-
tats, ja que no és una despesa que ser-
veixi per a l'obtenció d’ingressos).  ●

Trobareu les consultes mé s 
freqü ents que rep el Servei 
d’Assessorament Jurídic a 
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

Per què l’energia 
obre camins?
Perquè les ciutats amb models d’estalvi  
energètic ajuden el nostre medi ambient.  
Per això, Endesa incentiva l’autoproducció 
d’electricitat i l’ús d’il·luminació eficient  
en carrers i edificis. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible per a tots.

endesa.com

Tecknos_195x140_S&S_Endesa2016_Smartcity_MP_AD_CAT.indd   1 15/6/16   10:52
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La Generalitat ha anunciat recent-
ment que seran pioners a l'Estat 
espanyol en l’establiment d’una 
normativa que concretarà i obliga-
rà a aplicar el BIM a l’obra pública. 
Es tracta d’una metodologia basada 
en un model virtual 3D al qual es 
proporciona tota la informació ne-
cessària per construir i gestionar 
una infraestructura, des de l’estudi 
informatiu fi ns a la seva explota-
ció. El BIM permet compartir in-
formació entre tots els involucrats 
en la seva execució i fer-hi canvis. 
D’aquesta manera, es minimitzen 
les pèrdues d’informació, es millora 
la coordinació del projecte entre els 
diversos actors i fases, es redueixen 
costos i s’optimitzen recursos en la 
construcció i el manteniment. La 
implantació del sistema BIM serà 
progressiva. 

UNA FORMACIÓ ADEQUADA 
Aquest desplegament obliga els pro-
fessionals a formar-se en aquesta 
nova eina. Per aquest motiu, ENGI-
NYERS BCN ha anat programant 
cursos de BIM en les especialitats 
que atanyen el nostre col·lectiu du-
rant els darrers mesos i ho tornarà a 
fer durant la propera tardor. Es tracta 
d’una formació teòrica i pràctica que 
permetrà als alumnes ser capaços 
de generar i gestionar instal·lacions 
dins d’un projecte en Revit. És un re-
quisit de tots els cursos que l’alumne 
porti el seu ordinador portàtil i que 
estigui familiaritzat amb els concep-
tes i les metodologies propis de dis-
seny BIM en Revit, així com amb l’ús 
d’elements constructius bàsics (és 
molt important haver cursat o tenir 
els coneixements que s'ofereixen al 
curs introductori).  ● 

El Col·legi aposta pel Building Information 
Modelling (BIM), el futur de l’obra pública

Autodesk Revit Architecture 2015 
per a enginyers com a base per a 
la col·locació d'instal·lacions (curs 
introductori)
6, 8, 13 i 15 de setembre, de 16 a 
20 h. 

Autodesk Revit MEP 2016 - 
Fontaneria i sanejament
20 i 22 de setembre, de 16 a 20 h.

Autodesk Revit MEP - Electricitat
27 i 29 de setembre, de 17 a 21 h.

Autodesk Revit MEP - Climatització 
4, 6 i 11 d’octubre, de 16 a 20 h.

Aquests quatre cursos s’impartiran 
al Col·legi (Consell de Cent, 365). 
Més informació i inscripcions a:
www.enginyersbcn.cat/agenda

CURSOS DE BIM A EBCN 

i podreu gaudir sense cap cost de tots els avantatges que ofereix

espaimútua 
 aniversaris
Una festa d’aniversari
inoblidable!

espaimútua 
negocis
Per a reunions
de feina,
presentacions,
xerrades... 

espaimútua 
   estudi
Per potenciar
les capacitats
intel·lectuals
dels nens amb 
ALOHA Mental
Arithmetic.

espaimútua 
 salut
Activitats destinades
a divulgar i fomentar
hàbits de vida
saludables.

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

La teva assegurança de salut des de 39 € al mes *

* Prima mitjana any 2015 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fills de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona,
que té contractada l’A-S Total i a la qual s’apliquen els descomptes vigents.
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Traçador i talladora 
digital. Imprimeix 

amb tintes 
especialment 

resistents als agents 
atmosfèrics.

