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EN PORTADA:
La depuradora de Montmeló és una de les 489 depuradores que hi ha a Catalunya. Es tracta d’infraestructures 
molt necessàries per assolir una bona gestió i aprofitament de l’aigua.
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P nen les energies renovables 
en aquests darrers temps 
a causa d’una praxi gover-
namental, al nostre enten-
dre, equivocada. Per tant, 
si som conseqüents, tenim 
l’obligació d’intentar con-
trarestar unes actuacions 
que generen inseguretat 
jurídica i econòmica.  

Un altre acte del qual ens 
sentim molt orgullosos és 
el del Dia dels Col·legiats, 
que es farà el 29 de juny a la 
seu col·legial, cosa que per-
met utilitzar la nostra mag-
nífica terrassa per fer-hi el 
refrigeri. En aquest dia tan 
emotiu es lliuren les insíg-
nies als companys i compa-
nyes que fa 25 i 50 anys que 
són col·legiats. És un premi 
merescut a la fidelitat, a la 
lleialtat. i no solament a la 
institució, sinó també a la 
professió i, finalment, al 
país. No ens cansarem de 
repetir que una professió 
forta necessita un col·legi 
fort perquè la representi 
dignament respecte a l’ad-
ministració, els ocupadors 
i la societat en general. El 
compromís dels nostres col-
legues, demostrat durant 
cinc i deu lustres, respecti-
vament, ha contribuït a fer 
que com a Col·legi formem 
part del sistema de qualitat 

Arriba un altre juny

OBSERVATORI

de la professió d’enginyer; 
que participem activament 
en la millora contínua dels 
professionals; que tinguem 
un paper determinant en 
l’eix universitats-col·legi-
empreses, i que puguem 
crear riquesa econòmica, 
cosa que sovint s’oblida.

I per acabar, una nove-
tat conjuntural que hem 
volgut que sigui així per 
commemorar els dos anys 
de mandat com a Junta: el 
Theknos del mes de juny 
presentarà un nou disseny 
que s’ha treballat durant 
mesos en el Consell Editori-
al, sota l’encertada direcció 
de Sàpiens Publicacions. 
Fidels al nostre objectiu 
de fer un col·legi proactiu, 
un col·legi del futur, estem 
convençuts que el canvi 
d’imatge contribuirà a re-
forçar la idea de moderni-
tat que volem que transme-
ti ENgiNYERS BCN i que 
de mica a mica anem acon-
seguint entre tots. Que tin-
gueu un bon juny! n

dega@ebcn.cat   
@miqueldarnes

miquel Darnés i Cirera | Degà

Permeteu-nos que un vers 
una mica canviat dels Se-
gadors ens serveix per po-
sar títol a aquest escrit. El 
mes de juny sempre arriba 
al Col·legi curull de pro-
postes i esdeveniments que 
cal repassar. Per cert, tam-
bé va ser pel juny, concre-
tament el dia 21 de fa dos 
anys, que l’actual Junta de 
govern va prendre posses-
sió del càrrec. Bé doncs, 
enguany, com a novetat des 
de la seva primera celebra-
ció el 1997, la Diada de la 
Professió, l’acte social més 
rellevant del Col·legi, se ce-
lebrarà el 19 de juny i no 
entre novembre i desembre 
com s’anava fent. Pensem 
que els mesos d’hivern cos-
ta més de sortir de casa i 
d’aquesta manera volem 
propiciar una participació 
més gran en l’esdeveni-
ment, que es farà al Petit 
Palau de la música Catala-
na. També aprofitem l’avi-
nentesa per informar-vos 
que en aquesta edició hem 
incorporat un nou premi, 
el de l’eficiència energèti-
ca, que atorga la Comissió 
d’Energia i que respon a la 
voluntat del Col·legi de si-
tuar-se com una entitat de-
fensora del medi ambient i 
de la sostenibilitat. Tots sa-
bem les dificultats que te-
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20 El present i el futur  
de l’aigua a Catalunya

L’aigua és un recurs natural imprescindible que cal 
preservar i gestionar. Gestors i experts del sector, reunits 
en el I Congrés de l’Aigua a Catalunya que es va celebrar 
a Barcelona, van debatre els reptes i les oportunitats 
de futur que caldrà afrontar, fent èmfasi en les mesures 
adreçades a economitzar i racionalitzar la utilització de 
l’aigua i a garantir el bon estat dels sistemes hídrics.

ENTREVISTA

16 Joan Gallart 
Cap del Servei de  
Prevenció dels Bombers

Joan Gallart exerceix el càrrec de cap del Servei de 
Prevenció dels Bombers. La seva formació com a enginyer 
i la tasca diària en primera línia de foc li permeten tenir 
una visió exhaustiva i realista de l’estat i l’eficàcia dels 
procediments a tenir en compte. Gallart parla dels nivells 
de seguretat i prevenció que cal assolir, i posa l’accent  
en el fet que “la norma és l’eina, però no l’objectiu”.
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La pregunta del mes

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

amb una clara majoria de vots, guanya el sí.

74 % SÍ

NO 

Creus que l’aigua de xarxa que reps és de bona 
qualitat?

Opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENQUESTA DEL WEB

TOTAL DE VOTS: 46

26 %

26 i 27 de maig de 2015 

Curs CE3X avançat. 1a edició 2015
L’objectiu d’aquest curs de dues sessions de 4 hores és 
aprofundir en el coneixement de l’eina CE3X i resoldre aquells 
dubtes que hagin sorgit als tècnics que es troben realitzant 
certificats i ja coneixen el seu funcionament bàsic.  
De 17 a 21 h al Tecnoespai.

2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17  
i 18 de juny 
Curs de Solidworks Simulation
Aquesta potent i completa gamma d’eines de disseny 
permet analitzar l’estructura, el moviment i la multifísica de 
les peces i assemblatges, o explorar la dinàmica de fluids i 
el flux de calor al voltant i a través del disseny. SolidWorks 
Simulation forma part del paquet de solucions de SolidWorks 
per al desenvolupament de productes, entre les quals 
s’inclouen eines de disseny, simulació, disseny sostenible, 
comunicacions tècniques i gestió de dades. El curs serà 
impartit per un tècnic de l’empresa AraWorks. De 16 a 19 h 
al Tecnoespai.

8 i 9 de juny 

Casos pràctics en certificació energètica 
d’edificis existents. 1a edició 2015
L’objectiu d’aquest curs és aprofundir en el coneixement de 
les eines de certificació energètica i en la seva tramitació a 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN). De 17 a 21 h al Tecnoespai 
i a l’aula de la 3a planta del Col·legi.

11, 16, 18, 25 i 30 de juny 

Disseny avançat d’instal·lacions elèctriques  
de baixa tensió
Els assistents a aquest curs rebran la formació suficient 
per poder desenvolupar estudis i projectes d’instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió. De 17 a 21 h al Tecnoespai.

29 i 30 de juny i 6, 7, 8 i 9 de juliol 

Modelatge BIM d’Instal·lacions amb Autodesk 
Revit Mep 2015
Autodesk Revit MEP és la solució BIM per a la generació 
d’instal·lacions d’aire condicionat, electricitat i fontaneria 
d’un edifici. Un conjunt d’eines pensades per al disseny i 
anàlisi de les instal·lacions. Revit destaca per la seva facilitat 
d’ús i la robustesa dels seus models, permetent integrar 
gran quantitat d’informació en un mateix model i posseeix 
característiques CAD avançades com el treball concurrent, 
el modelatge paramètric o la connexió amb eines de càlcul i 
dimensionat. Curs de 30 hores lectives, horari de 16 a 21 h 
al Tecnoespai.

26 %

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

74 %

MAIG

JUNY

INFORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
Notícies d’interès sectorial

32
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“al gener el nombre d’hipo-
teques constituïdes sobre 
habitatges és de 20.913, 
un 20% més que al gener 
del 2014. L’import mitjà és 
de 105.792 euros, amb un 
augment anual del 4,3%. 
El valor de les hipoteques 
constituïdes en habitatges, 
el capital prestat, assoleix 
els 2.212,4 milions, amb un 
augment anual del 25,2%. 
El 94% de les hipoteques 
constituïdes al gener uti-
litza un tipus d’interès va- 
riable, davant el 6% de tipus 
fix. L’Euribor és el tipus de 
referència més utilitzat a la 
constitució d’hipoteques a 
interès variable, en concret 
en el 89,4% dels nous con-
tractes. El tipus d’interès 
mitjà, a l’inici, per a les hi-
poteques constituïdes sobre 
habitatges és del 3,29%,  
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

És moment de comprar pis?
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un 20,6% inferior al regis- 
trat el gener de 2014.” aquest 
és el resum de la nota oficial 
que l’institut Nacional d’Es-
tadística (iNE) feia pública el 
10 d’abril sobre la marxa de 
les hipoteques al gener del 
2015. És una bona síntesi 
de la situació que viu el mer-
cat de l’habitatge, a la qual 
es pot afegir que Catalunya 
apareix entre les tres prime-
res comunitats en cada una 
d’aquestes tres classifica- 
cions: amb més creixement, 
per nombre d’hipoteques 
constituïdes i per volum to-
tal. Per tant, el mercat im-
mobiliari dels particulars 
es comença a moure i Cata-
lunya és al capdavant. El 
d’oficines i el de grans opera- 
cions, dominat per la inver-
sió estrangera, fa ja alguns 
mesos que està a l’alça.

D’aquí ve la pregunta que 
moltes persones es fan: és 
moment de comprar el pis? 
La resposta sembla afirma-
tiva, sempre en funció de la 
ubicació. Hi ha dues dades a 
tenir en compte que mostren 
que s’ha tocat fons: la firma 
d’hipoteques el 2014 va pu-
jar per primera vegada en 
vuit anys i el preu de l’ha-
bitatge en l’últim trimestre 
de 2014 va pujar un 0,5% 
per primera vegada des del 
2008. Estem parlant de mit-
janes, és clar. Els lloguers 
s’han estabilitzat en moltes 
zones. Per a immaculada 
amat, gerent d’una immo-
biliària amb més de 65 anys 
de trajectòria, hi ha tres fets 
clau. “Durant l’any passat es 
van estabilitzat preus, i co-
mencen a pujar en algunes 
zones de Barcelona i dels vol-
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2015: punt de trobada per 
debatre la gestió de l’aigua
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L’any 2015 serveix per com-
memorar els quinze anys 
de l’agència Catalana de 
l’aigua. En aquest període 
s’han assolit grans objec-
tius, com l’increment en 
un 30% de la garantia en el 
subministrament d’aigua a 
les conques internes, el do-
blament del nombre de de-
puradores en servei i l’es-
tabliment i la consolidació 
de polítiques destinades a 
protegir i preservar el bon 
estat del medi hídric. S’ha 
fet molta feina, a pesar de 
grans obstacles, com ara les 
sequeres hidrològiques que 
hem viscut i les dificultats 
econòmiques que han con-
dicionat les nostres activi-
tats els últims quatre anys. 

Sobre aquest darrer as-
pecte podem dir que anem 
acabant la travessa del de-
sert, hem fet possible l’estabi-
lització de la nostra situació 
financera i anem recuperant 
la capacitat inversora. ara, 
ens trobem en l’inici d’un 
camí nou en què hem de 
saber planificar amb racio-
nalitat d’acord amb les pos-
sibilitats del pressupost. No 
podem permetre’ns tornar 
a repetir el passat. 

aquest balanç necessari 
entre la planificació soste-
nible i l’equilibri econòmic 
es conjumina en el nou Pla 
de gestió, que estableix els 
objectius i les mesures en 
els àmbits de l’abastament, 

el sanejament i el bon estat 
del medi per als sis anys vi-
nents. El Pla ha aprofitat el 
coneixement adquirit fins 
avui i proposa actuacions 
i mesures d’acord amb les 
nostres possibilitats i amb 
les necessitats del país. 

El Pla de gestió vigent 
(2009-2015) va permetre 
incrementar la disponibi-
litat d’aigua a la zona més 
poblada de Catalunya, la 
que està ben interconnec-
tada amb xarxes supramuni-
cipals. ara el nostre focus 
es concentra en municipis 
més aïllats, on, amb actua-
cions petites i concretes, es 
poden resoldre els proble-
mes de garantia d’aigua. 

El mateix passa en 
l’àmbit del sanejament. 
Tot i que actualment hi ha 
489 depuradores que sa-
negen les aigües residuals 
del 96% de la població, en-
cara queda pendent resol-
dre la depuració d’aigües 
de municipis petits. 

Un bon escenari per de-
batre i analitzar possibles 
mesures ha estat el i Con-
grés de l’aigua a Catalu-
nya. El 2015 és, per tant, 
un punt de trobada entre 
el passat, el present i el fu-
tur de la gestió de l’aigua 
al nostre país i marca el 
camí per anar plegats en 
la mateixa direcció i ga-
rantir un bon servei per a 
la ciutadania. n 

Jordi Agustí i Vergés
Director de l’agència  
Catalana de l’aigua

tants. Hi ha més demanda, 
sobretot en els trams inferi-
ors a 350.000 euros i supe-
riors a 600.000. i hi ha més 
facilitats per obtenir crèdit.” 
i afegeix una dada curiosa: 
“Les agències immobiliàries 
creixen de nou com bolets”. 

EL fACTOR DIfERENCIAL
La disposició de la banca a 
donar crèdits és el factor 
diferencial. i en això les en-
titats han canviat radical-
ment. amb els tipus d’interès 
molt baixos en el deute, el 
marge per guanyar diners 
sense risc (manllevar del 
BCE i comprar deute, una 
cosa que ha fet amb profusió 
aquests últims anys) pràc-
ticament ha desaparegut i, 
per tant, es planteja tornar 
al negoci tradicional, i l’hi-
potecari és sempre un bon 
mercat. Per això ja apareix 
publicitat, i hi ha un simu-
lacre de “guerra” entre enti-
tats per aconseguir clients. 
“Torna la demanda solvent”, 
va dir fa uns quants dies a  
ESaDE la directora per a Es-
panya i Portugal del BBVa. 
És un símptoma clar de bona 
predisposició que les xifres 
creixents de crèdits en hi-
poteques i en pimes semblen 
avalar. En resum, sembla que 
no és mal moment per com-
prar l’habitatge. El següent 
pas és com fer-ho. Un conse-
ller del Banc Sabadell deia fa 
poc que era difícil d’entendre 
per què la gent menysprea-
va les hipoteques a tipus fix. 
Però aquest és un altre tema 
al qual tornarem. n

Les dades 
mostren que 
el mercat 
immobiliari  
ha tocat fons 
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Comencen les obres del nou Club EBCN

Durant el mes de maig 
s’inicien les obres de remo-
delació de l’antiga cafete-
ria del Col·legi per conver-
tir-la en el nou Club EBCN, 
un espai polivalent i ex- 
clusiu per als col·legiats 
en el qual podran fer acti-
vitats professionals i so- 
cials o, simplement, fer un 
descans. És previst que les 
obres durin fins a l’estiu.

El Club tindrà tres àrees di-
ferenciades: 
1.  Àrea de documentació: 

un espai tranquil pensat 
per a l’estudi i la lectura. 
Hi haurà a la disposició 
dels col·legiats els diaris 
principals d’informació 

general, revistes especia-
litzades, etc. 

2.  Àrea de treball: espai de-
dicat a activitats laborals, 
individuals o en grup, 
per exemple reunions 
de treball. Hi haurà a la 
disposició dels col·legiats 
ordinadors i tauletes de 
consulta.

