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Més informació 
i inscripcions:

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

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

JUGUEM 
A L’ATAC

CURS DE DISSENY I CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
5, 6, 12, 13 i 19 d’abril de 2016, de 17 a 21 h 
Tecnoespai

LES EINES PER A LA CERTIFICACIÓ D’EDIFICIS 
EXISTENTS: CE3 I CE3X
12, 14, 19, 21 i 26 d’abril de 2016, de 17 a 21 h
Tecnoespai

CURS PRÀCTIC DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES
13, 18 i 20 d’abril de 2016, de 16 a 19.30 h
Aula de la 3ª Planta del Col·legi

III CURS LUMINOTÈCNIA APLICADA RAMON SAN MARTÍN
18, 20, 25, 27 d’abril i 2, 4, 9 i 11 de maig de 2016,
de 16.30 a 20.30 h
Tecnoespai

CURSOS
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col·legiats i, entre altres coses, hem encartat com cada 
any més de 43.000 fullets de la Guia de professionals 
en set revistes sectorials, on hem afegit el servei de 
certifi cació d’efi ciència energètica. A més, vam fer que 
a partir del mes de juny el theknos tingués un disseny 
nou i més modern, i també vam adaptar la pàgina web 
als dispositius mòbils. 
I per Sant Jordi vam 
fer la primera jornada 
de portes obertes, que 
repetirem. 

En la darrera part 
de l’any destaca la 
inauguració del Club 
EBCN, que en el poc 
temps de vida que 
té ens està donant a 
tots plegats moltes satisfaccions. Aprofi tant l’agradable 
entorn del Club, els darrers dilluns de cada mes es fa el 
“Cafè amb el degà”, on escolto amb molt d’interès els 
comentaris i suggeriments dels col·legiats assistents. 
També es va crear la Comissió Funcionem Junts, que té 
un gran recorregut al davant. I vam tancar l’any amb la 
modifi cació d’Estatuts, que, entre altres coses, permetrà 
les votacions en línia dels col·legiats en determinades 
ocasions i permetrà agilitzar les convocatòries de les 
Juntes Generals. 

Com diu el refrany, “feina feta no té destorb”. Així 
doncs, us esperem el dia 26 d’abril a la Junta General 
Ordinària.  ● 

El 26 d’abril se celebrarà la Junta General 
Ordinària per a l’examen de gestió de la 
Junta de Govern i del compte de resultats i 
balanç de l’exercici 2015. L’any 2015 ha estat 
un any de molta feina però molt gratifi cant. 

Els que formem la Junta ens vam proposar, d’acord 
amb el Pla estratègic 2015-2017 i amb la col·laboració 
de l’equip humà del Col·legi i de molts companys, de 
millorar i ampliar els serveis als col·legiats per continuar 
construint el Col·legi del futur. Així doncs, vam 
continuar amb la reorganització interna per millorar-
ne l’efi ciència i vam celebrar amb molt d’èxit l’Any de la 
Rehabilitació en Instal·lacions, amb un balanç més que 
notable: setze jornades tècniques, deu articles tècnics i 
deu d’innovació al theknos; sis debats tècnics i un curs, 
amb una assistència aproximada de 550 persones. 

Però per acollir tanta activitat calia millorar la nostra 
magnífi ca Sala d’Actes. Estava a punt de complir vint 
anys i ja tocava. Per tant, vam decidir posar-hi una 
pantalla plana de 70 polzades per millorar la visibilitat 
de l’audiència de la part esquerra de la sala i també dues 
pantalles laterals de 42 polzades al mig. 

Sempre amatents a facilitar la feina dels enginyers que 
fan projectes, vam millorar els convenis amb Endesa i 
Gas Natural. Amb Endesa hem aconseguit facilitar un 
canal específi c per a consultes sobre subministraments 
i amb Gas Natural, que posi a disposició dels col·legiats 
una llista de gestors, ordenada per municipis i per 
models de consum.

I no hem parat d’aconseguir més i millors avantatges 
comercials per als col·legiats. Cal dir que hem introduït 
la novetat d’enviar un butlletí electrònic mensual i 
d’encartar un fullet al theknos de forma periòdica, 
amb una selecció dels millors avantatges. També hem 
continuat donant a conèixer a la societat la feina dels 

LA FEINA FETA

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

L’any 2015 ha 
estat un any 
de molta feina, 
però també
molt gratificant

EN PORTADA
La indústria catalana inverteix en millores tècniques per tal de preservar el medi ambient. 
En els processos de producció es tendeix a reduir les emissions de gasos contaminants a 
l’atmosfera, a estalviar el consum d’aigua i a no malmetre el territori. 
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Jordi Goula
Economista
@jordigoula

EL PES REAL DE LA INDÚSTRIA

En les últimes dues dècades la indústria a 
Catalunya ha perdut una tercera part de la 
seva importància dins de l’economia del país i 
ha passat de tenir un pes sobre l’activitat total 
del 29% el 1995 al 19,3% registrat al llarg de 

l’any 2012. I això sense parlar de la pèrdua d’ocupació en el 
sector, unes 130.000 persones. La crisi ha aguditzat 
aquesta tendència i el nivell d’ocupació al sector avui és 
encara un 25% per sota del que tenia el 2008, mentre el PIB 
industrial està a un 11% també per sota d’aquella data. Si 
tenim en compte que vam tocar terra als inicis del 2014, 
aquestes dues xifres ens diuen que la indústria s’està 
recuperant amb poca necessitat de personal. Aquesta és la 
conclusió que es deriva de les dades ofi cials que 
proporciona l’Idescat. 

Tot i això, aquesta diferència de creixements té una 
derivada que no ha de ser passada per alt. Què consideren les 
estadístiques com a indústria? Doncs el que 
declaren produir les empreses del sector. I si 
han externalitzat un servei productiu? En tal 
cas, en fer la comparació entre dues dates, es 
reduirà el valor aportat per ella i creixerà el 
de l’epígraf de “serveis a l’empresa”, que 
compta com a servei. Precisament a analitzar 
aquest desfasament es dedica el recent 
informe La nova indústria de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, que es basa en les 
dades de l’aportació del sector industrial, 
però afegint-hi la dels serveis lligats a aquest 
sector. Llavors, aquesta indústria 
“eixamplada” suposa una aportació —directa 

i indirecta— de prop del 50,2% a la riquesa catalana. És a dir, 
la meitat de la creació de riquesa a Catalunya està lligada 
d’alguna manera a la indústria. 

Vet aquí quin és el motor de fons del país i que les 
administracions han cuidat tan poc. Segons l’informe de la 
Cambra, el pes de la indústria —en termes estadístics 
purs— a mitjà termini està caient a causa de diversos 
factors, més enllà de la deslocalització d’aquells subsectors 
que són més intensius en mà d’obra, entre els quals destaca 
l’externalització de serveis que aporten cada vegada més 
valor afegit, com el disseny, la comunicació i el màrqueting, 
serveis jurídics i fi ns i tot l’R+D. Aquest és un fenomen que 
anirà cada vegada a més per la confi guració que van 
prenent les organitzacions productives. 

En defi nitiva, doncs, en contra del que alguns diuen, la 
indústria catalana pesa molt més del que aparenta i el seu 
paper és clau per al futur de Catalunya. Que no s’oblidi!  ●

O
rio

l N
in
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Un any més, el Col·legi organitza una 
nova edició del seu reconegut certa-
men, que busca el millor projecte de 
fi de grau en tots els àmbits de l’en-
ginyeria industrial. Aquesta edició 
porta per títol Com l’enginyeria pot 
facilitar les nostres vides? i pretén fo-
mentar els valors indispensables per 
a l’excel·lència d’un projecte, com ara 
la qualitat, la innovació, la funcionali-
tat i la sostenibilitat. 

CANDIDATS A PARTICIPAR
Poden presentar-se al certamen 
aquelles persones que estiguin cur-
sant o hagin cursat un grau d’enginye-
ria en l’àmbit industrial i que s’hagin 
matriculat en el projecte de fi de grau 
durant l’any 2015 i 2016 a les escoles 

i universitats de la demarcació i de 
l’àmbit competencial del Col·legi. Els 
interessats hi hauran d’enviar les se-
ves propostes abans del 6 de maig.

Un jurat format per experts del 
món acadèmic i professional triarà el 
projecte guanyador. L’alumne premi-
at rebrà 2.000 euros i un diploma de 
reconeixement. Per la seva banda, el 
tutor de l’alumne premiat rebrà 500 
euros i un diploma. L’escola a la qual 
pertanyi el guanyador també rebrà un 
diploma de reconeixement. A més, hi 
ha un accèssit dotat amb 500 euros. 
L’entrega dels premis es farà el mes 
de juny durant la Diada de la Profes-
sió, organitzada pel Col·legi. l

www.enginyersbcn.cat/premis

FEBRER 15

796
FEBRER 16

1.378
Creixement anual

+73%

FEBRER 15

1.573
FEBRER 16

2.274
Creixement anual

+45%

Es premiarà amb 2.000 euros l’autor del millor projecte universitari en 
tots els àmbits de l’enginyeria industrial, basant-se en la qualitat, la 
innovació, la funcionalitat i la sostenibilitat del treball.

Oberta la convocatòria 
dels Premis ENGINYERS BCN 2016

Un dels objectius del Col·legi és apro-
par-se encara més als col·legiats i 
fer-los partícips de l’ampli catàleg 
d’activitats que ofereix la institució. 
ENGINYERS BCN disposa de diver-
sos canals de comunicació per acon-
seguir-ho i és evident que les xarxes 
socials hi tenen un paper destacat. 

Creixement espectacular de 
la presència d’ENGINYERS BCN 
a les xarxes socials

altres notícies que els interessin. D’al-
tra banda, les xarxes socials fan pos-
sible que les informacions elaborades 
pel Col·legi arribin també a persones 
no vinculades amb la institució.

El compte del Col·legi a Twitter  
ha tancat el febrer amb 2.274 segui-
dors, 701 més que ara fa dotze mesos, 
fet que suposa un increment anual 
del 44,5%. El creixement a Facebook 
encara ha estat més considerable: 
el nombre de seguidors de la pàgina 
d’ENGINYERS BCN ha crescut en un 
73%, i ha passat dels 796 del febrer del 
2015 als 1.378 del febrer d’enguany.  l

Durant l’últim any, la presència del 
Col·legi a les dues xarxes socials més 
importants (Twitter i Facebook) ha 
crescut de forma considerable, la qual 
cosa ha permès que cada cop més col-
legiats i precol·legiats coneguin ràpi-
dament les darreres novetats en ma-
tèria de cursos i activitats, així com 

EL JURAT ESTÀ FORMAT 
PER EXPERTS 
DEL MÓN ACADÈMIC 
I PROFESSIONAL

Seguidors 
a les xarxes

06-07 TK201 Premis + Junta General v2.indd   6 07/03/16   14:03
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L’objectiu d’aquestes trobades és do-
ble: d’una banda, estimular la partici-
pació a les activitats d’ENGINYERS 
BCN per part de col·legiats que es tro-
ben en zones fora de l’àmbit de Barce-
lona ciutat i, de l’altra, fomentar els 
llaços entre enginyers d’un mateix 
territori, que ajudin a detectar siner-
gies i oportunitats de col·laboració 
tant en l’àmbit professional com en 
l’àmbit social.

SEGUINT EL PLA ESTRATÈGIC
Tal com especifi cava el programa 
electoral de l’actual junta, on advoca-

Els dies 14 i 28 d’abril tindran lloc a Igualada i Vic, 
respectivament, les primeres trobades de col·legiats de les 
comarques d’Osona i l’Anoia. Hi haurà l’assistència del degà, 
Miquel Darnés, i membres de la Junta de Govern. 

Primeres trobades de col·legiats 
d’Osona i l’Anoia

va a favor d’un col·legi més participa-
tiu, s’estan duent a terme tot un se-
guit d’iniciatives recollides al Pla 
estratègic del Col·legi que tenen com 
a fi nalitat potenciar la participació 

del col·lectiu d’enginyers en la vida 
col·legial. Entre aquestes, es treballa 
per l’apropament d’ENGINYERS 
BCN als col·legiats de totes les zones 
de la seva infl uència per crear una 
comunitat activa i participativa que 
busqui potenciar el treball en xarxa 
(networking) entre els col·legiats.

UN PROGRAMA PER A TOT L’ANY
L’objectiu de la Junta és continuar 
amb aquestes trobades durant l’any, 

de manera que s’estenguin pràctica-
ment a totes les zones de l’àmbit d’ac-
tuació territorial del Col·legi. 

Les pròximes reunions, de les quals 
us anirem informant puntualment, 
tindran lloc entre col·legiats que viuen 
i/o treballen a les zones del Maresme, 
el Vallès Oriental i l’Occidental. l

L’OBJECTIU ÉS 
FOMENTAR ELS 
LLAÇOS ENTRE 
ENGINYERS D’UN 
MATEIX TERRITORI

ES TREBALLA PER 
L’APROPAMENT A TOTS 
ELS COL·LEGIATS I PER 
POTENCIAR EL TREBALL 
EN XARXA

Convocatòria de la Junta General Ordinària 

A la reunió ordinària de Junta de Govern 
celebrada el 2 de març passat, i segons l’article 
29 dels Estatuts d’aquest col·legi, es va 
convocar la Junta General Ordinària per al 
dimarts 26 d’abril d’enguany.

ORDRE DEL DIA
•  Informe de la gestió de la Junta de Govern, 
anàlisi i aprovació, si escau, del compte de 
resultats de l’exercici 2015 i del balanç tancat 
el 31 de desembre de 2015.

•  Examen i aprovació, si escau, de les 
propostes que fi gurin en l’ordre del dia i que 
s’hagin presentat, tal com estableix l’apartat 
4 de l’article 29: “fi ns cinc dies hàbils abans 
de la celebració de la Junta General 
Ordinària, i autoritzades almenys amb la 
signatura de 35 col·legiats, en l’ús dels seus 
drets col·legials, per ser debatudes i, si escau, 
aprovades per la Junta General”.

Tota la documentació està disponible a 
www. enginyersbcn.cat

Junta General 
Ordinària 
celebrada el 
desembre de 2015.

El dimarts 26 d’abril, a les 19 hores, en primera convocatòria, tindrà lloc la 
Junta General Ordinària a la sala d’actes del Col·legi. S’informarà de la 
gestió de la Junta i es proposarà l’aprovació del compte de resultats i del 
balanç de l’exercici 2015. 

06-07 TK201 Premis + Junta General v2.indd   7 07/03/16   14:03
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Aquest mes la revista THEKNOS 
tanca la sèrie de reportatges que 
us ha permès conèixer els 
diversos departaments del 
Col·legi. En aquesta ocasió, us 
obrim les portes de Gerència, 
l’Àrea de Deganat i l’Àrea de 
Col·legiació.

GERÈNCIA 
El centre de comandament 
operatiu
Marta Martí és gerent del Col·legi des 
del juliol del 2013, tot i que la seva vin-
culació laboral amb ENGINYERS BCN 
comença dos anys abans com a cap de 
Formació i Comunicació. Llicenciada 
en Administració i Direcció d’Empre-
ses i MBA per ESADE, amb anterioritat 
havia desenvolupat la seva experiència 
laboral a la Fundació Politècnica de Ca-
talunya, on va assumir diversos càrrecs 
de responsabilitat a l’Àrea de Màrque-
ting i Comunicació. Ella és el vincle en-
tre la Junta de Govern i l’equip humà de 
la casa, sobretot a través dels caps de de-
partament, i és l’encarregada de marcar 
i coordinar accions estratègiques que 
facin possible l’acompliment del Pla es-
tratègic 2015-2017.

Les competències de Gerència te-
nen relació amb l’organització del 
Col·legi des de l’àmbit dels recursos 
humans, passant pels aspectes econò-
mics i els objectius comercials de la 

institució. Marta Martí s’encarrega de 
coordinar la implementació d’accions 
en aquests àmbits a través de reuni-
ons periòdiques amb l’equip de direc-
ció, format pels caps i ella mateixa. 
Aquesta interacció constant permet a 
la gerent estar ben informada del dia 
a dia del Col·legi, fer el seguiment dels 
projectes més transversals i alhora 
mantenir informada la Junta dels te-
mes més rellevants. A més, les troba-
des serveixen per establir els àmbits 

A GERÈNCIA ES 
PLANIFIQUEN LES 
LÍNIES D’ACCIÓ 
DEL PLA ESTRATÈGIC 
2015-2017, QUE 
TRAVESSA EL SEU 
EQUADOR TEMPORAL

L’engranatge de tot plegat
GERÈNCIA, ÀREA DE DEGANAT I ÀREA DE COL·LEGIACIÓ

de competència de cada àrea o depar-
tament i fi xar calendaris d’actuació.

D’altra banda, la gerent d’ENGI-
NYERS BCN també assumeix la di-
recció del Servei d’Ocupació i Pro-
moció Professional (SOPP) per la 
importància estratègica que té aquest 
servei per als col·legiats, així com la 
coordinació de l’Àrea de Col·legiació, 
la porta d’entrada de nous enginyers a la 
base social que fa créixer amb més força 
ENGINYERS BCN.  ●

Encarni Periáñez, Àrea de Col·legiació

Mònica Castilla, Àrea de Deganat

Marta Martí, gerent

08-09 TK201 departaments.indd   8 05/03/16   12:04
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L’encarregada de donar la benvinguda 
als nous col·legiats

En la majoria de casos, la primera persona amb qui 
els futurs col·legiats tenen un primer contacte és amb 
Encarni Periáñez, l’encarregada de donar la benvinguda 
al Col·legi. L’Àrea de Col·legiació els atén de forma 
presencial o telefònica i els fa una panoràmica global 
de tot allò que ENGINYERS BCN els pot oferir. 