D’entrada, l’ocupació de l’empresa 
que protagonitza aquesta secció pot 
semblar singular: fabricació de pla-
ques d’identifi cació. Però després de 
consultar el catàleg i de donar una 
ullada a l’extens mostrari de crea-
cions que atresora l’arxiu de Supra-
metal, hom arriba a la conclusió que 
el nostre entorn està “suprametal-
litzat”, i que difícilment hi ha un dia 
en què no ens creuem un o altre ele-
ment correctament identifi cat amb 
una placa impresa a Sant Esteve 
Sesrovires. Instal·lacions industrials, 
senyalitzacions, etiquetes, plaques 
de marca i commemoratives, mobili-
ari urbà, maquinària, eines, vehicles 
i un llarg etcètera duen l’empremta 
de Suprametal, una societat de capi-
tal familiar dirigida des de 1999 per 
la segona generació Tobella dedica-
da al sector industrial: Lluís Tobella 
(director general), Pilar Tobella (di-
rectora comercial) i Jaume Tobella 
(director de producció). 

ÀMPLIA GAMMA 
D’IDENTIFICADORS
Jaume Tobella i Bosch, mecànic i em-
prenedor autodidacte, va fundar Su-
prametal el 1967, inicialment amb el 
concurs de dos socis. Llavors tots els 
electrodomèstics havien d’incorporar  
una placa d’identifi cació, i el notable 
pes específi c del sector secundari en 
l’economia nacional assegurava les 
comandes. La producció se centra-
va en les plaques d’alumini impreses 
combinant l’òfset amb tractaments 
galvànics, però al cap de cinc dècades 
han canviat molt les coses i al segle xxi 
Suprametal ofereix una enorme varie-
tat de tècniques i productes. Combina 
un ampli ventall de suports (alumini, 
acer inoxidable, metacrilat, policar-
bonat, vinils i altres materials espe-
cials per al marcatge amb làser) amb 
processos d’impressió i gravat múl-
tiples. Aquest extens espectre tècnic 

  

 

FABRIQUEN PLAQUES 
D’IDENTIFICACIÓ 
EN DIVERSOS SUPORTS 
I AMB PROCESSOS 
D’IMPRESSIÓ I GRAVAT 
MÚLTIPLES

Suprametal és una empresa fabricant de plaques d’identifi cació. És constant 
en tots els aspectes: opera des de l’any 1967 en l’emplaçament original i des 
de llavors creix sense pressa però sense pausa mentre amplia el ventall de 
productes que ofereix. Segura de si mateixa i amb uns valors empresarials 
perfectament assimilats, es prepara per celebrar els 50 anys. 

Identitat industrial

Suprametal, SA

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat
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requereix un parc de maquinària vari-
at, en el qual conviuen instal·lacions de 
mecànica pura (mecanització i punxo-
nament CNC, cisellada, encunyació...) 
amb processos de naturalesa química 
(anodització i gravat), instal·lacions 
clàssiques de les arts gràfi ques (seri-
grafi a) i de darrera generació (gravat i 
tallat làser, traçat digital). El catàleg de 
Suprametal refl ecteix aquesta tendèn-
cia a la diversitat: “Fem moltes coses, 
de vegades penso que massa”, apunta 
en Jaume Tobella, que pateix el dia a 
dia de la tirada a l’autonomia fabril i 
és coresponsable de produir endreça-
dament més de 3.000.000 de plaques 
d’identifi cació el 2015. 

VALORS NO AFEGITS
A Suprametal reivindiquen el llegat 
de Jaume Tobella com un dels pilars de 
l’empresa: “Tots els germans hem après 
molt del pare, que ens va transmetre 

l’estima per la feina ben feta i la cons-
tància en el treball —explica Lluís 
Tobella, que va començar a treballar 
d’aprenent als setze anys. Els nostres 
coneixements es basen principal-
ment en l’experiència, i potser això 
ens ha privat d’alguns coneixements 
teòrics, però hem picat molta pedra i 
hem après molt, tant del treball com 
dels errors comesos”. 