3.  Cafeteria: àrea per esmor-
zar i/o dinar amb un servei 
de càtering. S’hi instal·laran 
màquines expenedores de 
begudes (cafè, te, aigua, 
etc.) i menjar (snacks). amb 
reserva prèvia s’hi podrà di-
nar mitjançant  el servei de 
càtering contractat.

a més, el Club EBCN per-
metrà programar altres ac-

tivitats com conferències, 
tallers o fòrums. Es tracta 
d’un espai que, per la seva 
versatilitat,  permetrà fer-
hi activitats paral·leles a les 
tres zones. n

El Club EBCN 
serà un espai 
polivalent per 
fer activitats 
professionals  
i socials  
a disposició  
dels col·legiats

Plànol de les zones del Club.  
Amb l’obra es vol ampliar en 21 m2 
addicionals l’espai de la cafeteria. 
Abans era de 69 m2  i després de la 
reforma serà de 90 m2 en total.



Aprovats per unanimitat els comptes del 2014 

La Junta General Ordinà-
ria, reunida el 16 d’abril a 
la sala d’actes del Col·legi, 
va aprovar per unanimi-
tat els estats financers i la 
gestió de la Junta de Go-
vern duta a terme durant 
l’any anterior.

Laia Liébana, vocal del Col-
legi, va obrir la sessió ex-
plicant les millores acon-
seguides i la tasca feta per 
les comissions. Tot seguit, 
va intervenir Jordi artiga, 
secretari del Col·legi, que va 
exposar amb profunditat els 
projectes de l’àrea tècnica i 

jurídica, i m. Cinta Pastor, 
vicedegana, va dedicar la 
seva intervenció a parlar de 
la gestió de l’equip humà 
del Col·legi. El degà, miquel 
Darnés, va tancar la presen-
tació amb un discurs sobre 
la feina feta per l’Àrea de 
Comunicació, l’elaboració i 

la realització del Pla estratè-
gic i les relacions instituci-
onals, entre més projectes.

En la segona part de la 
Junta general Ordinària, 
Ricard Nogués, tresorer 
de la Junta, va exposar el  
resultat econòmic de l’any 
anterior. n

D’esquerra  
a dreta, Laia 
Liébana, vocal 
de la Junta de 
Govern, M. Cinta 
Pastor,  
vicedegana, 
Miquel Darnés, 
degà, i Jordi 
Artiga, secretari.
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Èxit de participació en la primera 
jornada de portes obertes per Sant Jordi

El dia 23 d’abril, coincidint amb la cele-
bració de la Diada de Sant Jordi, prop d’un 
centenar de col·legiats i acompanyants van 
aprofitar la jornada de portes obertes per 

conèixer la seu del Col·legi. Els visitants 
van rebre, com a record, una rosa, una il-
lustració de l’edifici del Col·legi i la nova 
samarreta corporativa. n

El degà del 
Col·legi 
Miquel Darnés 
rep a un grup 
de col·legiats 
al seu 
despatx. 

fotos dels 
col·legiats 
al final de la 
visita a la seu 
del Col·legi.
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INFORMA-TE’N A
www.infoenergiaendesa.com

El primer servei d’informació i assessorament energètic amb què podràs  
controlar d’una manera eficient, racional i personalitzada el teu consum energètic.

CANVIA LA TEVA MANERA DE VEURE L’ENERGIA  
I COMENÇA A ESTALVIAR EN LA TEVA FACTURA

CONEIX PERSONALITZA COMPARA ESTALVIA

ENDESA PRESENTA

Theknos_195x125_S&S_Endesa_INFOENERGIA_MP_A_CAT.indd   1 09/04/15   17:19

Ja s’ha començat a pu-
blicar el butlletí digital  
mensual amb els avantatges 
i descomptes que ofereixen  
als col·legiats  i precol-
legiats les empreses i enti-
tats amb les quals el Col·legi 
manté convenis.

Es tracta d’interessants 
descomptes i avantatges 
d’empreses de diferents sec-
tors, com formació, hotele-
ria, automoció, oci, esport, 
assegurances, etc. n

Newsletter 
avantatges

Consulteu aquests beneficis 
al web d’ENgiNYERS BCN:  
www.enginyersbcn.cat/
descomptes
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19 de juny del 2015 

El Col·legi prepara la 16a Diada de la Professió

ENGINYERS BCN al nou 
campus Diagonal-Besòs

Jornada 
d’homenatges 
en el Dia dels 
Col·legiats

El 19 de juny és la data esco-
llida per celebrar la 16a edició 
de la Diada de la Professió, 
que tindrà lloc al Petit Palau 
de la música Catalana a les 
19.30 h. 

Durant l’acte es lliuraran 
els Premis ENgiNYERS BCN 
- Enginyeria i Societat, que 
inclouen tres categories: pre-
mi al millor Projecte de Final 
de grau, premi a la l’Empresa 

L’any que ve serà l’últim que 
l’actual recinte de l’Escola 
industrial del carrer Urgell 
de Barcelona aculli l’EUETiB. 
Per al curs 2016-2017 està 
previst que uns 3.000 alum-
nes es traslladin al campus 
universitari Diagonal-Besòs 
que està en construcció al 
costat del Fòrum. 

El Col·legi, que té una ofici-
na en l’actual ubicació de l’Es-
cola, aposta fermament per, 

Un any més, ENgiNYERS 
BCN vol retre homenatge a 
tots aquells col·legiats que 
enguany celebren els 25 i 
els 50 anys de vinculació 
al Col·legi; un lligam pro-
fessional, però també afec-
tiu, que dóna vida i valor al 
Col·legi i anima les genera-
cions futures a formar part 
d’aquest “equip”. 

Els col·legiats homenat-
jats rebran una insígnia 
d’or pels 50 anys de col-
legiació i una insígnia d’ar-
gent els que compleixen el 
quart de segle. n

innovadora (atorgat per la Co-
missió de Qualitat i innovació) 
i premi a l’Eficiència Energè-
tica (atorgat per la Comissió 
d’Energia). així mateix, la 
Junta de govern proclamarà 

com a mínim, mantenir la 
mateixa presència en aquest 
nou campus de l’enginyeria 
amb un doble objectiu: conti-
nuar estant al costat dels es-
tudiants de grau, màsters i 
doctorats, acompanyant-los 
en el seu desenvolupament 
professional, i apropar-se a 
les empreses i institucions 
de recerca vinculades al món 
de l’enginyeria i, en especial, 
en l’àmbit energètic. n

el Col·legiat Distingit de l’any. 
L’actriu Sílvia Bel presentarà 
la cerimònia. La vetllada esta-
rà amenitzada per l’espectacle 
allegro de la compayia Cor de 
Teatre. n

Tots els col·legiats que ho desitgin podran passar a recollir 
les entrades a partir del 18 de maig a la recepció del Col·legi 
(de dl. a dj. de 9 a 21 h i dv. de 9 a 14 h). Les entrades també 
es poden sol·licitar per correu electrònic (ebcn@ebcn.cat).

El campus, liderat per la Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC), la generalitat de Catalunya i els ajuntaments de 
Barcelona i de Sant adrià del Besòs, respon a la voluntat de 
crear un nou pol d’innovació que esdevingui un referent in-
ternacional en tecnologies industrials, amb un nou model 
basat en el triangle docència, investigació i empresa.

Conferència, 9 de juny, al Col·legi: “Nou campus de l’en-
ginyeria Diagonal-Besòs: un nou impuls de la transferèn-
cia tecnològica”. Xavier gil, director de l’EUETiB i dele-
gat del rector de la UPC per al campus Diagonal-Besòs.  
www.enginyers.cat/visions-universitat

Data de l’acte: 29 de juny.
Lloc: sala d’actes de la seu 
col·legial (Consell de Cent, 
365. Barcelona).
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ENGINYERS BCN en el focus group  
“Dona, ciència i tecnologia”

La vicedegana del Col·legi, m. Cinta Pastor, 
i la col·legiada anna Pujol van assistir al 
focus group “Dona, ciència i tecnologia”, 
convocades per anna mercader, directora 
de l’Observatori Dona, Empresa i Econo-
mia, de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
En total, a la reunió de treball hi van assis-
tir onze dones, científiques o tecnòlogues, 
amb posicions professionals rellevants i 
càrrecs estratègics notables. 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Durant la reunió es va analitzar la situació 
de les dones en el món de la ciència i la tec-
nologia, tant en l’àmbit educatiu (per què 
hi ha tan poques noies que fan carreres 
científiques?) com en el món professional 
(per què les dones científiques tenen tantes 
dificultats per arribar als nivells alts?, com 
es pot evitar aquesta barrera?). 

m. Cinta Pastor i anna Pujol van apor-
tar, a partir de la seva experiència, sug-
geriments per millorar la societat basats 
en la participació igualitària de la dona. 

Posteriorment, aquests suggeriments van 
ser presentats per anna mercader en la 
compareixença a la Comissió d’igualtat 
d’Oportunitats. Un cop acabada la reunió, 
la presidenta del Parlament va acompa-
nyar les assistents a visitar el Parlament 
i a dinar.

Va ser una jornada molt profitosa que 
va servir per fer arribar als polítics la ne-
cessitat dels canvis que han d’introduir en 
les lleis per avançar amb peu ferm en la 
igualtat d’oportunitats entre gèneres. n

Durant el seu mandat, la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, 
ha tingut molt d’interès a trobar eines útils per equilibrar els papers femení i mas-
culí en tots els sectors i parts de la vida. En aquest sentit, el Parlament organitza 
el cicle “La desigualtat femenina segons els indicadors universals de gènere per al 
desenvolupament social”. El 23 de març l’equip de funcionem Junts va ser convidat 
a participar en la sessió “Dona, ciència i tecnologia”, integrada en aquest cicle.

Entre les 
assistents a 
la reunió de 
treball hi ha 
la vicedegana 
del Col·legi, 
M. Cinta 
Pastor (segona 
començant per 
l’esquerra), i 
la presidenta 
del Parlament, 
Núria de 
Gispert, al 
centre de la 
imatge.

                            

                                         Per a tots els col·legiats/des, assegurances d’Auto, Moto, Llar i 
Vida amb el 

                                 

                                           10 %  de  DESCOMPTE  durant tot l’any +  PROMOCIONS 
ESPECIALS 

                    
 

    Per col·legiats/des, cònjuges, fills/es i pares i mares  que hi convisquin amb el col·legiat/da. 
 

       Clica per conèixer oferta o contacta amb nosaltres 
 

 93 489 06 77 – 902 444 707 – www.regal.es/enginyers - esther.perez@libertyseguros.es 
 
 

 

 



COMISSIONS

Comissió de Seguretat contra Incendis i Emergències

Des de l’inici, la diversitat de 
procedències professionals 
dels seus membres ha estat 
clau per fer de la COSCiE un 
lloc de trobada enriquidor 
on es comparteixen experi-
ències i s’amplien els punts 
de vista. gràcies a aquest 
fet, s’ha proposat un ampli 
ventall d’activitats, que fa 
d’aquesta una comissió molt 
activa dins i fora del Col·legi.

Promogut per la COSCiE, 
aquest any s’ha organitzat el 
Curs Bàsic de Prevenció i Se-
guretat en matèria d’incen-
dis. L’objectiu del curs és do-
nar una visió global i especí-
fica de tot el ventall de regla-
mentacions, normes, guies i 
instruccions tècniques, així 
com aprendre a interpretar 
qüestions específiques sobre 

la prevenció i la segu-
retat en cas d’incendi 
als edificis. 

MANUAL TèCNIC  
DE SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS
Un objectiu en què la 
COSCiE fa temps que 
treballa i que suposa 
un repte important és 
rellançar el manual tèc-
nic de seguretat contra 
incendis, actualitzar-lo 
i donar-li un aire més desti-
nat a les noves tecnologies. 
Per això s’ha creat un grup 
d’experts, gràcies a la dedi-
cació i els coneixements del 
qual aconseguirem de donar 
un valor afegit al manual, 
que creiem que serà de gran 
utilitat i per al qual esperem 

el finançament i suport d’em-
preses del sector.

D’altra banda, també cal 
destacar el paper d’aquesta 
comissió en la TiNSCi i, no 
menys important, el nos-
tre suport a la Comissió de 
Plans d’autoprotecció i Pro-
tecció Civil. 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

Òscar 
Rosique, 
president,  
i Antoni Abad, 
vicepresident.
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ACTIVITATS

El 25 d’abril la Comissió de Cultura i Esports va or-
ganitzar una sortida ludicocultural a Sitges per fer 
una visita guiada al Museu del Cau Ferrat i el Mu-
seu de Maricel. Ambdós museus han estat restau-
rats, condicionats i remodelats recentment, i el 22 
de desembre van ser inaugurats pel president de la 

Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i la ministra de 
Foment del Govern espanyol, Ana Pastor.

Al Museu del Cau Ferrat els més de 40 assistents 
van observar la col·lecció d’art de l’artista i escriptor 
Santiago Rusiñol, que l’ha convertit en el temple del 
modernisme, on destaquen les col·leccions de for-
ja, pintura, ceràmica, vidre, arqueologia, escultura 
i mobiliari. A continuació, al Museu de Maricel van 
veure les col·leccions d’escultura, pintura, mobiliari 
i arts dels períodes romànic, gòtic i del Renaixement 
i barroc.

Després d’aquestes visites van fer un passeig 
per Sitges i van dinar en un restaurant de Vilanova i 
Geltrú, on van degustar la típica xatonada. n

Visita als museus del Cau Ferrat i de Maricel, a Sitges

foto de família 
dels assistents 
a la visita.
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El disseny industrial  
aplicat en el negoci familiar
Albert Pérez,  
enginyer tècnic industrial mecànic i dissenyador d’interiors. Col·legiat

RETRAT PROFESSIONAL

“Quan vaig acabar el graduat 
escolar, vaig estudiar un mò-
dul de tècnic especialista en 
mecànica i electricitat de l’au-
tomòbil a l’Escola del Treball 
de Barcelona.” aquest va ser 
el seu primer pas cap a l’engi-
nyeria. En el primer curs, la 
seva tutora li va facilitar que 
entrés a treballar com a apre-
nent en una enginyeria d’ar-
quitectura. “així vaig entrar 
en contacte amb l’enginyeria”, 
afirma, i és que això el va fer 
llançar a estudiar Enginye-
ria Tècnica mecànica a l’Esco-
la Universitària d’Enginyers 
Tècnics de Barcelona. Després 
van venir un màster en infor-

màtica, un màster en gestió 
de Qualitat, un màster en 
Disseny 3D per allplan i un 
màster de Disseny i Decora-
ció, i fa dos anys, el grau en 
Enginyeria. “El meu caràcter 
ha fet que sempre volgués 
evolucionar i evitar encase-
llar-me”, explica l’albert. 

Després del servei militar, 
es va incorporar al Laboratori 
general d’assaig i investiga-
cions de la generalitat, una 
empresa dedicada a l’R+D on 
va treballar fent maquinària in-
dustrial i prototips, i on va viu-
re de prop el món del disseny 
industrial. Un dels projectes 
que més el van impressionar 
va ser el càlcul d’una vàlvula 
per a l’aplicació mèdica —per 
exemple en tetraplègics— 
que s’obria amb la pressió de 
la bufeta. Vuit anys més tard, 
va decidir de fer un canvi i va 
començar a treballar a TEam, 
una companyia de disseny 
i fabricació de passarel·les 
telescòpiques que va fer pos-

sible que participés en pro-
jectes d’aeroports, com el de 
Ben gurion (israel). aquesta 
intensa vida professional va 
fer que durant uns quants 
anys fos difícil compaginar 
la vida familiar amb la vida 
d’enginyer. 

Uns quants anys més 
tard va entrar a treballar 
a Roil, SL, una enginyeria 
d’instal·lacions petrolieres 
en què principalment es 
va dedicar a fer estacions 
de servei, instal·lacions pe-
trolieres per a l’aeroport 
de Barcelona i unes quan-
tes empreses de transport 
i estructures metàl·liques. 
Quan aquesta empresa va 
tancar, va decidir d’esta-
blir-se pel seu compte i va 
començar una nova etapa 
com a enginyer autònom 
fent certificacions contra in-
cendis i alguns projectes de 
llicència d’activitats, i com a 
dissenyador d’interiors i en 
3D en el negoci familiar. n

ANNA CARRIó l Text i foto

Una trajectòria en 3D
amant de l’enginyeria i la investigació, albert Pérez va decidir 
que no volia quedar-se atrapat en un àmbit professional. El seu 
caràcter emprenedor i inquiet l’ha dut a tastar l’enginyeria 
aplicada en l’arquitectura, la investigació en el sector dels 
aeroports i el món del petroli, i ara com a autònom el camp del 
disseny d’interiors i el disseny en 3D. n

“El meu caràcter 
ha fet que 
sempre volgués 
evolucionar 
i evitar 
encasellar-me” 
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De formació enginyer, 
Joan Gallart 
considera que el 
tècnic és la primera 
peça que aporta 
valor en matèria de 
prevenció d’incendis.



