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“Reempresa és un model  
de referència a Europa”
Antoni Abad, president de la patronal Cecot 

Bicicletes sostenibles  
Urbikes City, SL
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EN PORTADA:
La imatge de la portada mostra el resultat del procés de triturat de residus de cable elèctric que realitza  
l’empresa de reciclatge ACS Recycling amb l’ajuda dels avenços tecnològics.

V se sentin còmodes i que 
asseguri el manteniment 
de la pròpia identitat, ja  
sigui per l’especialitat, ja pel  
territori. Potser el concep-
te de col·legi únic espanta, 
sobretot als col·legis pe-
tits, però hi poden haver 
altres fórmules amb resul-
tats semblants, sempre que  
es gestionin correctament 
i es dotin dels recursos ne-
cessaris (federació, confe- 
deració, agrupació...). Si de 
veritat hom creu en una idea 
i vol tirar-la endavant, sem-
pre acaba trobant el camí 
per avançar. Nosaltres hem 
participat a tornar a activar 
la METGEC (mesa de l’engi-
nyeria tècnica i de grau en 
enginyeria de Catalunya), 
que feia un temps que esta-
va aturada. Pensem que pot 
ser un bon instrument per 
apropar posicions i, per què 
no, començar a construir  
alguna cosa més sòlida en 
la direcció apuntada. amb 
tot, pensem que el potencial 
que té un col·legi únic està 
per sobre de qualsevol altra 
opció.

I per què ara i no abans? 
Doncs perquè som en un mo-
ment de canvis profunds, 
de transformacions en tots 
els àmbits (acadèmics, pro-
fessionals, polítics...). Cal re- 

Professió única, Col·legi únic? (i II)

OBSERVATORI

pensar la funció dels col-
legis perquè, sense perdre la 
nostra essència, puguem do-
nar suport als col·legiats en 
les exigències que els nous 
temps reclamen. També cal 
que les noves promocions 
de graduats ens vegin com 
a organitzacions útils i mo-
dernes que tenim un paper 
important en la millora con-
tínua de la professió i que 
acompanyem els col·legiats 
en el seu creixement perso-
nal i professional. Per tant, 
hem de comprometre’ns en 
coses tan necessàries com, 
per exemple, la certificació 
de persones. Es tracta de 
canviar el paradigma d’atri-
bucions pel de certificacions, 
com a la resta d’Europa. Des 
d’ENGiNYErS bCN hi es-
tem treballant seriosament. 
En definitiva, tots plegats 
hem de fer l’esforç de bas-
tir uns col·legis d’enginyers 
més útils, més moderns i 
més influents. Una entitat 
que els agrupi, sigui quina 
sigui la fórmula escollida, 
segur que hi ajudaria. n

dega@ebcn.cat   
@miqueldarnes

Miquel Darnés i Cirera | Degà

FORMA PART DE L’EQUIP,  
FORMA PART DEL COL·LEGI

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

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

2015 ANY DE LA 
REHABILITACIÓ EN
INSTA       ACIONS

FORMACIÓ
COMISSIONS
PUBLICACIONS
VISAT
MUPITI

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

al servei dels col·legiats i de la societat.

BORSA DE TREBALL
ORIENTACIÓ TÈCNICA
ASSEGURANCES
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROMOCIÓ DEL PROFESSIONAL
ASSESSORIA JURÍDICA
ACCÉS A LES BIBLIOTEQUES UPC
DESCOMPTES I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

anunci-equip.indd   1 02/03/15   12:54

Vam acabar el darrer Obser-
vatori dient que el futur són 
només els col·legis i no les 
associacions, perquè, a més 
de ser els representants le-
gals de les professions, no 
cal tenir dues organitzaci-
ons paral·leles amb dupli-
citat de càrrecs, funcions i 
pressupostos. i és per això 
que des del Col·legi apostem 
per la creació d’una entitat 
que agrupi tots els col·legis 
d’enginyers, graduats i en-
ginyers tècnics de Catalu-
nya a fi d’enfortir la repre-
sentativitat, augmentar i 
millorar els serveis i actuar 
com un autèntic lobby de 
la professió, quan calgui. 
Però no cal forçar les coses 
ni córrer més del compte. El 
Col·legi té gairebé 60 anys 
de vida tot sol —això sí, 
durant quasi 40 anys com 
a Col·legi de Catalunya, 
cosa que al nostre entendre 
s’hauria d’haver mantingut 
sempre—, i no per això les 
coses li han anat malament, 
ans al contrari. És cert que 
la unió fa la força, però ha 
de ser una unió sospesada, 
planificada i que beneficiï 
tothom. És allò de guanyar-
guanyar. 

Per tant, cal cercar una 
solució imaginativa en 
la qual tots els col·legis 
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EN PORTADA

20 Tecnologia al servei 
del reciclatge

La sensibilització social per la defensa del medi ambient 
ha impulsat el ressorgiment del sector del reciclatge de 
residus i la recuperació de materials. Algunes empreses 
de llarga tradició i d’altres de creades recentment fan 
servir la tecnologia més avançada i les solucions més 
eficients i funcionals per treure profit de deixalles de tota 
mena i fer real el nou món del reciclatge.

ENTREVISTA

16 Antoni Abad, 
president de la Cecot

El setembre del 2014, Miquel Darnés, degà del Col·legi, i 
Antoni Abad, president de la Cecot, van signar un conveni 
de col·laboració per difondre el Centre de Reempresa de 
Catalunya, un sistema de transmissió de societats que 
“dedica l’esforç a mantenir les empreses solvents per 
tal que segueixin funcionant”. Abad fa balanç d’aquesta 
iniciativa i parla del present de la política i el futur del país. 
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Ramon Maria Altisent
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La pregunta del mes

Avançar els horaris laborals milloraria la qualitat de vida?

El vot dels enquestats dóna una victòria rotunda al SÍ.

93 % SÍ

NO 

NS/NC

Estaries d’acord en què el reciclatge domèstic 
fos obligatori?

Opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENQUESTA DEL WEB

TOTAL DE VOTS: 56

2 %

4, 6, 11 i 13 de maig

Curs sobre atmosferes explosives (ATEX)
El cap de seguretat de productes de la Subdirecció General 
de Seguretat Industrial, Alfons de Victòria, i el fundador de 
l’empresa Atexpreven i membre del Comitè Europeu CEN/CN 
305 WG3, Xavier de Gea, impartiran aquest curs en el qual 
es tractaran temes relacionats amb les atmosferes explosives, 
com ara les fonts d’ignició, la classificació d’emplaçaments 
per gas, vapor i boira, les mesures tècniques de prevenció per 
evitar la formació de l’ATEX, entre més temes. De 17 a 21 h 
al Tecnoespai.

11, 12 i 13 de maig 

Curs “L’envolupant tèrmica en edificis existents. 
3a edició”
L’envolupant tèrmica és un factor clau per limitar la demanda 
energètica i un punt important d’estalvi. La Directiva europea 
2002/91/CE exigeix l’establiment d’un procediment de cer- 
tificació que posi a la disposició del comprador o llogater 
informació objectiva sobre el consum energètic de l’edifici, nou 
o existent, que permeti valorar i comparar les seves prestacions. 
L’objectiu principal del curs és transmetre els coneixements 
generals dels sistemes constructius en funció de les diferents 
tipologies constructives i determinar les solucions en el parc 
que hi ha d’edificis. El curs se centrarà en la rehabilitació 
higrotèrmica. És de 12 hores, repartides en 3 sessions de 4 
hores. De 17 a 21 h a l’aula de la 3a planta del Col·legi.

21 de maig 

Pla d’empresa... Activa la teva idea de negoci
L’objectiu del curs és conèixer per què s’ha d’elaborar un pla 
d’empresa i com se n’elabora un. Els participants aprendran 
quines són les eines bàsiques per poder concretar una idea 
de negoci en un pla d’empresa, com s’emplena cadascun 
dels apartats del pla i quins són els errors més habituals en 
l’elaborar-ne. Serà impartit per tècnics de Barcelona Activa. De 
10 a 12 h a l’aula de la 3a planta del Col·legi.

26 i 27 de maig 

Curs CE3X avançat. 1a edició del 2015
Aquest curs serveix per aprofundir en el coneixement de 
l’eina CE3X, explicar els conceptes més complexos de la seva 
utilització i resoldre els dubtes que hagin sorgit als tècnics 
que ja elaboren certificats i ja coneixen el funcionament bàsic 
de l’eina. Algunes de les qüestions que es tractaran són: en 
certificar un habitatge dins d’un bloc, s’hi han d’incloure 
els tancaments del replà? Es pot utilitzar el corrector del 
factor solar per introduir l’efecte de les persianes? Com 
s’introdueixen les calderes o bombes de calor que funcionen 
de forma esglaonada? I en paral·lel? El curs es farà en dues 
sessions de 4 hores. De les 17 a les 21 h al Tecnoespai.
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5 %

Consulteu l’agenda d’activitats completa a
www.enginyersbcn.cat/agenda
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Un despatx de l’agència 
reuters del dia 5 de març 
al matí assegurava que 
“l’economia de la zona euro 
dóna mostres d’esperança 
abans que no es pensava, 
just quan el banc Central 
Europeu llança un progra-
ma d’impressió de diners 
valorat en més d’un bilió 
d’euros”. 

l’optimisme de la nota 
provenia que una anàlisi 
dels sondejos que fa reuters 
mostrava que més de la mei-
tat dels informes econòmics 
importants des de l’inici de 
l’any, així com altres dades 
de les quatre economies més 
grans del bloc, superaven 
el consens de les previsions  
i molts sobrepassaven fins i 
tot els pronòstics més alts. 
Feia èmfasi en alemanya, 
el creixement de les vendes 
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OPINIÓ
jordi Goula l Economista
@jordigoula

Una injecció d’adrenalina
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detallistes de la qual gaire-
bé va triplicar, al gener, el 
millor pronòstic i ajudava 
que l’augment en la zona 
euro superés en més de deu 
vegades la mitjana dels pro-
nòstics d’un sondeig de la 
companyia. així mateix, as-
senyalava que a França, la 
segona economia europea 
més gran, les últimes dades 
de producció industrial su-
peraven també el consens, 
mentre que el PMi (informe 
dels directors de compres) 
de serveis sobrepassava to-
tes les prediccions.

El mateix dia, amb mi-
nuts de diferència, aparei-
xia un informe important 
per a l’economia espanyola. 
Encara sonava el ressò dels 
tres milions de llocs de tre-
ball promesos per rajoy... 
fins al 2020, quan els ex-

perts de Funcas, la Funda-
ció de Caixes d’Estalvi, deci-
dien elevar la seva previsió 
de creixement econòmic per 
a aquest any del 2,4% al 3%. 
Una pujada de 0,6 punts 
percentuals no és habitual 
en un gabinet, les previsi-
ons del qual acostumen a 
acostar-se molt a la realitat. 

SITUACIó POSITIVA
Què està passant? Doncs 
que hi ha una acceleració 
de les expectatives. El des-
cens del preu del petroli, la 
reducció dels tipus d’interès 
i l’accés més gran al crèdit, 
acompanyats de la rebai-
xa fiscal i l’augment de les 
inversions lligades al cicle 
electoral, van impulsant el 
ritme de creixement. 

Hi ha dos aspectes que 
apareixen com a fonaments 

6



 

EN SEGONS

El sector dels residus  
com a motor econòmic

7
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a Catalunya el sector de la 
gestió de residus comprèn 
més de 900 empreses, que 
aporten el 6% del Pib, un 
percentatge que represen-
ta uns 12.000 milions d’eu-
ros anuals. 

a més a més, són em-
preses generadores d’uns 
28.000 llocs de treball, el 
30% del sector ambiental 
de Catalunya. a aquestes 
dades s’hi poden afegir les 
de les empreses dedicades 
al transport de residus 
—n’hi ha unes 2.900 d’ins-
crites al registre de trans-
portistes—, les dedicades 
a la fabricació de maqui-
nària per a la recollida i 
el tractament de residus  
i totes les activitats de ser-
veis, enginyeria i consul-
toria associades al sector.

així doncs, el món del 
reciclatge i la força del 
sector encara tenen molt 
potencial d’expansió grà-
cies a la creixent consci-
enciació social sobre la ne-
cessitat de cuidar el medi 
ambient a l’hora de ges- 
tionar els residus i sobre la 
producció sostenible dels 
béns de consum. És el que 
anomenem economia cir-
cular, en què el reciclatge 
emergeix com un motor de 
l’economia verda.

El nou programa gene-
ral de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Cata-
lunya 2013-2020 estableix 
fer front als reptes estra-
tègics i fixa uns objectius 
en prevenció i gestió de 
residus per als vuit anys 
vinents. El nou model es 
configura conceptualment 
en el marc de l’economia 
circular: partint de la pre-
venció de residus com a 
principi prevalent, es busca 
maximitzar la valorització 
material dels residus per 
convertir-los en recursos.

D’acord amb l’aposta 
europea per una economia 
circular dels residus els 
anys vinents, s’estima que 
aquesta podrà generar 
entorn de dos milions de 
llocs de treball, una econo-
mia d’uns 600 bilions d’eu-
ros, així com una reducció 
anual de les emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle 
entre el 2 i 4%. n

Josep Maria Tost
Director de l’agència de  
residus de Catalunya

d’aquesta nova situació. 
D’una banda, el consum 
de les famílies, que a Fun-
cas estimen que creixerà el 
3,5% i que recuperarà taxes 
d’abans de la crisi. aquell 
mateix matí la directora ge-
neral per a Espanya i Por-
tugal del bbVa assegurava 
en una conferència a ESaDE 
que les peticions de particu-
lars de crèdit “estan creixent 
a un fort ritme. la gent co-
mença a canviar d’electro-
domèstics, de cotxe...” i a 
pensar de nou en el maó. i 
aquest és el segon pilar, en 
certa manera, inesperat. la 
construcció no residencial, 
lligada a l’obra pública, s’es-
pera que creixerà el 6,4%, 
mentre la residencial ho farà 
el 3,3%. “El procés d’ajust en 
el sector pot donar-se per 
conclòs”, afirmen a Funcas. 

De l’altra, l’esmentada di- 
rectiva del bbVa raonava 
que ja hi ha moltes pimes 
que comencen a anar millor, 
de manera que entren en 
el que els bancaris denomi-
nen demanda solvent. Tant 
és així que el creixement en 
les petites empreses va a un 
ritme de dos dígits. i queda, 
per descomptat, l’ocupació. 
“Sense ocupació no hi ha 
sortida de crisi que valgui”, 
se sol dir. i és cert. Doncs bé, 
per a Funcas, entre aquest 
any i el vinent es crearan 
uns 900.000 llocs de treball, 
cosa que pot portar a reduir 
la taxa d’atur fins al 20,4%. 

En definitiva, tota una 
dutxa de bones notícies 
en poques hores; una in-
jecció d’adrenalina que es 
va agrair. Per descomptat, 
els riscos exteriors conti-
nuen: Grècia i Ucraïna fan 
por, encara que els mercats 
s’entossudeixen a minimit-
zar-los i que, sens dubte, no 
van entelar un bon matí. n

El món del 
reciclatge 
és un sector 
en expansió 
gràcies a 
la creixent 
conscienciació 
social
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L’APP gratuïta de la Borsa 
de treball del Col·legi incor-
pora una nova funció de no-
tificacions que permetrà als 
col·legiats que s’hagin des-
carregat l’APP rebre avisos 
de noves ofertes de treball, 
entre d’altres, directament 
als dispositius mòbils.