Els Tobella es declaren fi nancera-
ment conservadors i ferms partidaris 

de la reinversió, imprescindible per 
mantenir-se al dia. Entre els actius de 
l’empresa també cal comptar les depen-
dències, que partint de l’emplaçament 
original han crescut orgànicament i 
que el 2015 van rebre una nova cober-
ta amb l’objectiu de reduir el consum 
energètic, millorant l’aïllament tèr-
mic de la seva predecessora i acollint 
300 m2 de plaques fotovoltaiques. “Tot 
i el costós periple legal que ha suposat, 
estem orgullosos d’aquesta inversió 
que arriba a generar el 33% de l’ener-
gia consumida”, puntualitza en Lluís 
Tobella, ferm defensor de l’energia 
fotovoltaica.

Defensen la convivència de l’ac-
tivitat productiva i urbana: “Estem 
integrats en la trama urbana de Sant 
Esteve i aquesta disposició ens agrada, 
convivim amb el poble i ens cuidem de 
mantenir-hi bona relació en tots els as-
pectes. A Alemanya aquesta disposició 
és molt corrent; en canvi a casa nostra 
s’ha tendit molt cap a la construcció de 
polígons que, quan les coses no rutllen, 
acaben abandonats i descuidats”.

EL 2015 VAN PRODUIR 
MÉS DE 3.000.000 
DE PLAQUES. EL SEU 
PRODUCTE VIATJA ALS 
CINC CONTINENTS

Empresa dedicada a la fabricació de 
plaques identifi cadores per a 
aplicacions industrials, 
senyalització i decoratives
Any de fundació: 1967
Nombre de treballadors: 24

Carrer de Sant Joan, 30
08635 Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat)
Tel. 93 771 41 05
www.suprametal.com
info@suprametal.com

SUPRAMETAL, SA

DIVERSIFICACIÓ
Després d’un breu període d’estan-
cament, Suprametal va reprendre el 
2016 la tendència de creixement sos-
tingut que havia estat habitual fi ns 
l’arribada d’una crisi que, segons Lluís 
Tobella, “ens va afectar relativament, 
perquè la nostra cartera de clients és 
molt àmplia i tenim el risc molt diver-
sifi cat, ja que el client més important 
suposa tan sols un 5% de la factura-
ció”. Suprametal exporta directament 
el 20% de la producció, tot i que gran 
part del seu producte viatja als cinc 
continents, perquè el seu client tipus 
és una empresa exportadora. 

Amb la segona generació als coman-
daments de l’empresa, Suprametal 
espera mantenir l’estabilitat, el crei-
xement moderat i l’harmonia que els 
ha caracteritzat durant mig segle més, 
i poder preparar endreçadament l’ar-
ribada de la tercera generació, quan 
escaigui.  ●

 Fresatge de plaques serigrafi ades. 

 Gravat per làser.

Pot semblar una obvietat, però en una empresa és molt important saber quan i 
com es guanyen els diners en les comandes. Per això a Suprametal treballen des 
de 2013 amb un sistema informàtic que permet controlar tot el cicle dels 
productes, des dels pressupostos fi ns a la venda, passant per la gestió 
administrativa, de fabricació i el control de costos, desenvolupat a partir del 
CRM. Anteriorment, el control de les comandes es feia manualment i suposava 
una inversió enorme en recursos. Amb la informació obtinguda amb aquesta eina 
es poden ajustar els marges i identifi car els punts forts i els febles del procés, i 
actuar en conseqüència, ser més competitius i, de retruc, defi nir la política 
d’inversions més adient.

ANALITZAR PER ACTUAR
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NOVA INDUSTRIALITZACIÓ

Des del punt de vista ener-
gètic la  biomassa està for-
mada per tota aquella matè-
ria orgànica susceptible de 
ser transformada en ener-
gia. I és en els boscos on 
es concentra la major part 
d’aquest “nou” combusti-
ble, que, en el territori ca-
talà, amb més d’un 60% de 
superfície forestal, sembla 
tenir un futur prometedor. 
L’ús de la biomassa forestal 
té efectes variats: rendibi-
litza la gestió sostenible dels 
boscos, ajuda en les tasques 
de prevenció, dóna sortida a 
residus provinents de l’acti-
vitat agrícola i genera llocs 
de treball i moviment eco-

nòmic, sobretot en l’entorn 
rural.  A Catalunya ja hi ha 
diversos fabricants de pèl-
let i estella certifi cats que, 
mentre no creix la demanda 
interna d’aquest combusti-
ble local, exporten més del 
50% de la producció. Des 
de 2015 el Clúster Biomassa 
Catalunya fomenta la difu-
sió de l’ús de la biomassa i 
agrupa tots els implicats en 
el nou sector: productors 
de biomassa, fabricants de 
calderes, Administració... 
Aquesta organització crea 
sinergies, millora la com-
petitivitat i difon l’ús d’un 
combustible que equilibra 
el territori.  ●