Tot i així, Periáñez és una gran coneixedora de la 
casa —ja que ha treballat prèviament en altres àrees 
i departaments—, un fet que la converteix en una 
persona idònia per detectar les necessitats d’aquests 
nous col·legiats i per oferir-los un assessorament molt 
més personalitzat. D’aquesta manera, un cop feta la 
col·legiació es pot redirigir els nous col·legiats a aquell 
servei que els pugui interessar més, ja sigui la Borsa 
de treball, els Serveis Jurídics o l’Àrea de Visats, per 
exemple. També se’ls assessora sobre altres utilitats 
més específi ques, com ara el correu electrònic @ebcn.cat, el 
segell de l’enginyer graduat i l’enginyer tècnic industrial 
o el DL Abstract, entre moltes d’altres.

L’Àrea de Col·legiació també organitza periòdicament 
actes de benvinguda als nous col·legiats, que 
consisteixen en una visita guiada per les instal·lacions 
del Col·legi a càrrec del degà, que és una ocasió 
perfecta per poder-los conèixer en primera persona, 
recordar els serveis que ofereix ENGINYERS BCN i 
recollir les seves inquietuds. Per a alguns d’ells aquesta 
visita és el primer contacte físic amb la institució.

Finalment, l’equip humà d’aquesta àrea també 
gestiona les tasques administratives atribuïbles a 
col·legiació, com ara canvis de domiciliació bancària, 
gestió de rebuts o emissió de factures, i també manté 
permanentment actualitzada la base de dades dels 
col·legiats. 

ÀREA DE COL·LEGIACIÓ

ÀREA DE DEGANAT

A l’Àrea de Deganat hi trobem Mònica 
Castilla, la persona encarregada 
de donar suport administratiu als 
membres de la Junta de Govern en 
totes aquelles gestions que tenen a 
veure amb el Col·legi (planifi cació 
de reunions, inscripcions a actes 
o conferències, etc.), així com a 
Gerència. Especial atenció requereix 
el suport administratiu al degà, 
Miquel Darnés, molt implicat en 
el dia a dia del Col·legi, un fet que 

l’obliga a gestionar una agenda sovint 
complexa. 

L’altra gran responsabilitat 
d’aquesta àrea és la relació amb les 
catorze comissions d’ENGINYERS 
BCN. Mònica Castilla s’encarrega de 
vetllar pel bon funcionament de les 
comissions, un dels pilars del Col·legi, 
per tal que totes tinguin el suport 
necessari per part de la institució. Així 
doncs, des de l’Àrea de Deganat es 
convoquen les reunions, es coordina 

l’actualització dels continguts dels 
apartats web respectius, s’envia 
informació d’aquelles activitats 
organitzades per les comissions 
a les altres comissions i se’n 
gestionen les inscripcions, si escau, 
entre altres tasques. Darrerament, 
també s’ha potenciat el servei de 
videoconferència, una possibilitat 
tècnica que apropa ENGINYERS BCN 
als col·legiats amb difi cultats per 
assistir a les reunions presencials. 

L’emblema de la nova Junta

Per a Gerència té una especial importància la 
implementació del Pla estratègic 2015-2017, un 
dels emblemes de la nova Junta per aconseguir el 
Col·legi del futur. Marta Martí s’encarrega de la 
planifi cació de les línies d’acció i de la coordinació 
amb l’equip humà del Col·legi. Actualment s’està 
a l’equador del Pla, una situació temporal que 
permet desplegar diverses línies estratègiques i 
alhora revisar les accions dutes a terme fi ns ara.

On es cou el Pla estratègic

Al servei de la Junta de Govern i de les comissions del Col·legi

ÀREA DE COL·LEGIACIÓ: 
EL PRIMER CONTACTE 
AMB ELS COL·LEGIATS

GERÈNCIA: 
ORGANITZACIÓ 
DEL COL·LEGI

ÀREA DE DEGANAT: 
SUPORT ADMINISTRATIU 
A LA JUNTA DE GOVERN 
I A LES COMISSIONS
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Els smartphones: 
de la seducció 
a  l’addicció

Taller sobre la gestió de les incerteses  

Col·legiats i 
precol·legiats 
construeixen 

impressores en 
3D en el taller 

gratuït 
organitzat pel 

Col·legi.

Durant el mes de febrer, una desena 
de col·legiats i precol·legiats van par-
ticipar en un taller gratuït d’auto-
muntatge i ús d’impressores en 3D, 
proposat per la Comissió de Disseny 
Industrial. Durant quatre sessions els 
assistents van construir als tallers 
d’Hangar Barcelona unes impresso-
res en 3D de darrera generació basa-
des en diversos models del projecte 
RepRap, que a partir del mes d’abril 
ampliaran el catàleg de serveis del 
Club EBCN. 

Aquestes impressores permeten im-
primir peces de plàstic, que es fonen a 
200 ºC i que són biodegradables i molt 
resistents. Això converteix aquests 
aparells en una eina molt útil a l’hora 
de dur a terme processos de prototi-
patge, ja que permeten reduir temps i 

costos econòmics. Els usuaris poden 
imprimir peces de plàstic i, un cop 
aquestes s’ajusten al producte que es 
vol crear, encarregar-ne la versió defi-
nitiva en el material desitjat, amb el 
consegüent estalvi de temps i diners.

UN NOU SERVEI DEL CLUB EBCN
Els participants al taller destaquen la 
gran utilitat de les impressores en 3D i 
asseguren que ja són una revolució en 
el món de l’energia més domèstica. En 

A partir de l’abril, el Club EBCN 
disposarà de dues impressores en 
3D de darrera generació que 
permeten imprimir peces de 
plàstic i estalvien temps i diners 
en els processos de prototipatge. 

El Club EBCN tindrà dues impressores en 3D, 
fabricades per un grup de col·legiats

El dilluns 15 de febrer una vintena 
de persones van assistir a la xerrada 
“Com gestionem la incertesa?”, a 
càrrec de Lola González, psicòloga 
clínica, i Elisabet Soler, instructora 
de Mindfulness. Tal com van 

explicar les instructores al taller, 
organitzat pel Departament 
de Formació al Club EBCN, la 
investigació científica ha demostrat 
que és possible reeducar la ment 
per respondre de manera més 
adaptativa a les demandes de 
l’entorn i van donar-se algunes 
tècniques per descobrir com fer-ho. 
L’objectiu final és evitar situacions 
estressants que s’allarguin en el 
temps i que tinguin implicacions en 
la salut i el benestar personal. 

la majoria de casos, pensaven que fa-
bricar-les seria molt més complex, tot i 
que admeten que la gran implicació 
dels participants i la bona combinació 
de perfils n’ha facilitat considerable-
ment la fabricació. Un cop calibrades, 
les impressores en 3D arribaran al 
Club EBCN i podran ser utilitzades 
pels col·legiats i precol·legiats que ho 
sol·licitin. Paral·lelament, s’organitza-
ran càpsules formatives sobre el seu 
funcionament i les seves utilitats.  l

El metro, el tren o l’autobús són espais 
ideals per adonar-nos de com els telè-
fons intel·ligents s’han convertit en un 
dels nostres companys vitals. Aquesta 
seducció pot acabar convertint-se en 
una nova malaltia del segle xxi? Què és 
l’e-pes i l’obesitat digital? Aquests són 
alguns dels conceptes que s’analitza-
ran al Club EBCN en una xerrada im-
partida pel professor universitari  
Joan-Vicenç Gómez i Urgellés i orga-
nitzada per la Comissió d’Ensenya-
ment.  l
Dimarts 29 de març, a les 18.30 h.
Inscripcions a:
 www.enginyersbcn.cat/agenda

Unes vint persones van assistir al taller 
sobre com evitar l’estress que 
provoquen les situacions d’incertesa.
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El darrer dilluns de cada mes, 
a partir de les 18.30 h, el Club 
EBCN acull l’activitat “Cafè amb 
el degà”. Es tracta d’una ocasió 
ideal per formular preguntes 
al degà, transmetre-li alguna 
inquietud o senzillament con-
versar amb ell de forma distesa. 
Aquesta proposta va néixer de 
la mà del Club EBCN, inaugu-
rat el mes de novembre passat. 
El calendari de “cafès” previs-
tos i el formulari d’inscripci-
ons a l’activitat els trobareu a 
www.enginyersbcn.cat/agenda. l

“Cafè amb el degà”, una bona oportunitat 
per conversar amb Miquel Darnés

El degà exposa la gran activitat del Col·legi en matèria 
energètica al 3r Congrés d’Energia de Catalunya
Miquel Darnés va ser un dels ponents convidats a aquest 
congrés, que es va celebrar al febrer a la Casa del Mar 
de Barcelona. Els organitzadors van convidar el degà a 
fer una ponència sobre formació energètica per l’alta 
implicació del Col·legi en aquest camp. 

Des de l’any 2013, s’han realitzat un gran ventall 
d’activitats dedicades a la formació energètica: 36 cursos 

(amb l’assistència de 605 alumnes), 31 conferències (amb 
prop d’un miler d’oients en total) i 6 activitats formatives 
(on han assistit 110 persones). 

En termes generals, el Congrés va versar sobre l’energia 
del futur, tenint en compte que per motius econòmics, 
ambientals i polítics serà diferent arreu del món i, en 
particular, a Catalunya.  l

Una sessió del “Cafè amb el 
degà”. Miquel Darnés 

conversa amb els col·legiats 
al Club EBCN.

 El Tecnoespai acull les proves dels primers 
usuaris del Servei de Certificació Professional

El passat 23 de febrer va realitzar-se 
la primera convocatòria d’examen de 
certifi cació professional, corresponent 
a l’esquema de certifi cació d’expert en 
instal·lacions de baixa tensió. Aquest nou 
servei permet als tècnics l’obtenció del 
reconeixement de les seves competències 
professionals sempre que compleixin amb els 
prerequisits establerts per procediment i que 
superin el procés d’avaluació corresponent. 

ENGINYERS BCN actua com a organisme 
certifi cador d’aquesta certifi cació, que 
celebrarà la segona convocatòria el proper 
31 de març. Si hi esteu interessats podeu 
contactar amb el departament de Serveis 
Tècnics o consultar la pàgina web 
https://certifi cacio.enginyersbcn.cat  
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Després de l’èxit de l’any passat (amb 
una participació de més d’un centenar 
de persones) ENGINYERS BCN torna 
a obrir les portes i guiarà els assistents 
per cadascun dels departaments que 
formen part de la institució. A més, 
podran descobrir els detalls històrics 
de l’edifici: una antiga casa unifamiliar 
construïda a finals del segle xix amb 
estil arquitectònic neoclàssic anglès 
i que conserva trets premodernistes, 
com mostren els vitralls de l’interior. 
L’edifici encara conserva l’esplendor 
arquitectònica dels seus orígens i pe-

tites joies premodernistes, com la sala 
de reunions (amb terra i mobles de 
fusta noble), els vitralls i la claraboia. 

Enguany, els assistents també po-
dran conèixer una de les novetats del 
darrer trimestre de l’any passat: el nou 
Club EBCN, inaugurat el mes de no-
vembre, un espai modern i funcional 
que cada cop fan servir més col·legiats 
i col·legiades.

Tots els col·legiats que visitin el 
Col·legi seran rebuts amb un obsequi 
i una rosa, emblema de la diada de 
Sant Jordi. l

El divendres 22 d’abril ENGINYERS BCN celebrarà la Diada de Sant 
Jordi a la seu del Col·legi amb una jornada de portes obertes en què els 
col·legiats, les seves famílies i acompanyants podran fer una visita 
guiada per l’edifici que des de fa vint anys acull el Col·legi. El personal 
de la casa serà l’encarregat de guiar els visitants.

Per Sant Jordi obrim les portes del Col·legi. 
Sigueu benvinguts!

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

 Per Sant Jordi la 
seu rep els visitants 
amb una gran 
senyera penjada a 
la façana. 

Vint anys de  
la nostra seu 
Aquest 2016 se celebraran els 
primers vint anys del Col·legi en 
aquest edifici del cèntric carrer 
Consell de Cent. Actualment s’està 
recopilant informació sobre la 
història de l’edifici, que 
complementarà i enriquirà els 
coneixements històrics de què ja 
disposava el Col·legi. Els resultats 
d’aquesta recerca es donaran a 
conèixer en el marc de les visites 
guiades per Sant Jordi i també 
serviran per als actes previstos de 
celebració d’aquesta efemèride tan 
especial per a ENGINYERS BCN. 

 El degà amb un 
grup de col·legiats 
que visiten el seu 
despatx durant el 
recorregut de l’any 
passat. 

www.sprintcopy.com

Còrsega, 546
08025 Barcelona
T. 934463900  ·  sp@sprintcopy.com  
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“Recomano a tots 
els estudiants que 
s’impliquin en tot 
tipus d’activitats”

Des de petit he tingut molta 
curiositat en tots els aspectes: 
sempre m’ha agradat preguntar-me 
no només el perquè de les coses sinó 
com es fan i si és possible fer-ho 
d’una altra manera millor. Em 
considero una persona emprenedora, 
a qui li agradaria que tot el 
coneixement que adquireix pogués 
tenir una repercussió en la societat, 
més concretament, en la indústria. 
En aquesta línia vaig iniciar el grau en 
Enginyeria Química a l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona (EUETIB). 
Vaig ser president fundador de 
l’associació UPC Barcelona Student 
Chapter, que forma part de 
l’American Institute of Chemical 
Engineering (AIChE), una associació 
professional d’enginyers químics que 
treballa per facilitar l’accés a una 
formació contínua, guiant i donant 
forma a la nostra professió. 

Mirant cap al futur laboral, 
recomano a tots els estudiants que 
s’involucrin en aquests tipus 
d’activitats, ja que adquiriran una 
nova dimensió com a estudiants que 
marcarà la diferència respecte als 
altres enginyers i millorarà el seu 
perfi l professional. Aquesta dimensió 
engloba l’organització, presa de 
decisions i col·laboració, requisits 
indispensables en el món actual.

Víctor Manuel Martín Barrios, 
precol·legiat 55.194

El Col·legi sap que els actuals es-
tudiants de graus d’enginyeria són 
els professionals del futur. Per això, 
manté un contacte continuat amb 
vuit escoles universitàries i acom-
panya els nous graduats als actes de 
graduació on es lliuren els premis als 
millors expedients acadèmics. 

EL COMPROMÍS DEL COL·LEGI 
Tot i així, el vincle amb els estudiants 
no es limita només a l’àmbit aca-
dèmic, sinó que ENGINYERS BCN 
col·labora estretament amb diverses 
iniciatives que fan créixer professi-
onalment i humana els futurs engi-
nyers. Els fòrums i jornades “Univer-
sitat-Empresa” són un espai ideal per 
a la relació entre les empreses i els 
joves enginyers. Recentment, el Col-
legi i l’Escola Universitària d’Engi-

nyeria Tècnica Industrial (EUETIB) 
van organitzar-ne un on van parti-
cipar una trentena d’empreses del 
sector industrial. També s’han orga-
nitzat cites ràpides amb empresaris 
a l’Escola d’Enginyeria de Terrassa 
(EET), per exemple.

El compromís del Col·legi amb els fu-
turs enginyers també s’estén a l’àmbit 
esportiu —amb el patrocini de diversos 
equips universitaris— i en el suport a 
equips de la universitat que competei-
xen a campionats universitaris de cot-
xes i motos elèctrics. És el cas dels estu-
diants de l’EUETIB que participen en 
l’ePowered Racing, que han dissenyat 
i fabricat un prototip de moto elèctrica 
de competició; o els estudiants d’engi-
nyeria de l’e-Tech Racing, que compe-
tiran el mes d’agost a la Formula Stu-
dent Spain de Montmeló.  l

Creiem en el planter!

L’acte de graduació de l’Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) va tenir lloc el 
5 de febrer a la Sala Noble de l’Edifi ci del Rellotge i va 
reunir 96 graduats i graduades amb les seves famílies i 
amics. Durant l’acte, es van lliurar diplomes a tots els 
graduats i es van fer mencions especials als estudiants 
amb el millor expedient acadèmic de cada titulació, a qui 
ENGINYERS BCN els obsequiarà amb un any de 
col·legiació gratuïta. 

El degà, Miquel Darnés, va fer entrega d’un diploma de 
reconeixement i una tauleta a Xavier Corbera, precol·legiat 
i estudiant amb el millor expedient de l’EUETIB en aquesta 
promoció. Darnés va encoratjar els joves enginyers a 
col·legiar-se per aconseguir “una professió forta”. 

El degà assisteix a l’acte de graduació 
dels alumnes de l’EUETIB

L’equip d’estudiants 
d’enginyeria de l’e-Tech 
Racing (EUETIB) i el seu 

monoplaça elèctric. 