Des que es va posar en marxa 
a l’octubre, el Col·legi ha con-
tinuat treballant en l’actualit-
zació i millora d’aquesta apli-
cació amb noves prestacions 
que n’incrementen la fun- 
cionalitat. A partir d’aquest 
mes d’abril ja se’n podrà 
descarregar la nova versió, 
la qual incorpora diferents  
tipus de notificacions: •   Avisos de noves ofertes 

de treball.
•   Canvis d’estat en les can-

didatures.
•   Activitats i notícies inte-

ressants per als professi-
onals d’enginyeria.

•   I notificacions directes de 
les empreses i del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional del Col·legi.

aquesta aplicació és una 
eina molt útil per als col-
legiats a l’hora de cercar 
feina i consultar les ofertes 
de treball, i ho demostra el 
fet que des que es va posar 
en marxa fins al 28 de març 
s’han fet 782 descàrregues. 

Tant si actualment treba-
lleu com si sou en procés de 
cerca de feina, ENGiNYErS 
bCN us anima a fer ús de la 
nova aplicació per mante-
nir-vos actualitzats/des pro-
fessionalment i incrementar 
les vostres oportunitats pro-
fessionals.

l’aPP està disponible per 
a dispositius mòbils i tauletes 
amb sistemes operatius iOS i 
android. n

Servei d’Ocupació i Promoció Professional

S’incorporen les alertes a l’APP
de la Borsa de treball

www.enginyersbcn.cat/premis

Millor projecte de final de grau

PREMIS 2015
ENGINYERS BCN
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Què us permet fer la nova 
aplicació?

  Veure les vostres dades personals a la borsa  
de treball.

  Consultar les ofertes publicades de treball.
  Filtrar les ofertes per paraula clau, especialitat  
demanada i nivell sol·licitat d’experiència.

  inscriure-us a les ofertes.
  Veure les ofertes en les quals esteu inscrit i saber 
l’estat de les candidatures en tot moment.

  Consultar els currículums guardats.
  Veure les notícies destacades de la borsa de treball.
  Marcar les ofertes com a preferides per inscriure-
us més tard i així personalitzar la candidatura 
adaptant el CV i la carta de presentació.

  rebre i gestionar les alertes.

Més informació a: www.enginyersbcn.cat/serveis-cole-
giats/borsa_treball/index.html
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Des d’aquest mes d’abril el 
web d’ENGiNYErS bCN 
és pot veure de manera 
òptima a través de qual-
sevol dispositiu i sistema, 
gràcies a l’adaptació que 
s’ha fet de la pàgina del 
Col·legi amb disseny web 
adaptatiu (en anglès res-
ponsive web design). 

El disseny web adap-
tatiu és una tècnica de 
disseny i desenvolupament 
web que mitjançant l’ús 
d’estructures i imatges flui-
des aconsegueix adaptar 

La web del Col·legi adaptada  
a tot tipus de dispositius

el web a l’entorn de l’usua-
ri, és a dir, detecta automà-
ticament a través de quin 
suport s’obre la pàgina (mò-
bil, tauleta, etc.) i adapta la 
forma de mostrar-ne el con-
tingut per tal de facilitar la 
navegació i optimitzar la 
visualització. 

Proveu-ho ara: entreu 
a www.enginyersbcn.cat  
i veieu com el que us mos-
tra la tauleta (o mòbil) 
té un disseny diferent 
del que es mostra quan 
l’obriu amb l’ordinador. n
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El Col·legi organitza, amb 
el suport de la Comissió 
de Disseny Industrial, 
quatre cursos sobre l’ei-
na de treball SolidWoks, 
pensada per a la solució 
integral de disseny en 
3D. La inscripció als cur-
sos inclou una llicència 

d’educació per a fins no  
laborals per a un període 
de temps determinat. 

Els cursos, impartits per 
l’empresa ara Works al 
Tecnoespai (bailèn, 68), 
són: “Fonaments bàsics de 
SolidWoks”, “SolidWorks 

Cursos de SolidWorks per a disseny en 3D

nivell avançat de peces i en-
samblatges”, “Solidworks 
Electrical” i “SolidWorks 
Simulation”.

SolidWorks és la marca 
líder en tecnologia CaD 3D, 
proporcionant als equips de 
disseny una eina intuïtiva i 
d’alt rendiment. n

SolidWorks Electrical

Fonaments bàsics de SolidWorks

SolidWorks Simulation

SolidWorks avançat de peces i ensamblatges 

Durada: 18 hores repartides en 6 sessions de 3 h
Dates: 11, 12, 13, 18, 19 i 20 de maig de 2015
Horari: de 16 a 19 h
Col·legiats: 310 euros
No col·legiats: 430 euros

Durada: 30 hores repartides en 10 sessions de 3 h
Dates: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2015
Horari: de 16 a 19 h
Col·legiats: 460 euros
No col·legiats: 640 euros

Durada: 30 hores repartides en 10 sessions de 3 h
Dates: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17 i 18 de juny de 2015
Horari: de 16 a 19 h
Col·legiats: 460 euros
No col·legiats: 640 euros

Durada: 30 hores repartides en 10 sessions de 3 h
Dates: 19, 20, 21, 26, 27, 28 d’octubre i 2, 3, 9 i 10 de novembre de 2015
Horari: de 16 a 19 h
Col·legiats: 460 euros
No col·legiats: 640 euros



La Comissió de Vinculats a 
Empresa ha fet un pas en-
davant per tal de promoure i 
agilitzar la relació entre els 
enginyers i les enginyeres 
col·legiats que exerceixen 
la seva professió en una em-
presa. Sota el nou nom d’En-
ginyers d’Empresa, la Co-
missió vol crear grups de  
treball amb altres com-
panys i companyes per 
fomentar l’intercanvi pro-
fessional d’opinions.

En vista de la importància que 
té la relació entre els col·legiats 

que treballen en les mateixes 
àrees o departaments empresa-
rials, la Comissió emplaça tots 
els col·legiats vinculats profes-
sionalment amb una empresa 
a formar-ne part. a través dels 
grups de treball, es fomenta-

Neix la Comissió d’Enginyers d’Empresa

rà l’intercanvi professional 
d’opinions, de formes noves 
de gestió i enfocaments em-
presarials nous, així com la 
possibilitat d’analitzar casos 
concrets; en definitiva, te-
nir un espai on es pugui fer 
networking.

Per posar-vos en contac-
te amb la Comissió d’Engi-
nyers d’Empresa envieu les 
vostres dades (nom, cog-
noms, número de col·legiat, 
adreça electrònica i àrea de 
l’empresa a la qual perta-
nyeu) a EnginyersEmpre-
sa@ebcn.cat n

Ja estem de tornada i seguim buscant autèntics Basket Lover.  
Gent que amb les seves històries i la seva passió pel bàsquet fan més gran aquest esport. 

Si n’ets un, no t’ho pots perdre. Envia la teva història i vota les que més t’agradin. 

L’autèntic Basket Lover pot guanyar 6.000€  
per fer realitat el seu projecte.

Un jugador de la Lliga Endesa apadrinarà  
cada història.

Cada setmana obrirem el termini  
per votar-les en la nostra web.

Enguany comptem amb  
Ana Albadalejo com a presentadora.

Torna

Segueix-nos a:

facebook.com/EspacioLigaEndesa

@E_LigaEndesa

basketlover.es T’esperem a

Theknos_195x125_S&S_Endesa_VuelveBL_MP_A_CAT.indd   1 19/01/15   11:04

La Comissió és 
un espai per 
crear vincles, 
intercanviar 
opinions i fer 
networking 
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El 19 de març es va fer al 
Tecnoespai el curs tècnic 
“La necessària rehabilita-
ció en instal·lacions”. Tot 
i que ja s’havien fet unes 
jornades com a activitats 
de l’Any, aquest curs inau-
gurava oficialment l’Any de 
la Rehabilitació en Instal- 
lacions, que organitza EN-
GINYERS BCN. 

la taula inaugural la com-
ponien Mercè rius, direc-
tora de l’institut Català 
d’Energia (iCaEN); Miquel 
Darnés, degà del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i En-
ginyers Tècnics industrials 
de barcelona, i Pere rodrí-
guez, coordinador de l’any.

LA IMPORTÀNCIA
DE LA REHABILITACIó 
Després de les paraules de 
benvinguda de Darnés als 
assistents, rodríguez va fer 
menció de les activitats pre-
vistes per a l’any i l’interès 
d’aquest curs per a les qües-
tions que s’hi presentaven. 
El degà va continuar asse-
nyalant la importància de la 

rehabilitació en general i en 
especial la que comporta la 
millora de l’eficiència ener-
gètica i de forma encara més 
significativa en el marc ca-
talà. Per la seva banda, rius 
també va fer èmfasi en l’as-
pecte energètic i va remar-
car les mancances i necessi-
tats del país en comparació 
d’Europa i els plans d’acció 
que es desenvolupen als de-
partaments corresponents 
de la Generalitat.

la participació en el 
curs va ser força signifi-
cativa, i el seu desenvolu-
pament va generar molt 
d’interès. Es van presentar 
una sèrie de ponències que 
anaven des de sistemes or-
ganitzatius per minimitzar 
pèrdues i maximitzar estal-
vis fins a la seguretat de les 
màquines en servei, noves o 
en procés de rehabilitació, 
d’acord amb les normati-
ves i responsabilitats, les 
accions a desenvolupar en 
l’enllumenat per millorar-ne 
l’eficiència buscant la satis-
facció visual i la qualitat d’il-
luminació, les necessitats 

Arrenquen les activitats de l’Any  
de la Rehabilitació en Instal·lacions

en canvis o rehabilitacions 
d’instal·lacions perquè les 
plantes siguin més produc-
tives i competitives, les ac-
cions a desenvolupar en el 
pla de rehabilitació d’instal-
lacions d’aigua que facilitin 
l’estalvi energètic, soluci-
ons mitjançant models en 
3D en el disseny per a estal-
vis i millores en aïllaments 
tèrmics i acústics, exemples 
de bones pràctiques amb 
arguments a favor i difi-
cultats en la rehabilitació 
d’instal·lacions solars tèr-
miques des de les vessants 
tècnica i econòmica, cas 
d’estalvi energètic en instal-
lacions hoteleres amb siste-
mes de gestió domòtica, i la 
millora de l’eficiència ener-
gètica hospitalària afegint 
un equip de trigeneració fi-
nançat i amortitzat mitjan-
çant l’estalvi energètic. 

Tots els models exposats 
comportaven, a més, les 
corresponents millores me-
diambientals amb la dismi-
nució d’emissions de CO2, 
la millora de la qualitat de 
vida i la de la seguretat. n

D’esquerra 
a dreta, 
Mercè Rius, 
directora 
de l’ICAEN; 
Miquel 
Darnés, degà 
del Col·legi, 
i Pere 
Rodríguez, 
coordinador 
de l’Any de la 
Rehabilitació 
en 
Instal·lacions, 
durant la 
presentació 
del curs.

Les ponències 
han posat 
èmfasi en 
el fet que la 
rehabilitació 
comporta 
millores 
mediambientals
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Pròximes activitats en el marc de l’Any  
de la Rehabilitació en Instal·lacions

Jornada tècnica:
Nou reglament per a instal·lacions receptores de gas MOP inferior o igual a 5 bar, 
UNE 60670-3:2014
la norma estableix les condicions que han de complir les instal·lacions receptores de 
gas i els elements que es poden utilitzar en la connexió dels aparells de gas. a càrrec de 
Carles borrás, product manager de la gamma Connect & Control a Standard Hidráulica.
Data: 6 de maig de 2015.
Lloc: sala d’actes del Col·legi. Consell de Cent, 365.

Debat tècnic:
Rehabilitació d’enllumenat interior i exterior
la rehabilitació és alguna cosa més que mantenir o substituir elements en mal estat, i 
això afecta un ampli ventall d’instal·lacions, edificis i infraestructures que ens envolten; 
entre elles, l’enllumenat de tot tipus. En aquesta activitat es debatran questions com la 
modernització i l’estalvi d’energia en l’enllumenat. a càrrec de lluís Ferrero, professor 
de la UPC, Departament de Projectes d’Enginyeria.
Data i horari: 9 de juny de 2015, de les 9.30 a les 13.00 h.
Lloc: sala d’actes del Col·legi. Consell de Cent, 365.

Debat tècnic: 
Rehabilitació i tecnologia de la construcció
la primera part del debat tractarà “El marc normatiu de la rehabilitació en edifica-
ció”. El cos normatiu ha de ser una eina de foment de la rehabilitació. Però, ho és?  
El títol de la segona part és “La rehabilitació energètica al parc d’habitatges i la 
seva relació amb els sistemes actius dels immobles”. De quines eines disposem? 
Quin coneixement hi ha sobre aquest tema? Quines són les millors pràctiques? 
Data i horari: 16 de setembre de 2015, de les 9.30 a les 13.00 h. 
Lloc: sala d’actes del Col·legi. Consell de Cent, 365.

www.sprintcopy.com

Còrsega, 546
08025 Barcelona
T. 934463900  ·  sp@sprintcopy.com  

Ja es poden fer les inscripcions a:  
www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats



COMISSIONS

Comissió de Qualitat i Innovació

la Comissió de Qualitat es va 
constituir a partir de la secció 
corresponent de la Comissió 
de Medi ambient i Energia el 
mes de març de l’any 1996. 
la primera reunió oficial va 
ser el 18 d’abril del mateix 
any. El 2013 se’n va ampliar 
l’abast incloent-hi l’àmbit de 
la innovació.

la Comissió és integra-
da per companys dedicats a  
àmbits diferents: responsa-
bles de qualitat i innovació, 
assessors, auditors de siste-
mes de gestió, etc.; alguns 
tenen molta experiència pro-
fessional i d’altres s’inicien 
en la gestió empresarial. 

OBJECTIUS
l’objectiu principal és ser 
un referent per al Col·legi i 
per a la societat en general 
en el coneixement de la qua-
litat i la innovació, facilitar-
ne el coneixement i la difu-
sió, i ser un fòrum de debat 

obert a tot el Col·legi en què 
les experiències flueixin i es 
transmetin d’uns companys 
als altres.

ACTIVITATS PRINCIPALS
Entre les activitats que 
s’organitzen destaquen la 
conferència “iSO 50.001 
Eficiència energètica: be-
neficis de la seva implanta-
ció” (abril del 2014), la con-
ferència “acústica i l’estat 
de l’art en aquesta tecnolo-
gia” (maig del 2014), el tast 
de qualitat “Obsolescència 
programada” i “Fiabilitat” 

(juny del 2014) i la jornada 
del Dia Mundial de la Qua-
litat (novembre del 2014). 
així mateix, s’organitzen 
les xerrades dels companys 
en les reunions mensuals 
de la Comissió, es col·labora 
en l’organització del premi a 
la innovació de la Diada de 
la Professió i es fa d’enllaç  
entre els membres de la Co-
missió i els òrgans de go-
vern del Col·legi. 