C
Creu que actualment la 
formació dels tècnics en 
temes com els incendis, les 
emergències o la segure-
tat aplicats en projectes és 
prou bona?
És millorable, com tot. Però 
en aquest cas no tant pel 
que fa al coneixement de la  
norma com al fet d’entendre 
les prestacions que s’han d’as-
solir en una activitat o edi-
ficació concreta. Nosaltres 
treballem segons la normati-
va, és a dir, segons legalitat, 
però en uns altres llocs es tre-
balla més per estàndards, és 
a dir, per a l’assoliment d’uns 
objectius. És important d’en-
tendre on vol anar a parar la 
normativa i quines presta- 
cions vol aconseguir.

I què és millor, guiar-se 
per la normativa o per  
estàndards?
Tot té avantatges i incon-
venients. allà on es mouen 

per estàndards no hi ha una 
cobertura tan “paternalis-
ta” de l’administració i, per 
tant, hi ha més assumpció 
de risc entre els professio-
nals tècnics i els usuaris fi-
nals. La normativa, evident-
ment, és més controlable.

En aquest sentit, quina 
és la importància de l’en-
ginyeria relacionada amb 
els incendis quant al va-
lor capital, el coneixement 
tècnic...?
La importància dels tècnics 
i dels arquitectes és cabdal. 
Des del disseny d’un edifici 
o el projecte d’una activitat. 
És la primera peça que ha 
d’aportar valor en l’àmbit 
de la prevenció. El tècnic 
projectista és el primer que 
aporta límits.

La seguretat que fixen nor-
matives com el Codi tècnic 
de l’edificació o el Regla-

ment de seguretat contra 
incendis per a activitats 
industrials és suficient i, 
sobretot, prou eficient?
Penso que són bones nor-
mes i bons reglaments.  
Diria que ens fixem un nivell 
de seguretat suficient. ara 
bé, aquestes normes actuals 
sovint presenten dificultats 
d’aplicació en situacions 
concretes que dificulten les 
resolucions de detall. En 
aquests casos, som a les 
mans del tècnic i de la seva 
interpretació, i aquí cal fer 
un balanç molt acurat entre 
el sobrecost o la manca de 
seguretat del projecte.

I si haguéssim d’identifi-
car cap punt feble concret, 
què em diria?
No hi ha un punt feble con-
cret més enllà del que li dic. 
En si mateixos, la problemà-
tica que presenten és la in-
terpretació que en fem. En 

Entre servei i servei de comandament com a bomber, Joan Gallart exerceix  
el càrrec de cap del Servei de Prevenció dels Bombers. La seva formació com  
a enginyer i la tasca diària en primera línia de foc li permeten tenir una visió 
exhaustiva i realista de l’estat i l’eficàcia dels procediments a tenir en compte. 
Per assolir uns nivells de seguretat i prevenció adequats s’ha de “fer un bon 
càlcul de riscos del que es té entre mans”, afirma, i “així es pot anar cap  
a sistemes més basats en estàndards que no pas en obligacions”.

Joan Gallart, cap del Servei de Prevenció dels Bombers de la Generalitat de Catalunya

JORDI GARRIGA l Text TOMáS DA SILVA l Fotografia 

“ “
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La norma és

però no l’objectiu
l’eina,
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ENTREVISTA

més la normativa de certi-
ficació dels productes nous.

Sovint la seguretat i pre-
venció en els projectes 
s’estableix més sobre la 
base del compliment de  
la normativa que no pas 
com a actuació a partir de 
les prestacions de segure-
tat.  Com ho veu, això?
Certament, pel que nosal-
tres veiem, hi ha molt camí 
per recórrer. De la necessi-
tat d’assolir una norma a la 
necessitat d’arribar a uns 
nivells de seguretat ade-
quats, hi ha tot un món.

I quina sensibilitat copsa 
entre els industrials, en 
aquest sentit?
Hi ha de tot. És una mica 
com en els accidents de 
trànsit. Qui n’ha patit  
de prop, té molta més sensi-

bilització. això és el mateix. 
Però també hi ha una altra 
visió, potser la més adequa-
da per a un enginyer, que és 
fer un bon càlcul de riscos 
del que tenen entre mans. 
Quan es treballa amb esque-
mes de comportament com 
aquest, es pot caminar cap 
a sistemes més basats en 
estàndards i en prestacions 
que no pas en sistemes ba-
sats en obligacions.

L’evolució de la normativa 
actual i el consegüent re-
partiment de les funcions 
entre agents, el protago-
nisme més gran del tècnic 
competent, la intervenció 
administrativa, prèvia i 
posterior, donen prou ga-
ranties quant a la segure-
tat i prevenció?
Segur que sí. El Projecte 
de llei de simplificació no 
busca sinó reduir la inter-
venció administrativa en 
activitats de poc risc, però 
garanteix que hi haurà un 
tècnic competent en matè-
ria de seguretat i preven-
ció. aquesta és la salva-
guarda que es manté. al 
final, el que no hem de fer 
és que aquesta cerca de la 
simplificació ultrapassi els 
límits de la seguretat i la 
prevenció. i compte: moltes 
activitats quedaran subjec-
tes a inspeccions posteri-
ors, i aquí les administra-

18 certa manera, volen ser una 
regulació amb tant de detall 
que quan t’escapes del que 
no surt escrit literalment a 
la norma, pots no saber cap 
on anar.

La normativa actual li-
mita la investigació i el 
desenvolupament de pro-
ductes o sistemes nous en 
la lluita per la seguretat i 
contra incendis?
al meu entendre, no ha tin-
gut una afectació en aquest 
sentit. Les empreses de dis-
seny d’elements contra in-
cendis o de prevenció i se-
guretat han treballat molt 
els últims anys i han fet 
evolucionar molt el sector. 
L’única qüestió és no fallar 
en la prestació prevista, ja 
es tracti d’un nou aparell, 
sistema o solució. La rea-
litat és que els afecta molt 
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“Els ajuntaments 
s’hauran de posar 
les piles per 
fer programes 
d’inspecció 
adequats als seus 
recursos”



cions locals s’hauran de 
posar les piles per generar 
uns programes d’inspecció 
adequats als seus recursos, 
però molt objectivats res-
pecte als riscos que tenen 
en els seus territoris. Par-
lo dels ajuntaments. És a 
dir, així com veiem que les 
directives actuals limiten 
les actuacions prèvies dels 
ajuntaments, també veu-
rem com aniran augmen-
tant les seves actuacions 
posteriors. i aquí s’haurà 
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de fer molt bona feina, per-
què aleshores serà l’últim 
esglaó quant a la verifi-
cació que les coses estan 
ben fetes i són adequades. 
Després, a més, hi haurà  
d’haver uns programes 
d’inspecció i control ade-
quats als riscos del territo-
ri i als recursos d’aquella 
administració.

Com poden ajudar els col-
legis d’enginyers a millo-
rar el nivell de seguretat 
dels projectes?
El que poden fer i de fet ja 
estan fent és ser-hi a prop. 
Debatre, discutir i aprofun-
dir en tots aquells aspec-
tes que tenen a veure amb 
la seguretat i la prevenció. 
També és molt important 
la tasca de formació als tèc-
nics competents, i aquí és 
on jo voldria posar l’accent 
un cop més, en el fet que 
la norma és l’eina, però no 
l’objectiu. i l’important d’ai-
xò és que en la mesura que 

així es faci, els tècnics esta-
ran fent una molt valuosa 
aportació de valor finalista, 
i això és important.

Quina és la seva relació amb 
els col·legis i què pensa de 
l’actuació en la Taula per a 
la Interpretació de la Nor-
mativa de Seguretat con-
tra Incendis (TINSCI)?
La relació és molt bona, i es 
treballa tant o més del que 
es pot. a pesar de la feina 
que tots tenim a casa nos-
tra, ens esforcem a trobar 
espais per debatre, concre-
tar i fins i tot acordar coses. 
Per a qui no ho té, jo crec 
que és envejable de tenir 
això. Des de l’any passat, 
amb la creació del clúster 
contra incendis se segueix 
el mateix patró, que és el de 
la col·laboració sistemàtica, 
i així s’aprèn molt. Cadas-
cú té el seu parer segons el 
seu punt de vista, i és im-
portant de sumar i compar-
tir-ho tot. n

 

Creu que l’evolució recent de la nor-
mativa catalana sobre la tramitació 
d’activitats continua proporcionant 
un bon nivell de seguretat en temes 
d’emergències i incendis? 

Precisament, nosaltres hem participat 
molt activament en l’actual Projecte de 
llei de simplificació de la intervenció 
administrativa. Una de les qüestions 
en què hem participat és l’exercici de 
l’activitat econòmica. En aquest pro-
jecte de llei es proposa de mantenir la 
intervenció de l’administració en els 
supòsits que es consideren de risc im-
portant i fins i tot millorar la compren-
sió i l’aplicació de les normes que regu-

len aquesta intervenció administrativa. 
Per exemple es modifica la nostra llei 
de prevenció d’incendis per aclarir com 
es procedeix en el tràmit; per tant, ni el 
ciutadà, ni el tècnic, ni els ajuntaments 
ni nosaltres no hem de tenir dubtes 
de quan apareix, com apareix i com es 
materialitza. D’altra banda, també hem 
participat en el plantejament de com 
s’exerceix l’activitat econòmica en su-
pòsits de manca de risc important. aquí 
sí que hem trobat fórmules de traspàs 
de responsabilitat d’una forma clara i  
inequívoca cap al tècnic projectista  
o el qui assessora el particular a l’ho-
ra d’iniciar un negoci o una activitat,  
o construir un edifici. n
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“El Projecte de llei 
de simplificació 
vol reduir  
la intervenció 
administrativa  
i garantir que  
hi haurà un  
tècnic competent  
en matèria  
de seguretat  
i prevenció”

LA PREGUNTA DEL DEGÀ



Pantà de la Baells, a la 
comarca del Berguedà. 
Tot i que la pluja és 
primordial per omplir 
els embassaments i 
recarregar els aqüífers, 
Catalunya disposa 
de tecnologies com 
les depuradores o les 
dessalinitzadores com 
a font d’abastament en 
situacions d’escassetat 
d’aigua.

JOAN CREUS



UUn clima molt divers, la 
qualitat i l’escassetat de l’ai-
gua, i a llarg termini l’aug-
ment de les temperatures a 
causa del canvi climàtic són 
algunes de les dificultats a 
què s’enfronten els respon-
sables de l’aigua a Catalu-
nya. També hi ha el finan-
çament, perquè la gestió de 
l’aigua ha estat i encara és 
deficitària. 

a tot això s’hi afegeix 
l’obligació de complir la Di-
rectiva marc de l’aigua de la 
Unió Europea (Dma) de l’any 
2000, que té com a objectius 
protegir les aigües, preve-
nir-ne la contaminació, pro-
moure’n un ús sostenible, 
protegir-ne l’entorn, millo-
rar l’estat dels ecosistemes 
aquàtics i atenuar els efec-
tes de les inundacions i dels 
episodis de sequera. Per tal 
d’assolir aquests objectius 
europeus, l’agència Catala-
na de l’aigua (aCa), l’em-
presa pública encarregada 
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llargues, i xàfecs i aiguats 
més violents. a més, en con-
junt, les aportacions fluvials 
es poden reduir entre un 5 i 
un 10% d’aquí a un parell o 
tres de dècades respecte a les 
aportacions mitjanes dels úl-
tims 30 anys.

LA PLANIfICACIó EN 
VISTA DE L’ESCASSETAT 
DE RECURSOS
La planificació de la gestió 
de l’aigua és absolutament 
necessària a Catalunya per 
l’escassetat de recursos de 
què es disposa per abastir 
sistemes com el Ter-Llobre-
gat, que cobreix la demanda 
de sis milions de persones. 
Ho assegurava el director 
de l’institut Flumen i engi-
nyer de camins, Josep Dolz, 
en el i Congrés de l’aigua a 
Catalunya, celebrat a Barce-
lona el 18 i el 19 del mes de 
març. Segons Dolz, “tenim 
dues Catalunyes hídriques, 
amb zones riques d’aigua, 

L’aigua és i seguirà sent un bé cada cop més escàs a Catalunya. Ho confirmen  
els experts, que auguren situacions hidrològiques extremes: sequeres més  
llargues, aiguats més violents i una reducció gradual de les aportacions fluvials.  
Per això és important, ara i en el futur, una planificació òptima de la gestió  
de l’aigua per millorar-ne l’abastament i el sanejament, per aconseguir més recursos 
—també econòmics— i més qualitat... El segon Pla de gestió de l’aigua, presentat  
el març per l’Agència Catalana de l’Aigua, exposa les possibles solucions.

de planificar i gestionar el 
cicle integral de l’aigua a Ca-
talunya, ha elaborat el segon 
Pla de gestió del districte de 
la conca fluvial de Catalunya 
per al període 2016-2021, 
presentat el mes de març, en 
el qual exposa i proposa una 
sèrie de mesures de millora, 
després d’analitzar la situa-
ció actual.

En aquest segon Pla de 
gestió, l’aCa recorda la ten-
dència constatada els dar-
rers anys a l’escalfament i 
estima un increment tèrmic 
mitjà d’uns 0,22 ºC per dèca-
da; els mesos més càlids de 
l’any aquest augment és més 
acusat. aquest fet pot portar 
a situacions hidrològiques 
extremes pitjors, per exem-
ple, que la sequera que va 
patir el país el període 2004-
2008, perquè “s’espera que 
el nostre clima, ja irregular, 
encara s’extremi més”, ad-
verteix l’aCa. això vol dir 
sequeres més freqüents i 

El present i el futur

a Catalunya
de l’aigua 
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com el Pirineu, i de més 
pobres a mesura que anem 
baixant”, i amb una densitat 
de població molt diferent. 

El director de l’institut 
Flumen recordava, a més, 
que la gestió de l’aigua té 
“dependències administrati-
ves diferents” i que la coordi-
nació és fonamental. Quant 
a la planificació hidrològica, 
segons l’aCa, Catalunya es 
divideix en dos àmbits geo-
gràfics: el districte de con-
ca hidrogràfica o fluvial de 
Catalunya que suposa el 
52% de la superfície i l’ad-
ministració del qual pertany  
exclusivament a la gene-
ralitat de Catalunya, i les 
conques intercomunitàries i 
internacionals, que depenen 
de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre i la Con-
federació Hidrogràfica del  
Xúquer. En el primer grup 
hi ha els sistemes muga i 
Fluvià, al nord-est de giro-
na; el Ter-Llobregat, a les 
províncies de girona i Bar-

celona, i el sistema sud, que 
ocupa part de Tarragona. al 
segon hi pertanyen els sis-
temes del Segre i de l’Ebre. 
El sistema de la garona a la 
Vall d’aran també l’adminis-
tra la Confederació.

Sobre el sistema Ter-Llo-
bregat, que comprèn més 
d’un terç de la superfície de 
Catalunya i on viu el 81% 
dels seus habitants, l’aCa 
confirma que “és, actual-
ment, deficitari” i insoste-
nible, i adverteix que “si els 
anys secs es presenten amb 
una freqüència superior a la 
normal o si es presenta un 
any inusualment sec, el sis-
tema s’acosta perillosament 
a la fallida”. Segons l’aCa, 
el dèficit actual es pot xifrar 
en 2 m3/s com a font comple-
mentària necessària, i a mitjà 
termini les afeccions deriva-
des del canvi climàtic poden 
doblar la necessitat d’aquesta 
font complementària. 