El precol·legiat premiat, 
Xavier Corbera, amb el 
degà, Miquel Darnés. 
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Emilio Garrido, 
col·legiat 23.767
Enginyer tècnic industrial, 
especialista en electricitat. 
Des del mes de novembre 
passat treballa a Atrian, 
empresa de serveis 
multitècnics d’instal·lació i 
manteniment, com a cap de 
projectes, on s’encarrega de 
tasques de manteniment i 
instal·lacions al sector 
industrial. Aquesta nova 
feina la va aconseguir gràcies 
a la Borsa de treball del 
Col·legi, un servei que li ha 
permès tenir altres 
oportunitats laborals abans 
de l’actual però, sobretot, li 
ha servit per posar-se al dia: 
“Ha estat molt enriquidor 
per a mi saber com millorar 
el meu currículum i fer el curs 
de LinkedIn, una eina que no 
coneixia gaire”. Garrido 
afirma que pràcticament 
totes les feines que ha trobat 
des de l’any 2012, quan va 
perdre la feina a Abantia, les 
ha aconseguit gràcies a 
ENGINYERS BCN. 
es.linkedin.com/in/
emiliogarridofernandez/

  Sabem realment 
quina feina ens interessa 
més? Sabem el que 
volem?
La presa de decisions 
coherent en la tria d’una 
oferta de treball és molt 
important perquè hi hagi un 
resultat òptim en la recerca 
de feina. Per això hem de 
conèixer amb claredat les 
nostres preferències 
professionals i personals. La 
manera de fer-ho pot ser una 
tasca difícil però hi ha 
mètodes per aconseguir-ho.

El Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional del 
Col·legi (SOPP) us pot 
assessorar i orientar sobre 
aquest i altres temes 
d’interès, que us ajudaran a 
resoldre i superar aquelles 
mancances que pugueu tenir 
a l’hora de buscar feina. Per a 
més informació, podeu 
dirigir-vos a 
ocupacioipromocio@ebcn.
cat

  Quants currículums 
teniu? A més 
currículums, més 
oportunitats!
Els enginyers són 
professionals versàtils i això 

  José Antonio Pérez 
Quiñonero, 
col·legiat 20.349
Enginyer tècnic industrial 
mecànic amb el postgrau en 
Eficiència Energètica.
Després de set anys 
treballant en enginyeria 
d’instal·lacions, eficiència 
energètica i energies 
renovables, el 2012 
l’empresa on exercia com a 
cap d’Enginyeria va rescindir 

la seva activitat. “En aquells 
moments la Borsa de treball 
del Col·legi em va permetre 
la incorporació a una 
multinacional del sector de 
l’alimentació, on he 
gestionat la flota de 
transport durant tres anys”, 
explica Quiñonero. 

Des del setembre del 2015, 
i novament a través de la 
Borsa de treball del Col·legi, 
forma part del Departament 
d’Enginyeria d’una empresa 
de medi ambient.

BORSA  
DE TREBALL

  La vostra empresa 
vol incorporar un 
professional de 
l’enginyeria? 
El Col·legi l’ajuda!
El Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional 
(SOPP) d’ENGINYERS BCN 
dóna suport a les empreses 
que necessitin sumar nous 
professionals al seu equip. El 
SOPP ofereix assessorament 
en la definició dels perfils 
professionals dels candidats i 
ajuda les empreses amb la 
divulgació de l’oferta de 
feina a través dels canals de 
comunicació del Col·legi. 
Aquestes serveis de selecció 
s’adapten a les necessitats 
de cada empresa, que pot 
anar des de la publicació 
gratuïta d’un anunci fins al 
servei de preselecció i 
selecció de candidats amb 
entrevistes incloses. 

Si coneixeu cap empresa 
que cerqui enginyers no 
dubteu a recomanar-li la 
Borsa de treball del Col·legi. 
www.enginyersbcn.cat/
serveis-empreses/sopp-
borsatreball.html

“Ha estat molt 
enriquidor 
saber com 
millorar 
el meu CV”

A través de la 
Borsa de treball 
del Col·legi 
formo part del 
departament 
d’enginyeria 
d’una empresa 
de medi 
ambient
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BENEFICIS DEL COL.LEGIAT

Per facilitar les tasques de comprovació i 
certifi cació que s’han de fer com a comple-
ment de l’actuació professional, el Col·legi 
posa a disposició dels col·legiats autorit-
zats un servei de lloguer d’aparells de me-
sura, els quals estan degudament calibrats. 
En alguns casos, per poder-los utilitzar cal 
haver rebut la formació prèvia sobre l’apa-
rell en qüestió. Podeu consultar l’oferta 
formativa a l’agenda de Formació.

Actualment ENGINYERS BCN té a 
la disposició dels col·legiats un sonò-

metre 2250, un analitzador de xarxes 
elèctriques AR.6, una maleta de verifi -
cacions d’instal·lacions elèctriques, un 
luxímetre Gossen Panlux Electronic 2, 
un anemòmetre amb termòmetre, una 
font sonora Omnipower 4292 i un equip 
multifunció Testo 435-2.

La reserva de l’aparell s’ha de fer amb 
un mínim de dos dies d’antelació i es po-
drà tenir un màxim de cinc dies feiners. 

www.enginyersbcn.cat/slam

Servei de lloguer d’aparells de mesura (SLAM)

els ajuda a tenir més 
possibilitats d’accés al 
mercat laboral. Per 
aconseguir-ho, cal estar 
preparats. Us heu parat a 
pensar que tenir més d’un 
currículum pot donar-vos 
moltes oportunitats per 
donar a conèixer la vostra 
candidatura? És important 
adaptar el vostre CV a cada 
oferta de treball. No és una 
tasca fàcil, però val la pena 
invertir temps a fer-ho, ja que 
els resultats seran, de ben 
segur, òptims per arribar a les 
entrevistes de treball i així 
poder exposar directament el 
vostre talent i experiència al 
seleccionador.

El SOPP us pot ajudar a 
adaptar el vostre CV amb un 
servei d’orientació 
personalitzat. www.
enginyersbcn.cat/
serveis-colegiats/borsa_
treball/curriculum.html 

5, 6, 12, 13 I 19 D’ABRIL
Curs de disseny i càlcul 
d’instal·lacions 
elèctriques 
de baixa tensió
Formació presencial 
dedicada als cicles de vida de 
projectes, als processos de 
legalització actuals 
—inclou telemàtica—, a la 
normativa d’aplicació i a 
l’estructura del sistema 
elèctric. El temari també 
inclou aspectes referents a 
les proteccions elèctriques, 
els projectes i memòries 
tècniques de disseny, les 
proves reglamentàries i 
exemples pràctics de 
disseny d’instal·lacions 
elèctriques.
Quan: de 17 a 21 h
On: al Tecnoespai

12, 14, 19, 21 I 26 
D’ABRIL
Les eines per a la 
certifi cació d’edifi cis 
existents: CE3 i CE3X
S’aprofundirà en la 
normativa d’aplicació 
relacionada amb la 
certifi cació energètica 
d’edifi cis existents per tal de 
conèixer les possibilitats, 
l’entorn i l’estructura de 
cadascuna de les eines 
d’aplicació (CE3 i CE3X). Els 
participants obtindran els 
coneixements sufi cients per 
poder qualifi car els edifi cis 
existents. Cal tenir en 
compte que per tal de 
promoure l’efi ciència 
energètica dels edifi cis la 
Directiva 2002/91/CE 
exigeix als estats membres 
l’establiment d’un 

procediment de certifi cació, 
dirigit tant als nous edifi cis 
com als existents, que posi a 
disposició del possible 
comprador o llogater una 
informació objectiva sobre el 
consum energètic de l’edifi ci. 
Quan: de 17 a 21 h
On: al Tecnoespai 

13, 18 I 20 D’ABRIL
Curs pràctic de càlcul 
d’estructures
Es tracta d’un curs molt 
pràctic, amb exemples 
d’aplicació del Codi tècnic de 
l’edifi cació referent al càlcul 
d’estructures. També es 
dedicarà una sessió a la 
resistència de materials i una 
altra a accions en l’edifi cació. 
Quan: de 16 a 19.30 h
On: a l’aula de la 3a planta 
del Col·legi

18, 20, 25, 27 D’ABRIL I 
2, 4, 9 I 11 DE MAIG
Curs de luminotècnia 
aplicada Ramon San 
Martín
Impartit per professionals del 
món de l’enginyeria i la 
luminotècnia. El cicle de 
l’enllumenat, els sistemes 
lumínics i fonts de llum, el 
disseny o el preu de l’energia 
són alguns dels temes que es 
tractaran a la primera sessió. 
Després, el curs aprofundirà 
en un gran ventall de temes 
molt més específi cs. 
Quan: de 16.30 a 20.30 h
On: al Tecnoespai

Més informació a: 
www.enginyersbcn.cat/
agenda

AGENDA
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Durant l’any passat vam organitzar 
diverses activitats, dins i fora del Col-
legi, complint així l’objectiu plantejat 
el 2014 d’organitzar una activitat per 
mes. Les propostes han estat molt di-
verses per tal de satisfer les inquietuds 
dels enginyers.

 Al gener vam visitar la Maternitat 
d’Elna, a França, i els mesos de febrer 
i març vam poder completar la visita 

a l’exposició itinerant de la Materni-
tat d’Elna, instal·lada per la Comissió 
de Joves Enginyers al Tecnoespai. En 
l’àmbit esportiu, a l’abril vam organit-
zar el primer torneig de pàdel d’ENGI-
NYERS BCN, un taller de defensa per-
sonal al març i a l’octubre una excursió 
amb bicis reclinables per Collserola. 
També hem organitzat visites fora de 
Barcelona per tal de motivar la partici-

pació de col·legiats que viuen fora de la 
ciutat, com ara a l’Art del Vitrall de Sa-
badell, a l’exposició “Vestir l’automòbil” 
del Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa i a les instal·lacions 
de Bacardí a Sitges. 

Durant l’any passat, vam celebrar 
activitats en el mateix Col·legi, com ara 
el taller de coaching i una conferència 
historicoartística sobre la rehabilitació 
de la capella de Sant Rafael (Barcelona).

OBJECTIU: UNA ACTIVITAT AL MES
El nostre objectiu per a aquest any és 
fer una reunió i una activitat per mes. 
A més, i per facilitar la participació de 
tots els col·legiats, oferim la possibili-
tat d’assistir virtualment a les reuni-
ons a través de videoconferència. 

 Així doncs, us animem a inscriure-
us a la nostra comissió (www.engi-
nyersbcn.cat/comissions/joves-
enginyers) si voleu participar en les 
activitats, si teniu idees, si voleu com-
partir inquietuds o també si voleu fer 
networking. Us hi esperem!  ●

COMISSIÓ DE JOVES ENGINYERS

Una comissió social oberta a tothom, 
independentment de l’edat

Una vintena de col·legiats visiten la planta 
d’energia fotovoltaica de Zurc-Circontrol
La Comissió d’Energia va 
organitzar al febrer una visita a 
les instal·lacions de les empreses 
Zurc, Circutor i Circontrol, totes 
tres situades a Viladecavalls 
(Vallès Occidental). Durant tot 
un matí, el col·legiat Ramon 
Comellas, president del grup 
vallesà, va mostrar als assistents 
com funcionen les plaques 
fotovoltaiques que subministren 
energia neta a les naus 
industrials. Recordem que 
Comellas va obtenir el guardó al 
Col·legiat Distingit per la seva 
trajectòria professional orientada 
a l’estalvi energètic durant la 
passada edició de la Diada de la 
Professió.

La vintena de col·legiats 
participants van aprofi tar l’ocasió 
per visitar el showroom de Circutor i 
conèixer millor els processos de 
fabricació dels productes d’aquest 
reconegut grup vallesà.

Ramon Comellas, 
president de 
Circutor (sisè per la 
dreta), va explicar 

als col·legiats com 
funcionen les plaques 
fotovoltaiques.

Marc Solanilla, secretari, 
Joan A. Ribas, vicepresident, 

i Lupe Feria, presidenta.
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no es pot dir que triés el meu àmbit 
laboral. Al Ripoll dels anys 50 no hi 
havia gaire on escollir i com que a 
casa no hi havia diners per desplaçar-
me a Barcelona a estudiar, vaig haver 
de matricular-me a Terrassa, on no 
demanaven presència, i ho podia 
compaginar amb la feina”, explica. 
Piella rememora com, cada setembre, 
anava a la universitat a agafar els 
llibres i ja no hi tornava fi ns al juny: 
“Els llegia i a fi nal de curs anava 
a veure si els havia llegit bé. Tot i 
que no vaig tenir gaires difi cultats 
per aprovar, ja que la meva feina 
m’aportava coneixements tècnics 
que m’ajudaven a l’estudi”, reconeix. 

ENTRE L’ENGINYERIA I LA POLÍTICA
Solé i Palau va ser la casa de Piella 
durant més de 30 anys. Un cop 
fi nalitzats els estudis, va treballar-
hi al departament d’estudis, “el 
que actualment seria investigació i 
disseny”, aclareix. Desenvolupava 
prototips a la branca d’aerotècnia, en 
un laboratori d’assajos, coordinant-se 
amb els departaments d’electricitat 
i acústica. “Fèiem ventiladors, res 
més complex que això”, comenta, 

En Pere Piella seu i 
comença a explicar, 
pausat i acompanyant 
amb un dit que recorre 
la taula, la història de 

la seva experiència com a enginyer, 
que és la història també de la 
irrupció i l’evolució de la tecnologia 
en aquesta disciplina durant més 
de mig segle. I és que fou a fi nals 
dels anys 50 quan Piella va fer les 
primeres passes laborals al seu 
Ripoll natal. Com molts coetanis 
seus, va començar a treballar abans 
que a estudiar: en el seu cas va ser 
Solé i Palau —empresa novella de 
ventiladors que actualment ha 
esdevingut multinacional— la que 
acollia els joves dels pobles veïns. 
Treballava com a delineant quan va 
començar peritatge industrial primer 
i enginyeria tècnica després. “Però 

Text i foto Sandra Vicente

“QUÈ ENS QUEDARÀ QUAN, NOMÉS PITJANT 
UN INTERRUPTOR, TOT ESTARÀ FET?”

PERE PIELLA
REALITZA TASQUES D’ASSESSOR EMPRESARIAL I TREBALLA PER RESCATAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE LA CATALUNYA INDUSTRIAL
Col·legiat 5.952  ●  Pèrit industrial i enginyer tècnic jubilat 

La jubilació, per a Piella, va ser una retirada simbòlica: “Parar-se és morir-se i per això encara treballo 
com a col·legiat, assessorant diverses empreses”. Pe rò la nina dels seus ulls és la història industrial 
catalana, a la qual dedica hores d’investigació que es van transformar en una exposició sobre Ramon 
Casanova, un dels precursors del motor de reacció. Actualment treballa en un llibre sobre el 
patrimoni de la societat industrial, que es presentarà el 2017. “Si es descobreix una església 
romànica, cal parar màquines, però si es tracta d’un canal industrial ningú no en fa cas. La història 
industrial també és història i ens cal educar-nos en aquesta sensibilitat”, assegura.   

UN REPTE: RECUPERAR LA HISTÒRIA INDUSTRIAL

VA COMENÇAR A 
TREBALLAR MOLT JOVE. 
MÉS TARD VA ESTUDIAR 
A DISTÀNCIA, I VA SER 
ALCALDE DE RIPOLL

“però amb els anys l’empresa va 
créixer i lamento una mica no haver-
ho vist”. Es refereix a l’excedència 
que va demanar el 1992 per exercir 
com a diputat al Parlament, pel PSC, 
fi ns al 1999 —continuació de la seva 
carrera política, que, combinada amb 
l’enginyeria, el va fer alcalde de Ripoll 
del 1979 al 1993. 

Ara, quan mira enrere i repassa 
l’evolució de l’enginyeria, reviu la 
intensitat amb què es va viure la 
irrupció de la tecnologia: parla de les 
hores que havien de passar per fer 
una simple fotocòpia o com eren de 
rudimentàries les taules de dibuix, 
només complementades amb escaire 
i cartabó. “Les eines que jo feia 
servir per delinear ara les guarden 
com a arqueologia industrial. O ens 
reciclàvem ràpid o ens quedàvem 
fora”, recorda. Però, tot i que reconeix 
els avantatges que ha portat aquest 
avenç, també es mostra preocupat per 
la forta mecanització: “No és bo que 
es faci fora gent per canviar-los per 
màquines. Què ens quedarà 
quan, només pitjant un 
interruptor, tot estarà 
fet?”, refl exiona.  ●
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Aquesta llei ha de servir per establir 
un nou marc de relació entre 
l’Administració i les empreses. En què 
es basa aquest nou marc?
Regula el marc general d’intervenció 
en les activitats econòmiques, que 
considera com un bé a protegir. Per 
això, estableix uns principis generals 
que han d’orientar el model de relació 
de l’Administració amb les empreses, 
que ha d’estar basat en la confiança. 
Per tant, en aquest marc de relació 
nou, la intervenció sobre les activitats 
econòmiques ha d’estar basada en els 
règims de declaració responsable i la 
comunicació, en lloc d’un règim d’au-
torització. Això vol dir que l’Admi-
nistració fa confiança en l’empresari 
i també que estem davant d’un canvi 
cultural molt important, la qual cosa 
implica tres nivells de responsabili-

Text Jordi Garriga  l  Fotografia Marta Torrent

L’estiu passat s’aprovava la Llei de simplificació de l’activitat administrativa, que 
afecta gairebé un 75% de l’activitat econòmica de baix risc a Catalunya i redueix 
els tràmits i el temps per iniciar una activitat. Però també, i aquí rau la seva 
importància, afavoreix “un nou marc de relació entre l’Administració i les empreses 
basat en la confiança”, com afirma Cristina Pruñonosa que, al capdavant de 
l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat, s’encarrega de dur a bon port el 
desplegament d’aquesta nova llei.  