Es reuneix regularment 
el primer dilluns feiner de 
cada mes a les 19 hores a la 
seu del Col·legi. n

Les comissions són el cor del Col·legi; organitzen activitats, visites, proposen conferències... 
Els col·legiats poden tractar-hi les qüestions professionals, a més de ser un lloc de trobada d’enginyers. 
Trobareu més informació de cada comissió i el formulari d’inscripció a www.enginyersbcn.cat/comissions

D’esquerra 
a dreta, 
Lluis Durán, 
vicepresident; 
Joan Sintes, 
president, 
i Xavier 
Cazorla, 
secretari.
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ACTIVITATS

El 12 de març la Comissió d’En-
ginyers Jubilats va organitzar una 
sortida ludicocultural que va co-
mençar amb una visita guiada al 
Reial Monestir de Sant Cugat del 
Vallès i el seu museu. Després de 
dinar en un restaurant de Cerda-
nyola del Vallès, es va visitar el 

Museu del Gas, de la veïna po-
blació de Sabadell, situat a l’edi-
fici modernista La Energía, de la 
plaça del Gas. Els assistents, prop 
de 40 col·legiats i acompanyants, 
van quedar gratament satisfets 
de la sortida i van gaudir d’un dia 
magnífic. n

Visita al monestir de Sant CugatFoto de família 
dels assistents 
davant del 
monestir.
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“Sóc un enginyer del foc”
Ramon Maria Altisent,  
enginyer tècnic industrial de seguretat contra incendis

RETRAT PROFESSIONAL

Quan va acabar el COU i va ha-
ver de decidir quin camí havia 
de triar, la seva decisió estava 
entre arquitectura i enginye-
ria. “M’agradava molt la tèc-
nica i viure-la participant en 
els processos constructius”, 
ens explica. la crisi de l’any 
1992 i els consells del seu 
pare van fer que prengués la 
decisió d’estudiar Enginyeria 
Tècnica industrial, més versà-
til i menys exposada als cicles 
econòmics. la seva aventura 
va començar a l’Escola Uni-
versitària d’Enginyeria Tèc-
nica industrial de barcelona  
(EUETib) de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC).

Després de finalitzar la car-
rera l’any 1998 i entrar al món 
laboral en el sector de l’auto-
matització, “vaig començar a 
treballar a Dore alfa, una em-
presa de sistemes de protecció 
passiva i instal·ladora de siste-
mes de protecció contra incendis 
(PCi) destinada al sector indus-
trial.” la seva vinculació amb 
el foc acabava de començar.

la necessitat de trobar una 
feina que li permetés conciliar 
millor la vida laboral i profes-
sional va fer que el 2006 en-
trés a treballar com a tècnic 
inspector en una entitat am-
biental de control (EaC), ad-
dient. allà s’encarregava de 
fer controls inicials i periòdics 
de les activitats en matèria de 
medi ambient i seguretat con-
tra incendis en l’obtenció de 
llicències d’activitats. Però al 
cap de dos anys, les ganes de 
viure el món de l’edificació el 
van empènyer a canviar de 
nou, aquest cop per exercir  
de representant d’un promo-
tor, i es va incorporar a Suma-
sa com a enginyer de projec-
tes a l’Àrea d’Obres i Manteni-
ment dels Edificis Corporatius 
del Grup bancaixa. Des de fa 
quatre que treballa a applus 
laboratories, on és enginyer i 
consultor de seguretat contra 
incendis (SCi).

En ramon té la sort d’haver 
viscut el sector de la SCi des de 
diferents perspectives, que li han 

proporcionat un bagatge im-
portant: en una empresa instal-
ladora, en una entitat ambien-
tal de control, en la propietat i 
en el laboratori. “Sóc un engi-
nyer del foc i de la SCi”, afirma. 

Formar part d’ENGiNYErS 
bCN li ha obert moltes portes. 
“Tots els meus canvis profes-
sionals sempre han vingut 
gràcies a la borsa de treball 
del Col·legi”, assegura. “Visc la 
vida del Col·legi”, ens explica, 
i és que durant quatre anys 
va ser secretari de la Comissió 
de Seguretat contra incendis i 
Emergències (COSCiE). n

ANNA CARRIó l Text i foto

De la feina sobre el terreny  
al laboratori
Fent una mirada endarrere, en ramon ens dibuixa el que fins 
ara ha estat la seva trajectòria professional. Vinculat al foc 
des que va sortir de la universitat, ha treballat en els diversos 
àmbits que envolten el món de la seguretat contra incendis. 
ara hi participa des de l’òptica d’enginyer del laboratori del 
foc d’applus laboratories. n
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“Tots els 
meus canvis 
professionals 
sempre han 
vingut gràcies 
a la Borsa de 
treball del 
Col·legi”



El 2013 Antoni Abad fou reelegit 
per tercera vegada president de 
la Cecot, associació empresarial 
multisectorial que defensa els 
interessos de les pimes, les 
microempreses i els autònoms.



R
Reempresa és un dels 
plans més ambiciosos que 
actualment duu a terme la 
Cecot. Ens el pot explicar? 
Estic content de parlar de 
reempresa. reempresa és 
el mercat català de compra i 
venda d’empreses petites i mit- 
janes, i es va crear el 2011. El 
projecte sorgeix del fet que  
viatjant per Europa vam veu- 
re que l’emprenedoria a Ca- 
talunya i Espanya es re- 
duïa a la creació de societats. 
Però emprendre també és 
posar-se al capdavant d’una 
empresa que ja hi és abans 
no tanqui. S’ha d’acabar el 
“es traspassa”. Per això, hem 
creat aquest mercat amb 
una estructura professio-
nal d’acompanyament. Hem 
pogut fer la lectura del que 
es feia a Europa i hem fet el 
nostre model. Val a dir que 
avui la Comissió Europea té 
reempresa com a model de 
referència.

Quantes transaccions han 
fet?
li diré que el 2014 vam tan-
car a un ritme que va doblar 
el del 2013. Parlem d’unes 
quatre operacions per set-
mana, cosa que va fer pos-
sible que es conservessin 
uns 1.500 llocs de treball 
dels sectors industrial, el 
comerç i la restauració. 

Com veu la situació ac-
tual? Es pot afirmar que 
anem sortint de la crisi?
Jo responc en positiu. Ens 
n’anem sortint, sobretot 
en un ritme micro. Cada 
setmana recullo inputs mi-
cropositius. la temporada 
de reis ha sigut la millor 
dels últims set anys, i les 
empreses estan contractant 
i amb perfils d’alt valor afe-
git. allò d’“estudies o tre-
balles” s’ha acabat. Si no 
estudies, no treballes. Un 
altre tema és que en molt 

poc temps s’ha fet un gir, 
i és que la capacitat indus-
trial i manufacturera a Ca-
talunya torna a guanyar 
importància.

Les pimes, les microem-
preses i els autònoms són 
els sectors a qui costa més 
de sortir de la crisi?
aquí ha patit tothom, però 
és cert que les empreses pe-
tites i mitjanes més. amb 
tot, els autònoms ja crei-
xen, i això és bo perquè vol 
dir que les persones tenen 
clar que s’han d’espavi-
lar per elles mateixes. En 
aquest sentit, cal potenciar 
el treball en xarxa i, sobre-
tot, assumir risc. Jo sempre 
dic: posa més risc a la vida 
o te’n penediràs.

Atesa la conjuntura actu-
al, és imprescindible la 
rebel·lia per intentar cons-
truir coses i fer empresa?

El setembre del 2014, Miquel Darnés, degà del Col·legi, i Antoni Abad, president 
de la Cecot, van signar un conveni de col·laboració per difondre el Centre de 
Reempresa de Catalunya, un sistema de transmissió de societats que “dedica 
l’esforç a mantenir les empreses solvents per tal que segueixin funcionant”. 
Avui fem balanç d’aquesta iniciativa i parlem del present de la política i el futur 
del país amb el president de la patronal catalana de les pimes i els autònoms.

Antoni Abad, president de la patronal Cecot

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

“ “
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Reempresa
és un

de referència a Europa
 model
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ENTREVISTA

clar que per fer evolucio-
nar els marcs legislatius 
s’ha de fer amb un diàleg 
permanent. Per exemple, 
els pressupostos de l’Estat 
cada any els rebem amb la 
sensació de “a veure quina 
sorpresa tenim enguany”. 
això no passa enlloc més. 
Per altra banda, a Espanya 
mantenim la idea d’un relat 
“màgic”, en el qual només 
parlem de despesa, però no 
d’ingressos. i miri, connec-
tant amb la qüestió de la 
rebel·lia, ara aquesta tam-
bé ens és necessària perquè 
després de tres dècades, la 
política ens continua mi-
rant a tots de dalt a baix, 
ciutadans i persones. això 
no pot ser. això fa més com-
plicat el diàleg, i més quan 
hi ha gent que ha agafat el 
vici de retre acatament a la 

política. Però tinc un punt 
d’esperança. la rebel·lia em-
presarial, avui, és extensa a 
les persones. la gent recla-
ma i està cansada del “polí-
ticament correcte”. Volem i 
exigim ser escoltats.

El veig contestatari...
És que som en un moment en 
què no podem restar immò-
bils. Un altre exemple és com 
aquesta dinàmica ens ha por-
tat a parlar de la forma més 
natural de l’estat del benes-
tar. Però l’Estat no ens dóna 
res. Tot és retorn de l’esforç 
dels ciutadans i empresaris. 
Hem d’exigir. Ells gestionen 
el que nosaltres aportem. Per 
això, s’ha de parlar de socie-
tat del benestar.

Els sindicats es queixen 
que la contractació encara 
és precària.
És que el concepte de con-
tracte indefinit topa amb la 
realitat. No hi ha cap em-
presa amb feina indefinida. 
a més, els productes cada 
dia són més evolutius. Cal 
assumir més risc i aquesta 
nova conjuntura l’hem d’as-
sumir com a normal.

En el seu discurs de l’últi-
ma Nit de l’Empresari va 
ser contundent exigint un 
país nou i també va par-
lar de la corrupció. Va ser,  
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Segur que sí. El positivisme 
ens és consubstancial. Ens 
llevem cada dia per tirar en-
davant amb il·lusió i sacri-
fici, però hem d’assenyalar 
les coses que sabem que fa-
llen per ser un país homo-
logable internacionalment.

Com ara?
Doncs com ara l’immobilis-
me imperant. Falta un punt 
de sacsejada. Sabem que les 
organitzacions, els territo-
ris i les persones som dar-
winisme pur. Hem d’adap-
tar-nos. Hem de fer passes 
endavant.

Quines?
Sobretot, dialogar. Després 
de 30 anys de democràcia, 
ara el diàleg és pràcticament 
nul. Si parlem de l’entorn 
econòmic i empresarial, és 
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“Necessitem bona 
política, feta per 
menys polítics, 
però més ben 
retribuïts. Ens 
manca qualitat 
democràtica”



potser, un dels seus dis-
cursos més polítics...
És així, i la conclusió és que 
necessitem bona política, 
feta per menys polítics, però 
més ben retribuïts. Fins i tot 
seria bo que els ciutadans 
tinguessin més transvasa-
ment per poder passar a la 
política. Necessitem una po- 
lítica diferent. En aquest 
sentit, un conjunt ampli 
d’organitzacions compartim 
el Manifest per a la qualitat 
democràtica, on diem que la 
praxi de la democràcia no 
ha evolucionat satisfactòri-
ament a Espanya.

Vol dir que a Espanya hi 
ha un problema de qualitat 
democràtica?
Sí, sobretot en cinc àmbits, 
que definim en el Manifest 
esmentat.

Quins són?
Primerament, la regulació 
dels partits polítics i del fi-
nançament. En segon lloc, 
la modificació de les lleis 
electorals. En tercer lloc, 
el retiment de comptes, i 
en aquest aspecte hem de 
dir que és un terreny molt 
negre de la democràcia es-
panyola. En quart lloc, la 
justícia i la separació de 
poders. i en cinquè lloc, la 
voluntat d’una administra-
ció pública més moderna i 
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eficient, i que es premiï la 
bona gestió.

Resulta curiós que la Ce-
cot s’impliqui tant en 
qüestions polítiques...
Nosaltres tenim el conven-
ciment que el bon funciona-
ment de la democràcia aca-
ba portant confiança i, per 
tant, creixement. És un cer-
cle virtuós a llarg termini.

En el mateix discurs també 
va expressar que els em-
presaris i les empresàries 
volen ser observadors ac-
tius de les transformacions 
que es van esdevenint. Com 
veu el procés de transició 
nacional de Catalunya?
No hi ha dubte que volem 
un país nou, però un nou 
país no ens garanteix un 
país nou. El procés pot ser 
l’oportunitat de fer un país 
basat en una democràcia ac-
tiva i meritocràtica. aquest 
país és més que possible. 
D’altra banda, a la Cecot 
mai no hem parlat sobre el 
dret a decidir, ja que el dret 
a ser consultats el veiem 
com un fet normal, de qua-
litat democràtica.

I quina és la sensació que 
nota entre els petits empre-
saris pel que fa al procés?
Nosaltres hem fet enquestes 
entre els nostres associats i 
veiem que un 98% de la nos-
tra base associativa veu de 
forma clara que no es pot 
continuar com fins ara, cosa 
que té molt a veure amb el 
finançament, i les balan-
ces fiscals. D’aquest 98%, 
n’hi ha un 56%, aproxima-
dament, que veu amb bons 
ulls la necessitat d’unes no-
ves estructures d’Estat.

Quin tipus d’empresa es 
troba dins d’aquest 56%?
Hi ha tant petites empreses 
com empreses grans. Depèn 
sobretot de la classe de mer-
cat. les empreses exporta-
dores són les que veuen de 
forma més clara la necessi-
tat de fer un país nou.

Em parlava de la necessi-
tat de rebel·lia. El preocu-
pa l’ascens de moviments 
polítics com Podemos o 
Guanyem Barcelona?
Em sembla que no he d’en-
trar en aquests detalls. amb 
tot, fa anys que diem que no 
es pot fer pedagogia amb el 
populisme. Però tampoc no 
és bo ni el paternalisme ni el 
clientelisme. Ens convé una 
societat de ciutadans prepa-
rats i amb esperit crític. n

 LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ 
 
Hi ha massa organit-
zacions patronals a 
Catalunya?

De segur. Necessitem 
una simplificació del 
mapa de la representa-
ció empresarial, però 
també des d’un punt 
de vista professional. 
i més xarxa. Hem 
de buscar economies 
d’escala i eficiència. És 
una qüestió de super-
vivència. Hi ha hagut 
contactes i diferents 
intents amb les altres 
patronals (Foment, 
Cepime, Pimec...), però 
és una assignatura 
pendent. n
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“El procés pot 
ser l’oportunitat 
de fer un país 
basat en una 
democràcia activa 
i meritocràtica. 
Un país nou”



Empreses del sector 
privat, com la planta 
d’ACS Reciclyng 
especialitzada en la 
recuperació de residus 
elèctrics i electrònics, 
han invertit en avenços 
tecnològics per millorar 
els processos de 
recuperació de materials 
i assegurar la viabilitat 
del sector.



EEl sector de la recuperació  
i el reciclatge és molt hete-
rogeni: hi ha empreses de 
tota la vida que fan servir 
els mateixos processos per 
a la recuperació dels ma-
terials, però també n’hi ha 
algunes que aposten per la 
innovació i el desenvolupa-
ment en tecnologia. 

“Per pujar al carro de la 
tecnologia, les empreses del 
sector han de fer esforços 
titànics en inversió, perquè 
el món del reciclatge és tan 
complex en materials com 
en maneres de recuperar”, 
explica Victòria Ferrer May-
mó, responsable institucio-
nal del Gremi de recuperació 
de Catalunya. “Hi ha plantes 
gestores que semblen instal-
lacions de la NaSa. Tenen 
una maquinària específica que 
gestiona els materials que hi  
entren per extraure’n uns al-
tres de més purs i valuosos; 
tot per donar una segona 
vida a materials que, si no fos 
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LA LEGISLACIó  
I LA  POLÍTICA
“És un sector en creixement 
constant, i la legislació que 
creix al seu voltant cada cop 
és més dura i exigeix més 
professionalització”, indica 
Victòria Ferrer com un altre 
punt important. No es pot 
oblidar, en aquest mateix 
sentit, que les legislacions 
catalana, estatal i comunità-
ria han impulsat que les em-
preses i institucions introdu-
eixin millores i avenços en la 
gestió de residus i el reciclat-
ge, i fins i tot les han obliga-
des a fer-ho.