“El 20% del temps, el 
sistema Ter-Llobregat és en 

una situació d’excepcionali-
tat”, recorda Dolz. “És inas-
sumible que el 80% de la po-
blació de Catalunya estigui 
sotmesa a aquesta manca de 
garantia, i per això penso 
que es necessiten aportaci-
ons externes”, afegeix el di-
rector de l’institut Flumen, 
que planteja la interconne-
xió de xarxes. 

EL CIRCUIT D’AIGÜES 
INTERCONNECTADES
El doctor Josep Dolz reforça 
la idea d’una Catalunya in-
terconnectada per superar 
el dèficit de recursos, espe-
cialment a la conca del Ter: 
“Hi ha grans volums d’ai-
gua a les xarxes de reg de 
la part central de la plana 
de Lleida”, recorda, i es pot 
col·locar “una canonada des 
d’allà fins a la capçalera del 
Cardener (al peu de les mun-
tanyes del Port del Comte, al 
Solsonès), tancada amb una 
aixeta que només s’obrís en 
moments molt esporàdics, 
quan es patís sequera. i 
això vol dir que ara faria set 
anys que estaria tancada”, 
afirma. L’altra interconne-
xió possible és la de la xar-
xa del Consorci d’aigües de 
Tarragona (CaT) amb el Ter-
Llobregat (aTLL) per garan-
tir l’abastiment en ambdues 
direccions.  

La primera xarxa arriba 
fins al límit de la provín-
cia de Tarragona amb la de 
Barcelona, a Cunit, mentre 
que la d’aTLL arriba fins a 
Cubelles. Tenint en compte 
la capacitat d’ambdues con-
duccions als dos extrems, 
si estiguessin connectades, 
només seria possible trans-
ferir un cabal reduït (uns 
0,3 m3/s). això tan sols s’ha 
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EN PORTADA 

La planta 
dessalinitzadora 
del Prat de 
Llobregat és 
la més gran 
d’Europa per 
a abastament 
urbà. En 
funcionament 
des del 2009, 
ha contribuït 
a la recuperació 
dels cabals del 
riu Ter.
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de posar en pràctica durant 
els mesos no estivals. El vo-
lum anual que pot aportar 
és d’uns 8-10 hm3/any, equi-
valents a l’increment de la 
capacitat de producció de 
l’ampliació de la planta des-
salinitzadora de la Torde-
ra, però amb un cost molt  
inferior, segons escriu el di-
rector de l’institut Flumen 
al seu estudi “Els recursos 
hídrics a Catalunya”, ela-
borat per a la Cambra de 
Comerç de Barcelona. El 
mateix expert recorda que 
la planta dessalinitzado-
ra del Prat de Llobregat és 
una altra opció per rebaixar 
la pressió sobre el Ter, tot i 
que “actualment opera molt 
per sota de la seva capacitat 
màxima a causa de les eleva-
des aportacions del Ter i del 
Llobregat”. De fet, aquesta 
dessalinitzadora, inaugura-
da el 2009, és la més gran 
d’Europa, i un dels seus ob-
jectius, segons la mateixa 
generalitat de Catalunya, 
havia de ser “fer possible la 
recuperació dels cabals del 
Ter”. amb un pressupost 
inicial de 230 milions d’eu-
ros, aquesta planta donaria 
servei a 4,5 milions d’habi-
tants i podria produir fins a 
60 hm3/any (200 milions de 
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La gestió i el cost del sanejament de les aigües residuals 
són un dels punts crítics, per a l’aCa. L’avantprojecte de 
pressupost de l’aCa per al 2015 determina una partida 
de quasi 181 milions d’euros per a aquest apartat. 

a Catalunya, actualment hi ha 489 estacions depu- 
radores d’aigües residuals (EDaR) que cobreixen el 
95,5% de la població, i l’objectiu és que els propers anys 
el 100% de l’aigua residual sigui tractada.  

L’aCa ja adverteix, en el segon Pla de gestió, de “la 
impossibilitat d’assolir els objectius generals” de la Unió 
Europea en la qualitat de les aigües l’any 2021, perquè 
“no és viable tècnicament planificar i executar totes les 
actuacions necessàries de sanejament”. Es preveu que 
quedin pendents de construir noves estacions depurado-
res “principalment en petits nuclis de població, així com 
ampliacions o millores en algunes EDaR”.

Josep maria Obis, director de l’Àrea de Sanejament de 
l’agència Catalana de l’aigua, recordava en el i Congrés 
de l’aigua a Catalunya que els darrers anys s’han inver-
tit uns 2.500 milions d’euros en les 489 depuradores que 
donen servei a Catalunya i que sanegen l’aigua residual 
del 95,5% de la població. Sanejar el 4,5% que falta “ens 
obligarà a definir què volem i fins on hem d’arribar, per-
què a les poblacions petites la Directiva [europea] parla 
de tractament adequat. aleshores hem d’arribar a un 
equilibri entre els nostres objectius i la inversió que s’ha 
de fer”. a més, “ens plantegem que l’aCa deixi la gestió 
de les depuradores perquè passin a mans de les admi-
nistracions locals, més competents”, assegurava Obis. n

El cost del sanejament
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litres d’aigua el dia), un ca-
bal que suposaria prop d’un 
24% del consum de l’àmbit 
metropolità.

Per resoldre el problema 
de la manca d’aigua, en el 
seu segon Pla de gestió fins 
al 2021 l’aCa proposa aug-
mentar la recàrrega dels 
aqüífers com el del Delta del 
Llobregat i posar en funcio-
nament les basses de Santa 
Coloma de Cervelló i Sant 
Vicenç dels Horts. També 
es donaran subvencions per 
millorar el proveïment mu-
nicipal, es faran millores en 
la xarxa del Ter-Llobregat i 

es modernitzaran els rega-
dius. a més, en temps de se-
quera, l’aCa preveu inten-
sificar la producció d’aigua 
de fonts no convencionals 
(dessaladores, per exemple) 
i facilitar l’accés a l’aigua re-
utilitzada.

L’OPORTUNITAT DE 
L’AIGUA REGENERADA
En vista de l’escassetat d’ai-
gua, el segon Pla de gestió 
de l’aCa posa molt èmfasi 
en la reutilització de l’aigua 
regenerada de les depura-
dores, que “constitueix un 
recurs estratègic que en el  

Una xarxa 
interconnectada, 
moderna i 
flexible pot 
contribuir a 
superar el dèficit 
de recursos 
hídrics



futur serà un element clau 
per a la millora de la dispo-
nibilitat”, afirma l’aCa. Per 
això vol anar més enllà i “do-
narà suport a les iniciatives 
destinades a la investigació 
i promoció d’oportunitats en 
matèria de recàrrega d’aqüí-
fers i potabilització indirecta”. 

En l’article “La reutilitza-
ció de l’aigua: de necessitat 
a oportunitat”, publicat al 
número de març de la revis-
ta de l’associació Catalana 
d’amics de l’aigua, que va 
organitzar el i Congrés de 
l’aigua a Catalunya, el ca-
tedràtic d’enginyeria ambi-
ental de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, Rafael 
mujeriego, reconeix que les 
actuacions de l’aCa “hauri-
en de permetre la regenera-
ció d’uns 200 hm3/l’any d’ai-
gua durant el 2015”, però 
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EN PORTADA 

“l’actual abundància d’aigua 
i la falta de recursos econò-
mics” fan que aquestes xi-
fres es redueixin molt. 

mujeriego posa com a 
exemple de bon ús l’experi-
ència que es duu a terme a 
Tarragona de reutilitzar l’ai-
gua regenerada en la indús-
tria. L’estació de regeneració 
d’aigua (ERa) del Camp de 
Tarragona en subministra 

al polígon petroquímic de 
Tarragona i “és una de les 
instal·lacions més emble-
màtiques d’Europa, sota el 
patrocini de l’aCa i l’explo-
tació conjunta de l’empresa 
mixta formada per aiTaSa i 
Veolia”. allí les aigües trac-
tades a les depuradores de 
Vilaseca-Salou i Tarragona 
són sotmeses a processos de 
regeneració bàsica i avança-
da fins a obtenir una aigua  
regenerada (1,4 hm3/any el 
2013, 2,3 hm3/any el 2014) 
de gran qualitat, molt ade-
quada per a torres de refri-
geració i, amb un tractament 
addicional, per a l’alimenta-
ció de calderes.

En un altre article del 
mateix catedràtic, publicat 
al volum aproximació a les 
problemàtiques de la gestió 
de l’aigua a Catalunya, de 
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A Catalunya 
l’aigua 
regenerada 
és un recurs 
estratègic de 
bona qualitat, 
apte per a 
múltiples usos

Usos de l’aigua regenerada de les depuradores  
(dades de 2013)

Nombre de depuradores en servei a Catalunya: 489 (dades de 2015)

Font: agència Catalana de l’aigua

agrícola: 1,9 hm3; 7%

Recreatiu: 4,9 hm3; 19%

municipal: 0,44 hm3; 2%

ambiental: 17,9 hm3; 67%

industrial: 1,4 hm3; 5%
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la Fundació agbar, es plan-
teja la possibilitat de la re-
utilització potable indirecta 
d’aquesta classe d’aigua: “La 
creixent necessitat d’aigua 
per a abastiment urbà, així 
com la disponibilitat de pro-
cessos de tractament d’aigua 
amb capacitat contrastada 
per eliminar pràcticament 
la totalitat de contaminants 
coneguts i detectables en les 
aigües de subministrament, 
han propiciat la consideració 
dels afluents depurats com a 
matèria primera per produir 
aigua regenerada de qualitat 
pràcticament equivalent a la 
millor aigua superficial o 
subterrània disponible”, es-
criu mujeriego.  

El cas de l’àrea metropoli-
tana és paradigmàtic. La re-
utilització de l’aigua regene-
rada que es tracta a la depu-
radora del Prat de Llobregat 
és limitada, perquè no hi ha 
grans extensions de cultiu, i 
doblar la xarxa per a usos in-
dustrials pot resultar massa 
car. Però es pot agafar aques-
ta aigua i bombar-la al Llobre-
gat, uns quants quilòmetres 
abans de la potabilitzadora de 
Sant Joan Despí, per captar-la 
de nou barrejada amb l’aigua 
de riu. És el que s’anomena 
reutilització potable indirecta, 
una tècnica que ja s’empra a 
Califòrnia, Bèlgica, Singapur 
i el sud-est d’austràlia. 

LA QUALITAT DE L’AIGUA
Però el problema és no so-
lament l’escassetat d’aigua, 
sinó també la seva qualitat. 
Després d’una dècada des de 
la implantació del primer pla 
de gestió, els experts consi-
deren que s’ha avançat molt, 
però no s’han fet tots els deu-
res. En el període 2007-2012, 

Hi ha la creença que les depuradores (EDaR) són infra-
estructures molt necessàries, que tenen un cost molt alt, 
i que no generen cap mena de riquesa. No és així. Cal 
donar valor econòmic a l’aigua regenerada que es tracta 
a les EDaR, però també als residus sòlids que hi queden 
després del tractament. És el fang, que pot tenir valor 
si es tracta bé. En l’actualitat, el conjunt d’EDaR que hi 
ha en servei a Catalunya produeix al voltant de 525.000 
tones de biosòlids l’any (en forma de fang deshidratat, al 
voltant del 23% de matèria seca), segons l’aCa. 

actualment, la pràctica totalitat del biosòlid produït 
és sotmès a un tractament abans de la seva destinació 
final, que pot ser a les instal·lacions d’assecatge tèr-
mic o a les plantes de compostatge. Les alternatives a 
aquest fang són, actualment, la valorització agronòmi-
ca, que suposa la majoria de biosòlids que es produei-
xen a Catalunya; el fang no apte per a la valorització 
agronòmica, menys del 10% de la producció total, que 
es destina a la valorització energètica, i el destinat al 
dipòsit controlat. n

La utilització del fang
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l’estat de les aigües era bo en 
un 36% i dolent en un 58%, 
segons l’aCa, que al principi 
s’havia posat l’objectiu d’acon-
seguir el 2015 el bon estat en 
dues terceres parts de les ai-
gües superficials (68%) i una 
mica més de la meitat de les 
subterrànies (55%). L’aCa 
considera que això no ha es-
tat possible per “les limitaci-
ons pressupostàries”.

Dit això, els problemes 
principals que detecta l’aCa 
en la qualitat de l’aigua i 
que pretén millorar gràcies 

a les mesures del segon Pla 
de gestió són la presència de 
nitrats d’origen agrari, que 
afecten bàsicament les aigües 
subterrànies, i els plaguici-
des, també d’origen agrari, 
presents en els rius. a més, 
s’ha detectat un problema 
en els nuclis urbans que  
tenen depuradores, associat 
al sobreeiximent esporàdic 
del clavegueram en temps de 
pluja, fuites o avaries de sis-
temes de col·lectors que afec-
ten especialment els rius i les 
aigües costaneres.  n

Els fangs 
procedents  
de la depuració 
d’aigües 
residuals,  
un cop tractats, 
s’utilitzen  
com a adob  
a l’agricultura.
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Els cotxes elèctrics  
es posen les piles

26

Les bateries que es fan servir 
en vehicles elèctrics han anat 
evolucionant durant les últi-
mes dècades. De les rudimen-
tàries —les bateries d’àcid i 
plom, pesants i potencialment 
contaminants— es va passar, 
als anys 1990, a les bateri-
es de níquel i cadmi (NiCd) 
i de níquel i metall hidrur 
(NimH) fins a arribar a les 
bateries actuals d’ions de liti, 
que tenen múltiples variants. 

Des de fa més d’una dè-
cada, “a la pràctica, la tec-
nologia que està més ben 
situada és la del liti”, expli-

ca Àngel Cuadras, del grup 
d’instrumentació, Sensors i 
interfícies, del Departament 
d’Enginyeria Electrònica de 
la Universitat Politècnica  
de Catalunya (UPC). El liti 
ha estat i continua sent una 
bona solució, perquè és un 
element lleuger i relativa-
ment econòmic que es pot fer 
servir fàcilment en bateries 
per a vehicles elèctrics. Les 
petites millores dels últims 
anys s’han aconseguit amb 
l’ió de liti líquid i els polímers 
de liti, “i també s’han canviat 
els elèctrodes perquè siguin 

més eficients i les bateries 
puguin suportar més cicles 
de càrrega o més potència”, 
explica Àngel Cuadras. 
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Els vehicles elèctrics ajudaran a millorar la qualitat de l’aire i el nivell sonor de les ciutats. 
Fins ara, però, han topat amb problemes tècnics fonamentals com la ineficiència de les 
bateries. Els avenços tecnològics aconseguits durant els últims anys i els que s’anuncien 
gairebé cada dia presenten grans esperances per a la mobilitat elèctrica.

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat

Els carregadors 
per a vehicles 
elèctrics 
comencen a 
ser habituals 
a Barcelona, 
ciutat que vol 
apostar per 
l’electromobilitat.
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El primer 
supercarregador 
de Tesla de 
l’Estat espanyol 
és previst que 
funcioni a 
Catalunya  
el 2015
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El model que va punxar  
a Califòrnia
El gener del 1990 general motors va presentar el seu 
primer vehicle elèctric modern, l’EV1. Les versions  
gen i i gen ii d’aquest cotxe de dues places corrien 
gràcies a bateries d’àcid i plom similars a les que encara 
ara fan servir els cotxes de combustió en el sistema 
d’arrencada (aEi). Per aconseguir una autonomia 
d’entre 88,5 i 152 quilòmetres era necessari que 
aquells primers models portessin bateries que pesaven  
594,2 quilos. La tercera i última versió, el gen ii Ovonics, 
va incorporar bateries de níquel i metall hidrur (NimH) 
que triplicaven la densitat d’energia de les bateries de 
plom, però, com es reconeixia en el documental de Chris 
Paine Who killed the electric car? (Qui va matar el cotxe 
elèctric?), la ineficiència del sistema de bateries va ser 
un dels motius que van portar l’EV1 al fracàs. gm va 
fabricar entre 1996 i 1999 un total de 1.117 unitats de 
l’EV1, i va decidir abandonar el projecte argumentant 
falta de rendibilitat. n

Les bateries d’ions de liti 
amb ànodes (elèctrodes po-
sitius) de carboni, per exem-
ple, han aconseguit superar 
els 10.000 cicles de recàrre-
ga. Els ànodes de fosfat de 
ferro també han demostrat 
millores en els cicles de vida 
i la seguretat de les bateri-
es, tot i que redueixen una 
mica la seva capacitat.