“Hem eliminat les 
traves administratives 
per iniciar una activitat 
econòmica”

Llicenciada en 
Ciències Econòmi-
ques i Empresarials 
i màster en 
Direcció Pública 
per ESADE. 
Després d’ocupar 
diversos càrrecs al 
Departament de 
Treball i Indústria 
de la Generalitat, 
el 2005 s’incorpo-
rava a l’aleshores 
Departament 
d’Empresa i 
Ocupació com a 
gerent de l’Oficina 
de Gestió 
Empresarial 
(OGE). 

   PERFIL 

CRISTINA PRUÑONOSA
GERENT DE L’OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL

tat: el del titular, el del tècnic i el de 
l’Administració.

Ja està totalment operativa?
Perquè sigui totalment operativa cal-
drà canviar les normatives sectorials 
que no s’ajusten als principis previstos 
a la llei. Ja fa temps que estem en fase 
d’identificar tota aquesta normativa 
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i la llei ens dóna un any per fer-ne la 
revisió. En tot cas, per evitar que la llei 
tingui efectes a mitjà termini i amb la 
intenció d’impulsar l’activitat econò-
mica, s’han regulat de forma concreta 
l’exercici de les activitats que es con-
sideren innòcues i de baix risc. Estem 
parlant de comerç, hostaleria, etc., és a 
dir, un 75% de l’activitat econòmica ca-

talana. La normativa afecta essencial-
ment la posada en marxa dels negocis 
i els tràmits que s’han de dur a terme 
per adequar els locals. Amb la llei, el 
procediment és unifi cat, de manera 
que per a les activitats innòcues no-
més fa falta la declaració responsable 
i, per a les de baix risc, la comunicació 
prèvia i el certifi cat d’un tècnic 

Com a Administració, el que 
podem fer és proposar-ho al 
Parlament perquè ho reculli en la 
llei, com ja s’ha fet. El Col·legi, per 
la seva part, ho ha d’anunciar 
adequadament i ha de donar 
suport als seus professionals en 
aquest sentit.

LA PREGUNTA 
DEL DEGÀ

ES POT 
CONSCIENCIAR 
ELS TITULARS DE 
LES ACTIVITATS QUE 
LA CONTRACTACIÓ 
D’UN TÈCNIC ÉS UN 
AVANTATGE I NO 
UN COST IMPOSAT?
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amb el projecte. En defi nitiva, s’es-
tandarditza i és més ràpid.

Un dels instruments més importants 
en la simplifi cació que proposa la llei 
és la fi nestreta única?
En realitat, això ja estava molt avan-
çat gràcies al Pla de la fi nestreta única 
empresarial (FUE), iniciat el 2011, i al 
Canal Empresa que està en funciona-
ment des de fa més de dos anys. Ara, 
la llei reconeix el model de fi nestreta 
única empresarial que s’ha impulsat 
i consolida el Canal Empresa com a 
portal únic de serveis i tràmits per a 
les empreses. En el temps que fa que 
està en funcionament, aquest canal ja 
ha realitzat més d’un milió de tràmits 
d’activitats. Ara el que cal és acabar de 
consolidar-lo amb el món local, ja que 
les administracions locals són les que 
tenen la competència en la legalitza-
ció de l’establiment on es desenvolu-
pa l’activitat.

Les administracions municipals seran 
proactives a l’inici de les activitats?
Sí, de fet ja ho estan sent. Des que es 
va impulsar la fi nestreta única, vam 
veure clar que calia implicar-hi els 
ajuntaments. No és una fi nestreta de 
la Generalitat de Catalunya, és una 
fi nestreta de l’empresari. Per això 
és tan important estandarditzar-ne 
els tràmits, i també per això tenim 
un doble termini. Hem habilitat l’e-
tram, que és l’eina que el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya 
posa a disposició del món local per 
realitzar els tràmits de forma es-
tàndard. L’únic que ha de fer cada 
ajuntament és disposar d’aquestes 
eines a la seva pàgina web. Si els 
ajuntaments tenen solucions pròpi-
es també és legítim, però han de ser 
integrables amb les eines de la Ge-
neralitat. En aquest darrer cas, els 

consistoris tenen temps fi ns a l’agost 
d’aquest any. 

Quin lloc ocupen els professionals 
tècnics, segons la llei, pel que fa al 
seguiment, per exemple, de plans de 
seguretat o de prevenció de riscos 
laborals?
No oblidem que la llei regula un grup 
d’activitats que tenen un risc baix sobre 
el medi ambient, la seguretat i la salut 
de les persones. L’únic que fa la llei en 
aquest sentit és estandarditzar. La in-
tervenció dels professionals tècnics i 
la necessitat de documentació era dife-
rent segons els ajuntaments, i ara això 
s’unifi ca. El professional tècnic conti-
nua tenint la mateixa responsabilitat i 
l’única que varia és la de l’empresari.

Quin hauria de ser el paper dels 
col·legis professionals com a garants 
de la qualitat dels projectes?
La llei no estableix un paper obli-
gatori. Una altra cosa ben diferent 

és l’assessorament dels col·legis als 
tècnics.

Qui garanteix la qualitat i seguretat 
dels serveis amb la nova llei?
El primer que cal veure i entendre és 
de quins riscos estem parlant. Preci-
sament, parlem d’activitats innòcues 
o de baix risc. Dit això, també hem de 
tenir en compte que fi ns ara tot de-
penia de les ordenances municipals. 
I també ens trobàvem amb el doble 
control: un tècnic executava un pro-
jecte i un altre el revisava. Tot plegat 
no tenia gaire sentit. No oblidem que 
la llei sorgeix d’una demanda social. 
L’entorn ens deia que calia simplifi -
car i treure aquest doble control i les 
traves administratives que se’n deri-
vaven. A més, amb la nova llei, tota 
activitat a posteriori està sotmesa a 
un pla d’inspecció i control. 

Creu que els tècnics privats 
s’adaptaran bé al nou marc 

“El paper del tècnic 
es reforça, perquè 
és el responsable 
de conèixer si 
l’activitat es fa bé o 
no. Aquest és, ara, 
el seu valor afegit”

Canal Empresa, portal de tràmits i serveis per a l’empresa 
i l’emprenedor (dades de 2013-2015). canalempresaweb.gencat.cat

Finestreta única empresarial (FUE) 
Catàleg de tràmits inclosos

1.068.500 
visites al web

991.652 
tràmits electrònics fets a 

través del portal

2011: 145 2015: 494 

Font: OGE
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EL FOCUS
El 25 març de 2015, Jordi Artiga, 
secretari del Col·legi, compareixia 
al Parlament en representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya 
(CCETIC) per debatre el projecte 
d’aquesta llei. La intervenció 
d’Artiga va ser valorada molt 
positivament pels diputats. 
Uns mesos després, el 13 d’agost 
de 2015, entrava en vigor la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de 
simplifi cació de l’activitat 
administrativa, amb la fi nalitat 
d’impulsar l’activitat econòmica i 
la creació d’ocupació i millorar la 
tramitació dels procediments i 
tràmits de l’Administració.

de comunicació i declaracions 
responsables?
Això ho hem de veure com un tot. 
En realitat, el seu paper és el mateix 
ara que abans. L’únic que varia és el 
tràmit, perquè ara no cal esperar la 
resposta de l’Administració. Els tèc-
nics han de ser conscients que en les 
activitats subjectes a aquests règims 
d’intervenció no hi haurà una ins-
pecció prèvia per part de l’Administra-
ció. Tot plegat atorga més efi ciència al 
sistema. Penso que, en tot cas, facili-
ta la feina.

Quina serà l’evolució del tècnic 
privat davant la pèrdua adquisitiva 
que està provocant la llei de 
simplifi cació?
En això no puc entrar-hi, però con-
sidero que el paper del tècnic es re-
força, perquè ell és el responsable 
de conèixer si l’activitat es fa bé o 
no. Aquest és, ara, el seu valor afegit. 
També es podria haver fet un model 
sense intervenció del tècnic, però 
això no tindria gaire sentit.  l

“La llei preveu 
un pla d’inspecció 
i de control de 
l’activitat 
a posteriori”
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EN PORTADA

 G
uixers és un municipi de la 
comarca del Solsonès que, 
com es pot suposar pel nom, 
destaca per l’abundància de 
mineral de guix al subsòl. 

Extreure aquest producte i fabricar 
plaques de guix laminat —per a tot ti-
pus de solucions constructives— és la 
feina que porta a terme des del 1991 
l’empresa Knauf a la seva fàbrica de 
Guixers. “Si hagués de triar una indús-
tria que demostra el seu compromís 
ambiental a Catalunya potser em de-
cidiria per Knauf perquè ha renovat la 
seva tecnologia abandonant el fuel per 
passar al gas natural —en una zona que 
no disposa de gas canalitzat— i perquè 
és un exemple de com una activitat 
extractiva ben feta no deixa ferides en 
el paisatge i el territori”, explica As-
sumpta Farran, directora de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) i fins al mes 
de gener passat directora general de 
Qualitat Ambiental del Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

ca; per exemple, amb l’aprofitament 
de l’escalfor residual de les seves 
xemeneies o en matèria de recursos, 
incorporant de nou tots els residus 
de placa al procés de fabricació. 

Les millores tècniques han suposat 
importants inversions però també 
han permès aconseguir estalvis eco-
nòmics i beneficis ambientals com la 
reducció en les emissions a l’atmosfe-
ra de gasos contaminants. “La nostra 
activitat es troba dins el Protocol de 
Kyoto i amb els avenços tecnològics 
introduïts hem aconseguit també una 
important disminució en les emis-
sions de CO2, amb una reducció dels 
drets d’emissió, i hem estat els pri-
mers fabricants a subministrar als 
nostres clients, productes altament 
eficients i amb una petjada de carboni 
neutralitzada”, explica Josep Canal. 

Knauf també és un model a seguir 
en la restauració dels terrenys afectats 
per la seva activitat extractiva. Els tre-
balls de recuperació del medi i els 

Josep Canal, cap del Departament 
de Manteniment Elèctric de la fàbri-
ca de Knauf a Guixers, detalla que —
entre altres millores tecnològiques 
amb avantatges per al medi ambi-
ent— l’any 2010 va ser substituït el 

cremador de fuel —element clau en 
la calcinació del mineral— per un 
modern cremador de gas natural que 
incorpora avantatges com la recircu-
lació de gasos. La fàbrica de Knauf a 
Guixers també ha aconseguit impor-
tants avenços en eficiència energèti-

Les millores 
tècniques en 
l’activitat industrial 
suposen estalvi 
econòmic i benefici 
mediambiental

Text Joaquim Elcacho

La lluita contra la contaminació i el canvi climàtic és un dels principals reptes de la societat al 
segle XXI i les empreses no es volen quedar al marge en aquest treball de recuperació de la qualitat 

de l’aire, l’aigua i el sòl. Encara hi ha molt camí per recórrer però el compromís ambiental de la 
indústria catalana avança des de fa anys en la bona direcció. THEKNOS ha demanat la col·laboració 
de quatre experts per conèixer la realitat actual en aquest camp i elaborar una llista d’exemples de 

bones pràctiques i empreses destacades.  
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Empreses que fan més sostenible la seva activitat
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L’empresa fabricant de làmines per a 
la construcció, Knauf, extreu el guix 
del subsòl sense danyar el territori. 
Utilitzen un modern cremador de gas 
natural, i no de fuel, amb grans 
avantatges sostenibles.

22-27 TK 201 en portada.indd   23 05/03/16   12:07



Theknos    Març 201624

EMPRESES TRADICIONALS 
I NOUS MODELS DE NEGOCI
Davant la proposta de confeccionar 
una llista d’empreses exemplars en 
matèria ambiental, Alba Cabañas, di-
rectora tècnica de la patronal catalana 
Foment del Treball, apunta que per 
poder fer una valoració més adequada 
es podrien fer dos grups: d’una banda, 
les empreses amb més anys d’existèn-
cia i models de negoci tradicionals i, 
de l’altra, els nous models de negoci 
basats en el concepte ambiental. “Hi 
ha nombrosos casos d’èxit en les dues 
bandes, però potser destacaria l’em-
presa de maquinària de bugaderia, 
Girbau SA, la cadena de supermerats 
Mercadona i Ciments Molins en el pri-
mer grup; i en el segon, Ecoalf (fabri-
cants de roba sostenible), Noem (dis-
seny de cases eco high tech) i Veritas 
(cadena de supermercats d’alimenta-
ció ecològica)”, assenyala la directora 
tècnica de Foment del Treball. 

Com a economista i experta en sos-
tenibilitat i empresa, Alba Cabañas 
destaca que a banda d’aquests exem-
ples puntuals, les empreses de Cata-
lunya —“especialment la indústria”— 
han estat i continuen sent líders en la 
transformació de l’activitat industrial 
vers el medi ambient en el conjunt 
d’Espanya. En aquest sentit, l’enques-
ta d’inversió i despesa de la indústria 
en protecció ambiental de l’INE mos-
tra que, “gairebé cada any, Catalunya 
és al capdavant dels territoris amb més 
inversió d’aquesta naturalesa”, recor-
da Cabañas.

hàbitats es fan a Guixers de forma 
continua i tenen com a exemple de bons 
resultats la pedrera de Sant Feliu, on es 
va treballar durant deu anys i que ara 
està completament restaurada i habita-
da per nombrosos biòtops.  

A banda de Knauf, la llista d’empreses 
suggerida per la directora de l’ICAEN 
inclou també el Grupo HAM, pioners i 
impulsors en la mobilitat amb gas na-
tural (ara també per a vaixells); Come-
xi Group Industries, especialitzada en 
impressió i transformació de material 
per a la indústria de l’envàs i l’embalatge 
(premi EMAS (Eco-Management and 
Audito Scheme) europeu 2015), i la pape-
rera Gomà Camps i Girbau SA, empresa 
especialitzada en la fabricació de maqui-
nària per a tot tipus de bugaderies. 

Els ciclons i filtres de 
mànegues d’alta 
tecnologia de la Foneria 
Condals (Manresa), 
eliminen de partícules les 
emissions en els forns de 
fusió del ferro.

ANAR MÉS ENLLÀ  
DE LES OBLIGACIONS LEGALS 

A banda de les exigències de les normatives europea, estatal i catalana, moltes 
empreses s’han sumat durant els últims anys a acords i opcions de caràcter voluntari 
que mostren el seu compromís ambiental. En aquest sentit, la secretària de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, destaca que 283 empreses i organitzacions 
disposen a Catalunya (d’acord amb les dades del 2014) de sistemes de gestió 
ambiental verificats segons el Reglament europeu EMAS [les dades del 2015 
publicades al web d’EMAS —Eco-Management and Audit Scheme— parlen de 285] i 79 
organitzacions tenien productes o serveis amb l’etiqueta ecològica de la Unió Europa. 

Així mateix, en el camp del canvi climàtic, Catalunya disposa del Programa 
d’Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH. Després de cinc anys, té 
prop de 150 organitzacions adherides que han posat en marxa 929 mesures i han 
permès reduir unes 12.000 tones de CO2 equivalent, la qual cosa equivaldria a 
“apartar” de la carretera uns 12.000 cotxes durant tot un any.  

Foneria Condals
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Vicepresidenta de la 
Comissió de Medi Ambient

Claudia Álvarez

EN SEGONS
Catalunya és al 
capdavant dels 
territoris amb 
més inversió vers 
el medi ambient, 
segons les 
estadístiques

La secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Marta Subi-
rà, afi rma que “ja fa molts anys que 
les empreses a Catalunya realitzen 
esforços signifi ca-
tius per contribuir 
a la protecció am-
biental, algunes 
amb més conven-
ciment i iniciativa 
pròpia i d’altres 
per donar compli-
ment a la normati-
va vigent”. “Cons-
tatem que molts 
sectors són cons-
cients que, per ser 
competitius en un mercat global i per 
respondre a les exigències creixents 
dels seus clients, han d’incorporar 
criteris de sostenibilitat, sobretot des 
que s’ha posat en evidència que els 
recursos no són infi nits, ni fàcilment 
disponibles, i encara menys econò-
mics”, destaca Subirà.

“Les empreses constaten que in-
crementar l’efi ciència en l’ús dels re-
cursos repercuteix en un estalvi dels 
costos i genera una millora de la seva 
competitivitat, de la mateixa manera 
que la reutilització i el reaprofi tament 
redueixen la dependència respecte a la 
importació de fonts d’energia i de ma-
tèries primeres”, explica la secretària 
de Medi Ambient i Sostenibilitat. Tot i 
això, Subirà reconeix que “encara hi ha 
sectors que mostren algunes resistèn-
cies a deixar els plantejaments an-
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segons sector

EL GESTOR MEDIAMBIENTAL

Actualment s’estan generant uns problemes ambientals 
associats a les emissions atmosfèriques, les aigües 
residuals i els residus sòlids i també al control d’aquesta 
contaminació, a la legislació aplicable, a les tècniques 
de prevenció (mesures encaminades a reduir-la al 
màxim) i a les solucions aportades per alguns sectors 
industrials com ara el sector paperer, dels adobs, del 
ciment, energètic, etc. Cal estudiar eines que permetin 
a les empreses millorar el seu comportament ambiental, 
com són els sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i 
EMAS), l’ecodisseny de productes, l’ecologia industrial, 
etc., per donar una visió de les actuals tendències en 
matèria ambiental (política integrada de producte, 
etc.). Cal incorporar un gestor ambiental en les tasques 
diàries de cada organització i disposar de professionals 
formats en l’àmbit ambiental que, partint d’un ampli 
coneixement en instruments formatius, comunicatius 
i d’estratègies de participació de ciutadans, puguin 
dissenyar i dur a terme programes i projectes d’educació 
ambiental que permetin afrontar els reptes que en aquest 
aspecte reclama la nostra societat. 