En altres casos les deci-
sions polítiques han fet pos-
sibles avenços importants. 
Un dels moments clau en 
l’entrada de la tecnologia 
més avançada en el món  
del reciclatge en el sec-
tor públic a Catalunya va 
produir quan es va tan-
car definitivament l’aboca-
dor del Garraf (2006) i les  

La sensibilització social per la defensa del medi ambient ha impulsat 
durant les últimes dècades el ressorgiment del sector del reciclatge de 
residus i la recuperació de materials. Algunes empreses de llarga tradició 
i d’altres de creades recentment fan servir la tecnologia més avançada per 
treure profit de deixalles de tota mena. En cada repte, els enginyers i les 
empreses privades i públiques del sector han hagut de trobar les solucions 
més eficients i funcionals per fer real el nou món del reciclatge.

així, haurien de tornar ser 
extrets de la natura”, expli-
ca de forma gràfica Victòria 
Ferrer.

ramon Sans, profes-
sor del Departament d’En-
ginyeria Química de la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i expert en 
gestió i reciclatge de resi-
dus, coincideix a afirmar 
que el sector del reciclatge 
és molt divers i no és fàcil 
de generalitzar sobre les 
millores tecnològiques apli-
cades. Des de les empreses 
privades fins a les iniciatives 
sorgides de les adminis- 
tracions, durant el últims 
anys el món del reciclatge 
ha fet un esforç important 
per aprofitar els avenços 
sorgits en camps com l’en-
ginyeria, la robòtica o la 
visió per computador a fi 
de millorar els processos i 
la viabilitat econòmica del 
sector, afirma el professor 
Sans.

Tecnologia

del reciclatge
al servei 
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administracions catalanes van 
apostar per l’entrada en funcio-
nament dels primers ecoparcs, 
explica Josep Maria Tost, di-
rector de l’agència de resi-
dus de Catalunya (arC).

El mateix passa en l’ac-
tualitat amb el reial decret 
110/2015 sobre residus 
d’aparells elèctrics i elec-
trònics (raEE), que adapta 
a Espanya la Directiva euro-
pea 2012/19/UE i que obliga 
a millorar el procés de recu-
peració de tots els metalls 
continguts en aquests apa-
rells (coure, ferro, alumini, 
estany, or, plata, pal·ladi...). 
la recuperació de materials 
del raEE o dels cotxes fora 
d’ús i els cables elèctrics és 
un procés complex en què 
la tecnologia cada vegada té 
un paper més important, tot 
i que “continua sent molt 
important el treball ma- 
nual per aconseguir donar 
una segona vida a una part 
de les peces”, destaca la  
responsable institucional 

del Gremi de recuperació de 
Catalunya.

amb tot, les empreses 
catalanes sempre han desta-
cat per tenir esperit innova-
dor, i el sector de la recu-
peració i el reciclatge no ha 
volgut quedar enrere. “Tot i 
mantenir un principi neces-
sari de prudència, la inno-
vació tecnològica és un tret 
comú en el nostre sector, 

i constantment hi ha fires 
on s’exposen els avenços. 
Els empresaris catalans són 
molt bons aprenents, i així 
que veuen alguna cosa que 
els pot interessar, de segui-
da pensen com aplicar-la; la 
clau està en una combinació 
de tecnologia estrangera  
i desenvolupament propi”, 
afirma Victòria Ferrer.

LA TRADICIó  
I LA NOVETAT 
En el sector privat hi ha 
molts exemples d’empreses 
que apliquen la tecnologia 
en la millora dels processos 
de triatge de residus i reci-
clatge de materials. Una de 
les companyies implantades 
més recentment és aCS re-
cycling Electronics de Cata-
lunya, Sl, que va posar en 
funcionament la seva mo- 
derna planta de Sant Quirze 
del Vallès l’octubre de 2014. 
aCS recycling està espe-
cialitzada en la gestió dels 
raEE, des del seu origen 

La millora en 
el triatge i 
separació de 
materials és 
un element 
clau per a 
les empreses 
privades del 
sector, que els 
permet millorar 
la qualitat i el 
preu final dels 
separats.

Una legislació 
mediambiental 
cada vegada 
més dura  
i exigent ha 
impulsat  
la introducció 
de millores  
i avenços  
en el sector  
del reciclatge
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fins a la destinació final 
del material. Pere Casals, 
director general d’aques-
ta companyia, destaca que 
en alguns punts del procés 
el triatge i el desmuntatge 
manual continuen sent de 
gran importància, però “la 
tecnologia facilita una gestió 
correcta del reciclatge i un 
compliment escrupolós dels 
codis de bones pràctiques 
mediambientals”.

a la planta de Sant 
Quirze del Vallès, després 
del triatge i de la trituració 
fets a mida hi intervenen, 
per exemple, els sistemes 
d’imants per a les fraccions 
fèrriques, un dispositiu de 
corrents de Foucault per 
separar metalls lleugers i 
un sistema especialitzat en 
la separació de plàstics. “la 
tecnologia en el nostre sec-
tor encara té camp per cór-
rer i ens pot permetre en el 
futur perfeccionar encara 
més la selecció de materials; 
per exemple, en el cas del 
plàstic”, explica Pere Casals. 
la millora en el triatge i en 
la separació de materials és 
un element clau per a les 
empreses privades del sec-
tor, atès que poden perme-
tre millorar la qualitat i el 
preu final dels materials re-
cuperats, detalla el director 
general d’aCS recycling.   

RECUPERACIó MÀXIMA
Entre les empreses amb 
una trajectòria més llarga 
a Catalunya en el sector del 
reciclatge destaca Francis-
co alberich, Sa, una com-
panyia que comprèn àrees 
tan diverses com la ferralla 
i la demolició industrial o 
els certificats de destruc-
ció de materials obsolets o 
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Un cas singular en l’ús de la tecnologia de visió artificial 
al món del reciclatge és Sadako Technologies, Sl, una 
start-up catalana que té com a partners l’institut de ro-
bòtica i informàtica industrial de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya i el fabricant de robots Stäubli.

El primer prototipus funcional de Sadako, Wall-b, és 
un sistema dissenyat per millorar el treball de les plan-
tes de triatge. Wall-b veu els residus que passen per les 
cintes de triatge i detecta els elements valoritzables i els 
separa amb un braç robotitzat. “En la primera fase hem 
entrenat Wall-b per reconèixer els envasos i ampolles de 
PET, però el sistema és molt flexible i pot adaptar-se a 
molts altres materials”, explica Eugenio Garnika, fun-
dador i director de l’empresa.

Josep Maria Tost té l’esperança que equips com Wall-
b, en fase de prova a la planta de tractament de residus 
urbans del Maresme (Mataró), confirmaran l’aposta dels 
centres de recerca i de les empreses catalanes per la tec-
nologia aplicada en el món del reciclatge. n

La tecnologia catalana s’obre camí

Panell de control 
digital de la  
línia de 
trituració 
i separació 
automàtica. 
La tecnologia 
garanteix  
una gestió 
correcta en  
tots els passos 
del reciclatge.
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Wall-B és 
un sistema 
dissenyat 
per Sadako 
Technologies 
que detecta 
i separa els 
elements 
valoritzables 
de la cinta de 
triatge.



confidencials. Juan Fran-
cisco Álvarez, director d’or-
ganització de Francisco al-
berich, Sa, destaca que “la 
companyia busca arreu del 
món les millors tecnologies 
disponibles i econòmica-
ment viables per aplicar-les 
en les seves instal·lacions”. 
“l’objectiu en el cas de la 
ferralla és recuperar les mà- 
ximes fraccions possibles 
amb la millor qualitat pos-
sible i amb la contaminació 
més baixa possible”, afirma 
Álvarez. 

la planta de Francisco 
alberich, Sa, que es troba 
a Castellbisbal, va implan-
tar el 2008 el nou sistema 
de fragmentació de ferralla 
amb injecció d’aigua, que 
permet minimitzar els resi-
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dus i valoritzar de forma 
més efectiva els materials. 
“El procés de millora tec-
nològica ha continuat els 
últims anys amb la intro-
ducció de nous processos 
de tractament físic, sepa-
ració òptica o càmeres d’al-
ta resolució, amb l’objectiu 
de treure el màxim profit a 
un material tan heterogeni 
com és la ferralla”. “Si som 
capaços de fer servir la tec-
nologia per extreure més 
materials i de més qualitat, 
aconseguim un producte fi-
nal de més valor econòmic”, 
explica Juan Francisco 
Álvarez. Entre la tecnolo-
gia més avançada Álvarez 
destaca “els sistemes de 
visió artificial que fan ser-
vir càmeres HD i mètodes  

colorimètrics per separar 
fragments d’un metall no 
fèrric vermell, com el coure, 
d’un metall no fèrric groc, 
com el llautó, o un metall no 
fèrric blanc, com l’alumini”. 

EL SECTOR PÚBLIC
Josep Maria Tost, director 
de l’agència de residus de 
Catalunya (arC), subratlla 
que des de fa anys “el sector 
privat ha fet bona feina en 
l’adaptació de noves tecno-
logies de selecció i recupe-
ració de materials, com, per 
exemple, en el sector dels 
productes fèrrics o el desba-
llestament de vehicles fora 
d’ús”. En el sector públic el 
sistema de recollida selectiva 
de residus es va implantar a 
Catalunya de forma progres-
siva, però amb els ecoparcs 
es plantejava, per primera 
vegada a gran escala, recupe-
rar els materials de valor que 
abans anaven directament 
als abocadors, recorda el di-
rector de l’arC.

“l’any 1995 a Catalunya 
només es reciclava el 3% dels 
materials que arribaven als 
contenidors de residus muni-
cipals i ara ens trobem en el 
38%; això dóna una idea de la 
millora aconseguida amb la re-
collida selectiva i també amb 
l’aplicació de l’enginyeria i la 
tecnologia en plantes de tri-
atge com els ecoparcs”, deta-
lla Josep Maria Tost.

raúl Núñez, coordinador 
del Departament de Plan-
tes de Selecció d’Ecoembes 
—l’entitat que coordina la 
gestió del reciclatge d’enva-
sos al conjunt d’Espanya—, 
recorda que fa un parell de 
dècades les instal·lacions de-
dicades al triatge de residus 
municipals depenien gairebé 
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Control visual 
a la sortida del 
molí triturador.  
Després del 
triatge i de la 
trituració fets 
a mida, els 
materials es 
reintrodueixen 
en el mercat 
com a matèries 
primeres 
reciclades.
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de forma exclusiva de la feina 
manual dels seus operaris. 
“Els residus s’abocaven so-
bre unes cintes i les persones 
havien d’anar triant un per 
un els elements que podien 
ser recuperats, des del plàs-
tic fins a les llaunes”, indica 
Núñez. les primeres millo-
res tecnològiques importants 
van arribar amb “els separa-
dors magnètics o imants, que 
permeten triar els materials 
fèrrics, i els separadors d’in-
ducció, que fan servir cor-
rents de Foucault per triar 
l’alumini”. 

En les plantes de selec-
ció o triatge de residus més 
modernes, el tractament de 
les deixalles es fa de forma 
automatitzada amb l’ajuda 
de “garbells rotatis (trom-
mel), cintes transportadores 
balístiques i una sèrie de 
separadors òptics, que són 
els equips més avançats tec-
nològicament”, indica raúl 
Núñez.

EL TRIATGE D’ENVASOS
El professor ramon Sans co-
incideix a destacar que els 
avenços tecnològics més im-

Més enllà de les deixalles municipals, la tecnologia ha 
contribuït a incrementar el reciclatge de moltes altres 
classes de residus. Un bon exemple és la valorització 
dels pneumàtics fora d’ús, que ara permet la fabricació 
de llosetes per a parcs infantils i instal·lacions esporti-
ves, mescles asfàltiques de gran rendiment o elements 
aïllants. la runa de les construccions, d’altra banda, 
permet produir àrids de diverses característiques que 
es poden fer servir en la producció habitual de formigó, 
derivats ceràmics o materials per a la restauració de 
pedreres, com el cas de la Vallensana, entre Montcada i 
badalona, o la recuperació i ampliació de zones portu-
àries. les dades de l’agència de residus de Catalunya 
indiquen que el 2013 (últimes dades disponibles) es van 
gestionar a les plantes de valorització el 40,9% dels re-
sidus de construcció i demolició de Catalunya. n

Una vida nova per als pneumàtics  
i la runa
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portants en el sector dels resi-
dus són els que s’han introdu-
ït en les plantes de triatge que 
reben el contingut dels con-
tenidors de color groc (enva-
sos) i gris (fracció resta). “les 
instal·lacions com la planta 
de triatge de Gavà-Viladecans 
han incorporat processos que 
permeten, per exemple, triar 
les diferents menes de plàstic, 
cosa que facilita la recupera-
ció d’aquest material”, recor-
da el professor Sans.

De fet, el desembre de 
2014 es va completar la reau-
tomatització de la planta de 
Gavà-Viladecans amb una 
reforma integral que n’ha 
permès ampliar la capacitat 
fins a 18.000 tones anuals. 
l’any 2003 aquesta mateixa 
instal·lació, gestionada per 
l’Àrea Metropolitana de bar-
celona amb la col·laboració 
d’Ecoembes, va ser la prim-
era planta de triatge d’enva-
sos completament automa-
titzada a l’Estat espanyol.

Pel que fa a les altres me-
nes de residus municipals, 
encara hi ha molt camí a 
recórrer en l’aplicació de la 
tecnologia en la recupera-
ció de materials. El mateix 
professor Sans va exposar 
en el ii Fòrum sobre Medi 
ambient i Món local (Ma-
taró, 2011) un exemple clar 
de possible millora: la fusta 
i els mobles vells. aquest 
expert de la UPC recordava 
que les anàlisis de cicle de 
vida fetes els últims anys a 
Catalunya indiquen que re-
ciclar aquests materials és 
molt millor que no pas uti-
litzar-los com a combustible 
substitutiu del gas natural, 
tot i que “és necessari de 
fer recerca i estudis que 
permetin el màxim de reci-
clatge, com per exemple la 
utilització d’aquesta fusta 
com a base per fer pasta 
de paper o altres elements, 
com mobiliari urbà o es-
tructurant del compost”. n

L’aposta per 
l’entrada en 
funcionament 
dels ecoparcs 
a Catalunya 
va suposar per 
primera vegada 
la recuperació 
de materials de 
valor a gran 
escala 
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Granges de porcs menys 
contaminants
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Una bona gestió dels pu-
rins —barreja de dejeccions  
sòlides i líquides amb res-
tes d’aliments i d’aigua—  
requereix com a primer ele-
ment imprescindible l’adop-
ció de “mesures preventives” 
per disminuir la producció 
d’aquests residus, destaca 
Jaume boixadera, cap del 
Servei de Sòls i Gestió Me-
diambiental de la Producció 
agrària del Departament 
d’agricultura, ramaderia, 
Pesca, alimentació i Medi 
Natural. 

MILLORES EN
L’ALIMENTACIó
“l’experiència dels últims 
anys indica que una de les 
claus és millorar l’índex de 
conversió, és a dir, reduir 
la quantitat de pinso que 
es necessita per cada quilo-
gram de carn de porc”, in-
dica boixadera. i per acon-
seguir-ho es treballa en 
aspectes com la disminució 
del pinso que es fa malbé o 
la introducció en el pinso 
d’ingredients més digesti-
bles i additius.