SOLUCIONS DE fUTUR
Àngel Cuadras no creu que 
a curt termini hi hagi canvis 
revolucionaris en el món de 
les bateries. Tot i amb això, es 
mostra esperançat en noves 
solucions tecnològiques, com 
les bateries de flux redox (red 
de “reducció” i ox d’“oxidació 
o alliberament d’electrons”). 

ivan Capdevila, soci direc-
tor a l’Estudi Ramon Folch 
i coordinador de la sessió 
d’ecotendències dedicada al 
vehicle elèctric (CosmoCai-
xa, febrer 2015), coincideix 
a afirmar que els avenços 
pràctics més importants en-
cara es donen en les bateries 
d’ions de liti i les més mo-
dernes de polímers de liti. 
“El nou Kia Soul EV és el 
primer model comercial, de 
gamma mitjana, en què s’ha 
incorporat una bateria de 
polímer de liti de 27 kWh 
que proporciona una auto-
nomia de 150 quilòmetres”, 
detalla Capdevila.

Un capítol a part és el 
que ocupa Tesla motors, 
“la companyia amb més pa-
tents mundials de bateries, 
amb alguns dels vehicles 
elèctrics més avançats del 
món i, ara també, amb una 
xarxa mundial de super-
carregadors per a vehicles 
elèctrics”, recorda ivan Cap-
devila. El primer d’aquests  

Taxis que no contaminen
L’octubre del 2014 van ser presentats com a taxis de 
Barcelona els tres primers vehicles elèctrics Nissan 
e-NV200 (com ja us avançavem al Theknos d’octubre de 
2013), fabricats a la planta de Nissan ibérica a la Zona 
Franca. Una altra demostració que els vehicles elèctrics 
i les seves bateries comencen a ser prou eficients és el 
model e6 de la marca xinesa BYD auto, amb bateries d’ió 
litiferro (Fe Battery). a principi d’aquest any hi havia 
en servei a Barcelona divuit taxis d’aquests model e6,  
“i els taxistes ens han confirmat que tenen una autono-
mia real d’entre 280 i 300 quilòmetres”, indica ivan Cap-
devila, coordinador de la sessió d’ecotendències dedicada 
al vehicle elèctric (CosmoCaixa, febrer 2015). n

I A MÉS

supercarregadors de Tesla 
de l’Estat espanyol és pre-
vist que es posarà en funci-
onament a Catalunya el pri-
mer semestre d’aquest any.

Àngel Cuadras i ivan Cap-
devila coincideixen que una 
de les alternatives de futur és 

l’ús del grafè per a la fabrica-
ció de nous tipus de bateries, 
però tots dos experts reco-
neixen que aquest és un dels 
molts camps que encara són 
en fase de laboratori i “no se 
sap si arribaran a fer-se ser-
vir en els cotxes del futur”. n
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Plaques solars: una bona 
instal·lació estalvia energia

INNOVACIÓ

Tot i que hi ha països amb un 
clima més advers que el nos-
tre, alguns, com alemanya, 
són pioners en la instal·lació 
de plaques. Entre els factors 
que engrandeixen les distàn-
cies tenim les tarifes, les polí-
tiques de suport dels governs 
o la legislació respectiva. Però 
sempre es busca l’eficiència 
energètica, la minimització 
de l’impacte mediambiental, 
la millora de la qualitat de 
vida i la reducció de costos, 
sense oblidar la seguretat.

EfECTES POSITIUS
La seva implantació pot su-
posar, entre més efectes, la 
venda i l’estalvi d’electricitat, 
l’obtenció d’estabilitat en el 
consum en el cas dels qui te-
nen un subministrament ines-
table o bé el fet d’utilitzar una 
energia neta o energia verda.

En qualsevol cas, per ma-
ximitzar-ne la rendibilitat 
s’ha de garantir una instal-
lació òptima. Per això hem de 
tenir en compte factors com 
la radiació solar de la zona, 
l’orientació i la inclinació de 

L’estructura de suport de 
les plaques fixa la inclinació 
de les plaques i en garanteix 
la seguretat en les condicions 
més desfavorables de vent.

En cap cas els sistemes de 
subjecció no han de fer mal-
bé les cobertes. a més, han 
d’evitar l’oxidació, i hi ha 
d’haver una distància míni-
ma entre la base i el panell, 
que serà més gran, en llocs 
de muntanya o amb molta 
pluja per evitar quedar ne-
gats o coberts de neu.

Per als sistemes fotovol-
taics autònoms coneguts amb 
el nom d’instal·lacions per a 
autoconsum són necessàries 
bateries, les quals encara su-
posen una pèrdua d’eficàcia en 
el temps. La connexió a la xar-
xa com a sistema d’emmagat-
zematge o compensació per 
la manca esporàdica d’ener-
gia en instal·lacions d’auto- 
consum és regulada per les 
noves reglamentacions, que 
inclouen factors com el peat-
ge de suport, la qual cosa fa 
que ens preguntem sobre el  
retorn de la inversió. n

les plaques, la força del vent, 
els sistemes de subjecció i la 
qualitat dels elements. Tot 
això cal ajustar-ho tant a l’es-
tètica que es vol aconseguir 
com al compliment de la nor-
mativa vigent.

El generador fotovoltaic 
s’instal·la amb panells so-
lars formats per cèl·lules fo-
tovoltaiques que cal que es-
tiguin connectades en sèrie 
per obtenir la tensió volgu-
da. a més, aquestes sèries 
han d’estar connectades en 
paral·lel per obtenir el cor-
rent que es vol.

Si volem que el sistema 
fotovoltaic estigui connec-
tat a la xarxa elèctrica, cal 
la instal·lació d’un inversor 
d’alta eficiència per no aug-
mentar innecessàriament el 
nombre de panells. L’inver-
sor transforma el corrent 
continu del generador foto-
voltaic en corrent altern per 
subministrar l’energia a la 
xarxa. També s’ha d’instal-
lar un equip de mesura per 
controlar l’energia generada 
i la factura de la companyia.

La implantació de plaques solars fotovoltaiques pot suposar un estalvi d’electricitat. Una 
instal·lació òptima és la millor garantia per maximitzar-ne la rendibilitat i l’eficiència ener-
gètica. Entre els factors que cal tenir en compte a l’hora d’instal·lar-les, destaquen la radiació 
solar, l’orientació i la inclinació de les plaques, el vent, la subjecció i la qualitat dels elements.

M. CARMEN PAREJO l Comissió de medi ambient i Seguretat

I la col·laboració de:

Amb la participació de: 



El mesurament individualitzat  
del consum de calefacció en edificis 
amb calefacció centralitzada
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ARTICLE TÈCNIC

L’eficiència energètica és un 
aspecte essencial de l’estratè-
gia europea per a un creixe-
ment sostenible en l’horitzó 
del 2020 i una de les formes 
més rendibles de reforçar 
la seguretat del proveïment 
energètic i de reduir les 
emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle i d’altres subs- 
tàncies contaminants.

Una de les fonts d’ine- 
ficiència energètica és el 
repartiment igualitari de 
la calefacció en un sistema 
de calefacció centralitzada 
sense comptabilització indi-
vidualitzada, ni control ter-
mostàtic i sense el sistema 
equilibrat hidràulicament. 
independentment del grau 
d’utilització, del fet que un 
habitatge tingui algun siste-
ma d’eficiència energètica o 
regulació de la temperatura, 
tots els propietaris reben les 
mateixes hores de calefac-
ció i en les mateixes condi-
cions, i paguen exactament 
el mateix, perquè el reparti-
ment de costos s’assigna per 
coeficient. aquesta situació 

tralitzada de calefacció o 
refrigeració, s’hi instal·la- 
ran comptadors individuals 
de consum que mesuraran 
el consum de calor o refri- 
geració o d’aigua calenta 
de cada habitatge. En el cas 
de la calefacció, si l’ús de 
comptadors de consum in-
dividuals no és tècnicament 
viable, s’utilitzaran reparti-
dors de costos de calefacció 
per mesurar el consum de 
calor de cada radiador.

Els sistemes de calefacció centralitzada que no disposen de comptadors de consum in-
dividuals són una font d’ineficiència energètica. D’acord amb la legislació europea, serà 
obligatori solucionar aquesta situació a partir de 2017. Els equips actuals de mesurament 
aporten solucions intel·ligents i innovadores per fer-ho possible.
CARLES BORRÀS l Product manager de Fontaneria i Calefacció de Standard Hidráulica

desincentiva l’estalvi i l’efi-
ciència energètica; els veïns 
no tenen el confort que vo-
len, i uns veïns subvencionen 
la calefacció d’uns altres.

Per solucionar aquestes 
situacions, és prevista l’apro-
vació d’un reial decret que 
trasllada la Directiva euro-
pea 2012/27/UE, relativa a 
l’eficiència energètica. a par-
tir de l’1 de gener del 2017, 
serà obligatòria la compta- 
bilitat individualitzada del 
consum de totes les instal·la-
cions tèrmiques d’edificis 
que tinguin una instal·lació 
centralitzada.

REPARTIR DESPESES
Tota instal·lació tèrmica 
que doni servei a més d’un 
usuari ha de tenir algun 
sistema que permeti el 
repartiment de les despe-
ses de cada servei (calor, 
fred i aCS) entre els difer-
ents usuaris. El sistema 
previst ha de permetre reg-
ular i mesurar el consum. 
als edificis existents que 
tenen una instal·lació cen-
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Capçal Senso 
amb certificació 
TELL classe A.  
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El mesurament de con-
sum depèn del sistema de 
distribució. En tenim dos 
models: el sistema de distri-
bució en anell i el sistema de 
distribució per columnes. 
En el sistema de distribució 
en anell, hi ha un únic punt 
d’entrada i de sortida per a 
les canonades de calefac-
ció i aCS. En el sistema per 
columnes, la principal carac-
terística és que la distribució 
es fa per columnes verticals, 
sense que hi hagi cap sepa-
ració per habitatges.

La comptabilització del 
consum de calefacció i aCS 
en sistemes de distribució 
en anell es fa mitjançant un 
comptador d’energia. El dis-
positiu incorpora un comp-
tador d’aigua, dues sondes 
de temperatura i una uni-
tat electrònica totalitzadora 
que calcula l’energia que es 
consumeix. La gamma de 
comptadors disponibles en el  

mercat ofereix un ventall am-
pli de possibilitats en compta-
dors de doll únic i per ultra-
sons. Els d’ultrasons no tenen 
parts mòbils i, per tant, ne-
cessiten menys manteniment 
per avaries i obstruccions.

Els equips actuals de me-
surament aporten solucions 
intel·ligents i innovadores 
per a la gestió de l’energia en 

instal·lacions de calefacció i 
aCS. L’objectiu és posar a la 
disposició de l’instal·lador i 
usuari components de dura-
da llarga i fàcils de muntar 
i utilitzar. Un mesurament 
correcte aporta un grau més 
alt de satisfacció a l’usuari 
i el motiva a utilitzar d’una 
manera més eficient el con-
sum d’energia.

El comptador domèstic de 
doll únic calcula el consum 
de calor entre la línia princi-
pal de consum i la tornada. 
El dispositiu està dissenyat 
especialment per a les neces-
sitats de consum de calor del 
pis i és disponible per a ca-
bals d’1,5 i 2,5 m³/h. L’ener- 
gia calorífica està especifi-
cada per mitjà del registre 
de la diferència de tempera-
tura entre l’alimentació i la 
tornada, i la relació de la 
quantitat d’aigua que flueix. 
L’energia calorífica obtingu-
da és indicada sobre la pan-
talla de LCD en kilowatts 
hora. Prement els botons, 
té lloc el canvi d’indicació 
del nivell “estàndard” al ni- 
vell “servei”, on es poden 
consultar diverses funcions. 
Certificació segons miD 
classe 3. (EN 1434).

El comptador ultrasònic 
compacte fa el mesurament 
del consum energètic en ins- 
tal·lacions de calor i/o fred. 
És disponible per a cabals des 
d’1,5 fins a 60 m³/h, màxima 

pressió 16 bar, segons cada 
model fins a 25 bar. Certifi-
cació segons miD classe 2 i 3, 
i segons PTB K 7.2 (compta- 
dor de fred). Connexió de co-
municació (m-Bus i entrada 
d’impulsos).

amb el sistema per 
columnes, en cada habitatge 
hi ha diversos punts d’entra-
da i de sortida d’aigua calenta 
emprada per a la calefacció. 
En aquest cas, la compta- 
bilització es complica perquè 
no és econòmicament facti- 
ble d’instal·lar un comptador 
d’energia per a cada radiador, 
i s’ha d’optar per la instal·lació 
d’imputadores del cost de cale-
facció en cada radiador. Els 
repartidors de costos de cale-
facció segueixen unes normes 
de muntatge, recollides en la 
norma UNE-EN 834.

En tots dos casos, el siste-
ma de lectura es pot fer de 
forma manual —un operari 
es desplaça fins a l’habitat-
ge— o de forma automàti-
ca enviant la informació a 
través d’un sistema m-Bus 
segons EN1434 o per xarxa 
sense fil. aquests sistemes 
remots estan connectats a 
una centraleta que recull i 
registra les dades de con-
sum. Les dades es poden 
veure in situ o transmetre a 
un programari de lectura i 
tarifació. aquest sistema per-
met una facturació freqüent 
basada en el consum real.
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Principi de 
funcionament 
d’una vàlvula 
d’equilibrat 
dinàmic.  

Mesurar 
el consum 
de manera 
correcta motiva 
l’usuari a fer un 
ús més eficient 
de l’energia
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REGULAR EL CONSUM
Per permetre al client final 
la regulació del seu consum 
individual, a més, és neces-
sari d’instal·lar vàlvules amb 
capçal termostàtic, que s’ins- 
tal·laran en els radiadors 
dels locals principals, com la 
sala d’estar, el menjador o els 
dormitoris. La vàlvula amb 
capçal termostàtic tanca au-
tomàticament i d’una mane-
ra independent el radia- 
dor quan s’aconsegueix la 
temperatura que es vol. Hi 
ha estudis que estimen un 
estalvi energètic de fins a  
un 25% utilitzant vàlvules 
amb capçal termostàtic.

Les vàlvules termostàti- 
ques són altament fiables i 
precises per proporcionar el 
control dels circuits de cale-
facció. a l’hora de triar, cal 
seleccionar vàlvules que pro-
porcionin un control òptim 
dels circuits. amb aquest ob-
jectiu, el capçal termostàtic 
ha de tenir la certificació 
TELL classe a.

D’altra banda, no es pot 
oblidar la instal·lació de vàl-
vules d’equilibratge per acon-
seguir una uniformitat de ca-
bal en la instal·lació. Es poden 
col·locar equips molt eficients 
o amb un baix consum ener- 
gètic, però si la instal·lació no 
és equilibrada correctament, 
no podran donar mai el mà- 

xim potencial, la instal·lació 
no tindrà un funcionament 
homogeni i no seguirà els càl-
culs de disseny.

a través del control del 
cabal i de la pressió dife- 
rencial en el sistema, es pot 
garantir un equilibratge hi-
dràulic adequat. això redueix 
el cabal i les pèrdues de calor, 
amb la qual cosa augmenta el 
rendiment del bombament i 

es garanteix un subministra-
ment adequat d’aigua calenta 
i calefacció. amb les vàlvules 
d’equilibratge dinàmic, les 
vàlvules termostàtiques són 
més eficients. Si la instal·lació 
no és equilibrada correcta-
ment, també tindrem dificul-
tats per fer una engegada 
correcta, cosa que repercutirà 
inevitablement en la part del 
manteniment. n

Mesurador per 
ultrasons.Convertidor 

d’ultrasons

Convertidor 
d’ultrasons

Convertidor 
d’ultrasons

No hi ha reflexos en el tub 
de mesura.