ESPECIALISTES EN SOSTENIBILITAT
Aquests gestors ambientals especialitzats en educació 
ambiental i sostenibilitat poden ser tècnics responsables 
d’educació i comunicació ambiental en administracions 
i institucions, responsables d’equipaments d’educació 
ambiental, dissenyadors de recursos per a l’educació 
i comunicació ambiental, assessors i educadors 
ambientals. La seva tasca passa per:
•  Ampliar coneixements sobre control de 

contaminació atmosfèrica, acústica i aigües residuals 
i problemes associats a la generació de residus sòlids. 
•  Donar informació sobre sistemes i eines de gestió 

ambiental actuals, que tenen com a fi nalitat la 
reducció de la contaminació “en origen”. 
•  Assimilar tota la informació amb realització de 

simulacres.
•  Sensibilitzar i conscienciar en qüestions i problemes 

ambientals.
Aquestes tasques són una bona sortida professional 
per als enginyers de l’àmbit industrial. 
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tics, i és per això que des del Govern 
oferim eines per acompanyar-los en la 
transició cap a un model més sostenible 
i amb més futur”.

DEL SECTOR DEL VI A LA FONERIA
Consultada també sobre les empreses 
que podrien formar part d’una llista 
d’exemples empresarials a favor del 
medi ambient, Marta Subirà apunta 
que “resulten d’especial rellevància les 
iniciatives i esforços del sector vitivi-
nícola; Bodegas Torres n’és un exemple, 
però també Freixenet i Codorniu”. 

Subirà assenyala que són cone-
guts els avenços en diferents àmbits 
industrials però explica que “també 
en el sector agroalimentari s’han fet 
importants inversions en camps com 
l’aprofitament de residus agraris i ali-
mentaris, el redisseny de sistemes de 
distribució, la minimització d’envasos 
i embalatges o l’increment de l’eficièn-
cia, l’estalvi i el reaprofitament d’ener-
gia i aigua dels processos”.

Des del Departament de Territori 
i Sostenibilitat la llista d’indústries 
que treballen en la bona direcció en 
matèria de reducció de l’impacte am-
biental inclouria també Kemira Ibe-
rica (especialitzada en la fabricació de 
coagulants per al tractament d’aigües), 
en reconeixement per la construcció 
d’una nova planta i la reducció de les 
emissions a l’atmosfera en un 50% i 
per haver aconseguit un nivell d’abo-
cament d’aigües residuals quasi nul 
gràcies a la reutilització.

Un altre bon exemple aportat des 
de Territori i Sostenibilitat és l’em-
presa Foneria Condals, a Manresa. 
La renovació tecnològica en aquesta 
indústria dedicada a l’elaboració de 
peces de foneria de ferro per a sectors 
com l’automoció, la construcció, el 
sector ferroviari o la maquinària tèx-
til i hidràulica ha suposat importants 
millores en l’eficiència energètica i la 
reducció de la contaminació i el con-
sum d’aigua.

“Hem incorporat els equips més 
avançats, com el nou forn de fusió, 
que ha permès optimitzar el procés 
de fosa, i fem servir la millor tecno-

logia disponible, per exemple, en els 
ciclons i els filtres de mànegues que 
es fan servir per a l’eliminació de par-
tícules a les emissions en els forns de 
fusió”, explica Josep Maria Grau, del 
departament de Qualitat i Mediambi-
ent de Foneria Condals.

A banda de la renovació de maqui-
nària i la incorporació de nous equips, 
Foneria Condals destaca per ser una 
de les empreses de Catalunya amb 
més tradició en el certificat EMAS 
(Eco-Management and Audit Sche-
me), que va aconseguir l’any 2000 i ha 
anat renovant de forma contínua fins 
a l’actualitat. 

Els concentrats plàstics que 
produeix GCR Group (Cíclic i 
Granic) tenen una petjada de 
carboni molt reduïda i aporten 
sostenibilitat al producte final. 

La nova màquina de tela inclinada 
—la més sofisticada del món—, de 
Terranova Papers, permet 
desenvolupar els seus productes i 
reduir el consum d’aigua i les 
emissions a l’atmosfera.

Tasques de restauració dels terrenys 
afectats per l’activitat extractiva a 

Guixers (Solsonès) duts a terme per 
Knauf. La pedrera de Sant Feliu l’habiten 

ara nombrosos biòtops.
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Clima del mes de desembre passat a 
París, la COP21, “ha suposat un canvi 
de paradigma en la relació entre les 
empreses i el canvi climàtic. A partir 
d’ara parlarem d’economies baixes en 
carboni i d’empreses que volen fer del 
canvi climàtic una oportunitat de ne-
goci”. Elvira Carles considera de for-
ma genèrica que “les empreses que no 
adaptin els seus processos i fabricació 
de productes a la necessària protec-
ció del medi ambient estaran en un 
clar desavantatge davant les empre-
ses que ja ho fan”. “A la llarga el seu 
producte i servei serà més car i menys 
competitiu, amb l’afegitó que serà un 
producte ambientalment poc efi cient 
i amb la càrrega social que això té”, in-
dica Elvira Carles. 

La Fundació Empresa i Clima inclou 
a la llista de compromisos ambientals 
de la indústria a Catalunya les empre-
ses com GCR Group i Circutor. GCR, 
amb la marca registrada Granic, és lí-
der a Europa i referent mundial en el 
desenvolupament, producció i comer-
cialització de concentrats plàstics mi-
nerals. Per la seva banda, Circutor està 
especialitzada en el disseny i fabricació 
d’equips destinats a millorar l’efi cièn-
cia energètica: des d’equips de mesura 
i control de l’energia elèctrica i la quali-
tat del subministrament fi ns a la recàr-
rega intel·ligent de vehicles elèctrics i 
les energies renovables.  ●

Un cas també destacable segons 
Territori i Sostenibilitat és el de Ter-
ranova Papers, dedicada a la fabricació 
de papers especials d’alta porositat. 
“L’aplicació de les millors tècniques 
disponibles en moltes fases del procés 
ha permès reduir el consum d’aigua 
en un 92% i les emissions a l’atmosfe-
ra, en un 51%, respecte a altres plan-

tes amb processos similars”, destaca 
el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat entre els apartats més notables 
d’aquesta empresa paperera.

LA NORMATIVA AMBIENTAL 
TAMBÉ HI AJUDA
Com indicava anteriorment Marta 
Subirà, és evident que moltes em-
preses avancen en matèria ambiental 
per propi convenciment, mentre que 
d’altres ho fan simplement per donar 
compliment a la normativa vigent. En 
aquest sentit, Assumpta Farran des-
taca que s’ha de reconèixer que “les 
millores ambientals introduïdes en 

els darrers anys a les empreses sovint 
han anat acompanyades de normati-
ves ambientals que progressivament 
demanaven que anessin reduint les 
seves emissions contaminants”. “En 
aquest sentit, hem vist com empreses 
amb elevats consums energètics que 
utilitzaven combustibles líquids com 
el fuel o el coc de petroli (amb ele-
vades emissions contaminants) han 
hagut d’abandonar aquests combusti-
bles i utilitzar gas natural o bé electri-
citat”, indica Farran.

Analitzant un altre exemple dels 
canvis tecnològics que ajuden el medi 
ambient, la directora de l’Institut 
d’Energia de Catalunya indica que 
en els últims anys hi ha hagut mol-
tes empreses amb elevats consums 
tèrmics en els seus processos indus-
trials —com ara papereres, empreses 
del sector químic, carni, etc.— “que 
han implementat sistemes de coge-
neració i sistemes d’absorció molt 
efi cients energèticament que els ha 
permès reduir els consums energè-
tics i, alhora, garantir aportacions 
d’energia elèctrica a la xarxa produïts 
amb emissions molt baixes”.

La directora de la Fundació Em-
presa i Clima, Elvira Carles, destaca 
la lluita contra el canvi climàtic com 
a nou impuls per a la renovació tec-
nològica en les empreses i en aquest 
sentit considera que la Cimera del 

Foneria Condals

L’increment de 
l’eficiència en l’ús 
dels recursos fa 
les empreses 
més competitives 
en el mercat global

La Foneria Condals és l’exemple d’una 
indústria tecnològicament renovada que 
ha reduït la contaminació i el consum 
d’aigua. Han incorporat els equips més 
avançats, com el nou forn de fusió.
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El canvi climàtic està provocant la desaparició d’una part important del gel 
permanent a l’oceà Àrtic. Cada vegada es veu més a prop l’obertura de les 
rutes de navegació pel pas del nord-oest i el pas del nord-est, i països com 
Rússia i el Canadà competeixen pel domini d’aquestes aigües i fons 
submarins. Economia i medi ambient es veuen les cares a l’Àrtic.  

El futur ‘comercial’ de l’Àrtic

El canvi climàtic i el desgel impulsen activitats 
d’elevat impacte ambiental a prop del Pol Nord

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

Un vaixell que vulgui fer la ruta entre 
Londres i Tòquio ha de navegar l’equi-
valent a uns 23.300 quilòmetres passant 
pel canal de Panamà o uns 21.200 km si 
ho fa pel canal de Suez. Si, en canvi, fes 
servir el pas del nord-oest, només hau-
ria de navegar uns 15.700 km.

El pas del nord-oest va ser desco-
bert el 1850 per Robert McClure i es 
va fer servir per primera vegada per 
navegar des de l’Atlàntic fins al Pacífic 
en l’expedició de Roald Amundsen del 
1903-1906. 

El gel que ocupa durant bona part 
de l’any l’oceà Àrtic i les illes del nord 
del continent americà han fet fins ara 
inviable l’ús comercial o turístic del 
pas del nord-oest. El mateix ha passat 
fins ara amb el pas del nord-est, que 
uneix l’oceà Atlàntic amb l’oceà Pací-
fic seguint la costa septentrional de 
Rússia i que només està obert uns dos 
mesos a l’any.

El canvi climàtic i la reducció del gel 
permanent estan obrint noves possi-
bilitats per a la utilització d’aquestes 
dues vies de navegació. A més, aques-
ta nova situació anima els països de 
la zona a reclamar drets territorials 
i marítims que poden suposar be-
neficis econòmics multimilionaris. 
Rússia, per exemple, està ocupant po-
sicions per ampliar les perforacions 
al subsòl de l’oceà Àrtic a la recerca 
d’hidrocarburs.

Organitzacions 
ecologistes com 

Greenpeace reclamen 
una gran zona 

protegida a l’oceà Àrtic.
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Rússia torna 
a demanar-ne 
la propietat
Vladímir Putin va demanar a 
l’ONU l’agost del 2015 el 
reconeixement com a territori de 
Rússia d’una part de l’oceà Àrtic, 
que —segons la seva 
interpretació— forma part de la 
seva plataforma continental. 
Els convenis internacionals 
reconeixen els drets del Canadà, 
Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, 
Noruega, Rússia, Suècia i els 
Estats Units en aigües fi ns a 
350 milles de les costes, però 
Rússia vol anar més enllà amb 
l’argument que la seva plataforma 
està unida a la serralada 
submarina Lomonosov, la qual 
cosa li donaria drets en una 
extensió de 1.800 quilòmetres 
en ple Àrtic.

I A MÉS
Un informe del World Petrole-

um Council mencionat pel diari rus 
Izvestia el mes de juliol passat desta-
ca que, en l’horitzó del 2030, Rússia 
augmentarà l’extracció de petroli a 
la seva plataforma continental àr-
tica dels 600.000 als 2,2 milions de 
barrils diaris. En aquest mateix pe-
ríode, Noruega passarà dels 100.000 
als 700.000 barrils diaris; el Canadà, 
dels 200.000 als 900.000, i els Estats 
Units, dels 100.000 a 150.000.

ACORD PER PROHIBIR LA PESCA
La navegació i l’extracció de matèries 
primeres no són les úniques amena-
ces. El juliol del 2015, per exemple, el 
Canadà, Dinamarca, Noruega, Rússia 
i els Estats Units van fi rmar un acord 
per evitar temporalment la pesca en 
aigües que quedin lliures de gel, a 
l’espera que es portin a terme estudis 
sobre els recursos d’aquestes àrees i 
s’estableixin normes internacionals. 
Experts internacionals consideren 
que a la part central de l’Àrtic no hi ha 
ara per ara grans poblacions de peixos 
però és molt possible que l’augment de 
les temperatures al nord del Pacífi c i 
de l’Atlàntic, junt amb el desgel de l’Àr-
tic, desplacin cap al nord peixos d’un 
gran valor comercial com el bacallà.

Diverses organitzacions ecologistes, 
entre les quals destaca Greenpeace, 
reclamen des de fa anys la declara-
ció d’una gran zona protegida a l’oceà 
Àrtic i porten a terme accions de sen-
sibilització per evitar intervencions 
que poden afectar greument el medi 
ambient. Dissortadament, en el cas 
de l’Àrtic l’economia sembla tenir més 
possibilitats d’èxit que l’ecologia.  ●  

L’1 de gener de 2017 entrarà en vigor 
el Codi Polar (Code for Ships 
Operating in Polar Waters), aprovat 
el novembre del 2014 per 
l’Organització Marítima 
Internacional per regular aspectes 
relacionats amb el transport marítim 
en aigües properes als pols —com el 
disseny, construcció i equipaments 
de les naus—, així com la capacitació 
dels seus tripulants i les possibles 
accions de rescat.

Aquesta nova normativa 
internacional inclou la necessitat de 
protegir els ecosistemes i paisatges 
de les regions polars davant el risc de 
contaminació provocat pel cada 
vegada més elevat nombre de naus 
que naveguen en aigües dels oceans 
Àrtic i Antàrtic. El Codi Polar té el 
reconeixement de l’ONU i obligarà 
els propietaris o armadors a obtenir 
un certifi cat específi c per a cada nau 
que operi en aigües polars.

NOU CODI DE BONES PRÀCTIQUES

La reducció del gel 
pel canvi climàtic 

obre noves 
possibilitats de 

navegació comercial.
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INNOVACIÓ

La gestió de 
l’energia en la 
indústria 4.0

La Quarta Revolució Industrial 
considera la gestió efi cient de 
l’energia com un pas ineludible 
cap a l’efi ciència i la rendibilitat 
dels processos industrials. 
I aquesta gestió efi cient es basa 
en una reducció del consum 
d’energies no renovables. 

La indústria de l’automòbil és el refe-
rent quant a innovació industrial. Una 
bona part d’aquestes indústries ja gene-
ren una part de l’energia que consumei-
xen. Amb aquestes instal·lacions, sens 
dubte, són més efi cients energètica-
ment, més competitives en costos i més 
ecològiques. Es pot demanar més?

Totes les activitats necessiten ener-
gia i la tendència actual és electrifi car 
i digitalitzar tots els processos que cal-
guin. L’electrifi cació dels processos i la 
seva gestió fan que l’empresa, avui dia, 
pugui conèixer, gairebé en detall, els 
costos energètics en cada procés, i pot 
prendre decisions objectives sobre la 
millora en la seva gestió, optimització i, 
en conseqüència, en la rendibilitat.

MÉS ENERGIES RENOVABLES
L’energia és un cost industrial, econò-
mic i “ambiental”. La tendència en la 

Text Ricard Santeugini i Albert Bagué
Comissió d’Energia

Hi col·laboren:

Hi participen:

Amb el suport de:

indústria 4.0, i en general en la nova 
economia, és millorar l’efi ciència en 
tots els processos. L’energia elèctrica 
és un cost ineludible, però tenim una 
bona notícia: la podem generar nos-
altres mateixos sense intervenir-hi. 
Tothom qui s’ho proposi pot fer-se la 
seva energia. 

Disposem de dues tecnologies ja 
madures: l’eòlica i la fotovoltaica. 
Aquesta última té un recorregut en 
el nostre teixit econòmic difícil de 
calcular. Milions de metres quadrats 
de teulades disposades per generar 
energia. Convertir teulades impro-
ductives en “generadores de valor”., 
una inversió rendible des del primer 
dia que es posa en marxa. Es genera 
energia elèctrica cada dia, de forma 
silenciosa, abocant-la a la nostra xar-
xa interior, per ser consumida in situ 
i amb menys pèrdues per transport,, 
unes pèrdues que tenen un cost, tot 
i que no es manifesten en la factura 
elèctrica.

A Europa, als Estats Units i al 
Japó ja han començat. Ho tenen 
clar i saben que el petroli barat du-
rarà un temps, el just, per rellançar 
les economies occidentals. Estan 
aprofi tant el temps invertint en tec-
nologia renovable per ajudar-los a 
ser més competitius en costos i més 
ecològics, lluitant contra les emissi-
ons de CO2. Quan el cost del petroli 
comenci a remuntar, tot tornarà a 
pujar de preu. Però els costos dels 
que ja han fet els deures es mantin-
dran més baixos que els dels altres 
i amb els costos més optimitzats 
tindran més possibilitats de seguir 
creixent i, fi ns i tot, sobreviure. 

Es preveu que l’arribada de la 
producció additiva millorarà enca-
ra més la despesa energètica en la 
fabricació de productes. Es preveu 
que la Quarta Revolució Industri-
al anirà acompanyada, inevitable-
ment, d’una reducció substancial en 
el consum d’energia no renovable.  ●
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El terme indústria 4.0 es refereix a la 
Quarta Revolució Industrial, impul-
sada per la transformació digital, i re-
presenta un salt qualitatiu en l’àmbit 
industrial consistent en la introduc-
ció de les tecnologies digitals, les quals 
possibiliten la interacció entre el món 

físic (dispositius, materials, produc-
tes, maquinària i instal·lacions) i digi-
tal (sistemes d’informació). Aquesta 
interconnexió possibilita que els dis-
positius i sistemes col·laborin entre 
si i amb altres sistemes per crear una 
indústria intel·ligent.