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Un nou combustible, 
amb energia de km 0

LA BIOMASSA FORESTAL

1. www.clusterbiomassa.cat: 
lloc web del Clúster Biomassa 
Catalunya. Inclou tota la informació 
referent al clúster, objectius, 
organització i associats.

2. Àrea d’aprofi taments fusters i 
biomassa. La pàgina web d’aquesta 
entitat està dedicada al 
coneixement, aprofi tament  i estudi 
de la biomassa forestal. 
http://afi b.ctfc.cat

3. http://observatoribiomassa.
forestal.cat: espai web de 
l’Observatori Biomassa, impulsat 
des del Consorci Forestal de 
Catalunya que reuneix informació 
tècnica actualitzada sobre la 
biomassa forestal primària. 

PER SABER-NE 
MÉS

 La gestió dels boscos és una de les 
vies d’obtenció de biomassa.

 El camp de futbol de Campdevànol va 
substituir la instal·lació d’aigua calenta de 
gas natural per una de biomassa d’origen 
forestal del tipus Biobox.

El passat 17 de juny es van lliurar els Premis ENGINYERS BCN, entre els quals 
destaca el premi a l’Efi ciència Energètica, atorgat per la Comissió d’Energia, i que 
en aquesta edició va ser per a l’empresa Nova Energia, concretament per al 
Projecte d’instal·lació de biomassa en un hotel de Barcelona. El jurat va valorar el 
considerable impacte d’aquest tipus d’instal·lacions tant a nivell d’enginyeria 
com de societat i que es tracta de l’única instal·lació de biomassa que té el 
sistema d’emmagatzematge al terrat d’un edifi ci.  

UN PROJECTE DE BIOMASSA GUANYA EL PREMI 
ENGINYERS BCN A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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El 23 de maig va tenir lloc a la sala 
d’actes d’ENGINYERS BCN una 
nova jornada tècnica titulada “El 
nou reglament per a instal·lacions 
receptores de gas MOP inferior o 
igual a 5 bar, UNE 60670-3:2014”, 
a càrrec de Carles Borràs, product 
manager de l’empresa Standard Hi-
dràulica per a la línia de negoci de 
lampisteria i calefacció. La jornada 
va despertar un gran interès.

Carles Borràs va parlar sobre la 
norma que estableix les condicions 
generals que han de complir les cano-
nades i els elements o accessoris re-
ceptors de gas que es poden utilitzar 
en la construcció de les instal·lacions 
i en la connexió dels aparells de gas. 
Aquesta nova revisió permet la pos-
sibilitat d’instal·lar tub multicapa. 
La unió dels accessoris amb el tub 
pot ser per compressió radial i axial 
(press-fi tting); en tot cas han de ser 
unions no desmuntables.

El tub multicapa a utilitzar serà del 
tipus polímer/Al/polímer segons la 
norma UNE 53008-1. Els tubs mul-
ticapa estan constituïts per una capa 
exterior de polímer, una d’intermè-
dia d’alumini i una d’interior de PE-
X, PE-RT o PE. Els tubs multicapa i 
els seus accessoris d’unió es lliuren 
sempre com un sistema complet.

TUB MULTISKIN GAS
El tub MultiSkin Gas (PE-Xc / Al / 
PE-Xc) és un tub multicapa, amb una 
capa d'alumini soldat en sentit longi-
tudinal a testa, amb una capa interior 
i exterior de polietilè (HDPE). Les 
diverses capes estan fi xades entre si 
per un adhesiu d’alta qualitat. La sol-
dadura longitudinal del tub d’alumini 
conserva el mateix gruix durant tota 
la seva longitud. La capa exterior està 

fabricada de polietilè reticulat per 
radiació d’electrons (PE-Xc). El reti-
culat multiplica les qualitats del PE, li 
dóna una millor resistència mecànica 
i n’assegura la durabilitat.