Els reflexos en el cos no arriben al convertidor.

amb un camp d’ultrasons 
homogeni, aconseguim 
un mesurament precís.

Tub de  
mesura Reflector
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Els enginyers poden inter-
venir com a perits en els 
processos judicials civils 
per diferents vies.

La regla general és que 
el dictamen pericial es pre-
senti amb la demanda o 
la contestació a aquesta, i 
l’excepció és que se sol·liciti 
posteriorment essent nome-
nat llavors pel jutge (arts. 
336 i 339 de la Llei 1/2010, 
de 7 de gener, d’enjudicia-
ment civil, LEC). Un tercer 
supòsit és la designació ju-
dicial de perits a instància 
del que gaudeix del benefici 
de justícia gratuïta (art. 6.6 
de la Llei 1/1996, de 10 de 
gener, d’assistència jurídica 
gratuïta i art. 339.1 de la 
LEC).

PERITATGE DE PART
La LEC disposa que a tota 
demanda o contestació s’ha 
d’acompanyar dels dictà-
mens pericials en què les 
parts recolzin llurs pre-
tensions (art. 265.1. 4t) i 

    b) la condemna en costes 
per honoraris dels profes-
sionals actuants té un lí-
mit quantitatiu d’una ter-
cera part de la quantia del 
procés (art. 394.3).

PERITATGE PER 
DESIGNACIó JUDICIAL
Hi ha la necessitat que la 
minuta inclosa en la taxa-
ció sigui raonable i propor-
cionada dintre dels parà-
metres de la professió i no 
només calculada d’acord 
amb criteris de quantia, 
sinó també adequada a les 
circumstàncies concurrents 
en el plet, el grau de com-
plexitat de l’assumpte, la 
concurrència de parts, etc. 
(interlocutòria del Tribunal 
Suprem (sala 1a) del 3 de 
maig de 2011). 

La jurisprudència ha 
mantingut que no s’exigeix 
per separat una quantifica-
ció de cadascuna de les ac-
tuacions processals que es 
minuten, sinó que és sufi-

que, en principi, cada part 
ha de pagar les despeses i 
costes del procés causades 
a instància seva a mesu-
ra que es vagin produint  
(art. 241.1), sense perjudi-
ci que l’òrgan judicial fixi 
el reintegrament en la con-
demna en costes.

El Tribunal Suprem ha 
manifestat que la taxació 
de costes s’ha de limitar 
a fixar el crèdit de la part 
vencedora amb relació a la 
part vençuda, fent abstrac-
ció del que pugui corres-
pondre al professional amb 
relació al seu client (acord 
de la sala 1a del Tribunal 
Suprem del 18 de desembre 
de 2007). 

El fet que el secretari ju-
dicial taxi els honoraris del 
perit per sota de la quan-
tia pactada entre aquest i 
el client no implica que no 
tingui el dret de cobrar la 
integritat dels honoraris 
pactats, sinó, simplement, 
que el client només es po-
drà rescabalar d’aquesta 
despesa en la suma taxada 
en costes.

La taxació de costes 
es fa sobre la base de dos  
paràmetres:

    a) rescabalament de les 
despeses generades en el 
procés i que tinguin re-
lació directa amb aquest 
(art. 241 i 243.2); 

La minuta d’honoraris de 
peritatges en processos civils
JORDI BARRIL l Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi

En els processos 
judicials civils 
el dictamen 
pericial 
es presenta  
amb la 
demanda

Les actuacions 
processals  
es minuten 
de forma 
globalitzada  
o genèrica 
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cient que s’especifiquin els 
distints conceptes que la 
componen tot i que es mi-
nuti de forma globalitzada 
o genèrica.
PERITATGE–ASSISTèN-
CIA JURíDICA GRATUïTA
a Catalunya, l’Ordre 
JUS/419/2009, de 17 se-
tembre, relativa al paga-
ment dels peritatges judi-
cials a càrrec del Departa-
ment de Justícia, regula 
la forma d’estar inclòs en 
aquesta llista específica de 
perits i la subjecció als ho-
noraris establerts en el seu 
annex.

La participació lliu-
re dels professionals en 
aquest torn d’assistència 
jurídica gratuïta els situa 
en l’òrbita d’un servei pú-
blic i, per tant, els situa 
com a col·laboradors de 
l’administració de Justícia, 

al marge d’una lliure pres-
tació de serveis en el mer-
cat (sentència del Tribunal 
Suprem del 20 de novem-
bre de 2014).
TIPUS D’IMPUGNACIó 
DELS HONORARIS

    1) Per partides indegu-
des: si la part vençuda 
impugna partides inclo-
ses a la minuta per inde-
gudes o no degudament 
justificades, el secreta-
ri judicial ho trasllada 
al perit per tal que s’hi 
pronunciï (art. 245.2 i 
246.4). Per exemple, se-
ria una partida indeguda 
minutar l’assistència i la 
ratificació del dictamen 
pericial en la vista oral, 
quan no es va fer aquesta 
actuació.

    2) Per honoraris exces-
sius: si la part vençuda 
impugna els honoraris 
del perit per excessius, 
es trasllada al perit i, si 
aquest no accepta la re-
ducció d’honoraris, se’n 
passa testimoni al col-
legi professional corres-
ponent per tal que emeti 
un informe (art. 245.2 i 

246.1 i 2)

No obstant això, cal re-
cordar que l’informe dels 
col·legis professionals és 
preceptiu però no vincu-
lant, per la qual cosa és un 
element de valoració més 
que té el secretari judicial.

En conseqüència, es re-
comana la màxima exac-
titud en la descripció de 
la feina feta, atès que el 
Col·legi i el secretari judi-
cial l’han de valorar, i la 
manca d’informació difi-
culta la comprovació dels 
conceptes minutats, aspec-
te que pot comportar que 
el secretari judicial faci 
una valoració estricta dels  
honoraris. n

Sóc de la Mútua General
de Catalunya.

Sóc en Marcel Gorgori. La teva assegurança de salut
des de 36,64 € al mes *

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

* 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.

Una descripció 
acurada de 
la feina feta 
facilita la 
comprovació 
dels conceptes 
minutats

L’informe 
dels col·legis 
professionals 
és preceptiu 
però no 
vinculant
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Podem dir que la situació 
actual de la professió i, en 
particular, de la nostra en-
ginyeria depèn en gran ma-
nera de la normativa vigent 
i de la que va sortint cons-
tantment. El Col·legi dedi-
ca grans esforços a revisar 
tota la legislació nova quan 
és en la fase de redacció i 
tramitació. 

En la primera fase, els 
departaments de les admi-
nistracions (ajuntaments, 
generalitat, Estat, etc.) 
redacten les disposicions 
normatives. El Col·legi par-
ticipa en taules interpreta-
tives i en consultes sobre la 
redacció. Un cop publicades 
provisionalment les norma-
tives, s’estableix un període 
d’al·legacions. El Col·legi 
les analitza totes i presen-
ta quasi sempre un infor-
me d’al·legacions sobre els 
aspectes que entén que cal 
modificar. això representa 
dedicar-hi uns recursos tèc-
nics i jurídics importants.

ment, es va destacar la gra-
duació de requeriments en 
les activitats extraordinàries 
segons el seu risc o l’aclari-
ment de termes mal definits, 
entre més qüestions.

El 25 de març també es 
va produir una altra com-
pareixença. En quest cas, el 
Consell va ser convidat per 
fer una presentació de la llei 
de simplificació als grups 
polítics. Com a expert en el 
tema, vaig fer una exposició 
centrada en la part positiva 
de la nova llei i la necessitat 
de la cosignatura del titular 
i del tècnic en les declaraci-
ons responsables.

En ambdós casos, les com-
pareixences poden ser cruci-
als per modificar el sentit de 
les lleis i millorar el futur 
dels enginyers. n

En el cas de les lleis, el 
text es porta al Parlament 
perquè es tramiti. Llavors 
es pot demanar de comparèi-
xer al Parlament per donar 
la pròpia opinió als grups 
polítics. Nosaltres, com a 
Col·legi, ho fem i demanem 
de comparèixer al Parla-
ment per fer el darrer esforç 
per tal d’explicar el punt de 
vista del Col·legi en defensa 
de la professió.

El darrer exemple és el 
del dia 26 de març, en què 
en representació del Consell 
de Col·legis d’Enginyers Tèc-
nics industrials de Catalunya 
(CCETiC) vaig fer una com-
pareixença sobre l’avantpro-
jecte de la llei d’espectacles 
i activitats recreatives. Pre-
sentar les raons i els argu-
ments als mateixos diputats 
que han de votar la llei dóna 
una opció important i raona-
ble per fer sentir la veu del 
nostre col·lectiu.

En aquesta compareixen-
ça es va remarcar la necessi-
tat que la llei porti la indica-
ció explícita que cal adjuntar 
el projecte i el certificat final 
en el tràmit de comunicació 
prèvia i que l’aprovació del 
reglament coincideixi amb 
l’aplicació de la llei. igual-

Comparèixer al Parlament, 
una altra forma de defensar 
la professió

Les al·legacions 
s’elaboren en la 
fase de redacció 
i tramitació de 
la legislació

JORDI ARTIGA l Secretari del Col·legi

Vídeos de les compareixences a:  
www.enginyersbcn.cat/consell-al-parlament2503  
i www.enginyersbcn.cat/consell-al-parlament2603

La veu del 
Col·legi al 
Parlament 
pot servir per 
canviar lleis i 
millorar el futur 
dels enginyers
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PREGUNTES FREQÜENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

Les quotes col·legials són deduïbles en la  
declaració de l’impost sobre la renda de les  
persones físiques, d’acord amb les següents 
consideracions:

Enginyers tècnics industrials 
per compte d’altri
Els enginyers que exerceixen mitjançant una 
relació laboral es poden deduir les quotes col-
legials, si bé amb un límit màxim de 500 euros 
anuals, si la col·legiació té un caràcter obligato-
ri per al desenvolupament del treball en la part 
que correspon als fins essencials del Col·legi. 

Enginyers tècnics industrials 
per compte propi
Els enginyers tècnics industrials que exercei-
xen per compte propi es poden deduir les quo-
tes col·legials sense cap límit quantitatiu per 
determinar el rendiment net de l’activitat, si la 

col·legiació té un caràcter obligatori per al des-
envolupament del treball en la part que corres-
pon als fins essencials del Col·legi. 

Col·legiats no exercents
Els col·legiats no exercents no es poden dedu-
ir les quotes col·legials, atès que no exerceixen 
l’activitat professional. n

Deducció de les quotes col·legials 
en la declaració de la renda

Nota: en el moment de presentar la decla-
ració de la renda, la presentació del certi-
ficat del Col·legi de la quota abonada no és  
obligatòria. 

El rebut bancari que reflecteix aquest paga-
ment és un justificant suficient del pagament 
de la quota col·legial. 

Només serà necessària la presentació d’un 
certificat si és sol·licitat expressament per 
l’administració, amb motiu d’inspeccions o 
revisions; en aquest cas, el Col·legi procedi-
ria a realitzar el certificat a títol personal. 
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VIU LA VIDA
SENSE ULLERES
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Trobareu les consultes més freqüents que rep el Servei d’Assessorament Jurídic d’ENGINYERS BCN a www.enginyersbcn.cat



 

PUBLIREPORTATGE

GeN2 fLEX: ascensors amb més capacitat

Otis va ser la primera com-
panyia que va començar a 
fabricar ascensors (1853) i 
també va ser la pionera en la 
construcció d’escales mecà-
niques (1900). actualment, 
Otis és l’empresa d’ascensors 
més gran del món. Opera a 
prop de 200 països, ocupa 
més de 60.000 persones i 
té instal·lats més de 2,5 mi- 
lions d’ascensors i escales 
mecàniques arreu del món. 

CABINES DE SIS 
PERSONES 
ON N’HI HAVIA QUATRE
L’última innovació d’Otis és el 
model geN2 Flex, un ascen-
sor la configuració del qual 
permet instal·lar una cabina 
amb capacitat per a sis per-
sones al mateix buit on abans 
n’hi havia una de quatre.

gràcies a la nova configu-
ració de tots els elements que 
formen l’ascensor, s’eliminen 
les guies d’un dels costats i 
es guanya amplada a la cabi-
na. El contrapès va col·locat 
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a un lateral amb les guies, 
en lloc de ser al fons, amb la 
qual cosa s’aconsegueix gua-
nyar encara més espai.

Els elements de la sala de 
màquines se situen, ara, al 
buit. Fins i tot l’espai desti-
nat al fossat és molt més pe-
tit, amb la qual cosa l’estalvi 
d’espais a l’edifici és evident. 
També possibilita instal·lar 
aquest ascensor en buits 
amb limitacions de fossat i 
sobre recorregut reduït.

Un altre dels avantat-
ges és que facilita l’accés a 
plantes amb una orientació 
diferent, perquè l’ascensor 
té l’opció d’embarcament 
simple i doble embarcament 
a 90º i 180º. això fa possible 
que en edificis existents es 
pugui fer amb independèn-
cia d’on se situï l’accés a la 
planta baixa. així, l’arqui-
tecte pot considerar més al-
ternatives en el disseny de 
la instal·lació i obtenir més 
superfície útil de cabina 
amb menys buit.

Com que és un producte 
de la família geN2, assoleix 
un consum mínim gràcies a 
la tecnologia de cinc plantes 
de tracció i motor d’imants 
permanents. Però també hi 
ha disponible la versió tec-
nològica Switch, la qual 
cosa implica que es pot ali-
mentar amb un corrent mo-
nofàsic de 220 V amb un 
requeriment de potència de 
només 500 W.

La seva instal·lació en 
edificis sense ascensor mit-
jançant estructures auto-
portants modulars té un 
impacte mínim en l’arqui-
tectura del conjunt.

L’Otis geN2 Flex com-
bina l’aprofitament màxim 
de les dimensions del buit, 
les possibilitats d’accés amb 
una orientació diferent i un 
consum mínim.  n

THEKNOS 193 maig DE 2015

Més informació: 
901 24 00 24
www.otis.com

- Possible embarcament a 90º
- Possible fossar reduït
- Possible ascensor panoràmic

màquina

Quadre  
de maniobra

1

2

3 Limitador  
de velocitat

Contrapès  
al fons

guies

Cables d’acer 
tradicionals

S’elimina la sala 
de màquines

La màquina 
s’instal·la en el 
forat

Contrapès 
en un lateral

guies laterals

Limitador de 
velocitat

Sistema  
POLSi 24h

Cintes planes

Quadre de ma-
niobra

Cabina, 50% més 
de capacitat. 6 
passatgers

guies

Cabina 
amb 4 
passatgers

SaLa DE 
mÀQUiNES
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PUBLIREPORTATGE

Últimes tendències en l’automatització  
de processos industrials

L’increment de la demanda 
de producció industrial i els 
darrers canvis tecnològics 
han produït modificacions 
importants en l’automatit-
zació de processos indus-
trials. La nova tendència de 
l’“empresa connectada” o 
també coneguda amb el nom 
indústria 4.0 és el nou refe-
rent a considerar.

L’empresa connectada con-
sisteix en la integració horit-
zontal de la fàbrica (des del 
nivell de camp fins al nivell 
corporatiu) i la integració 
horitzontal (des de proveï-
dors a cadenes de distribució 
i clients finals). Perquè això 
sigui possible cal unir dos 
mons diferents:  tecnologies 
d’operació (TO) i tecnologies 
d’informació (Ti).