La Quarta Revolució Industrial 
està transformant la forma de disse-
nyar, fabricar, operar i servir els pro-
ductes i sistemes de producció. La fa-
bricació passa d’un seguit de cèl·lules 

individuals i automatitzades a ser 
una xarxa de nodes d’acoblament. En 
aquesta transformació, sensors, mà-
quines i els sistemes de TIC estan in-
terconnectats mitjançant una xarxa 
de valor més enllà d’una sola empre-
sa. Aquests sistemes interconnectats 
poden interactuar entre si mitjançant 
protocols basats en estàndards d’In-
ternet i analitzar les dades per predir 
l’error, confi gurar-se ells mateixos i 
adaptar-se als canvis.

La transformació digital de la in-
dústria implica l’aparició de set esce-
naris en tota la xarxa de valor de l’em-
presa, en la qual Integral Innovation 
Experts són especialistes. Aquests 
canvis generen benefi cis de procés, de 
producte i de model de negoci.

1. DIGITALITZACIÓ
És un dels aspectes més rellevants de la 
societat, en general, i de la indústria en 
particular. Representa tant una opor-
tunitat com un repte per a la indús-

La Quarta Revolució Industrial està transformant la forma de dissenyar, 
fabricar, operar i servir productes i sistemes de producció. Aquesta 
transformació digital de la indústria implica l’aparició de set escenaris en 
la xarxa de valor de l’empresa que generen benefi cis de procés, de 
producte i de model de negoci.

Els set escenaris de la 
transformació digital industrial

Text José Vicente Garrido
Director general
Integral Innovation Experts

La impressió en 3D 
permet digitalitzar la 

conceptualització dels 
productes i processos.  
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paments de diverses variants d’aquest 
producte amb la mateixa base, i tot 
això amb una gestió de qualitat, de 
programes i carteres. L’eina PTC 
Windhcill seria l’exemple ideal de 
com cobrir tots els aspectes de PLM 
(Product Lifecycle Management) de 
manera ràpida i segura. 

4. REGULACIÓ I CADENA DE SUB-
MINISTRAMENTS: amb l’afegit de 
desenvolupar productes reduint-ne 
el cost i el temps, els fabricants neces-
siten una eina de SCM (Supply Chain 
Management) per evitar i reduir les 
incidències i assegurar la producció. 
És important l’ús de solucions que 

ofereixen visibilitat primerenca del 
risc i conformitat del producte mit-
jançant l’anàlisi de les dades del pro-
ducte de l’empresa i els proveïdors.

5. PRODUCTES INTENSOS 
EN PROGRAMARI
En la indústria 4.0, el programari in-
crustat guanya protagonisme en els 
productes que necessiten aplicaci-
ons per oferir més valor als clients. 
Per això, les empreses necessiten una 

solució ALM (Application Lifecycle 
Management) que coordini els 

equips de programari i ma-
quinari i que millori el temps 
d’accés al mercat, optimitzi 
el compliment i redueixi el 
risc de producte. El producte 
ALM PTC Integrity és idoni 
per a aquesta tasca.

6. “SERVITITZACIÓ” 
En l’orientació dels productes a 

prestar-se com a serveis que està 
provocant la indústria intel·ligent és 

important que les empreses disposin 
d’eines SLM (Service Lifecycle Mana-
gement), perquè donin visibilitat en 
temps real al rendiment del producte 
i per optimitzar els esdeveniments de 
servei que sorgeixen durant el seu cicle 
de vida, i així millorar el servei al client. 
Cal l’ús d’una solució que proporcioni 
a l’OEM (Original Equipment Manu-
facturer), al distribuïdor i al client una 
perspectiva única del servei per a la mi-
llora contínua del producte i el servei.

tria de l’Estat espanyol. En aquest 
escenari s’engloben totes les eines que 
digitalitzen la conceptualització dels 
productes i processos, com ara les eines 
CAD, que permeten la simulació digi-
tal, l’anàlisi i els càlculs d’enginyeria des 
dels conceptes i estils de productes ini-
cials fins al disseny en 2D i en 3D. 

2. MANUFACTURA ADDITIVA
Aquesta tecnologia disruptiva facilita 
i accelera el procés de disseny i pro-
totipatge, i redueix, així, el temps 
d’accés al mercat fins a la pro-
ducció de peces finals. Permet 
fer sèries curtes de peces de 
producció amb la disminució 
de costos i temps respecte 
al procés tradicional. És re-
llevant que especialistes en 
impressió en 3D assessorin 
les empreses sobre els siste-
mes d’impressió que s’adapten 
a les seves necessitats, tenint en 
compte els seus objectius, resul-
tats esperats i beneficis a obtenir.

3. GLOBALITZACIÓ 
I PERSONALITZACIÓ
En la nostra nova economia es pro-
dueix la paradoxa que els clients 
busquen accedir a un ventall d’oferta 
global que comparteixi una produc-
ció massiva i alhora productes més 
personalitzats a les seves necessitats. 
Al mateix temps existeixen eines que 
ens permeten desenvolupaments 
globals dels productes i desenvolu-

ARTICLE TÈCNIC

Integral Innovation Experts abarca tots els àmbits de la indústria 4.0

Gestió cicle  
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7. CONNECTIVITAT
A Integral Innovation Experts estan 
compromesos davant el nou model 
industrial, amb els seus nous reptes 
però amb la disponibilitat d’habilita-
dors tecnològics que ja es poden apli-
car de manera diferencial. La Inter-
net de les coses consisteix a dotar els 
aparells electrònics de capacitats de 
connectivitat i capacitat d’enviar da-
des. Aquestes dades es poden enviar 
de màquina a màquina (M2M) o po-
den ser enviats a centres de dades via 
aplicacions en núvol. Aquesta nova 
generació de productes intel·ligents 
es coneix com a Smart Connected Pro-
ducts, i fa referència tant a nous pro-
ductes de consum com a la maquinà-
ria industrial.

SMART CONNECTED PRODUCTS
Aquests Smart Connected Products 
posen a disposició de la indústria múl-
tiples formes de creació de valor trans-

formant els processos industrials. 
Aporten benefi cis a les empreses que 
els fabriquen i a les que els usen com 
a eines industrials. Els seus fabricants, 
en tenir-ne dades d’ús, contextos reals 
i incidències, poden oferir millors pro-
ductes als seus clients i un nivell més 
alt de personalització a un cost menor.

A Integral Innovation Experts 
saben que tots aquests avenços fan 
que les empreses necessitin noves 
solucions, entre les quals hi ha les 
plataformes de desenvolupament de 
la Internet de les coses, com la solu-
ció ThingWorx, per desenvolupar les 
aplicacions i dispositius necessaris.

Tot i que encara falten 20 anys per 
a la implantació total de la indústria 
intel·ligent, els pròxims 5 i 10 anys se-
ran clau perquè les empreses iniciïn 
les activitats per adaptar-se a aquest 
nou entorn, on puguin benefi ciar-se 
de tots els avantatges que aporta: pro-
cessos més ràpids, més fl exibles i més 
efi cients, per produir béns de més qua-
litat a un cost reduït.

És vital que les empreses recone-
guin aquests canvis ja que, si no s’hi 
adapten, seran arraconades per la com-
petència, i no només per la seva compe-
tència tradicional sinó per les noves 
empreses que estan sorgint. A més, 
gràcies al cost accessible de la Inter-
net de les coses, les petites i mitjanes 
empreses també poden llançar-se a 

LES PIMES TAMBÉ 
PODRAN LLANÇAR-SE
A IMPLANTAR LES 
SOLUCIONS 4.0 GRÀCIES 
AL COST ACCESSIBLE 
DE LA INTERNET DE 
LES COSES

implantar les solucions de la indús-
tria 4.0, ja que aquesta revolució està 
democratitzant la capacitat d’innova-
ció de les empreses i permet compe-
tir les petites i mitjanes empreses en 
igual condició d’accés a les eines que 
les principals del nostre país.

A Integral Innovation Experts te-
nen equips especialitzats que comp-
ten amb una dilatada experiència en 
els àmbits de la indústria 4.0, que els 
permet entendre la seva aplicabili-
tat en la indústria en general i en els 
sectors en particular. Aquests especi-
alistes ofereixen les solucions perquè 
les empreses obtinguin més efi cièn-
cia i un gran avantatge competitiu en 
aquesta Quarta Revolució Industrial 
que sorgeix de la unió de la indústria 
i el món físic amb el món de les comu-
nicacions i del programari. Tot estarà 
connectat, absolutament tot, i ho veu-
rem en el nostre dia a dia.  ●

ANEM CAP A 
PROCESSOS MÉS 
RÀPIDS, MÉS FLEXIBLES 
I EFICIENTS, PER 
PRODUIR BÉNS DE 
MÉS QUALITAT A 
UN COST REDUÏT
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La Internet de les coses dota 
els aparells electrònics de 
capacitats de connectivitat i 
d’enviament de dades.
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El dissabte 13 de febrer es va publicar 
al BOE el Reial decret 56/2016, amb el 
qual per fi es transposava la Directiva 
2012/27/UE (tot i que de forma parcial).

Aquesta ha estat una de les publica-
cions legislatives més esperades pels 
professionals i empreses del sector 
energètic, després d’haver vist més 
d’un esborrany del text i tenir pre-
sent que la Directiva establia com a 
termini màxim per haver passat una 
auditoria energètica i donar-la d’alta 
al Registre d’auditories que s’havia de 
crear per part de l’Administració, el 
desembre de l’any passat.

CONTINGUT DEL REIAL DECRET
Article 2.1: un dels objectius del RD 
és establir la tipologia d’empresa que 
està obligada a realitzar una auditoria 
energètica. L’article 2.1 indica que és 
d’aplicació a grans empreses: aquelles 
que tinguin més de 250 treballadors 

o les que tinguin un volum de negoci  
superior a 50 M d’euros amb un ba-
lanç general de més de 43 M d’euros, 
i en resten fora de l’abast les PIME i 
les microempreses. 

Article 3: estableix que les auditori-
es s’han de dur a terme cada quatre 
anys (a partir de la data de l’auditoria 
anterior) i han de cobrir almenys el 
85% del consum total d’energia final 
del conjunt de les instal·lacions ubi-
cades pel tot el territori nacional que 
formin part de les activitats industri-
als, comercials i de serveis de la gran  
empresa. Aquest és un punt impor-
tant perquè dóna coherència respec-

te al que es demanava en anteriors 
esborranys, que indicaven que aquest 
percentatge s’havia de referenciar al 
consum per comunitats autònomes, 
amb una exigència que no tenia gaire 
sentit. No obstant això, es genera una 
certa incertesa sobre com es contro-
larà que realment s’està arribant al 
85% del consum energètic total de la 
gran empresa quan el conjunt de les 
seves instal·lacions es trobin repar-

EL REIAL DECRET 
ESTABLEIX QUINES 
EMPRESES HAN 
DE REALITZAR UNA 
AUDITORIA ENERGÈTICA

  

Un punt important on també s’ha 
produït un canvi rellevant al text 
del Real Decret 56/2016 respecte 
a esborranys anteriors és en relació 
amb els requisits per exercir l’activitat 
d’auditor energètic, recollits a 
l’article 8, en el qual s’indica que ho 
podran ser aquells professionals que 
estiguin en possessió de qualsevol 
titulació universitària oficial o 
llicenciatura, graus o màsters on 
s’imparteixin coneixements bàsics 
d’energia, instal·lacions d’edificis, 
processos industrials, comptabilitat 
energètica, equips de mesura i 
presa de dades i tècniques d’estalvi 
energètic o bé altres titulacions 
(formació professional o competència 

professional adquirida per experiència 
laboral) que superin un curs amb el 
contingut mínim establert a l’annex V.

Aquesta indeterminació a l’hora 
de definir el professional que pot 
fer d’auditor energètic no s’acaba 
d’entendre ja que una auditoria 
energètica ha de formar part 
del cicle de millora contínua en 
l’eficiència energètica de l’activitat 
considerada i per aquest motiu cal 
que el professional que la dugui a 
terme aporti un valor afegit a la 
seva feina, mitjançant competències 
basades en la formació continuada i 
l’experiència professional (difícilment 
adquiribles a través únicament de la 
formació), que han de permetre al 

titular d’aquesta activitat la presa de 
decisions d’acord amb paràmetres 
contrastables i quantificables 
establerts per l’auditoria. 

ENGINYERS BCN CERTIFICARÀ 
PROFESSIONALMENT ELS 
TÈCNICS COM A EXPERTS EN 
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
Amb la intenció de poder ajudar el  
col·legiat de cara als clients, 
el mercat i l’administració, 
ENGINYERS BCN ha iniciat un 
procés d’acreditació per certificar 
competències professionals 
encaminat a certificar experts en 
auditories energètiques, que ben 
aviat es posarà en marxa. 

LA NECESSÀRIA FORMACIÓ CONTINUADA PER EXERCIR D’AUDITOR ENERGÈTIC

Text David Jiménez
Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN

El repte de l’eficiència energètica
REIAL DECRET 56/2016: ACCIONS D’ENGINYERS BCN ENFOCADES ALS COL·LEGIATS
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tides entre diferents comunitats au-
tònomes. Caldrà estar atents a com 
actua el Ministeri d’Indústria davant 
aquestes casuístiques en relació amb 
l’encreuament de dades. 

D’altra banda, el RD estableix un 
termini màxim per dur a terme l’au-
ditoria i registrar-la de nou mesos a 
partir de l’entrada en vigor del RD. La 
data límit per complir aquest criteri 
és el 13 de novembre del 2016.

Article 3.3: recull les directrius a les 
quals s’han d’atenir les auditories 
energètiques per poder ser admeses 
i inscrites al registre corresponent, 
si bé segons la disposició addicional 
primera també s’admet que aquelles 
empreses que hagin dut a terme la 
seva auditoria amb posterioritat al 
5/12/2012 i sigui conforme a l’UNE-
EN 16247 compleixen amb el mateix 
nivell d’exigència. 

Article 4: la funció inspectora sobre 
la realització de les auditories ener-
gètiques recau sobre l’òrgan corres-

ponent de cada comunitat autòno-
ma segons l’article 4, sense perjudici 
que es pugin delegar en altres agents 
aquelles actuacions auxiliars que 
no impliquin l’exercici d’una funció 
pública.  Com a punt addicional del 
RD, destaquem que a la disposició ad-

dicional quarta s’hi defi neix per pri-
mer cop el concepte d’edifi ci de con-
sum d’energia quasi nul segons la Di-
rectiva 2010/31/UE, tot i que només 
es fa referència a l’annex I d’aquesta 
Directiva i no entra a quantifi car 
magnituds d’energia.  ●

EL TERMINI MÀXIM 
PER DUR A TERME 
L’AUDITORIA I 
REGISTRAR-
LA ÉS DE NOU 
MESOS A PARTIR 
DE L’ENTRADA EN 
VIGOR DEL 
REIAL DECRET

ENGINYERS BCN posarà a disposició dels col·legiats en poc temps un curs 
semipresencial dividit en mòduls que entre altres aspectes inclourà la totalitat dels 
continguts mínims requerits a l’annex V del RD, però que a més donarà compliment 
a la formació idònia i imprescindible per als professionals que es vulguin dedicar a 
realitzar les auditories energètiques, formant part d’un programa de formació orientat 
a la gestió energètica.

ENGINYERS BCN PREPARA UN CURS 
HARMONITZAT AMB EL REIAL DECRET
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La nostra assegurança de responsabi-
litat civil professional (ARCP) és molt 
més solvent en la mesura que aglutina 
un ampli col·lectiu, que ENGINYERS 
BCN es preocupa anualment de re-
visar-la i millorar-ne el condicionat, 
així com que les persones col·legiades 
assegurades disposen del recolza-

ment dels Serveis Jurídics del Col·legi 
que suposen una garantia i un suport 
inqüestionable.

CRITERIS D’ELECCIÓ, 
MÉS ENLLÀ DE LA PRIMA 
No obstant això, davant els constants 
oferiments i publicitat d’ARCP per 

part d’altres operadors del mercat, in-
tentarem fer-vos arribar algunes con-
sideracions a tenir en compte a l’hora 
de valorar l’elecció o canvi de l’ARCP 
més enllà de la prima a satisfer, atès 
que sovint ofertes barates poden sor-
tir cares. 

En primer terme, resulta més que 
recomanable no quedar-se només 
amb la publicitat, sinó que cal fer 

L’ASSEGURANÇA 
DEL COL·LEGI ÉS 
MOLT SOLVENT 
PERQUÈ AGLUTINA  
UN AMPLI COL·LECTIU 

  

L’assegurança de responsabilitat civil professional 
(i VIII): escollir pensant en el vostre patrimoni

Estar a l’aixopluc d’una assegurança de responsabilitat civil professional 
(ARCP) en què el prenedor és ENGINYERS BCN té l’avantatge que està 
pensada i concebuda expressament per a l’exercici professional de 
l’enginyeria tècnica industrial i ha estat negociada des d’una posició que 
dóna millors cobertures i garanties que no pas en una negociació 
individual per part de l’enginyer, a causa de l’economia d’escala. Amb 
aquest capítol fi nalitza la sèrie dedicada a l’ARCP.