El sistema multicapa SkinPress Gas 
està disponible des de 16 mm fi ns a 
32 mm. L’avantatge principal d’aquest 
sistema és l’experiència de la seva uti-
lització en països com França, Bèlgica 
i Itàlia, des de fa més de cinc anys. Un 
altre punt que aporta seguretat al sis-
tema és l’anell Visu-Control, que indi-
ca si l’accessori està premsat correcta-
ment. L’acabat exterior de l’accessori 
és amb recobriment d’estany, fet que 

Més informació: www.standardhidraulica.com

dóna una gran resistència a la corrosió 
ambiental. Amb la identifi cació groga 
de l’anell Visu-Control® i la junta tòrica 
HNBR, l’accessori SkinPress Gas dóna 
una seguretat al màxim nivell. El siste-
ma disposa de les certifi cacions UNE 
53008-1, ISO 17484 i UNI/TS 11344. 
Tots aquests punts indicats donen un 
plus de seguretat, qualitat i fi abilitat al 
sistema MultiSkin + SkinPress Gas.

Un altre punt important indicat en 
la norma UNE 60670-3:2014 és la ne-
cessitat d’incorporar en la instal·lació 
limitadors de fl ux i de temperatura, 
com a elements de seguretat per mi-
nimitzar la possibilitat d’una explosió 
o agreujants provocats pel foc, en cas 
d’incendi. És obligatori que les claus de 
connexió als aparells de cocció incor-
porin un limitador d’excés de fl ux.

La jornada va concloure amb un 
torn de preguntes i debat entre els as-
sistents on es van fer palesos els dubtes 
i problemes reals que es troben els pro-
fessionals en el seu treball diari.  ●

Nou reglament  per a instal·lacions de gas, 
UNE 60670-3:2014

El tub multicapa 
MultiSkin Gas té una 
capa d'alumini soldat, 
amb una capa interior 
i exterior de polietilè.

La nova norma 
dóna la possibilitat 
d’instal·lar tubs 
multicapa
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Qualsevol programari que es distri-
bueix mitjançant una llicència que 
permet a l’usuari final, si té els conei-
xements necessaris, utilitzar el codi 
font del programa per estudiar-lo, 
modificar-lo, redistribuir-lo i fer mi-
llores és open source o de codi obert. 
La filosofia open source parteix de la 
base que aquest programari té avan-
tatges ja que els programadors, com 
que tenen accés al codi font, poden 
llegir-lo, modificar-lo i, per tant, mi-

llorar-lo; de manera que està més 
ben dissenyat que l’original. També 
s’afegeix que el temps d’espera per a 

  

L’open source o codi obert és aquell programari distribuït i desenvolupat 
lliurement. La Viquipèdia ho resumeix d’una manera molt senzilla: “quan els 
programadors poden llegir, modificar i redistribuir el codi font d’un programa, 
aquest evoluciona, es desenvolupa i millora. Els usuaris l’adapten a les seves 
necessitats, en corregeixen els errors i generen un millor software”. Però, i en 
l’enginyeria? S’utilitza l’open source? 

Open source o codi obert 
i la seva aplicació a l’enginyeria

It is a global non-profit organisation which supports and promotes the open 
source movement. It sets the criteria for the distribution of open source 
programmes, which include the freedom to redistribute it, the obligation for the 
programme to include the source code and to permit modifications and work 
based on it, among others. It also 
establishes the different types of 
licences and standards that can be 
used. It can rely on a large community 
of volunteers who spread information 
and promote the development of 
open source programmes, and 
sponsors such as Facebook, Google 
and IBM.

WHAT IS THE OPEN SOURCE INITIATIVE?

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora de 
comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

la correcció d’errors és menor, fet que 
genera més beneficis a l’usuari.

Sovint el concepte open source es 
confon amb el de programari lliure. 
Tot i que estan estretament lligats, 
en el programair lliure, moviment 
que lidera Richard Stallman a la Free 
Software Foundation, es prioritzen 
els aspectes més ètics i morals, i l’as-
pecte tècnic és secundari. En l’open 
source, en canvi, es destaquen els as-
pectes tècnics sobre qualsevol altra 
discussió moral de llicències o drets. 