Seguint l’exemple de 
països capdavanters en 
aquesta matèria, com és el 
cas d’Holanda, les granges 
catalanes posen a prova 
innovacions com la incor-
poració en els pinsos de 
fitases, uns enzims que mi-
lloren la digestió del fòsfor 
i redueixen la presència 
d’aquest element en les de-
jeccions i afavoreixen l’ab-
sorció d’altres nutrients.

les millores en aquest 
camp també inclouen redu-
ir el contingut de proteïna 
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La contaminació de camps i masses d’aigua provocada per la mala gestió dels residus de 
les granges de porcs és un dels problemes ambientals més greus de Catalunya. La incor-
poració de fórmules innovadores en l’alimentació dels animals i una gestió més eficients 
de l’aigua són dos dels elements que poden ajudar a aconseguir un sector porcí més net.  

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat

La concentració 
de granges de 
porcs a escala 
global i comarcal, 
per exemple al 
Segrià, Osona 
i la Noguera, 
provoquen 
situacions de 
contaminació.
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Contaminació de les aigües 
subterrànies
“De les 53 masses d’aigua subterrània que hi ha a Cata-
lunya, 29 es troben en mal estat, segons els paràmetres 
de qualitat fixats per la Directiva europea; concreta-
ment, el 30% del total d’aquests aqüífers tenen un ex-
cés de nitrats”, segons les dades presentades per Josep 
Fraile, responsable de la Unitat de Caracterització i Con-
trol de les aigües Subterrànies de l’agència Catalana 
de l’aigua (aCa) en la iii Jornada ambiental organit-
zada per la Universitat de barcelona i bodegues Torres 
el maig de 2014.

la causa principal d’aquesta contaminació és la ges-
tió inadequada dels purins procedents de les granges 
de porcs. No s’ha d’oblidar que cada any passen pels es-
corxadors de Catalunya més de 17 milions de porcs, és 
a dir, al nostre país es concentra el 41% de la producció 
porcina de tot l’Estat.  n

bruta del pinso disminuint 
el nitrogen no proteic, per-
feccionant el balanç de la 
proteïna o utilitzant amino-
àcids essencials de síntesi. 

Jaume boixadera destaca 
que també s’intenta adequar 
les aportacions de proteï-
na a les necessitats de pro-
ducció dels porcs. així, els 
ramaders van incorporant 
sistemes com l’alimentació 
per fases (subministrar di-
versos pinsos durant les  
diferents fases de l’engreix), 
l’alimentació líquida o els 
robots d’alimentació de pre-
cisió (subministrar l’aliment 
segons les necessitats indivi-
duals de cada animal).

GESTIó ACURADA
DE L’AIGUA
la gestió de l’aigua és el se-
gon element clau en la re-
ducció del volum de purins 
que es generen en una gran-
ja de porcs, explica Jaume 
boixadera. En aquest camp, 
sense reduir el benestar 
dels animals, les granges 
van incorporant millores en 
el subministrament d’aigua 
al bestiar i perfeccionant la 
gestió d’aigua de neteja i de 
refrigeració de les granges. 

El treball de recerca i 
aplicació de les tecnologies 
més avançades en la mini-
mització del problema am-
biental de les dejeccions  
ramaderes té a Catalunya el 
suport de la Unió Europea 
a través del projecte life+ 
Futuragrari, dotat d’un 
pressupost de 2,3 milions 
d’euros per al període 2013-
2017. Els socis d’aquest 
projecte són el Departament 
d’agricultura, l’agència de 
residus de Catalunya, el 
Centre de la Propietat Fo-

Projecte europeu amb socis 
de Girona i Osona
Un dels projectes de recerca més importants d’Europa 
en la gestió dels residus ramaders és ManureEcoMine, 
amb un pressupost de 5,5 milions d’euros per al període 
2013-2016 (amb 3,8 milions d’euros aportats per la UE). 
El projecte és coordinat per la Universitat de Gant (bèl-
gica) i té com a participants la Universitat de Girona i 
l’empresa baucells alibes, de les Masies de Voltregà.

El projecte destaca que les granges europees de 
porcs i vaques generen cada any 1,27 milions de tones 
de fems i purins, un “recurs” que hauria de ser reuti-
litzat aplicant “els principis d’innovació, sostenibilitat 
ecològica i eficiència energètica”. n

I A MéS

restal, la Fundació Mas ba-
dia i l’institut de recerca i 
Tecnologia agroalimentàri-
es (irTa).

En el món acadèmic des-
taquen les aportacions dels 
equips que lideren els cate-
dràtics de la Universitat de 

lleida Daniel babot i Jesús 
Pomar, mentre que en el 
sector empresarial, durant 
els últims anys han desta-
cat les iniciatives, impulsa-
des per iNNOVaCC (asso-
ciació Catalana d’innovació 
del Sector Carni Porcí). n
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La qualitat en la rehabilitació 
de les instal·lacions

INNOVACIÓ

la rehabilitació de les instal-
lacions es fa per aconseguir 
millores energètiques, de 
confort, de qualitat de vida, 
de seguretat o de medi am-
bient, per dir-ne algunes, i 
per tant, bons resultats eco-
nòmics. algunes d’aquestes 
actuacions també són esta-
blertes per normatives i re-
glaments vigents.

UNA PRÀCTICA CADA
VEGADA MéS COMUNA
Fa uns quants anys aquests 
factors potser no es tenien 
tant en compte, però actu-
alment, sigui per les àm-
plies normatives o per la 
necessitat d’optimitzar els 
recursos existents, cal fer 
actuacions acurades i apos-
tar sempre per la màxi-
ma qualitat, tant en noves 
instal·lacions com en la re-
novació de les existents. 

Durant el procés de dis-
seny d’un projecte, cal apli-
car sempre un alt nivell de 
qualitat en tot el conjunt, 
des de la ubicació d’elements 
fins als materials passant 

Parlem de factors com 
ara en quins casos caldrà fer 
actuacions de manteniment, 
reflexionar sobre el disseny 
i el seu impacte en el funci-
onament, la ubicació de les 
instal·lacions i la mateixa 
instal·lació, o el segell de 
qualitat. Perquè una reha-
bilitació sempre implica una 
manera eficient de funcio-
nar i una forta dosi de quali-
tat que permetin aconseguir 
unes instal·lacions millors 
seguint criteris energètics, 
de confort o de seguretat. n

per tota la feina a fer per 
tal que la qualitat guanyi 
la partida a les incidències 
contínues. En aquesta línia, 
si la instal·lació és oberta als 
usuaris en general, cal com-
provar que el servei està ple-
nament garantit amb una 
qualitat excel·lent. Si l’objec-
tiu és el confort dins d’unes 
instal·lacions en un edifici, 
cal garantir que la quali-
tat escollida i els elements 
instal·lats proporcionin als 
usuaris la sensació esperada 
de confort. Si es busca ob-
tenir la certificació energè-
tica, s’haurà de demostrar 
que tot està preparat amb 
uns màxims condicionants 
de qualitat.

OBJETIU: EFICIèNCIA
I QUALITAT
Només es poden assolir re-
sultats tangibles, tant si 
parlem d’índex de satisfac-
ció com de resultats econò-
mics favorables, si es tenen 
en compte una sèrie de fac-
tors en el servei diari de les 
instal·lacions. 

Rehabilitar és no solament substituir, sinó també fer les coses de forma eficient, i això com-
porta una forta dosi (necessària) de qualitat. Quan es decideix tirar endavant un pla de rehabi-
litació, tant en noves instal·lacions com en la renovació de les existents, habitualment el motiu 
principal és la necessitat d’assolir unes condicions més avantatjoses que no es tenien.

ANNA CARRIó l Text

I la col·laboració de:

Amb la participació de: 

L’objectiu de la 
rehabilitació 
d’instal·lacions 
és millorar 
l’eficiència 
energètica, 
el confort, la 
qualitat de vida, 
la seguerat i el 
medi ambient



Eficiència energètica  
en reformes i rehabilitacions: 
màxima comoditat i  
estalvi energètic
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ARTICLE TÈCNIC

Els sistemes de Schneider 
Electric estan dissenyats 
per satisfer aquestes neces-
sitats en qualsevol tipus de 
projecte residencial alhora 
que permeten una millora 
de la qualificació energètica. 
la companyia ofereix fun- 
cions avançades que aju-
den a estalviar energia amb 
el sistema estàndard KNX, 
l’únic sistema estandarditzat 
per al control d’edificis i ha-
bitatges on tots els produc-
tes es comuniquen indepen-
dentment del fabricant. així 
mateixl’aplicació és capaç de 
comunicar-se amb la resta 
d’elements elèctrics i electrò-
nics de la llar. ara, a més del 
disseny, els mecanismes elèc-
trics s’adapten millor a l’estil 
i a l’ambient que requereix 
la instal·lació. En definitiva, 
la domòtica dels edificis i la 
llar digital són a l’abast de 
tothom. Per satisfer-ne els 
requisits, és important oferir 
les solucions més avançades 
en tecnologia i interoperabi-
litat, totes totalment adapta-
des als usuaris.

Durant l’esmorzar, el 
sopar o per a una celebra-
ció, el sistema KNX crea 
l’ambient perfecte només 
tocant una tecla. El control 
de persianes i cortines, de 
la climatització o de la il-
luminació es motoritza en 
funció de la temperatura i 
la lluminositat exterior, de 
manera que poden deter-
minar condicions diferents 
per a cada estança.

El talent del sistema KNX 
es tradueix en un confort que 
es nota a diari, però també en 
una intel·ligència que con-
trola discretament el consum 
energètic. Tot això comporta 
un estalvi significatiu que 
pot anar més enllà gràcies a 
la possibilitat d’analitzar els 

Obtenir la màxima comoditat amb tot l’estalvi és possible si s’opta per reformar i rehabilitar 
un edifici per potenciar la seva eficiència energètica. Qualitat de vida, estalvi, seguretat, 
comunicació o confort són conceptes indispensables per garantir una intervenció centrada 
a dotar de més intel·ligència energètica casa nostra, l’oficina, el comerç, etc.
XAVIER FUIXENCH GONzáLEz l Responsable de Schneider Electric d’associacions d’instal·ladors

imaginem que pogués-
sim dotar la nostra llar de 
memòria, que casa nostra 
fos capaç de recordar quin 
llum encenem quan estem 
sopant, a quina intensitat 
els volem quan som a punt 
d’anar a dormir o com ens 
agrada tenir les persianes 
i cortines en despertar-nos. 
El sistema KNX és aquest 
cervell tan desitjat, capaç 
de recrear amb una sola 
acció diferents escenaris: 
detecta, per exemple, quan 
sortim de casa i apaga auto-
màticament tots els llums, 
posa la climatització en 
mode estalvi i els detectors 
en mode vigilància. KNX 
també és capaç de simular 
la nostra presència quan no 
som a casa per dissuadir de 
possibles robatoris, apunt 
les persianes o encenent els 
llums a determinades hores 
del dia. Mitjançant una su-
pervisió total i constant de 
la instal·lació, els videopor-
ters enriqueixen les instal-
lacions de més alta gamma 
amb so i imatge de qualitat. 
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La tecnologia 
d’edificis 
intel·ligents  
millora 
l’eficiència 
energètica
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consums d’electricitat, gas o ai-
gua en funció del temps o del 
període. KNX permet a més 
una selectivitat de circuits 
que prioritza determinades 
parts de la instal·lació per 
evitar talls de subministra-
ment. De la mateixa manera, 
el sistema pot fer saltar una 
alarma tècnica davant de pos-
sibles incidències com fuites 
d’aigua, gas, fum o similars. 
El sistema alerta l’usuari i ac-
tua tancant vàlvules i enviant 
avisos, entre d’altres.

Un dels grans avenços 
en aquest camp és la possi-
bilitat de controlar a distàn-
cia la nostra llar, estar sem-
pre connectat a l’habitatge 
de forma remota proporci-
ona tranquil·litat, calma i 
confort, ja que es pot, per 
exemple, veure les càmeres 
de seguretat en tot moment 
o connectar la climatització 
abans d’arribar de vacances.

Molts edificis i llars han 
optat ja per aquesta solu-
ció, que millora el confort i 
la seguretat, i té cura de la 
butxaca dels seus ocupants.

EDIFICI AMB SETzE 
HABITATGES D’ALT 
NIVELL A TARRAGONA
aquest edifici emblemàtic del 
centre de Tarragona va ser 
durant els anys vint la cèle-
bre Fonda del Centro. anys 

més tard, s’hi va instal·lar el 
casino de la ciutat i ha estat 
la seu del banco Español de 
Crédito. actualment alber-
ga setze habitatges de luxe, 
únics per les seves presta- 
cions i acabats. 

El client requeria una 
solució de control d’acord 
amb aquests habitatges 
singulars que integrés la 
gestió (il·luminació, clima, 
persianes i escenes) des del 
mateix habitatge o des de 
qualsevol punt a través 
d’internet, tot això amb 
interfícies intuïtives per 
a l’usuari com polsadors 
multifunció o tauletes.

Schneider Electric va 
dotar l’edifici d’un sistema 
que combina controls de cli-
ma dels habitatges, estació 
meteorològica i control de 
persianes per aconseguir 
la màxima eficiència ener-
gètica i el màxim confort. 
amb això, es va aconseguir 
la millora de la qualificació 
energètica de C a b segons 
la norma UNE-EN 15232.

HABITATGE DE LUXE  
A PARÍS AMB MéS  
DE 100 ELEMENTS KNX
lawrence Galle, el cone-
gut arquitecte, ha equipat 
aquest luxós habitatge del 
Districte 16 de París amb la 
base de l’edifici intel·ligent. 
Per a Galle, intel·ligència 
significa crear “ambients 
que aportin benestar”. El 
client buscava aconseguir 
el màxim confort i la mi-
llor eficàcia, amb una es-
tètica excel·lent, així com 
una solució flexible i adap-
table als canvis. Confort i 
automatització no han d’es-
tar renyits amb usabilitat i 
ergonomia.
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Controlar la 
llar a distància 
proporciona 
calma, 
tranquil·litat  
i confort

Els dispositius 
del sistema 
kNX ajuden 
a millorar la 
qualificació 
energètica 
dels edificis, 
per exemple, 
en aquests 
habitatges 
de luxe a 
Tarragona.  
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la solució aportada per 
Schneider Electric és fàcil i 
intuïtiva, amb una estètica 
en consonància amb el 
disseny dels habitatges. 
Els únics elements visibles 
són els polsadors i la 
pantalla que controlen  
la instal·lació, dotada de 
més de 100 equips.

GRATACEL TURNING  
TORSO, A MALMö, SUèCIA
El Turning Torso s’ha con-
vertit en el punt de refe-
rència de la ciutat sueca 
de Malmö. aquest gratacel  
de 190 metres, amb 54 
plantes i 150 habitatges és  
l’edifici residencial més alt 

d’Europa, amb una estruc-
tura que gira 90º basada en 
una escultura de l’arquitecte 
Santiago Calatrava. Schnei-
der Electric hi va aportar la 
solució completa amb flexi-
bilitat en la connectivitat de 
veu i dades de la instal·lació 
elèctrica. n
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Schneider 
Electric aporta 
solucions per 
a diferents 
sectors de 
mercat en més 
de 100 països

El polsador (en la imatge) i la 
pantalla tàctil són els únics 
elements visibles del sistema de 
control d’edificis instal·lat en aquest 
habitatge de luxe del Districte 16 
de París.

El gratacel residencial 
Turning Torso de Malmö 
(Suècia) és un edifici 
singular que incorpora 
els últims avenços en 
domòtica.