GESTIó DE DADES
Cada un d’aquests entorns 
gestiona una gran quanti-
tat de dades, però de forma 
diferent: a TO les dades es 
processen en temps real, 
mentre que a Ti la informa-
ció es tracta al nivell de les 
transaccions. i la clau està 
a fer convergir aquests dos 
nivells, cosa que permet 
el flux d’informació útil de 
forma bidireccional i la in-
formació adequada en el 
moment necessari per a una 
bona presa de decisions.

Rockwell automation, en 
col·laboració amb CiSCO, ofe-
reix solucions de comunica-
cions via Ethernet, pensades 
especialment per a entorns 
industrials, que faciliten la 
connexió entre els mons TO 

i Ti de cara a arribar a l’em-
presa connectada.

En paral·lel, l’augment 
de la capacitat de proces-
sament i memòria de molts 
dispositius de camp, unit a 
la versatilitat de comunica-
cions, permet aconseguir el 
que s’anomena internet de 
les coses (ioT), en què els ac-
tius de fàbrica són capaços 
de reconèixer el seu entorn, 
interaccionar amb altres 
equips i amb les persones 
que els envolten.

Rockwell automation, a 
través de la seva tecnologia 
d’“arquitectura integrada”, 
proporciona sistemes de 
control d’altes prestacions 
caracteritzats per:
•   La multidisciplina: per-

meten resoldre funcions 
diverses de qualsevol punt 
de la fàbrica.

•   L’escalabilitat: un mateix 
sistema operatiu, una ma-
teixa llibreria d’objectes in-
dependent de la mida del 
controlador.

•   La xarxa única i estàn-
dard: EtherNet/iP per a tota 
mena de comunicacions. n

L’“empresa connectada”: una nova revolució
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Més informació:
www.rockwellautomation.com/esp/

•   La informació en temps 
real: un ventall de pro-
ductes de programari per 
proporcionar la informa-
ció adequada a cada cas.

•   La integració del conei-
xement: amb eines espe-
cialitzades per a funcions 
complexes, però pensades 
per facilitar-ne l’ús.

a més, Rockwell automati-
on té una estratègia d’allar-
gament del cicle de vida 
dels seus productes i una 
gestió acurada de la seva 
obsolescència, la qual cosa 
permet que les inversions 
es puguin mantenir molts 
anys.

En conclusió, Rockwell 
automation ofereix una 
gamma àmplia de produc-
tes de maquinari i progra-
mari pensats per assolir els 
nous reptes de producció, 
agilitat i sostenibilitat de 
l’empresa connectada. n



 

PUBLIREPORTATGE

Technofont va ser una de 
les marques pioneres en la 
fabricació i comercialització 
de radiadors elèctrics i sis-
temes centralitzats de cale-
facció. Enguany celebra el 
desè aniversari. arreu del 
territori nacional ha instal-
lat més de 70.000 radiadors, 
per la qual cosa es consolida 
com un producte de referèn-
cia en eficiència energètica.

Quin tipus de productes 
comercialitza Technofont?
Radiadors elèctrics d’alt ren-
diment i eficiència energèti-
ca de fabricació pròpia i els 
components electrònics que 
intervenen en el sistema.

a diferència del que ens 
ofereixen uns altres radia- 
dors elèctrics, els nostres 
són una opció i una alter-
nativa a calefaccions ali-
mentades per combustibles  
fòssils, com són el gas o 
gasoil, perquè tenen un alt 
grau d’eficiència energètica.

Com s’aconsegueix un alt 
rendiment en radiadors?
L’eficiència dels nostres ra-
diadors no es basa en un 
únic element. Tots els com-
ponents cooperen entre ells 
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perquè obtinguem 
un habitatge con-
fortable a un cost 
raonable.

La resistència 
elèctrica és el cor 
del radiador. La 
seva construcció 
amb doble funda 
d’acer i nucli de 

material ceràmic acumula la 
temperatura durant un perí-
ode molt més llarg de l’habi-
tual per a qualsevol resistèn-
cia elèctrica. això hi dóna 
una alta inèrcia tèrmica, que 
transmet al fluid tèrmic.

El fluid tèrmic amb un 
punt d’utilització de –40 ºC a 
+300 ºC, en el qual les seves 
característiques romanen 
inalterables, permet una 
alta inèrcia de temperatura. 
No es tracta d’olis ni de va-
selines; per la seva classifi-
cació farmacèutica permet 
un impacte mínim sense 
processos de reciclatge.

La qualitat de l’alumini 
ens permet garantir el cos 
d’escalfament per un període 
de deu anys, perquè absor-
beix de forma ràpida la calor 
generada per la resistència i 
transmet la calor a l’ambient 
amb la mateixa rapidesa.

Finalment, l’electrònica 
permet gestionar de forma 
senzilla, còmoda i eficient el 
nostre sistema de calefacció 
intel·ligent. Ho fa a través de 
l’optimitzador de potència, un 
component exclusiu i patentat 
que ens permet tenir menys 
potència elèctrica contractada 
que no pas la instal·lada.

a tot això hi sumem un 
cronòfon, amb el qual l’usu-
ari pot engegar o apagar el 
sistema de calefacció a dis-
tància des del telèfon fix o 
des del mòbil. 

aquesta tecnologia elec- 
trònica està garantida du-
rant cinc anys i té una 
instal·lació molt fàcil, perquè  
qualsevol immoble ja disposa 
de les condicions perquè en 
poques hores puguem gau-
dir de calefacció central efi- 
cient i de consum raonable.

Creu que vivim un canvi 
de mentalitat?
El coneixement del públic 
general sobre eficiència 
energètica ha estat baix, 
però actualment va canvi-
ant a causa de l’augment 
de preu continu de tots els 
combustibles energètics i, 
en particular, de l’elèctric.

Ens pot parlar de la forma-
ció que duen a terme?
Des de 2006 Technofont 
ha convidat tècnics instal-
ladors de calefacció, més de 
2.000 professionals de tot 
Espanya, que han passat 
per la nostra aula de forma-
ció pràctica. En l’actualitat 
el client final i professional 
prescriptor de projectes, 
molt interessat pel medi  
ambient i l’eficiència ener-
gètica, és qui ens demana 
aquesta formació. a través 
de fires sectorials, visites tèc-
niques, web i xarxes, donem 
a conèixer el nostre sistema 
de calefacció intel·ligent. n 

“Sempre hem estat molt sensibles  
a l’eficiència energètica”

Entrevista a Miquel Àngel Jiménez, director comercial de Technofont
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Quatre oportunitats de negoci  
per als professionals del sector elèctric

El 20 d’abril, Francesc For-
nieles, responsable de mer-
cats i de la divisió de gestió 
energètica i qualitat de xar-
xa de l’empresa Circutor, va 
fer una conferència a la sala 
d’actes d’ENgiNYERS BCN 
en què va exposar les qua-
tre grans oportunitats de 
negoci que tenen els profes-
sionals del sector elèctric. 

La situació actual es carac-
teritza per: increment del cost 
de l’energia; implantació de 
comptadors intel·ligents; can-
vis en els hàbits de consum; 
necessitat d’una mobilitat sos-
tenible; ús de les fonts renova-
bles per al consum; més cons-
cienciació i compromís amb el 
medi ambient; més presència 
de càrregues distorsionado-
res a les instal·lacions; neces-
sitat d’un control permanent 
de les instal·lacions per a l’au-
toconsum; legislacions euro-
pees per fomentar l’eficiència 
energètica, etc.

Circuitor ha detectat no-
ves oportunitats de negoci.

1. COMPENSACIó 
DE REACTIVA
El canvi dels comptadors 
mecànics pels digitals mul-
tifuncions, els sistemes 
cada vegada més desequi-
librats i les penalitzacions 
per concepte d’energia re-
activa cada vegada més 
rígides ens ofereixen una 
oportunitat important de 
negoci. Consisteix a oferir 
als clients els sistemes nous 
de compensació de reactiva, 
amb els quals s’aconsegueix 

un estalvi garantit ara i en 
el futur, encara que endu-
reixin les penalitzacions, 
que canviï la instal·lació, o 
que canviïn els hàbits de 
consum de l’usuari. Espe-
cialment per a les oficines, 
la indústria alimentària, 
l’enllumenat públic, els co-
merços d’alimentació, els 
hotels, els hospitals, etc.
També per a les empreses 
que tinguin un consum 
elèctric important com ma-
nufactureres, extractives i 
de tractament de minerals. 
O per a qualsevol abonat 
amb més de 15 kW de po-
tència contractada.

2. AUTOCONSUM 
I VEHICLE ELèCTRIC
L’autogeneració redueix la 
dependència energètica i 
aporta una solució integral 
que ens permet, d’una ban-
da, aplanar la corba de de-
manda externa en el con-
sum energètic diürn, i, de 
l’altra, acumular l’energia i 
lliurar-la en hores en què no 
tinguem generació. Espe-
cialment en edificis públics 
com oficines, biblioteques, 
col·legis, CaP, casernes, 
etc.; empreses amb parc de 
vehicles, i habitatges o urba- 
nitzacions aïllades.

3. GESTIó DE LA 
DEMANDA ENERGèTICA
Els nous sistemes de control 
i monitoratge energètic ens 
ofereixen eines fàcils per 
ajudar els nostres clients a 
reduir l’import de la factura 

de l’electricitat, cosa que ens 
permet detectar consums  
irregulars i innecessaris; 
avisar de situacions irregu-
lars de consum, possibles 
penalitzacions en la factu-
ra, etc. mitjançant alarmes 
(SmS, correu electrònic); 
evitar excessos de potència 
contractada (penalitzacions) 
o la infrautilització d’aques-
ta potència i consums 
d’energia reactiva, i complir 
la normativa d’auditories 
energètiques. Especialment 
per a pimes (restaurants, 
cafeteries, tallers professio-
nals, etc.), oficines de bancs,  
supermercats i centres  
comercials.

4. PROTECCIó 
DIfERENCIAL
Pel canvi de tipologia de càrre-
gues, les proteccions diferen-
cials instal·lades necessiten 
ser adaptades als nous re-
quisits per continuar garan-
tint la seguretat de persones 
i béns. S’han d’actualitzar les 
instal·lacions existents mit-
jançant dispositius que prote-
geixin de qualsevol mena de 
fuita (component altern, pit-
jant o continu pur), i prevenir 
trets intempestius, que tenen 
els costos econòmics associ-
ats, utilitzant dispositius que 
integren el control de fuita 
per display. 

Especialment per a ofi-
cines i CPD, Sai, recàrrega 
de vehicles elèctrics, instal-
lacions fotovoltaiques i varia-
dors de freqüència, i enllume-
nat públic i senyalització. n

Les regles del joc van canviant
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Rovalma, SA
Metal·lúrgia i innovació
Rovalma és un cas insòlit en el ram de la metal·lúrgia: una empresa petita, nascuda en 
una terra amb una tradició escassa en el sector, que gràcies a la feina en el camp de la 
recerca de noves aplicacions per als acers ha guanyat un merescut prestigi internacional. 
L’any 2013 va rebre el premi a l’Empresa Innovadora del Col·legi.

isaac Valls, director tècnic 
de Rovalma, ens presenta 
aquesta empresa familiar 
conscient que es tracta d’un 
cas singular: “Som una em-
presa petita en un sector 
de grans grups, i mirem de 
treure partit d’aquest fet: 
tenim flexibilitat, capacitat 
de prendre decisions agosa-
rades, i podem dur coses al 
mercat amb rapidesa. això 
ens força a treballar a un ni-
vell necessàriament elevat, 
perquè si no fos així, no tin-
dríem cap possibilitat”. 

TREURE PARTIT  
DE L’EXPERIèNCIA
Rovalma neix el 1977 en 
un local a Barberà del 
Vallès com a comercial i  
importadora d’acers per a  
eines. Empresa de tarannà  
inquiet, des de l’inici va tre-
ballar en la recerca de nous 
camps d’aplicació per als 
productes, una actitud que 
donà als seus tècnics un co-
neixement profund de les 
prestacions i possibilitats 
de l’acer en relació amb els 
requisits de cadascuna de 

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com
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Els 
components  
de l’acer  
per separat  
i una mostra 
de l’acer un 
cop fos.

les aplicacions. Per això, tot 
just encetada la dècada dels 
noranta, anticipant-se als 
canvis que duria la globa-
lització incipient, l’empresa 
va prendre la decisió estra-
tègica de dissenyar les se-
ves classes d’acer. Rovalma 
era conscient del potencial 
tècnic que tresorejava, i lla-
vors les telecomunicacions 
ja podien donar visibilitat 
mundial a una petita com-
panyia catalana. “Sabíem 
què necessitava el mercat, 
coneixíem les mancances 
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dels materials d’aquell mo-
ment i crèiem que podíem 
superar-les”, explica Valls. 
“Dir-ho és molt més fàcil 
que no pas fer-ho, especial-
ment si considerem els pocs 
recursos de què disposàvem 
llavors: un microscopi i un 
duròmetre, un equipament 
més propi del control de 
qualitat que no pas de la re-
cerca.” Es va fer un esforç 
en formació —Valls va gra-
duar-se en enginyeria me-
cànica i metal·lúrgia, i va 
estudiar ciències dels ma-
terials als Estats Units—, i 
finalment el salt al produc-
te propi va poder materia-
litzar-se amb el concurs de 
programes europeus, esta-
tals i catalans d’ajut a la re-
cerca. Fent una mirada re-
trospectiva, Valls conclou: 
“La ignorància ens va fer 
decidir per un camí arris-
cat. Però en sabíem, ens hi 
vam veure amb cor... i ens 
en vam sortir!”.

El primer acer propi, 
l’HWS, va ser un acer per 
construir matrius capaces 
de conformar acers d’ele-
vat límit elàstic sense patir 
el desgast prematur dels 
acers existents. Després han 
arribat molts altres acers, 
fins a completar un catàleg 
d’una trentena de referènci-
es. “moltes de les creacions 
han estat fruit de la intuï-
ció i l’ofici, però també de la  

La feina que ha 
fet l’empresa 
en recerca li 
ha valgut el 
reconeixement 
mundial
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casualitat, o de la sort. i que 
consti que també hi ha ha-
gut moltes pífies.”

fÀBRICA DE LLOGUER
inicialment, l’acer de Roval-
ma el fabricaven proveïdors 
externs seguint la formula-
ció i les instruccions indica-
des per l’empresa vallesana. 
aconseguir instal·lacions 

pròpies hauria suposat una 
hipoteca feixuga i hauria 
forçat la companyia a ca-
sar-se amb una tecnologia 
determinada fins a haver-ne 
amortitzat la inversió. Per 
això la via escollida per 
produir i controlar íntegra-
ment el procés ha estat fer-
ho en instal·lacions lloga-
des, havent buscat les que 

Isaac Valls, 
director tècnic 
de Rovalma,  
al costat 
del forn que 
s’utilitza  
per fondre  
els aliatges.

HTCS, l’acer d’alta 
conductivitat tèrmica
L’acer d’alta conductivi-
tat tèrmica s’utilitza per 
construir motlles d’injec-
ció d’alumini, injecció de 
plàstics, forja i estampa-
ció en calent en què eva- 
cuar ràpidament l’escal-
for permet reduir el cicle 
de treball i aconseguir  
peces més econòmiques i de 
qualitat superior. Comer-
cialitzat el 2009, l’HTCS 
de Rovalma va ser consi-
derat un acer revolucio-
nari, perquè era el primer 
d’assolir una conductivitat 
tèrmica de 66 W/m0K, més 

del doble, que no era nor-
mal en aquell moment. El  
desenvolupament d’aquest 
material va fer-se partint 
d’un estudi teòric de la 
mecànica quàntica, consi-
derant el transport de la 
calor mitjançant electrons 
i fonons, buscant densi-
tats altes d’estat i estruc-
tures cristal·lines de mol-
ta perfecció. La pràctica  
va confirmar la validesa 
dels estudis, i l’HTCS és 
avui en dia el material de 
referència en aquest camp 
d’aplicació. n
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fitxa de l’empresa
Rovalma, Sa

Activitat: empresa 
dedicada al disseny, 
desenvolupament, 
producció i 
comercialització 
d’acer d’alt rendiment 
i aliatges especials 
amb aplicació en 
equipaments industrials, 
motlles, components de 
maquinària i equips.