El moviment de codi obert es va 
fundar el 1998 per John Maddog Hall, 
Larry Augustin, Eric S. Raymond i 
Bruce Perens. Aquest grup va fundar 
l’Open Source Initiative que, junta-
ment amb la Free Software Foundati-
on de Richard Stallman s’ha convertit 
en una de les dues principals organit-
zacions defensores de models de pro-
gramari alternatius al privatiu. 

ELS PRINCIPALS PROGRAMES EN 
CODI OBERT
• Linux (GNU/Linux): és un sistema 
operatiu com MacOS o Windows. És 
el programari necessari per poder 
usar editors de text, navegadors d’In-
ternet, etc. Hi ha molts programes i 
aplicacions disponibles per a aquest 
sistema i ofereix diferents versions 
actualitzades i distribucions. 

• Ubuntu: un altre sistema operatiu 
basat en GNU/Linux. Conté aplicaci-
ons pròpies (processadors de textos, 
correu electrònic, eines de programa-
ció, etc.). Cada sis mesos es publica 
una nova versió d’escriptori i servidor.

• Android: és el sistema operatiu per 
a mòbils i tauletes de Google i actu-
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alment té més presència al mercat 
que IOS d’Apple o que el sistema 
Windows.  

• Open Offi ce: és un paquet ofi màtic 
que inclou eines com processador de 
textos, full de càlcul, presentacions, 
eines per a dibuix vectorial i base de 
dades. Està disponible per a Win-
dows, Linux i Mac OS. 

• Moodle: és una aplicació molt usada 
en el món de l’ensenyament. Permet 
crear comunitats d’aprenentatge en 
línia. 

ALGUNS PROGRAMES OPEN 
SOURCE QUE PODEN SER ÚTILS 
PER A ENGINYERS
És sobretot en el camp dels sistemes 
d’informació geogràfi ca on les tecno-
logies de programari lliure estan més 
avançades i cada cop més presents 
per a un ampli segment de professi-
onals. Hi ha diversos programes GIS 
en open source, amb una gran varietat 
d’eines de càrrega, visualització, edi-
ció i anàlisi de dades. 

• QGIS: és un sistema d’informació 
geogràfi ca (SIG) de codi obert que 
funciona amb Linux, Unix, Mac OSX, 
Windows i Android, i suporta molts 
formats i funcionalitats de dades 
vector, ràster i bases de dades. És un 
projecte de l’Open Source Geospati-
al Foundation (OSGeo), organització 
que té com a objectiu donar suport i 
promocionar el desenvolupament 
obert i col·laboratiu de les dades i les 
tecnologies geoespacials. 

• Giswater: es tracta d’una eina de 
gestió del cicle de l’aigua, creada per 
compartir el coneixement de les àre-
es relacionades amb la gestió del cicle 
integral de l’aigua (subministrament, 
sanejament o riscos d’inundació). 
És un programa open source que pot 
connectar i enllaçar altres programa-
ris d’anàlisi hidràulica de l’aigua i ba-
ses de dades espacials a través de les 
quals es té accés des de qualsevol sis-
tema d’informació geogràfi ca (GIS). 
És un projecte creat per l’Associació 
Giswater, formada per la Universitat 

Politècnica de Catalunya i la consul-
tora BGEO. 

• Autocad: és, sense cap mena de 
dubte, la referència principal i el pro-
gramari més reconegut a nivell inter-
nacional per les seves àmplies capa-
citats d’edició. És un dels programes 
més usats per enginyers, arquitectes, 
dissenyadors industrials, etc. Però 
l’alt cost i el perfi l privat fan que val-
gui la pena valorar altres programaris 
en codi obert:

• FreeCAD: aplicació basada en ope-
racions de modelatge 3D paramètric 
de CAD, ideal per a l’enginyeria mecà-
nica i el disseny de producte, però que 
també pot ser útil per a l’arquitectura 
i altres especialitats de l’enginyeria. 
És molt modular, i permet extensions 
i personalitzacions avançades. 