Schneider Electric // Com a especialista global en gestió 
de l’energia i automatització amb operacions a més de 100 
països, Schneider Electric ofereix solucions integrals per a 
diferents segments de mercat, i ocupa posicions de lideratge 
en gestió d’edificis residencials i no residencials, indústria 
i fabricants de maquinària, companyies elèctriques, infra-
estructures i centres de processament de dades i xarxes. 
Centrats a fer de l’energia un recurs més segur, fiable, efici-
ent, productiu i verd, els 170.000 treballadors del grup van 
aconseguir un volum de negoci de 25.000 milions d’euros el 
2014, mitjançant un compromís actiu d’ajudar les persones i 
les organitzacions a maximitzar l’ús de la seva energia
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En l’àmbit de les d’activi-
tats, es tractava principal-
ment de supòsits d’emissió 
de certificats tècnics pre-
sumptament falsos que, 
per exemple a Catalunya, 
estaria previst, segons 
els casos, com a infracció 
molt greu o greu en la llei 
20/2009, del 4 de desembre, 
de prevenció i control ambi-
ental de les activitats, o bé 
en l’ordenança municipal 
corresponent.

SANCIONS EN LA LLEI
la sanció en la llei 20/2009 
per infracció greu prevista 

productes, o bé considerats 
infracció greu si el contin-
gut del certificat tècnic no 
s’ajustava a la realitat dels 
fets, d’acord amb l’article 
31.2, lletra i, de la llei de 
l’Estat 21/1992, de 16 de ju-
liol, d’indústria.

la sanció en la llei ca-
talana 9/2014 per infracció 
molt greu pot ser de multa 
des de 100.001 a 1.000.000 
euros, mentre que la infrac-
ció greu a la llei de l’Estat 
21/1992 pot ser de multa 
des de 3.005,07 a 90.151,82  
euros.

a l’article 80 (activitats de 
l’annex i.1) pot ser de mul-
ta des de 20.001 a 200.000 
euros i per infracció molt 
greu prevista a l’article 82 
(activitats dels annexos i.2, 
ii, iii i iV) pot ser de multa 
des de 50.001 a 150.000 eu-
ros, mentre que, per exem-
ple, la sanció en l’Ordenan-
ça municipal d’activitats i 
d’intervenció integral de 
l’administració ambiental 
de barcelona per infracció 
molt greu prevista a l’arti-
cle 108.1, lletra e, pot ser 
de multa des de 6.010,12 a 
90.151,82 euros.

ÀMBIT DE LA 
SEGURETAT INDUSTRIAL
En l’àmbit de la seguretat 
industrial, eren casos d’ex-
pedició de certificats tècnics 
falsos previstos com a in-
fracció molt greu, d’acord 
ara amb l’article 26.4, lletra 
b, de la llei catalana 9/2014, 
del 31 de juliol, de la segu-
retat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i els 

ENGINYERS BCN defensa 
els col·legiats en expedients 
sancionadors incoats  
per les administracions

Moltes 
sancions estan 
relacionades  
amb certificats 
tècnics 
presumptament 
falsos 

L’execució  
de les obres 
sense llicència 
és tipificada 
per la llei 
catalana com  
a infracció lleu

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ha de-
fensat en els darrers anys col·legiats que, en la tramitació d’un expedient sancionador, 
estaven sent considerats, per part d’una administració, responsables d’una infracció 
administrativa sectorial com a conseqüència de l’exercici professional.

JORDI BARRIL l Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi



ÀMBIT D’OBRES
En l’àmbit d’obres, els ca-
sos se centraven en l’exe-
cució de les obres sense lli-
cència o amb inobservança 
de les clàusules d’aquesta 
que sovint és tipificada com 
a infracció lleu i per la qual 
pot ser sancionada, entre 
altres, la persona direc-
tora tècnica de l’execució 
d’aquelles obres, com per 
exemple en l’article 221.3 
en concordança amb l’arti-
cle 215, lletra h, de la llei 
d’urbanisme de Catalunya 
(Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost).

la sanció lleu en la llei 
d’urbanisme de Catalunya 
per infracció lleu pot ser 
d’una multa de fins a 3.000 
euros.

En aquests expedients 
sancionadors, ENGiNYErS 
bCN ha aconseguit a vega-
des l’arxiu de l’expedient 
sancionador ja sigui per 
acreditar que el col·legiat no 
havia comès cap infracció, 
ja sigui per prescripció de 
la infracció, mentre que, en 
d’altres, quan s’havia efec-
tivament comès la infrac-
ció, s’ha aconseguit que 
l’administració imposés el 
mínim de la sanció prevista 
a la llei. n

El Col·legi 
recomana als 
col·legiats 
prevenció i 
diligència 
en l’exercici 
professional
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Vistos els precedents, ENGiNYErS bCN recomana:

1) DILIGèNCIA
Cal que l’enginyer actuï amb la diligència degu-
da d’un bon professional i realitzi una revisió  
com- pleta i minuciosa de l’activitat, les instal-
lacions i les obres, de forma que faci constar en el 
certificat aquells extrems que hagi verificat per si 
mateix i no per tercers, atès que la responsabilitat és 
exclusivament del tècnic que signa el certificat final 
corresponent.

2) PREVENCIó
Correspon a l’enginyer certificar que l’activitat, 
les instal·lacions o les obres compleixen els re-
quisits reglamentaris en el moment que expedeix  
el certificat tècnic, però en cap cas la normativa 
vigent li atribueix una activitat de policia o limi-
tació sobre les actuacions futures del titular, amb 
posterioritat a l’expedició del certificat, ni que 
l’enginyer emissor del certificat hagi de vetllar 
per la diligència del titular en custodiar tota la 
documentació acreditativa que l’activitat, instal-
lació o obra compleixen la normativa aplicable.

No obstant això, s’han constatat casos en què 
l’activitat, la instal·lació o l’obra havia estat objecte 
d’actuacions posteriors per part dels titulars o ter-
cers, en el període comprès entre l’emissió del cer-
tificat tècnic final i la inspecció de l’administració.

l’inspector es trobava amb una realitat dife-
rent de la certificada per l’enginyer en una data 
en concret i l’enginyer es trobava sotmès a la 
prova diabòlica d’haver d’acreditar un fet aliè al 
seu coneixement.

En aquest sentit, ENGiNYErS bCN recomana 
que quan l’enginyer emeti un certificat tècnic fi-
nal, valori la conveniència de fer un reportatge fo-
togràfic de l’estat de l’activitat, les instal·lacions o 
l’obra, en el qual consti la data i hora, per tal de 
preconstituir una prova i poder, així, acreditar la 
realitat que va certificar.

així mateix, es recomana fer signar al titular 
una acta de recepció de la documentació tècnica 
lliurada, amb advertiment que té el deure de tenir 
aquesta documentació a disposició de les adminis-
tracions competents. n

Recomanacions del Col·legi
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En l’àmbit de la seguretat industrial, la Direc-
ció General d’Energia, Mines i Seguretat in-
dustrial (DGEMSi) ha creat, en col·laboració 
amb els col·legis professionals de l’àmbit 
industrial (Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics industrials de Catalunya i Col·legi 
Oficial d’Enginyers industrials de Cata-
lunya, COEiC), un seguit de taules amb la  
finalitat de tenir un marc de referència per 
a les branques de la seguretat industrial  
que tinguin una incidència més gran i  
en què siguin representats els diferents 
agents implicats. 

Pel que fa a les instal·lacions de gas i 
reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
edificis (riTE), l’abril del 2013 va tenir lloc 
la primera presa de contacte entre els dife-
rents agents que intervenien en el sector. 
arran d’aquesta trobada, es va constituir la 
Taula.

la Secretaria de la Taula és rotativa entre 
els col·legis i durant l’any 2015 recau sobre 
el COEiC.

OBJECTIUS I FUNCIONS
Els principals objectius de la Taula són els 
següents:

—  Crear grups tècnics reduïts per treballar 
temes específics.

—  Proposar possibles revisions dels proce-
diments administratius que afecten les 
instal·lacions i els agents.

—  Detectar necessitats de formació dels 
agents i promoure-les.

—  Detectar necessitats d’actuacions de difu-
sió i informació, i promoure-les.

—  Obtenir indicadors d’incidents i acci-
dents d’aquests tipus d’instal·lacions.

—  analitzar el sector des de l’òptica de no-
ves amenaces i oportunitats.

Durant l’any 2014 la Taula es va reunir en 
quatre ocasions.

les normatives principals objecte 
de debat en la Taula són el reial decret 
919/2006, el reial decret 238/2013 (versió 
consolidada) i, aquests darrers mesos, la 
llei 9/2014. 

a través d’aquesta Taula i també de la 
resta en què el Col·legi participa es poden 
vehicular qüestions relacionades amb l’apli-
cació del reglament.

ACCIONS FUTURES 
a hores d’ara la Direcció General  
d’Energia, Mines i Seguretat industrial 
(DGEMSi) ha informat que treballa en la 
preparació de diversos decrets que de-
senvolupin l’aplicació de la llei 9/2014, 
entre els quals n’hi ha un que aglutinarà 
totes les instruccions i ordres dels dife-
rents àmbits normatius per tal de regu-
lar l’aplicació dels diversos reglaments 
industrials a Catalunya. 

És previst d’aprovar aquest decret a final 
d’any. n

Taula Consultiva d’Instal·lacions  
a Gas i RITE, TC-IG
DAVID JIMéNEz  l  Cap de Serveis Tècnics d’ENGiNYErS bCN 

La Taula constitueix 
el marc ideal per 
formular consultes 
sobre seguretat 
industrial i debatre 
aspectes i problemes 
d’interpretació  
de la normativa
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El degà del Col·legi, Miquel 
Darnés, i el president del 
Clúster de Seguretat con-
tra incendis de Catalunya 
(ClUSiC), Pau Gavarró, van 
signar el conveni de col-
laboració entre ambdues 
entitats per desenvolupar 
actuacions conjuntes en te-
mes d’interès per als profes-
sionals de la seguretat contra 
incendis, com ara la innova-
ció, la internacionalització, la 
formació i l’organització de 
jornades, entre més aspectes.

aquest conveni permetrà 
establir posicions institucio-
nals conjuntes en qüestions 
d’interès per a ambdues parts.

Miquel 
Darnés, degà 
del Col·legi, i 
Pau Gavarró, 
president 
del Clúster 
de Seguretat 
contra 
Incendis  
de Catalunya.

Joan B. 
Casas, degà 
del Col·legi 
d’Economistes 
de Catalunya, 
i Miquel 
Darnés, degà 
del Col·legi.

Conveni de col·laboració entre el CLUSIC i  
el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona

Conveni amb el Col·legi d’Economistes  
de Catalunya

així mateix, promourà 
l’intercanvi d’estudis i in-
formació tècnica en aquest 
camp i impulsarà l’elabo-
ració d’anàlisis i informes 
conjunts de la normativa del 
sector. En aquest sentit, un 
grup format per membres 

designats per ENGiNYErS 
bCN participarà en els 
grups de treball del ClUSiC 
per elaborar documentació 
tècnica, organitzar jorna-
des, etc. També compartiran 
informes elaborats per ca-
dascuna de les entitats. n

Un altre conveni de col-
laboració que ha signat el 
Col·legi recentment ha es-
tat amb el Col·legi d’Econo-
mistes de Catalunya. amb 
aquest conveni, signat pel 
degà del Col·legi d’Engi-
nyers Graduats i Enginyers 
Tècnics industrials de bar-
celona, Miquel Darnés, i el 
degà del Col·legi d’Ecnomis-
tes de Catalunya, Joan b. Ca-
sas, els col·legiats obtindran 
un descompte del 15% en els 
cursos i jornades que orga-
nitza l’aula d’Economia del 
Col·legi, i seran prèviament 
informats sobre totes les ac-
tivitats (cursos, seminaris, 
etc.) que organitzi el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 

així mateix, ambdues 
entitats col·laboraran en 
l’organització d’activitats de 
formació que puguin ser d’in-
terès per als col·lectius que 

representen, promocionaran 
les accions que desenvolupin 
conjuntament i altres notí-
cies relatives a cada un dels 
col·legis. n

CONVENIS
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Taller de solucions comunicatives

El president de la Generalitat vol ser més enginyer

Com n’és, d’important, la comunicació, 
que no és quelcom que s’ensenyi avui dia 
a les escoles i a les universitats. les dones 
enginyeres hem de lluitar dia rere dia per 
aprendre a tenir recursos a la butxaca i po-
der-los utilitzar quan ens trobem en situa-
cions laborals difícils, que poden arribar a 
ser hostils.

l’Estrella Montolío ens ha tornat a 
acompanyar en el marc del projecte Fun-
cionem Junts amb un taller en què es van 
treballar, d’una manera molt dinàmica i 

pràctica, estratègies d’argumentació que 
ben segur ens seran útils en el nostre dia 
a dia laboral.

LA IMPORTÀNCIA 
DE FER NETWORKING  
l’ambient creat durant el taller va ser molt 
distès, i es va fer reflexió sobre la falta de 
temps que tenim avui dia tant dins com a 
fora de la feina, i sobre la importància de 
donar-nos a conèixer entre la resta de do-
nes enginyeres i compartir experiències 
i coneixements. “a vegades cometem l’er-
ror d’intentar treballar més i millor, per 
comptes de dedicar unes quantes hores del 
nostre temps a fer networking amb altres 
dones”. n

El 8 de març, amb motiu de la celebració 
del Dia internacional de les Dones, l’equip 
de Funcionem Junts vam assistir al Palau 
de la Generalitat, convidats pel president 
artur Mas. aquest fet demostra que EN-
GiNYErS bCN es dóna a conèixer com un 
projecte conjunt d’enginyers i enginyeres 
per la conciliació i que és present en els fò-
rums de debat i en els actes que es fan amb 
aquest objectiu. 

aprofitant aquesta diada, sota el lema “Tu 
mous fitxa. Catalunya per l’equitat de gènere”, 
la Generalitat de Catalunya, les diputacions i 
les principals entitats locals de Catalunya han 
impulsat una campanya per promoure la re-
flexió i la revisió individual de cada ciutadà en 
tots els àmbits de la vida al voltant del concepte 
d’equitat de gènere. l’acte va reunir dones de 
diferents àmbits de la societat catalana, que 
vam participar en una celebració molt respec-
tuosa, conscients que era una trobada per aga-
far empenta i continuar treballant. 

Per no perpetuar la desigualtat cal que 
moguem fitxa. En primer lloc, les dones hem 
d’aprendre que no som imprescindibles, ni 
tan estupendes que podem arribar a tot ar-
reu. En segon, tot i que valorem la família 
i les seves diferents modalitats actuals com 
quelcom necessari per a les nostres vides, cal 
que moguem fitxa redistribuint les tasques 
de la feina no remunerada que suposa el nu-
cli familiar: la cura de la llar, dels menors, 
dels malalts i de les persones grans. 

“HE DE SER MéS ENGINYER” 
al final vam voler agrair al president la seva 
feina, i em vaig permetre donar-li un consell 
en nom de les enginyeres: “President, li vull 
recomanar que sigui més dona” —jo em re-
feria, és clar, a la nostra persistència. i ell 
em va contestar: “Penso que incorporo molt 
les actituds de la dona... Potser el que he de 
ser és més enginyer”. Una “floreta” que vol 
dir molt a favor dels enginyers. n

El 26 de febrer el Col·legi va organitzar 
el “Taller de solucions comunicatives en 
l’àmbit professional per a enginyeres”, 
impartit per Estrella Montolío, cate-
dràtica de la Universitat de Barcelona.

M. CINTA PASTOR  l  Vicedegana del Col·legi 
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La teva assegurança de salut

des de 36,64 € al mes *

espaimútua aniversaris espaimútua negocis espaimútua estudi espaimútua salut
* Prima mitjana any 2015 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fi lls 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.

I ara, 1 f ill GRATIS durant 12 mesos !

Sóc en Marcel Gorgori. I sóc més coses.