ENGINYERS BCN ha pogut copsar 
i analitzar un bon nombre d’ARCP 
del mercat assegurador i refl ectim 
alguns aspectes que considerem que 
s’haurien de tenir en compte:

RETROACTIVITAT
La retroactivitat de l’ARCP del 
Col·legi és il·limitada; en canvi, us 
podeu trobar amb ARCP que limiten 
la retroactivitat durant un període 
anterior a la vigència de l’ARCP que 
sol ser entre un o dos anys. Per tant, 
escollir una ARCP de retroactivitat 
limitada implica el perill de quedar 
al descobert respecte reclamacions 
per fets esdevinguts anteriorment a 
aquell termini i haver de pagar 
les indemnitzacions amb el 
patrimoni propi.  

LÍMIT ASSEGURAT
Mentre que l’ARCP del Col·legi 
preveu un escalat que arriba fi ns a 
3.000.000 euros (mòdul I), les ARCP 

d’altres operadors no arriben ni a la 
meitat d’aquell límit.

COBERTURA DESPRÉS 
DE CESSAR L’EXERCICI 
PROFESSIONAL 
L’ARCP del Col·legi preveu un grup 
especial per a aquelles persones 
col·legiades que deixin d’exercir 
efectivament la professió, per 
falliment, jubilació o cessament 
temporal o indefi nit de l’activitat, 
que estaran coberts sense haver 
de pagar cap prima, sempre que 
mantinguin la condició d’assegurat 
(que recordem s’entén als hereus). 
Aquesta previsió no la té cap ARCP 
individual, atès que és un benefi ci 
derivat d’estar sota el paraigua d’una 
ARCP col·lectiva. 

CÀLCUL DE LA PRIMA ANUAL
En l’ARCP del Col·legi, l’enginyer pot 
escollir lliurement el límit assegurat 
sense dependre de la seva facturació, 

mentre que un gran nombre d’ARCP 
oferides es troben amb factors 
de correcció segons la facturació, 
trobant-nos en casos en què la prima 
triplica la més alta de l’ARCP del 
Col·legi (462,08 euros per un límit 
assegurat de 3.000.0000 euros).    

FRANQUÍCIA
Les franquícies de terceres ARCP 
solen oscil·lar fi ns a 2.000 euros, 
mentre que l’ARCP del Col·legi 
(mòdul I) està exempta de franquícia 
en matèria de responsabilitat civil 
professional.

DELIMITACIÓ GEOGRÀFICA
L’ARCP del Col·legi s’estén a les 
responsabilitats derivades de danys 
esdevinguts en tot el món, excepte 
Estats Units d’Amèrica i al Canadà, 
mentre que existeixen ARCP en el 
mercat assegurador que delimiten 
les cobertures a nivell de l’Estat 
espanyol, o bé de la Unió Europea.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA D’ESCOLLIR UNA ASSEGURANÇA
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l’esforç de llegir el condicionat per 
tal de saber exactament quina és l’ac-
tivitat assegurada, els tipus de danys 
coberts, els riscos coberts i exclosos, 
les garanties previstes o excloses, les 
franquícies, els sublímits, la defensa 
jurídica i fi ances, la delimitació geo-
gràfi ca i temporal, així com la forma 
de càlcul de la prima anual a satisfer.

UNA INVERSIÓ DE FUTUR
Tenir una ARCP és una inversió de 
futur i qualsevol impuls de contrac-
tar, canviar o donar-se de baixa de 
l’ARCP s’hauria de madurar amb 
estudi detallat de les opcions i les ga-

ranties. Oi que, quan pretenem com-
prar un cotxe nou, ens n’estudiem 
totes les característiques i garanties? 
Doncs no és menys important la con-
tractació d’una ARCP que protegeix 
el nostre patrimoni personal i fami-
liar, present i futur.  

ÚLTIM CAPÍTOL 
Amb aquest capítol, fi nalitza la sè-
rie d’articles amb els quals ENGI-

NYERS BCN ha pretès facilitar-vos 
el coneixement més aproximat de 
les principals característiques de la 
seva ARCP i, un cop més, ha intentat 
conscienciar-vos de tenir una ARCP, 
més enllà de complir amb una obli-
gació legal. 

La funció del Col·legi no queda aquí 
en aquestes línies i les persones col-
legiades sabeu que podeu comptar 
amb el personal i la Junta de Govern 
d’ENGINYERS BCN per fer-nos arri-
bar qualsevol dubte o inquietud que 
tingueu en aquesta matèria.  ●

ÉS MOLT IMPORTANT 
ANAR MÉS ENLLÀ DE 
LA PUBLICITAT I LLEGIR 
EL CONDICIONAT PER 
SABER QUÈ COBREIX 

TENIR UNA ARCP 
ÉS UNA INVERSIÓ 
DE FUTUR. CAL 
ESTUDIAR-S’HO 
BÉ ABANS DE 
CONTRACTAR-LA

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

Energia  
per al progrés.
Energia  
per al futur.
El món està en canvi constant.  
A Endesa, creiem que la innovació és 
la millor manera d’afrontar els reptes 
que vindran. Per això, utilitzem tota  
la nostra energia per oferir-te solucions 
intel·ligents. Solucions que fan  
la teva vida més fàcil.
Creiem en l’energia d’aquest país.

endesa.com
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La renovació d’aquest 
Manual va ser una pro-
posta de la Comissió de 
Seguretat contra Incendis 
i Emergències, presidi-
da per Òscar Rosique. 
D’ençà que es va forma-
litzar la proposta, es va 
activar la maquinària del 
Col·legi per fer-la possi-
ble (recerca de tècnics, 
viabilitat econòmica...) 
i avui dia ja existeix un 
gran grup de col·legiats, 
tècnics i treballadors 
del Col·legi implicats 
en aquest projecte. Una 
de les grans novetats 
d’aquest nou manual és la 
col·laboració de diverses 
empreses capdavanteres 
en el sector de la segure-
tat contra incendis.

  

El Manual de seguretat 
contra incendis s’actualitza

Ajudar al desenvolupament professional dels col·legiats, tot 
potenciant-ne la formació, és un dels objectius d’ENGINYERS BCN. 
I és que, sens dubte, l’actualització de coneixements és un factor clau 
en l’èxit professional de cadascun dels col·legiats. Aquest és un dels 
motius pels quals s’ha decidit actualitzar el Manual de seguretat 
contra incendis, editat pel Col·legi des de fa uns deu anys. 

Text  Laia Liébana, 
vocal de la Junta

1. Protecció passiva  
2. Protecció activa
3. Autoprotecció i emergències

4.  Instal·lacions i reglamentació 
específi ca

5.  Causes i investigacions 
d’incendis i explosions

6. Normativa i certifi cació

LES FAMÍLIES 
DEL MANUAL

rització fi xa, protecció estructural i 
manteniment en la protecció passiva.

Durant aquest any, la Comissió vol 
continuar treballant amb aquesta ac-
tualització del Manual amb la família 
d’Autoprotecció i Emergències, una fei-
na que tindrà la col·laboració de la Co-
missió de Plans d’Autoprotecció i Pro-
tecció Civil. A més, es preveu fer una 
jornada de presentació dedicada a les 
fi txes de Protecció passiva i una segona 
de dedicada a les de Protecció activa. La 
Comissió i el Col·legi consideren que 
aquesta renovació del Manual serà una 
gran eina d’utilitat en el dia a dia de l’ac-
tivitat professional dels col·legiats.  ●

L’estructura del Manual, 
dividida en famílies i fi txes, 
es manté respecte a edicions 
passades. Inicialment s’ha 
treballat en les famílies Pro-
tecció passiva i Protecció ac-
tiva. La normativa actual en 
aquests camps ha canviat, motiu pel 
qual els tècnics del grup de treball de 
les fi txes han considerat oportú am-
pliar-les. D’aquesta manera, s’acon-
segueix aprofundir sobre continguts 
que requereixen un desenvolupa-
ment ampli de forma separada: reac-
ció al foc, sectorització mòbil i secto-
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VA 2.4. Sistemas de extinción por rociadores

Colección Fichas Seguridad Contra Incendios

XX

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

Proyectos – Consultoría

Asesoramiento e implementación de la normativa legal de 
aplicación. Realización de proyectos de instalaciones, Pla-
nes de Seguridad e Infraestructuras críticas (PSO-PPE).

www.kosmos-group.net

Revisión: 0
Fecha: 01/02/2016

Sistemas extinción polvo y agua

Suministro, instalación y mantenimiento de Extintores, 
BIES, Hidrantes, Columna Seca, Monitores, Rociadores-
Sprinklers, Agua pulverizada, Agua nebulizada.

www.kosmos-group.net

Sistemas de extinción gases

Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de extin-
ción por CO2, gases inertes, gases halocarbonados  (HFC’s), 
NOVEC.

www.kosmos-group.net

Detección incendios y gases

Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de 
todo tipo de sistemas de  detección de incendios.

www.kosmos-group.net

Grupos de presión

Diseño, instalación y mantenimiento de grupos de presión 
contra incendios (bomba jockey, eléctrica, dièsel).

www.kosmos-group.net

Seguridad electrónica

Suministro, diseño, instalación y mantenimiento de instala-
ciones de seguridad electrónica (CCTV, robo, control de ac-
cesos) e integración de sistemas de seguridad y PCI.

www.kosmos-group.net

Protección pasiva

Instalaciones de protección pasiva contra incendios; com-
partimentación,  recubrimientos,  sellados y collarines, eva-
cuación de humo.

www.kosmos-group.net

Autoprotección y emergencias

Elaboración, implantación y realización de simulacros de 
Planes de Autoprotección. Formación de equipos contra in-
cendios. Proyectos de señalización.

www.kosmos-group.net

Sprinklers, Agua pulverizada, Agua nebulizada.

Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de 
todo tipo de sistemas de  detección de incendios.

Suministro, diseño, instalación y mantenimiento de instala-
ciones de seguridad electrónica (CCTV, robo, control de ac-
cesos) e integración de sistemas de seguridad y PCI.

Elaboración, implantación y realización de simulacros de 
Planes de Autoprotección. Formación de equipos contra in-

Con el soporte de:

PROTECCIÓN ACTIVA

Abastecimiento de agua
contra incendios
Josep Casquet
Ingeniero Técnico Industrial

COLECCIÓN FICHAS SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

LES FITXES ES RENOVEN 
A PROPOSTA 
DE LA COMISSIÓ DE 
SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS I EMERGÈNCIES
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Aquestes estades es formalitzen amb 
l’establiment d’un conveni de coope-
ració educativa, que, sense establir 
una relació laboral, proporciona un 
guany mutu: l’empresa obté un su-
port per a la seva activitat, incorpo-
rant el potencial i els coneixements 
dels joves al seu equip, i els estudiants 
posen en pràctica allò que han après 
a les aules. 

Entre les oportunitats que ofereix 
la incorporació d’un becari destaca la 
possibilitat de captar nous talents. Per-

Els estudiants que han superat la meitat de la carrera tenen 
l’oportunitat de realitzar una estada de pràctiques en una empresa, 
on podran demostrar els coneixements adquirits i aprendre com 
aplicar-los en el món real. 

Estudiants en pràctiques, 
un valor afegit per a l’empresa

met veure l’estudiant en acció i és la 
millor manera de valorar el seu en-
caix dins la companyia. Actualment, 
la llei estableix que els estudiants en 
pràctiques han d’estar donats d’alta 
a la Seguretat Social, però l’aportació 
econòmica que es fa és força reduïda 
i, a més, es pot bonifi car al 100% quan 
es tracti de pràctiques acadèmiques.

CRIDA ALS COL·LEGIATS
ENGINYERS BCN, conscient de la 
importància de vincular les genera-

cions d’enginyers i el món acadèmic 
i professional, fomenta entre les 
empreses l’aprofi tament d’aquesta 
fi gura. Cal tenir present que els que 
ara són estudiants de les enginyeries 
de l’àmbit industrial esdevindran el 
futur del nostre col·lectiu i del teixit 
empresarial industrial del país.

De fet, els col·legiats poden ser 
agents actius en aquesta línia, amb 
la incorporació d’estudiants en 
pràctiques a les seves empreses —si 
en tenen de pròpies— o suggerint 
aquesta possibilitat als departa-
ments de personal o recursos hu-
mans del seu lloc de treball. 

El Col·legi fa una crida a tots els 
col·legiats i col·legiades per contri-
buir, d’aquesta manera, al futur de 
la professió i el Col·legi, per generar 
un vincle intergeneracional enca-
ra més estret i en què ja es treballa 
avui dia.   ●

PRACTICAR IOGA PER VIURE TRANQUIL NO ET FA ÚNIC, 
GAUDIR DE LA TRANQUIL·LITAT  DE REGAL, SÍ

Pel fet de ser col·legiat /da del Col·legi d’ENGINYERS DE BCN, amb Regal 
gaudeixes d’un servei àgil i proper, i de l’assessorament personalitzat de 
professionals que saben el que fan i d’aquestes ofertes:

I GAUDEIX D’AVANTAGES ESPECIALS 
EN TOTS ELS PRODUCTES

DEMANA ARA 
EL TEU PRESSUPOST

Subjectes a les condicions de la companyia. No acumulable amb altres ofertes. Queden exclosos d’aquesta oferta els reemplaçaments. Companyia 
asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., a través del seu canal directe: Regal. C/ Llacuna, 56-70, Edifici C, 08005 Barcelona.

LLAR VIDA AUTO MOTO

www.regal.es/enginyersbcn

esther.perez@libertyseguros.es

ENTRA A

CONTACTA AMB

93 489 06 77 • 902 444 707

TRUCA AL
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EMPRESA

Fabriquen i munten 
carrosseries de tot tipus per 

a vehicles industrials. Una 
bona part dels seus equips 

s’exporten a l’estranger.

L’origen del nom dóna una idea de 
l’orientació fabril d’aquesta empre-
sa: CArrocerías Y VOlquetes. Més de 
trenta anys d’activitat han bastit un 
catàleg extens en equips i carrosseri-
es per a camions, especialitzats en les 
activitats relacionades amb el medi 
ambient. Carrosseries per a la reco-
llida selectiva o deixalleries mòbils, 
equips portacontenidors de ganxo  
o de cadenes, equips per a compacta-
ció de residus, plataformes elevadores, 
bolquets i un ampli assortit de produc-
tes especials: plataformes portavehicles 
per a rescat en carretera, contenidors 
laterals, remolcs agrícoles, minibol-
quets... Aquesta llarga llista de com-
plements per a la branca pesant de 
l’automoció es materialitzen en dues 
plantes: a Sant Fruitós de Bages Cay-
vol hi té l’oficina tècnica i la fàbrica. 
El disseny i execució dels equips es 
du a terme a Sant Fruitós, inclosos 
el muntatge i acabat de la majoria de 
components, i també la producció 

integral dels pistons hidràulics, els 
components de més responsabilitat. 
En una segona planta, a la Llagosta 
(Vallès Oriental), es duen a terme les 
reparacions i el muntatge de gran part 
dels vehicles amb destí a la Península.

SABER CRÉIXER PER PODER 
DECRÉIXER
Albert Bruno, fill de Josep Bruno —el 
fundador i actual director gerent—, és 
director comercial i d’exportacions de 
Cayvol, i ens dóna les claus de la sane-
jada situació actual de l’empresa des-
prés d’uns anys duríssims: “Del 2008 
al 2013 vam afrontar una caiguda de 
les vendes del 80%, i la facturació va 
baixar dels 40.000.000 a 7.000.000 
d’euros. Aquest canvi difícilment 
l’hauríem pogut pair si abans no ha-
guéssim planificat el creixement ade-
quadament. No ens havíem endeutat 
mai, i sempre havíem crescut ocupant 

  

 

FABRICAR EQUIPS 
PER AL MEDI AMBIENT, 
UN SECTOR FORÇA 
ESTABLE, ELS HA AJUDAT 
A SUPERAR LA CRISI 

Una gestió assenyada dels actius és vital perquè una empresa avanci. 
Aquest és el cas de Cayvol, empresa fabricant i de muntatge de 
carrosseries industrials que, després d’uns anys difícils, exporta equips a 
tot el món i afronta novament un període de creixement. 

Carrossers del medi ambient

Cayvol Grup

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat
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locals de lloguer. Vam arribar a tenir 
nou plantes, i tot i això vam poder re-
plegar-nos endreçadament quan van 
venir mal dades, en què vam passar de 
prop de 140 empleats a 50. Després de 
fer un grandiós esforç humà, el 2014 
vam començar a créixer novament, 
i creiem que el pitjor ja ha passat”. 
Bruno apunta una altra de les deci-
sions clau per a la supervivència de 
l’empresa: “Tradicionalment ens hem 
centrat en equips destinats al medi 
ambient, un sector molt més estable 
que la construcció”. 

OBRIR-SE AL MÓN
L’any 2014 va ser un any excepcional-
ment reeixit en comandes d’exporta-
ció, i un 90% dels equips fabricats per 
Cayvol (gairebé un 50% del total de 
la facturació) van viatjar a l’estranger. 
Aquesta és una dada especialment 
rellevant si tenim en compte que fa 

set anys la quota d’exportació era de 
prop del 5%. “Parlo idiomes i conec el 
producte perquè l’he mamat —explica 
Bruno—, així que amb la patacada del 
2008 vaig veure clar que havia d’aga-
far el maletí i sortir a buscar clients a 
l’estranger”. El mercat estava receptiu 
al producte de Cayvol, i després de les 
primeres missions comercials a Eu-
ropa (Eslovàquia, Bulgària, Romania) 
van venir les de l’Amèrica Llatina: el 
Perú, Mèxic, Xile, Colòmbia... “Actu-
alment venem equips fi ns i tot a Aus-
tràlia. El mapa del món és molt gran, 
i hi ha espai per a tothom. En tots els 
mercats hem estat ben rebuts”.