Sovint el dia a dia d’un enginyer està 
molt vinculat a la gestió de projec-
tes, a planifi car i coordinar diferents 
professionals, calendaris, tasques i 
requisits. Hi ha eines en codi obert 
que poden ser molt útils per a la co-
ordinació de projectes:

• GanttProject: compatible amb Li-
nux, Windows, Mac, és la versió open 
source del Microsoft Project. Una de 
les seves funcionalitats principals és 
la creació de diagrames de Gantt, un 
gràfi c que permet visualitzar les tas-
ques o activitats programades relaci-
onades amb el calendari, recursos i la 
informació que es consideri rellevant 
per al projecte. ● 

 Per a la fi losofi a open source 
els programaris oberts tenen 
avantatges perquè els 
programadors els poden 
corregir i millorar.
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ESTIGUES AL DIA

BLIND CAP
Casquet per a 
nadadors 
invidents
Blind Cap, desenvolupada per 
Samsung, és el primer casqsuet 
de natació dotat d’un sistema de 
vibració per alertar el nadador 
invident del moment exacte per 
fer el viratge.

 El casquet, mitjançant 
la tecnologia Bluetooth, es 
sincronitza amb el mòbil. 
D’aquesta manera, l’entrenador 
només ha de vincular-lo 
a l’aplicació de Blind Cap, 
compatible amb qualsevol 
dispositiu Android, i pitjar el botó 
per enviar el senyal de vibració a 
l’esportista. blindcap.com

TECNOLOGIA

CRISTINA SÁEZ 
Periodista 
especialitzada en 
ciència
@saez_cristina
www.cristinasaez.
wordpress.com
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RECERCA EN ACCIÓ • Turisme ‘científic’

DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

Amb nens o sense, a recercaenaccio.cat pots trobar propostes interessants per 
a aquest estiu i la resta de l’any. Més de 120 destinacions al país per fer turisme 
científi c, més de 130 experiments, més de 40 aventures científi ques, seguiments 
d’expedicions, recursos interactius per jugar i aprendre ciència… L’objectiu és 
donar a conèixer la investigació que es fa a Catalunya en totes les disciplines de 
manera amena, gràfi ca i participativa. Recerca en acció és el portal de divulgació 
científi ca de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).
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GROWINK • Bolígraf reciclable

JOVES EMPRENEDORS

Growink és un objecte amb dues vides. 
Es tracta d’un bolígraf 95% compostable 
que conté una llavor a l’interior, de mane-
ra que quan no serveixi per escriure se li 
podrà donar una segona vida amb la seva 
plantació.

Quan ja no quedi tinta al bolígraf, en 
lloc de llançar-lo, planteu-lo. La carcassa 
es degrada i es converteix en adob per afa-
vorir el creixement de la planta. Després 

només cal fer créixer 
l’arbre —concretament, un 
xiprer. Així és com cinc estudi-
ants de secundària de Barcelona com-
promesos amb el medi ambient contri-
bueixen a cuidar el planeta. L’objectiu del 
projecte dissenyat per aquests joves és 
ajudar a la reforestació i reduir la quanti-
tat de residus. Els benefi cis es destinen a 
l’organització WeForest. growinkco.com
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DIY WHEELCHAIR 
Cadira de rodes low cost

DO IT YOURSELF

Setanta milions de persones al món 
necessiten una cadira de rodes i només 
un 15,5% la pot adquirir. Bernat Villa i 
Adrià Sallés han fabricat una cadira de 
rodes a partir d’uns tubs de fontaneria 
de PVC, dues rodes de bicicleta i dues 
més de carretó d’hipermercat. Temps 
de muntatge: 15 minuts. Cost del pro-

ducte: 70 euros. I, a més, resistent i a 
prova de tot tipus de terrenys.

Aquests dos estudiants de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
no només han creat aquesta cadira de 
baix cost, anomenada Do it yourself 
Wheelchair, sinó que també han disse-
nyat les instruccions perquè persones 
properes als usuaris la puguin cons-
truir fàcilment. També han tingut en 
compte que pugui ser fabricada amb 
els recursos materials propis d’altres 
regions perquè sigui accessible a paï-
sos en vies de desenvolupament.

DIY Wheelchair ofereix dues talles, 
l’Standard i la Kids, amb un pes que 
oscil·la entre els 15 i els 20 kg. La vida 
útil de qualsevol model és d’entre els 
tres anys i els cinc. El tutorial està dis-
ponible a diywheelchair.xyz
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