Si algú a casa es refreda, sóc metge de capçalera.
Si es fan mal jugant o fent esport, sóc traumatòleg.
Si els més petits de casa han de millorar en matemàtiques,
també els puc ajudar.

I no sóc metge ni professor.

Sóc de la Mútua General de Catalunya.
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Jornada sobre mercats energètics 
El 5 de març el Grup de Gestors Energètics (GGE) va organitzar, amb el suport d’ENGI-
NYERS BCN i de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), la jornada tècnica “Mercats energè-
tics. Perspectives per al 2015”, que va inaugurar el conseller d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Felip Puig.

En el discurs inaugural, el conseller Puig va 
remarcar la importància de fer una anàlisi de 
preus i mercats energètics en un territori ener-
gèticament dependent com el nostre perquè “ens 
trobem en un moment de transició de les políti-
ques energètiques i es preveuen molts canvis”. 
“Cal revisar el nostre pla d’energia en un entorn 
que ha canviat respecte a les planificacions de fa 
quatre anys” i aplicar “una política energètica 
més moderna, decidida”, va concloure.

UNA “DAVALLADA HISTòRICA”
El catedràtic de recursos Energètics de la Uni-
versitat de barcelona, Mariano Marzo, va exposar 
les principals causes del descens brusc del preu 
del petroli el 2014. “Hem assistit a la fi d’un su-
percicle, després d’un període de preus alts que 
ha durat set anys.” Com a factors principals 

d’aquesta “davallada històrica”, Marzo va enume-
rar l’excés d’oferta, l’apreciació del dòlar dels EUa 
respecte de l’euro i el fet que l’OPEP fixava el preu 
amb un objectiu polític i no en funció de les lleis 
del mercat. També va argumentar que aquest ex-
cés d’oferta ve del fort increment de la producció 
que ha comportat el petroli de fracking dels EUa. 
D’aquesta manera, com a conseqüència de la cai-
guda forta del preu del cru “es fa fora del mercat 
els productors menys eficients”. Com a previsió, 
Marzo va augurar que durant el primer semestre 
de 2015 “assistirem a un ajust entre el subminis-
trament i la demanda, que creixerà gràcies als 
baixos preus, disminuiran els estocs i entrarem 
en una dinàmica de recuperació de preus”.

Després es va fer una taula rodona per deba-
tre sobre la situació i les perspectives dels mer-
cats i els sectors energètics. n



 

PREGUNTES FREQÜENTS
SERVEI D’ORIENTACIÓ TÈCNICA

aquest canvi implica que l’enginyer, que ha 
d’estar present en totes les fases del projec-
te (visites prèvies, disseny de la instal·lació/
activitat, direcció d’obra i certificat final), ha 
de donar tot un seguit d’informació, instruc-
cions i directrius (plànols, esquemes, etc.) 
sense que estigui enllestida la documentació 
final a entregar a l’administració o al client.

Segons el condicionat de la pòlissa d’asse-
gurança de la responsabilitat civil col·lectiva 
subscrita pel Col·legi, en cas de sinistre, només 
tenen cobertura aquells treballs que disposin 
del corresponent control col·legial amb una 
data anterior al fet que aquest es produeixi.

aquest canvi de tramitació va fer pale-
sa la necessitat d’harmonitzar aquest nou 
model de tramitació administrativa amb el 
condicionat de la pòlissa d’arC per protegir 
el col·legiat com a assegurat.  

Per aquesta raó es va crear la notificació 
de la intervenció professional (NiP). 

aquest servei és un formulari dinàmic 
accessible a través de signatura digital a la 
plataforma Tecnovisat 4.0 que permet que el 
col·legiat notifiqui al Col·legi l’inici de la seva 
intervenció professional en aquells casos en 
què les legalitzacions fetes a l’administració 
es fan mitjançant el model de declaració res-
ponsable o comunicació prèvia del titular. 

El procediment que han de seguir aquells 
col·legiats que estiguin adherits a la pòlissa 
de responsabilitat civil professional que té 
subscrita el Col·legi és:

—  Un cop formalitzat l’encàrrec professio-
nal amb el client, el col·legiat ha de comu-
nicar al Col·legi l’inici de la intervenció 
professional a través de Tecnovisat i el 
formulari dinàmic creat per a tal efecte.

—  aquesta notificació cobreix les reclama- 
cions que es puguin produir respecte a 
l’actuació del col·legiat fins que es redacti 
el projecte o document tècnic correspo-
nent. aquest servei no té cost. 

—  Finalitzada la redacció del projecte o 
documentació tècnica, el col·legiat n’ha 
d’efectuar el preceptiu control col·legial 
d’acord amb el condicionat de la pòlissa 
d’arC del Col·legi, que té el cost corres-
ponent a la documentació controlada. 

—  En cas que la intervenció professional del 
col·legiat finalitzi abans de l’emissió del 
projecte o documentació tècnica correspo-
nent per designació d’un nou tècnic, per 
renúncia a l’encàrrec professional, etc., el 
col·legiat ha de fer una nova notificació 
de la data i del motiu de la finalització de 
l’encàrrec. aquesta notificació tampoc no 
té cost.

la NiP és un document instrumental per 
a la cobertura de l’arCP mentre s’efectu-
en les actuacions professionals, però no 
substitueix l’obligació de control col·legial 
del projecte o documentació tècnica ni del 
certificat final, que s’han d’efectuar perquè 
aquesta sigui plenament vàlida amb vista 
als efectes de la cobertura. n

Com em protegeix la notificació 
d’intervenció professional?

arran de l’entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del 12 de de-
sembre, relativa als serveis en el mercat interior, coneguda amb el nom 
de Directiva de serveis, els tipus de tramitació feta a l’administració 
de les diferents autoritzacions per alta d’activitats o instal·lacions in-
dustrials han anat variant des d’un model basat en règim de llicència, 
abans de l’execució de la instal·lació o implantació de l’activitat, fins a 
un model ex post, en què es fa la comunicació a l’administració un cop 
executada la instal·lació o implantada l’activitat.  

Trobareu les consultes més freqüents que rep el Servei d’Orientació Tècnica d’ENGINYERS BCN a www.enginyersbcn.cat
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La ventilació per impuls en aparcaments
la necessitat de disposar de 
sistemes de ventilació en els 
aparcaments, com les que 
aporta Sodeca, ve marcada 
per la necessitat de cobrir 
tres objectius:
—  Disposar d’un sistema de 

ventilació per salubritat.
—  Disposar d’un sistema de 

ventilació en cas d’incendi.
—  Desclassificar els aparca-

ments com a zones amb 
el risc d’explosió.
Com a alternativa als sis-

temes de ventilació tradicio-
nals, s’han establert durant 
els últims anys els sistemes 
de ventilació horitzontal, 
també coneguts com a sis-
temes de ventilació per im-
puls o per inducció.

aquesta tècnica es basa 
a reproduir els sistemes de 
ventilació longitudinal apli-
cats als túnels, creant un 
front d’aire amb suficient 
velocitat per provocar l’es-
combratge de l’àrea a venti-
lar des d’un dels punts pels 
quals es realitza l’entrada 
d’aire fins als punts de sor-
tida d’aire i fum. Es realit-
za l’escombratge de l’espai 
entre aquests punts mitjan-
çant la instal·lació de venti-
ladors encarregats d’anar 
desplaçant la massa d’aire / 

fum, mitjançant el fenomen 
d’inducció.

En basar-se els sistemes 
de ventilació per impulsos 
en la impulsió d’una petita 
quantitat d’aire a elevada 
velocitat que indueix una 
gran quantitat d’aire a bai-
xa velocitat, es produeix un 
efecte d’homogeneïtzació de 
l’aire, fet que redueix nota-
blement la concentració de 
contaminants en la massa 
d’aire, amb la qual cosa es 
controla que tingui valors 
inferiors als nivells màxims 
permesos. 

així mateix, i quant al 
control de fums en cas d’in-
cendi, els sistemes de venti-
lació per impuls permeten 
dissenyar sistemes segons 
els tres objectius de disseny:
—  Evacuar el fum durant 

i després de l’incendi 
(smoke clearance).

—  Facilitar la intervenció 
dels serveis d’extinció 
(fire fighting).

—  Facilitar l’evacuació segu-
ra dels ocupants (means of 
scape).
a més d’aquests benefi-

cis, aquests sistemes pre-
senten els següents benefi-
cis addicionals.
—  instal·lació més ràpida 

i senzilla, així com me-
nors interferències amb 
altres instal·lacions.

—  Menor ocupació sota forjat.
—  Major visibilitat de l’apar- 

cament.
—  Menor consum del siste-

ma de ventilació.
Tot això és el que ha pro-

vocat que aquests sistemes 
s’hagin imposat com a alter-
nativa als sistemes de ven-
tilació tradicionals mitjan-
çant xarxes de conductes en 
els aparcaments, i que a dia 
d’avui es trobin àmpliament 
instal·lats a tot el món. n

Estratègia de disseny. A la dreta, corba d’incendi  
d’un vehicle.
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Bicicletes sostenibles
Urbikes City, SL
Dissenyar un sistema de transport compartit sostenible en tots els aspectes: aquest és 
l’objectiu d’Urbikes City, la jove i experimentada empresa de Rubí que lluita per aconse-
guir ciutats netes que es belluguin a pedals... amb l’ajut d’un petit motor elèctric. 

En una espaiosa nau del 
costerut polígon Cova So-
lera de rubí comparteixen 
sostre dues societats germa-
nes: Urbikes City, Sl, dedi-
cada al disseny i implemen-
tació de sistemes de bicicleta 
compartida, i Modular bPS, 
Sl, productora d’aparca-
ments per a bicicletes. les 
oficines, construïdes amb 
fusta i film de plàstic, són 
acabades d’estrenar, i són de 
disseny i execució propis. al 
bell mig d’aquesta mostra 
de DiY (sigles en anglès de 
Fes-ho tu) avançat, entre un 
grapat d’ordinadors connec-

tats en xarxa, una estufa de 
llenya irradia confortables 
i sostenibles calories: és di-
fícil trobar una mostra més 
equilibrada de modernitat i 
tradició.

Edu Sentís, dissenya-
dor, lliurepensador i ideòleg 
principal de la companyia, va 
crear, el 2003, EDSE inven-
tiva, llavor de les societats 
actuals, per desenvolupar 
i produir l’aparcabicicletes 
Cactus, premiat a la fira 
internacional d’invents i 
noves patents Galàctica. 
El plantejament d’aquest ru-
binenc enamorat de les dues 

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

A Urbikes 
City, SL, estan 
convençuts 
que en el 
futur la 
mobilitat a les 
ciutats serà 
intel·ligent, 
elèctrica i en 
bicicleta.
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rodes és inspirador i poc ha-
bitual en el món de l’empre-
sa: “Estic convençut que hi 
ha un punt d’equilibri entre 
el valor econòmic i el valor 
social. aquí és on resideix la 
nostra felicitat, i així actu-
em”. i amb aquesta premissa 
coordina una empresa que 
inverteix tant com pot en 
r+D, exporta gran part de la 
producció a l’estranger i tre-
balla amb proveïdors locals. 
“a Urbikes tothom forma 
part i viu el projecte”, expli-
ca Sentís. “i organitzativa-
ment tenim una cosa clara: 
tot i funcionar dins el siste-
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ma capitalista, no creem va-
lors financers; creem valors 
socials mitjançant el nostre 
producte.”

LA BICICLETA INDUSTRIAL
El 2004 va començar la ges-
tació del que a Urbikes deno-
minen bicicleta industrial, 
concebuda com un element 
de mobiliari urbà: resistent 
a la intempèrie i al vanda-
lisme, amb geometria adap-
tada al gran públic, i disse- 
nyada per reduir al mínim 
les visites al taller. Dotada 
de pneumàtics massissats 
antipunxada, transmissió 
per eix rei, canvi de tres ve-
locitats integrat en la boixa 
posterior i frenada per con-
trapedal, la primera creació 
sobre rodes de l’empresa ru-
binenca va rebre un Delta 
de Plata el 2009. Un vehicle 
amb multitud de virtuts... 
i al qual els seus creadors 
reconeixen un defecte: el so-
brepès. 28 quilos garantien 
robustesa, però eren exces-
sius per a l’usuari estàn-
dard. les primeres Urbikes 
van posar-se al servei dels 
ciutadans de Granollers i 
Vic, sense gaire èxit.

Per solucionar els pro-
blemes de la primera versió, 
a rubí desenvolupen una 
segona Urbikes, més lleuge-
ra, amb bastidor d’alumini, 
equipada amb un petit mo-
tor elèctric i una tablet que 
prepara la nova bicicleta 
compartida per a la immi-
nent arribada de la mobi- 
litat intel·ligent: l’ancoratge 
es converteix en un sim-
ple punt de fixació ex-
terior, mentre des de la  
bici l’ordinador controla el re-
corregut, període d’utilització, 
i informa a l’usuari dels 

Les Urbikes 
són bicicletes 
robustes que 
requereixen poc 
manteniment, 
amb rodes 
massisses que 
no es punxen 
perquè no tenen 
cambra d’aire. 

L’empresa 
aposta per 
solucions 
innovadores i 
exporta gran 
part dels seus 
productes a 
l’estranger
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punts d’ancoratge lliures 
més propers. El sistema de 
bicicleta compartida dis-
senyat a rubí va ser selec-
cionat en un concurs inter-
nacional a Copenhaguen el 
2013. “Guanyar el concurs 
suposava fabricar 1.800 bi-
cicletes i 2.700 ancoratges”, 
explica Sentís. “Com que no 
vam trobar inversors deci-
dits a apostar pel projecte, 
vam transferir la tecnologia 
a una empresa danesa, que 
finalment va encarregar la 
producció a alemanya, su-
pervisada i assessorada pel 
nostre departament tècnic.”

l’agost passat el siste-
ma va posar-se en marxa, 
i 1.800 Urbikes de segona 
generació ja campen per la 

capital danesa. Però gua- 
nyar un concurs internacio-
nal d’una capital europea no 
garanteix una pluja de pro-
jectes, i davant la impossibi-
litat d’encarregar-se de la fa-
bricació del sistema, però ja 
amb la inversió en desenvo-
lupar-lo realitzada, Urbikes 
es va trobar amb una estruc-
tura sobredimensionada i 
sense projectes en cartera. 

Després d’un 2013 durís-
sim en què es va realitzar 
una campanya de crowdfun-
ding per superar una situa-
ció crítica, Urbikes ha reduït 
les dimensions, ha concen-
trat l’activitat en una sola 
seu i mira el futur amb opti-
misme apuntant a projectes 
més petits, lliurats claus en 
mà: ciutats petites, hotels, 
empreses de lloguer... En 
l’actualitat estan ultimant el 
sistema de bicicleta compar-
tida de rubí, i treballen en 
un projecte de mobilitat in-
terna per als treballadors de 
l’ajuntament de Sant Cugat.

EL FUTUR éS ELèCTRIC
Edu Sentís té molt clar el ve-
hicle que marcarà el futur de 
la mobilitat urbana: “Cal que 



42

Fitxa de l’empresa
Urbikes City, Sl

Activitat: empresa 
dedicada al disseny, 
desenvolupament, 
producció i instal·lació 
de sistemes de mobilitat 
compartida.