Treballadors: 60

Any de fundació: 1977

C/ Collita, 1-3
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. (+34) 935 862 949
Fax (+34) 935 881 860
www.rovalma.com
rovalma@rovalma.com
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nem i tenim més eines per 
desenvolupar nous produc-
tes, i, per tant, tenim més 
possibilitats de trobar solu-
cions als problemes plante-
jats pels clients”. n

tenien les característiques 
que s’ajusten més bé a les 
necessitats de cada cas i ha-
vent-hi traslladat els tècnics 
a fer la feina. En un futur 
a mitjà termini s’establirà a 
Sallent una planta destina-
da a la producció d’acer em-
prant una tecnologia inèdita 
i innovadora desenvolupada 
pels tècnics de Rovalma. 

Tot i que Rovalma ha 
servit clients d’arreu del 
món, darrerament treballa 
per internacionalitzar l’em-
presa establint una filial 
a alemanya i bastint una 
xarxa de distribució amb 
socis a Suïssa, Àustria, ale-
manya, Polònia, Turquia, 
el Canadà, els Estats Units, 
mèxic i Corea. 

INVESTIGAR  
EN TRES fRONTS
En l’actualitat Rovalma ocu-
pa 60 treballadors, 30 dels 
quals treballen en el depar-
tament d’R+D, una propor-
ció notable i lògica en una 
empresa centrada en el des-

envolupament del seu pro- 
ducte. Hi treballen enginyers 
de materials, enginyers me-
cànics, metal·lúrgics, i fí-
sics o químics doctorats en 
ciències de materials, i està 
estructurat en tres apartats: 
enginyeria d’aplicacions, de- 
dicat a l’estudi d’aplica- 
cions pràctiques de l’acer de 
Rovalma; desenvolupament 
de materials, centrat en la 
formulació i el desenvolupa-
ment dels nous productes, i 
enginyeria de processos pro-
ductius, on es desenvolupen 
els processos de fabricació de 
l’acer. “Tots tres són impor-
tants i fan la feina fins a les 
darreres conseqüències”, ex-
plica Valls. “Si cal, fem des- 
envolupar eines i sensors de 
mesura específics per poder 
avaluar els paràmetres que 
considerem interessants de 
controlar”, i posa l’accent 
en la importància d’aques-
ta part de l’empresa: “En 
el nostre camp, invertir en 
l’R+D és vital, perquè com 
més investiguem, més apre-

Microscopi 
electrònic amb 
el que es fa 
recerca i anàlisi 
de control de 
qualitat. Aquest 
equipament és 
molt sofisticat  
i poc comú en la 
indústria.
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INDÚSTRIA.CAT

El celler d’Alella Vinícola

La indústria  
i la tradició del vi
L’origen del sector vitivinícola al maresme és a l’època 
dels romans. Des de llavors, en aquesta franja del litoral 
català l’home hi ha cultivat vinya, i el vi ha estat un dels 
principals motors econòmics de la comarca. El boom im-
mobiliari dels anys setanta del segle passat va deixar en 
segon pla aquesta activitat tot i haver-hi una tradició tan 
sòlida i formar part d’una de les denominacions d’origen 
més antigues de l’Estat. Construït el 1906, el celler de la 
cooperativa alella Vinícola encara segueix en actiu i és la 
mostra més reeixida de l’època en què el sector vitiviní-
cola gaudia de reconeixement internacional i exportava 
arreu del món. La DO alella lluita per seguir endavant 
mantenint un producte de qualitat elevada, ha apostat 
per formes modernes de cultiu i s’ha promocionat amb 
l’ajut d’una variada oferta enoturística. n

Text: David Roman / Fotografies: Òscar Pallarès (color) i arxiu alella Vinícola (B/N). 
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Per saber-ne més…
l   Alella Vinícola: en aquest històric celler  

s’hi continua elaborant vi. És possible  
fer-hi visites guiades i tastos.  
www.alellavinicola.com

l   Guia d’enoturisme de la DO Alella: aquesta 
guia, editada per LT&A Ediciones, és obra de 
Lluís Tolosa i Clara Antúnez. Recorre 89 espais 
enoturístics i 100 vins de la DO, i dóna una 
acurada perspectiva del sector en l’actualitat.

l   Revista Papers de Vi:  “Com la cultura 
catalana, el vi d’Alella també és singular 
i universal.” Així justifica la seva existèn-
cia aquesta publicació de vins, cultura i 
gastronomia de la DO Alella. S’hi pot trobar 
l’actualitat del sector i articles que relaci-
onen el vi i la cuina amb altres àmbits del 
món de la cultura. www.papersdevi.cat

+

 De dalt a baix, celler amb dipòsits 
inoxidables i exterior de l’empresa.
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El comunicat de premsa
ORIOL LLADó l www.oriolllado.cat

Què ha de tenir una nota de premsa i quan s’ha d’enviar 
per tenir èxit? Com hem de planificar-la? Aquest article 
vol ser un compendi de consells a tenir en compte a l’hora 
d’assegurar que la nostra empresa o despatx professional 
té una relació saludable i fructífera amb els mitjans de 
comunicació.

No és una obvietat, però una 
nota de premsa ha de conte-
nir una notícia…, és a dir, 
un element digne de ser no-
tícia que sobrepassi l’interès 
particular del nostre equip 
o empresa. La clau de l’èxit 
del nostre esforç comunica-
tiu és el contingut, i aquí cal 
centrar-hi tots els esforços. 
Tenim una notícia? Hem de 
ser crítics amb nosaltres 
mateixos perquè el receptor, 
el periodista, també ho serà. 
És útil d’intentar posar-nos 
en la seva mirada i fer-nos 
prèviament les preguntes 
que ell ens faria: què, qui, 
com, quan, on; les cinc pre-
guntes que ha de respon-
dre tota notícia. Una nota 
de premsa o un comunicat 
és, en essència, una notícia. 

Quan tinguem una notícia, 
podem fer la nota o podem 
convocar els mitjans.

COM ES REDACTA?
La nota ha de tenir un titu-
lar que tingui grapa, i aquí 
hi hem d’invertir la major 
part del temps que dedica-
rem al tema. L’estil ha de 
ser afirmatiu i directe. Les 
paraules importants han 
d’aparèixer al principi de les 
frases. Una informació en 
cada frase; una idea en cada 
paràgraf. No s’ha d’abusar 
de guionets i parèntesis, 
i ha d’estar ajustada: s’ha 
d’utilitzar la tercera per-
sona; cal distingir entre la 
informació i l’opinió, s’han 
de descartar expressions 
emfàtiques. 

Una bona nota de premsa 
no ha d’ocupar més de dues 
pàgines, i és ideal si n’ocupa 
una. Ha de contenir xifres 
i exemples concrets; també, 
si és possible, citacions tex-
tuals d’algun dels responsa-
bles implicats.

COM HA DE SER?
El títol, el subtítol i el cos de 
text han d’anar enganxats 
al missatge amb un format 
senzill i clar —pot ser de 
text, només—, i al final hi ha 
d’haver un o dos paràgrafs 
de context per situar la nos-
tra empresa (història, fac-
turació, àmbit d’actuació). 
Hem de tenir cura de situar 
el títol també a l’assumpte 
del correu electrònic: una 
nota sense títol o amb un 
assumpte genèric potser 
no arriba a ser oberta mai. 
Hem d’assegurar-nos que 
la nota admet dos nivells de 
lectura: un de més ràpid (ti-
tular, subtítol i entradeta) i 
un de més detallat quan el 
periodista ja ha decidit que 
li interessa el tema.

En el cas de les notes amb 
informació especialitzada o 
tècnica, també és una bona 
idea d’inserir-hi un petit 
glossari que contingui la 
descripció dels termes més 
específics. En el cos del mis-
satge cal incloure-hi enllaços 
per ampliar informació i per 
descarregar-se les fotogra-
fies en alta resolució o altres 
materials de suport. S’hi ha 
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d’adjuntar la versió en PDF 
i ha de tenir suports gràfics: 
fotogràfics, imprescindibles, 
i audiovisuals (petit vídeo) o 
d’àudio (declaracions), reco-
manables. S’hi pot afegir un 
format infogràfic.

No ens podem descuidar 
el telèfon o la informació 
per contactar amb el res-
ponsable de comunicació o 
fins i tot amb la persona que 
hàgim triat com a portaveu.

Els enviaments es poden 
personalitzar. Si coneixem 
els periodistes que tracten 
els nostres temes, sabrem 
quines són les preferències o 
les possibilitats dels mitjans 
pels quals treballen. aprofi-
tem la nota per incloure-hi 
una breu salutació personal 
per oferir diferents possibi-
litats amb vista a ampliar la 
informació.

QUAN I A QUI 
S’HA D’ENVIAR?
En general, de tres a set dies 
abans de l’esdeveniment; pre- 
ferentment, dimarts i diven-
dres al matí. En tot cas, de-
pen dels hàbits dels nostres 
mitjans target.

És molt important te-
nir una relació actualitzada 
i completa dels periodistes i 
mitjans del nostre àmbit. No 
es tracta només de tenir els 
noms i el telèfon, sinó també 
les dates de tancament dels 
mitjans per als quals treba-
llen i les seves necessitats 
habituals. aquesta informa-
ció és important a l’hora de 
definir quan enviem la nota 
i en quins formats. La llista 
de mitjans és recomanable 
que inclogui bloguers de 
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referència i fins i tot perfils 
a les xarxes socials que cre-
iem que poden fer-se ressò 
d’allò que volem comunicar.

CAL fER UNA 
RODA DE PREMSA?
És recomanable fer una tru-
cada l’endemà, i en el cas de 
convocatòries de premsa va 
bé fer un recordatori aquell 
mateix dia o el dia abans.

La importància de la no-
tícia pot justificar que la co-
municació inclogui, a més, 
una roda de premsa. En 
aquest cas, s’ha de convocar. 
això implica fer la convoca-
tòria escrita i reforçada per 
telèfon per tenir una llista 
de possibles assistents. S’ha 
d’informar clarament de 
l’objecte de la cita, dels par-
ticipants, del lloc i de l’hora.

Cal assegurar-se que els 
mitjans tindran un espai per 
fer la seva feina (bàsicament, 
bones condicions de llum i 
espai tranquil) i que podran 
preguntar lliurement.

És important de pactar 
amb l’equip què es dirà, com 
es dirà i qui ho dirà. És re-
comanable que una persona 
s’encarregui de conduir la 

roda de premsa: donar pas 
als diferents parlaments, 
donar pas a les preguntes, 
etc. Convé assajar-la, espe-
cialment si no es té gaire 
experiència o el tema a trac-
tar és delicat. Tot el que s’hi  
diu és noticiable. Cal evitar 
off the record i rumors.

En cas que hagin con-
firmat l’assistència mitjans 
amb necessitats informati-
ves especials (televisions o 
ràdios d’abast nacional o que 
vulguin fer un directe), cal 
assegurar què necessiten. Si 
no es té un sistema d’àudio 
o de racks de premsa, se’n 
pot llogar. Pot ser interes-
sant preparar un dossier de 
premsa per lliurar allà ma-
teix. Cal pensar després a 
enviar la nota amb un enllaç 
al dossier.

Una roda de premsa mai 
no ha de durar més d’una 
hora: no cal pensar en ob-
sequis per als periodistes. 
Pot ser útil d’aprofitar fer 
la roda de premsa com a es-
morzar o dinar de treball. 
També pot ser un incentiu 
per al mitjà de comunicació 
i afavoreix un clima més òp-
tim amb el periodista. n

To know more: a quick lesson  
in writing journalism  

•   The news item must progress from the most important 
to the least important aspects, like an inverted pyramid.

•   The first paragraphs must try to answer the five ques-
tions: Who? What? When? How? Where?

•   The first paragraph contains the main  idea, and must 
develop the headline.

•   Use  a  direct,  affirmative  style,  preferably  using  short 
sentences. n

aquesta secció inclourà a partir d’aquest número un requadre 
amb informacuó addicional, redactat en anglès.
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L’equip d’investigadors de Carbon3D (carbon3d.com) ha  
desenvolupat un nou sistema d’impressió en 3D anomenat 
continuos liquid interface production (CLIP). El canvi essencial 
és la millora en la velocitat de producció, que pot arribar a 
ser entre 25 i 100 vegades més ràpida que no pas la de les 
impressores tradicionals en 3D.

A diferència de la fabricació d’objectes fets capa per capa, 
aquest mètode nou utilitza la llum ultraviolada i l’oxigen per do-
nar forma a la resina líquida amb un acabat d’alta precisió. n

46

CLIP | més velocitat d’impressió

3
D

THEKNOS 193 maig DE 2015

Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

La pàgina web ESA Kids (esa.int/esa-
KIDSes), de l’Agència Espacial Euro-
pea (ESA), és un racó ple de recursos 
educatius per acostar la ciència a la 
canalla de sis a dotze anys. 

Entre jocs interactius, activitats de 
construcció, experiments, concursos 
i notícies per estar al dia, els menuts  
coneixeran a fons diverses qüestions 

com, per exemple, els meteorits, el siste-
ma solar i els seus planetes, i les llunes, 
o descobriran més coses sobre les esta-
cions espacials o l’exploració espacial i 
la vida a l’espai. Fins i tot podran saber 
què és el que es necessita per arribar a 
ser astronauta. 

Un lloc ideal perquè els petits ex-
ploradors descobreixin mons nous. n

Domosfera aplica la seva passió per la 
geometria en la bioconstrucció. Aquesta 
empresa catalana dissenya dom geodè-
sics, estructures habitables en forma de 
mitja esfera que es componen d’una xar-
xa de triangles. Són relativament fàcils 
de construir i transportar, energèticament 
eficients que es basen en materials com 
la fusta (homologada com a gestió fores-
tal sostenible) o el bambú, com a part de 
l’estructura i la coberta, i altres productes 
ecològics per resistir a la intempèrie.

Gràcies a la seva fabricació arte-
sana, poden ser personalitzats segons 
la finalitat que es vulgui, des d’un ha-

bitatge fins a un ambient de treball, 
taller artístic, refugi o una sala de mú-
sica. Un dels avantatges és que per-
meten aprofitar la llum solar posant 

vidres als triangles. Per aprofundir en 
els aspectes tècnics i conèixer l’equip 
què hi ha al darrere del projecte vegeu:  
domosfera.cat n

ESA KIDS | agència Espacial Europea

BLOOVS | Ulleres de sol
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DOMOSfERA | Cases naturals

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A

B
L

O
O

V
S

E
M

M
A

 G
A

L
IA

N
A

E
S

A
-R

O
B

C
A

R
B

O
N

3
D

, 
IN

C
.

Dos joves catalans que s’acaben de llicenciar en Adminis-
tració i Direcció d’Empreses s’embarquen en l’aventura de 
crear el seu propi negoci. D’aquí neix el projecte Bloovs, 
que s’especialitza en la fabricació de les primeres ulleres 
de sol personalitzades en calent. 

A diferència d’altres models que cadascú pot dissenyar al 
seu gust per Internet i que s’envien fetes a casa, amb les Blo-
ovs ho pots fer un mateix. El que es rep és una caixa amb les 
peces separades que inclou dos parells de vidres, dos parells 
de branques i muntures amb els colors que es vulguin. Una pe-

tita eina permet muntar i 
desmuntar les ulleres 
amb facilitat per tal que 
es puguin combinar se-
gons la inspiració del dia. 

Cada paquet costa 
59 € a bloovsbarcelo-
na.com n
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