Any de fundació: 2003

Treballadors: 5
 
Avinguda Can Sucarrats, 87 
Polígon industrial Cova Solera 
08191 Rubí (Barcelona) 
Tel. 93 699 96 70 
www.urbikes.com
urbikes@urbikes.com
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EMPRESA

la gent se’n conscienciï, però 
la bicicleta elèctrica s’acabarà 
imposant, és tan sols qüestió 
de temps”. a Urbikes pensen 
que molts dels sistemes ac-
tuals de bicicleta pública tan 
sols són un èxit des del punt 
de vista de l’usuari, perquè 
en conjunt són poc sosteni-
bles. Els recursos invertits 
en reparar les bicicletes i la 
despesa energètica per dis-
tribuir-les pels aparcaments 
penalitzen el balanç global. 
Urbikes proposa una solució 
integral que engloba mecàni-
ca, ecologia i economia, i això 
ho fa possible la bicicleta elèc-
trica, les prestacions de la 
qual permeten justificar, per 
part de l’empresa explotado-
ra, un increment de la quota 
de lloguer. “això redueix el 
període d’amortització i fa 
la inversió més atractiva”, 
puntualitza Sentís. i afegeix, 
amb visió de futur: “a més, 
la introducció d’una tauleta 
en la bicicleta obre la porta 
a vies de negoci alternatives: 
informació a temps real dels 
indrets i serveis pròxims a la 
ruta, geopublicitat, etc.” n

La Urbikes del futur

Des de 2010 roda per amsterdam el prototip de la que 
a Urbikes creuen que serà la bicicleta compartida del 
futur. Es diu Urbikes Trapper i és compacta, robus-
ta, còmoda, i du les bateries integrades en l’interior 
del bastidor. El projecte ha estat desenvolupat conjun-
tament amb luud Schimmelpennink, autèntic guru 
dels sistemes de transport compartits i col·laborador 
incondicional d’Urbikes. la Trapper encara és en pe-
ríode de proves, però a rubí esperen que l’empresa 
agafi l’empenta suficient per a convertir-la en alguna 
cosa més que un prototip. n

Edu Sentís és 
el principal 
ideòleg 
d’Urbikes 
City, SL, 
especialitzada 
en el disseny 
de bicicletes 
industrials 
cncebudes per 
a ús públic.

Invertir 
esforços per 
industrialitzar 
la Trapper, 
un model 
innovador 
de bicicleta 
elèctrica, és un 
dels objectius 
d’aquesta 
empresa de 
Rubí. 
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INDÚSTRIA.CAT

Paviment captador de CO2

Construir la lluita contra 
l’escalfament global
Els additius captadors de diòxid de carboni (CO2) prota-
gonitzen el llançament al mercat de productes que de-
fensen la lluita contra l’escalfament global produït pels 
gasos d’efecte d’hivernacle. Mosaics Planas, empresa amb 
80 anys de trajectòria en la fabricació de paviment i mobi-
liari urbà, ha introduït en el seu catàleg la sèrie KlimCO2, 
que empra el geoplanas, un nanomaterial cimentant que 
capta el CO2 ambiental i el transforma en carbonat de cal-
ci (CaCo3). Un metre quadrat del paviment enriquit amb 
aquest additiu pot fixar fins a 5.000 metres cúbics de CO2.  
El geoplanas s’obté processant un residu industrial, 
substitueix parcialment el ciment en morters i formigons 
i n’incrementa les propietats mecàniques i la durabilitat. 
Una mostra més de la sensibilització de la indústria pel 
medi ambient, una tendència que obre noves vies de ne-
goci relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic. n

Text: David roman / Fotografies: arxiu Mosaics Planas 
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Per saber-ne més…
l   www.mosaicsplanas.com: lloc web de 

Mosaics Planas, fabricant de paviment de 
terratzo i mobiliari urbà establert a Santa 
Coloma de Farners, productor del geopla-
nas i de la sèrie de paviment i mobiliari 
urbà KlimCO2, additivats amb captadors 
de CO2. 

l   www.geosilex.com: lloc web de Geosilex, 
primer fabricant i pioner en la producció 
d’additius captadors de CO2. Inclou una 
informació extensa i exhaustiva sobre 
l’origen, l’obtenció, els avantatges i les 
aplicacions dels additius captadors de CO2. 
També hi trobem informació de molts te-
mes relacionats amb l’escalfament global.  

+

 Mosaics Planas ha fet intervencions 
a Santa Cristina d’Aro, la plaça del 
Mercat de Sant Feliu de Guíxols i el 
poliesportiu de Cerdanyola.
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Autodiagnosi financera 
per a les pimes
BERTA ROIG l @BertaRoig

A final de 2014, la Generalitat, a través d’ACCIÓ i la Pi-
mec, va desenvolupar el programa Autodiagnosi Finan-
cera, una eina en línia que permet a les pimes analitzar el 
seu estat financer i alhora comparar la seva situació amb 
la d’altres empreses del mateix sector.  

El programa és un manera 
senzilla i sense cost, molt 
útil en el context econòmic 
actual, que permet l’auto- 
avaluació financera d’aque-
lles petites i mitjanes em-
preses que habitualment 
no tenen recursos per ge-
nerar aquest tipus d’infor-
mació. 

ANÀLISI OBJECTIVA
DELS COMPTES
a través del portal d’auto-
diagnosi Financera, aques-
tes empreses poden obtenir 
informació sobre la seva 
posició en comparació de 
les darreres dades disponi-
bles per a altres empreses 
del seu sector i d’una di-
mensió semblant, i això en 
relació amb tres variables: 
la rendibilitat, la producti-
vitat i la solvència. 

aquesta comparació es 
fa a través de les dades i in-
terpretació de l’Observatori 
de la Pimec, la patronal de 
la petita i mitjana empresa 
amb qui el Govern cata-
là ha col·laborat a través 
d’aCCiÓ per crear aquesta 

eina. aquest observatori 
analitza anualment l’estat 
de més de 80.000 compa-
nyies catalanes.

Per fer l’anàlisi cal tenir 
a mà els comptes anuals 
segons el model normal o 
abreujat del registre Mer-
cantil, perquè els camps 
del formulari, que es pot 
emplenar en menys de 
deu minuts, s’identifiquen 
amb un codi numèric que 
apareix en aquest model. 
a partir d’aquí s’obté una 
comparació amb empreses 
d’un perfil similar i que es 
mouen en el mateix sector 
econòmic, que es determi-
na en el formulari a través 
del codi corresponent de 
la Classificació Nacional 
d’activitats Econòmiques 
(CNaE). a banda de les da-
des financeres, el formu-
lari que han d’omplir les 
empreses que accedeixen 
a aquesta eina també de-
mana informació sobre el 
nombre de treballadors i  
el percentatge d’exporta- 
cions sobre la facturació de 
l’any anterior. 

UN PAS MéS ENLLÀ
Deixant a part aquesta 
diagnosi preliminar, les  
pimes que vulguin poden 
fer un pas més enllà, perquè 
també es posa al seu abast 
el programa Diagnosi i 
acompanyament Financers,  
creat per la Generalitat en 
col·laboració amb diferents 
associacions empresarials. 
aquest programa ultrapas-
sa l’àmbit purament quanti-
tatiu i fa una avaluació del 
potencial i de les mancances 
financeres de cada empresa, 
i a partir d’aquí ofereix un 
conjunt de possibles actua-
cions de millora. 

l’objectiu és millorar 
la gestió financera de les  
empreses i ajudar-les a man-
tenir les fonts de finança-
ment o trobar-ne de noves, 
especialment entre aquelles 
que fugen del tradicional 
finançament bancari, en-
cara avui molt tancat a la 
petita i mitjana empresa. 
Durant l’any 2014 es van 
fer més de 550 diagnosis 
de pimes catalanes, que 
van permetre mobilitzar  
finançament per valor de 
9,2 milions d’euros. 

Tal com indica el nom, el 
programa Diagnosi i acom-
panyament Financers cons-
ta de dues fases. En la pri-
mera, un consultor expert 
en finançament analitza, en 
una sessió de treball de tres 
hores, la situació econòmica 
i financera de la companyia i 

MANAGEMENT PER A ENGINYERSMANAGEMENT PER A ENGINYERS MANAGEMENT PER A ENGINYERS
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Les pimes aproven en solvència  

Segons les dades de l’Observatori de la Pimec per al període 
2008-2012, la solvència a llarg termini de les petites i mi-
tjanes empreses catalanes va ser bona i fins i tot amb una 
lleugera tendència a l’alça. Per a l’any 2012 la cobertura de 
les pimes, és a dir, la capacitat de fer front a les seves obli-
gacions de pagament convertint actius en líquid, i on un 
valor inferior a 1 indica una situació de fallida tècnica, es  
va situar en l’1,83. Per categories, les microempreses (aque-
lles que no ultrapassen els nou treballadors i una facturació 
de dos milions d’euros) eren les que oferien més garanties de 
cobertura (el 2,02), seguides de les petites (fins a 49 ocupats 
i deu milions d’euros de facturació), amb una ràtio de l’1,89. 
les empreses mitjanes (fins a 249 treballadors i 50 milions 
d’euros de vendes) es van quedar en l’1,67.

Pel que fa a la rendibilitat financera, es va produir una 
caiguda generalitzada fins al 0,4%, 1,8 punts menys que 
l’exercici anterior, i encara més lluny de la dada del 2007 
(10,5%) abans de l’inici de la crisi econòmica. la rendibilitat 
econòmica, mesurada a partir del resultat abans d’impostos 
i de les despeses financeres sobre l’actiu, també va baixar 
fins al mínim històric del 2%, una pèrdua que s’explica per 
l’evolució del marge (benefici sobre vendes), que va passar 
del 3,1% del 2011 al 2,4% del 2012. 

Finalment, la productivitat per treballador segons la di-
mensió de l’empresa es va situar en els 55.720 euros en les 
pimes, sensiblement inferior a la dada mitjana aportada per 
les grans companyies, on aquesta productivitat es va situar 
en els 84.204 euros. n

fa una diagnosi per a propo-
sar millores. a partir d’aquí 
s’obre la segons fase, la de 
l’acompanyament en la cerca 
de finançament. aquí la pime 
assisteix a una sessió de cinc 
hores d’assessorament perso-
nalitzat. En aquesta segona 
fase el consultor ajuda a po-
sar en pràctica les mesures 
de millora proposades en la 
fase anterior amb accions 
com l’acompanyament d’en-
titats financeres, l’externa-
lització d’un departament de 
l’empresa o el seguiment i la 
selecció d’eines de control de 
la tresoreria. 

El programa es desen-
volupa a través d’associaci-
ons i entitats homologades 
per la Generalitat. En l’ac-
tualitat hi col·laboren les 
patronals Foment del Tre-
ball, Pimec, Cecot, aEball 
i el Centre Metal·lúrgic de  
Sabadell. n

és un instrument  
en línia àgil i  
ràpid d’utilitzar  
que en pocs minuts 
permet analitzar  
i comparar l’estat 
financer.

Vegeu: accio.gencat.cat/
autodiagnosifinancera



ESTIGUES AL DIA

FRX4 és un equip de supervivència per 
als que vulgueu estar informats i con-
nectats allà on aneu. 

Amb aquest aparell polivalent no us 
quedareu sense bateria al mòbil, podreu 
escoltar la ràdio i tindreu una llanterna 
a mà. 

Pot funcionar gràcies a la bateria 
de liti recarregable, el panell solar, la 
maneta per generar potència o amb 
unes piles alcalines: quatre maneres 

diferents d’obtenir l’energia faci sol o 
estigui núvol.

A més de permetre tenir el disposi-
tiu mòbil carregat, una llum de LED amb 
dimmer i una d’emergència, i la ràdio 
de fàcil navegació, aquest és un equip 
a prova d’esquitxades per a quan plou 
o neva. Sembla, doncs, un complement 
ideal per a viatgers i aventurers. El tro-
bareu disponible a la pàgina web soul-
racorp.com. n
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

El projecte WDB (Wood Design Barcelona) 
és una empresa catalana de producció de 
mobles que, sense renunciar al bon dis-
seny, respecta el medi ambient. 

WDB va néixer el 2012 amb la idea de 
proposar maneres noves de comercialitzar 
amb una línia innovadora en el disseny 
que els diferenciï de la resta del mercat, i  
també d’oferir productes originals i funcio-
nals a un preu raonable.

Els mobles presenten un sistema sim-
ple de muntatge que permet evitar la utilit-

zació d’adhesius o cargols. Les peces de la 
col·lecció estan creades mitjançant encai-
xos amb la finalitat d’evitar costos inneces-
saris, tant d’instal·lació com de fabricació. 
Tot està pensat per no degradar el nostre 
entorn i causar l’impacte més petit possi-
ble en el medi ambient. Per això s’hi utilitza 
fusta procedent de muntanyes gestionades 
de manera sostenible amb el certificat de 
productes forestals certificats (PFEC). 

Les diferents col·leccions de peces 
estan inspirades en monuments d’arreu 

del món i en objectes de disseny singular, 
disponibles en colors i acabats diferents. 

Però això no s’acaba aquí. WDB 
(wooddesignbcn.com) també fa d’editora 
de mobiliari per a tots els creatius de qual-
sevol àmbit que vulguin col·laborar realit-
zant les seves idees. n

“Per què m’han d’importar les nanotecnologies?” o “Com ens 
poden canviar la vida en el futur?” són algunes de les moltes 
preguntes a què el web nanopinion.eu dóna resposta. 

El projecte d’investigació NanOpinion posa a l’abast dels 
més joves informació sobre les innovacions en enginyeria a 
petita escala que aviat entraran en la nostra vida. Des de la 
medicina fins a la cosmètica, l’alimentació, les telecomuni-
cacions o el medi ambient. Descobriran que s’aplica en gran 
part dels sectors i que en el mercat hi ha molts productes que 
utilitzen nanomaterials, com ara els mitjons inodors, que con-

tenen nanopartícules 
de plata, útils pels seus 
efectes antibacterians i 
que eviten que els peus 
facin olor. En aquest es-
pai també coneixeran 
en quins projectes s’in-
vestiga actualment per 
a millorar el futur. n

A Barcelona es troba un espai únic a Europa dedicat exclusi-
vament a la robòtica educativa i personal. El projecte neix amb 
l’esperit de fomentar les vocacions tecnològiques fent servir 
com a eina la robòtica.

Gràcies a l’equip de RO-BOTICA i amb la motivació i l’afany 
de millora de la comunitat de docents i investigadors, des 
d’aquest espai s’han pogut equipar més de 
1.500 escoles i realitzar diversos projec-
tes europeus de primer nivell.

Si voleu veure, experimentar, 
assessorar-vos i emocionar-vos amb 
les propostes de LEGO, Arduino, 
VEX i els robots Coreans 
d’última generació, aneu a 
l’espai RO-BOTICA que dis-
posa d’una botiga situada al 
carrer Balmes, 350. 
O també podeu accedir 
a la seva pàgina web 
ro-botica.com n

PROJECTE WDB | Mobles sostenibles

NANOPINION | Divulgació
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PROgressar:
Financem
fins al 100%
dels teus projectes
professionals.
Vols progressar? Nosaltres t’ajudem a fer-ho. Financem fins al
100% dels teus projectes professionals amb unes condicions
exclusives, un tipus d’interès preferent i unes comissions
reduïdes.

Si ets membre del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona i vols promoure la teva feina, protegir els teus
interessos o els teus valors professionals, amb Banc Sabadell ho
pots fer. Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un banc que
treballa en PRO dels professionals.

Al cap i a la fi, som el banc de les millors empreses.
O el que és el mateix, el banc dels millors professionals: el teu.

Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu
col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

Sabadell
Professional

  

El banc de les millors empreses. I el teu.

AHEEEHAPEIALCIENCGDGFPLAIPAHEEEHA
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ENKOMMFFKEHIDDJDKJOIFOGHHAOAFDILP
HMHGOAFLPIOOHHOFGEAPJHEKICCJBADFC
MJCNLCFJNAOOOODPMBIDIBLBMOIONKFIJ
MFFNFFEHLPIDMBACFDDIMIOIAHFHAEMOG
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’