Els equips de Cayvol són maquinà-
ria pesant. Què fa decidir els clients de 
països remots pel producte de la fi rma 
catalana? Bruno en desgrana els mo-
tius d’un en un: “La tecnologia empra-
da, la qualitat, una marca reconeguda 
i la possibilitat d’adaptar-nos a les ne-
cessitats dels clients. A l’ofi cina tèc-
nica de Sant Fruitós ens hem adaptat 
als estàndards de cada país per poder 
cobrir les necessitats de cada mercat. 
Això ens ha suposat molta feina, però 
també ens n’ha assegurada molta.

LA DIFICULTAT DE FABRICAR
Bruno afi rma, convençut: “Som un 
país poc competitiu, els marges in-
dustrials són molt baixos. A diferència 
d’altres països europeus com Itàlia, a 
Espanya no hi ha un teixit industrial 
sòlid i això per a empreses com la nos-
tra és un problema, perquè ens costa 
proveir-nos de components i mate-
rials a preus competitius”. Aquest 
handicap condiciona l’estratègia in-
dustrial de Cayvol, que veuria més 
lògic disposar d’un parc de proveïdors 
potents i capacitats que els permetés 
centrar-se en les tasques de més valor 
afegit: el disseny i muntatge dels kits 

L’enginyer Josep Bruno i Salgot va 
decidir establir-se pel seu compte 
en considerar que la gestió de 
l’empresa on treballava no era 
l’adequada i en posava en risc la 
continuïtat. Amb l’inestimable 
suport de 15 treballadors de 
l’empresa, que el van secundar en 
la decisió, va fundar la cooperativa 
Cayvol SCCL, establerta a 
Barcelona el 1982. L’empresa va 
créixer ràpidament i va obrir nous 
tallers i plantes. El 1985 es va 
constituir Cayvol Comercial SL, 
dedicada a la comercialització del 
producte Cayvol, i que actualment 
concentra la pràctica totalitat de 
l’activitat del grup Cayvol.

De l’antiga cooperativa, encara 
operativa dins el grup, en queden 
alguns socis treballadors. 

ELS INICIS 
COOPERATIUS

Empresa dedicada al disseny, 
fabricació, muntatge i 
comercialització de grues, 
portacontenidors i altres elements 
per a camions destinats als treballs 
relacionats amb el medi ambient.

Any de fundació: 1982
Nombre de treballadors: 55

Carrer Cadaqués, 21
08120 La Llagosta (Barcelona)
Tel. 902 151 228 
www.cayvol.com

CAYVOL GRUP

que es munten als tallers dels distri-
buïdors. “Estem mirant de treballar 
en aquesta direcció per millorar la 
competitivitat del nostre producte”, 
rebla Bruno.

Els equips han canviat molt en els 
darrers anys: l’acer d’alt límit elàstic 
ha alleugerit les estructures tot re-
duint la quantitat de reforços neces-
saris, es fan servir menys soldadures 
i més unions acoblades, i els conjunts 
són més resistents i fàcils de reparar. 
“La tècnica canvia i Cayvol ara es tro-
ba en un moment de relleu genera-
cional. Els operaris que van fundar 
l’empresa s’estan jubilant, tots ells 
professionals amb formació pràctica 
d’un altíssim nivell. Ara la feina es fa 
d’una altra manera, i encarar aquesta 
transició serà tot un repte.”  ●

A la planta de la Llagosta (Vallès Oriental) 
es fan les reparacions i el muntatge dels 

vehicles amb destí a la Península.
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DISSENY INDUSTRIAL

 Els alpinistes 
Jordi Pons i Josep 
Manuel Anglada, 
inventors de la 
tanka, l’any 1964.

“La història de la Tanka, blanc 
sobre negre”: article del 
dissenyador industrial Josep Puig i 
Cabeza publicat al butlletí del 
Centre Excursionista de Terrassa el 
desembre del 2013, on aquest 
dissenyador reivindica la im-
portància d’aquest invent català, 
en què narra amb detall l’origen i 
la història de la tanka. 
http://imaginemes.entorno.es/
wordpress/wp-content/
uploads/2015/06/novembre-
desembre-2013.pdf

Plàstics Tècnics Cusí: principal 
fabricant de la tanka durant la 
vigència de la patent, aquest 
injectador de Santa Coloma de 
Cervelló continua fabricant la 
tanka en múltiples versions. 
www.plasticscusi.com

PER SABER-NE 
MÉS

Hi ha invents que com que 
són tan quotidians passen 
desapercebuts. Aquest és el 
cas de la tanka, un element 
de subjecció patentat el 1964 
per Josep Manuel Anglada i 
Jordi Pons, dos experimen-
tats alpinistes catalans. Du-
rant una estada als Estats 
Units van observar un ru-
dimentari sistema per fixar 
cordons que va ser l’origen 
de l’invent, destinat a evitar 
fer i desfer milions de nu-
sos i que es va batejar com a 
tanka (amb K, per donar-li 
un aire més internacional). 
Durant el desenvolupament 
d’aquest giny innovador es 
van definir la forma i els ma-
terials per a un accionament 

còmode i una producció 
racional. La tanka va trobar 
terreny adobat per créixer 
en equips de firmes de mate-
rial esportiu de qualitat d’ar-
reu del món. Actualment, 
un cop expirat el període de 
vigència de la patent, la cre-
ació dels intrèpids alpinistes 
catalans es fabrica arreu del 
món i acumula centenars de 
milions d’usuaris.  l 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Fotografies i 
dibuixos: arxiu 
Josep Puig i Cabeza

Una catalana universal

LA TANKA

 La tanka original era 
cilíndrica però posteriorment 
es va fabricar en multitud de 
formats i materials. 

 Secció i alçat de la tanka: tan 
sols tres peces però amb un 
elevat rendiment funcional.
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La continuïtat del subministrament 
elèctric i la seguretat de les persones 
i instal·lacions és l’eix central dels 
equips i serveis Bender. Des de la pri-
mera patent d’un vigilant d’aïllament 
actiu l’any 1939 per a xarxes aïllades 
trifàsiques, Bender ha mantingut un 
esforç constant en el desenvolupa-
ment de noves tècniques de mesura i 
equips de detecció de fallades d’aïlla-
ment, adaptats a les exigències més 
dures de les modernes xarxes i consu-
midors: des dels sistemes de control i 
comandaments industrials fi ns als 
sistemes de potència de plantes de 
generació i energies renovables, i des 
de recintes d’ús mèdic fi ns als siste-
mes elèctrics de vehicles elèctrics i 
híbrids. En qualsevol àmbit d’utilitza-
ció de l’energia elèctrica, Bender ofe-
reix sistemes de mesures preventives 
de l’aïllament elèctric.

ISOMETER ISO685-D
Un exemple el trobem en el 
nou ISOMETER iso685-D 
per a sistemes elèctrics en es-
quema IT segons IEC 61557-
8. D’ús universal en xarxes 
AC, 3(N)AC, AC/DC i DC amb 
tensions AC/DC 0...690V 
i DC 0...1000V, integra un 
datalogger per al registre de 
valors i alarmes per a tota la 
vida recomanada per l’equip 
(fi ns a deu anys), amb regis-
tre de data i hora.

Mitjançant els diversos 
perfi ls de mesura, és possi-
ble una adaptació ràpida a 
la xarxa que cal vigilar. Per 

exemple, existeix un perfi l de mesura 
específi c per a sistemes amb variadors 
de freqüència, que assegura una mesu-
ra fi able de l’aïllament. Amb l’iso685-D 
poden vigilar-se xarxes amb una ca-
pacitat de derivació a terra de fi ns a 
1000 μF. La vigilància permanent de 
la connexió del conductor de protec-
ció i la tècnica de mesura millorada, 
que permet una mesura més exacta i 
ràpida a través de les fallades d’aïlla-
ment i la capacitat de derivació, aug-
menten el nivell de seguretat. 

Més informació: www.bender-es.com/es

La connexió a tots els conductors 
del sistema elèctric permet una vi-
gilància de la connexió, així com la 
mesura de la tensió i freqüència de 
la xarxa. Una interfície RS-485 posa 
a disposició els valors de mesura per a 
equips connectats al bus BMS. Mitjan-
çant la interfície Ethernet integrada, 
el servei tècnic del fabricant pot ofe-

rir suport per a la confi guració, 
la localització i/o l’anàlisi d’er-
rors.

Per això, el nou vigilant iso685-
D es converteix en el detector de 
fallades d’aïllament universal 
més avançat i segur del mercat, i 
permet no només disposar d’una 
mesura ràpida, fi able i segura, 
sinó també d’una eina d’anàlisi 
de la xarxa.

Bender és des de fa més de 75 
anys líder mundial en tècniques 
de mesura preventiva per asse-
gurar la continuïtat i seguretat 
de les modernes instal·lacions 
elèctriques.   l 

Vigilància preventiva de l’aïllament elèctric

Text  Thomas Nuño, 
gerent de BENDER Iberia 
i membre del consell assessor 
del Grupo Bender

 Conferència sobre el sistema elèctric 
aïllat de terra IT, oferta per Thomas Nuño, 
a la dreta, el passat 1 de febrer al Col·legi. 
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ENGINYERS 2.0

El big data és tota l’explosió d’infor-
mació que generem, de diferent tipus 
i en múltiples formats. És tota la infor-
mació que produïm diàriament per-
sones, empreses i institucions, i que 
analitzant-les, capturant-les, conser-
vant-les o visualitzant-les poden ser 
una oportunitat per al coneixement. 
El big data té la tasca d’emmagatze-
mar, classificar, analitzar i compartir 
tota aquesta informació massiva. 

Els nostres likes a Facebook, les 
nostres fotos a Instagram, però també 
els nostres comptes bancaris, el que 
gastem d’aigua o les vegades que ens 
ha multat la Guàrdia Urbana són da-
des susceptibles de ser tractades per 
diferents finalitats i que, en conjunt, 
poden servir per conèixer tendències 
de vot, d’inversió o de consum, entre 
d’altres. Experts diuen que les dades 
són el petroli del futur. Poden servir 
per preveure danys meteorològics, per 
conèixer l’estat dels mars, etc., però 
també per vendre d’una forma més 
personalitzada. Com podem llegir i 
analitzar aquestes dades, com podem 
aconseguir-les, quines connexions es 

  

Sovint sentim parlar del big data. Però què és el big data? Quina és la seva 
aplicació a l’enginyeria? En aquest article intentarem explicar-ho, parlarem 
amb responsables del centre d’excel·lència en big data a Barcelona (Big Data 
CoE Barcelona) i coneixerem alguns projectes pròxims. 

El big data 
i la seva aplicació a l’enginyeria

Utilitats i avantatges 

This is an initiative led by the Eurecat technology centre, which consists of 
researchers, doctors and engineers who develop applied research and 
innovation projects with companies. Its objective is to build, develop and 
combine Big Data tools, data sets and infrastructures, and to make them 
available to business. It also offers services for training professionals (data 
scientists, data engineers and business data analysts) and to raise awareness of 
trends and success stories in Big Data. It enjoys the support of Oracle, the 
Generalitat de Catalunya and Barcelona City Council. 
www.bigdatabcn.com 

THE BIG DATA COE BARCELONA

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora de 
comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

poden establir entre les dades, quin 
programari pot emmagatzemar i 
gestionar totes aquestes dades? Són 
reptes que obren les portes a noves 
disciplines i professionals.

SOLUCIONS EMPRESARIALS
Marc Torrents, director del Big Data 
CoE Barcelona, una iniciativa que 
pretén accelerar aquestes noves tec-
nologies i facilitar la seva aplicació 
a les empreses del país, explica que 
un dels reptes actuals del big data a 
Catalunya és l’accés a les dades i que 
aquestes siguin de qualitat: “No es 
pot accedir fàcilment a les dades; de 
fet, no existeix encara una cultura 
d’emmagatzemar dades de qualitat 
i, massa sovint, estem un 80% del 
temps buscant i preparant les dades i 
un 20% analitzant-les”. L’altre repte 
és mostrar i difondre el valor real que 

aquestes tecnologies i tècniques po-
den aportar a les empreses. Un altre 
punt a afrontar, segons Torrents, és 
que actualment no hi ha tants profes-
sionals experts per poder gestionar 
big data i analítica de dades. “Calen 
més data engineer o data scientist”, 
algunes de les noves professions es-
tretament lligades al big data.  

El big data i la seva adopció en solu-
cions empresarials aporta avantatges 
competitius: millora de l’experiència 
del client i de l’eficiència dels proces-
sos de negoci i una presa de decisions 
més intel·ligent i ràpida. Alhora, el 
ciutadà pot aconseguir uns serveis 
millors i més econòmics. Un canvi de 
paradigma que va lligat amb l’open 
data. De fet, l’obertura de la informa-
ció aporta gran riquesa a aquesta anà-
lisi intel·ligent de dades.  l

LA INFORMACIÓ QUE 
GENEREM SERVEIX PER 
CONÈIXER TENDÈNCIES 
D’INVERSIÓ O DE CONSUM
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Quina és l’aplicació pràctica del big data? En trobem molts exemples en el camp de la 
medicina, el turisme, la fabricació, la banca, la seguretat ciutadana, el transport, la gestió 
de l’aigua, l’energia, els residus, l’educació i el bon govern. Us en presentem alguns: 

PROJECTES AMB EL BIG DATA I L’ENGINYERIA COM A PROTAGONISTES:

Mapa solar tèrmic dels terrats 
de l’Eixample de Barcelona. 

1 Mapa energètic de l’Ajuntament de Barcelona 
http://ajuntament.barcelona.cat/autosufi ciencia/

ca/webapp 
L’Ajuntament de Barcelona, en el seu programa 
d’autosufi ciència energètica, ha desenvolupat aquest mapa, 
que permet comprovar la capacitat energètica disponible en 
cobertes i terrats d’edifi cis, tant pel que fa a energia solar com 
minieòlica. D’aquesta manera, el ciutadà sap si el seu terrat és 
òptim per ubicar-hi instal·lacions de generació d’energia, 
tenint en compte les actuals subvencions de rehabilitació 
d’edifi cis. S’ha fet recollint dades meteorològiques i de 
territori existents (radiació, cartografi a digital, dades 
cadastrals, etc.) transformant-les i fent-les entenedores i útils 
per al ciutadà a través d’un visualitzador en un mapa. 

2 Optimització de la xarxa de distribució de 
l’aigua a la ciutat de Karlsruhe (Alemanya) 

Per tal de preveure la demanda i distribuir l’aigua 
en dipòsits, així com millorar la xarxa de 
distribució, es van tenir en compte dades 
històriques sobre consum en dies feiners o no, la 
meteorologia, les fuites d’aigua a la xarxa, etc. Ordenant 
aquestes dades, posant-les en relació i analitzant-les es pot 
fer una previsió més acurada per millorar la distribució de 
l’aigua i optimitzar els costos energètics. 

3 Manteniments predictius en indústries
En el procés de fabricació d’una indústria, 

amb totes les variables recollides per sensors i les 
dades de l’activitat de la maquinària i consums 
elèctrics es poden analitzar quins són els patrons 
per poder detectar a temps una anomalia i poder-la tractar.  

4 Mobilitat urbana a la ciutat de 
Barcelona 

Es tracta d’un projecte de recerca engegat per 
l’Ajuntament i Big Data CeO amb el qual, partint 
de les dades que generen els dispositius mòbils 
d’usuaris de telefonia mòbil a Barcelona, les xarxes 
socials, dades sobre meteorologia, l’estat del 
trànsit i del transport públic, es pot aconsellar al ciutadà quina 
és la millor ruta depenent de les seves preferències, usant 
diferents modes de transport i que tingui en compte a temps 
real l’estat del trànsit i les seves preferències. 

5 L’accidentalitat a Barcelona 
És un projecte del RACC i el Servei Català del 

Trànsit. Amb les dades de la Guàrdia Urbana o els 
Mossos d’Esquadra sobre el lloc on s’ha produït un 
accident, les condicions del trànsit que hi havia en 
aquell moment i si hi havia a prop algun punt d’interès 
(parades de transport públic, hospitals, centre educatius, 
etc.), es poden analitzar patrons de relació entre aquestes 
dades i determinar causes, efectes i punts crítics de la xarxa. 

6  Anàlisi de la salut dels ecosistemes 
urbans 

La Universitat de Barcelona té en marxa un 
projecte que, tenint en compte les abelles com 
a indicadors de la qualitat de l’aire, es pretén 
captar i desxifrar la informació que porten a 
través de sensors instal·lats en ruscs urbans. Aquests 
sensors aporten dades de temperatura, soroll o pes del rusc 
que es poden relacionar amb la salut de l’ecosistema urbà que 
els envolta. 
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ESTIGUES AL DIA

GOOD NIGHT LED •  Descans natural

IL.LUMINACIÓ

 GYROGEAR •  Parkinson

SALUT

La llum afecta el nostre descans. En concret el color blau de la llum 
és el responsable de més d’una nit d’insomni, ja que la informació 
que dóna al nostre cos és evitar que produeixi melatonina, l’hormo-
na que ajuda a adormir-se. Doncs bé, l’empresa Lighting Science ha 
dissenyat unes bombetes que utilitzen la mateixa tecnologia desen-
volupada per la NASA per ajudar els astronautes a agafar el son de 

manera natural. La Good Night LED emet menys llum bla-
va que altres fonts d’il·luminació artifi cial i d’aquesta 

manera s’aconsegueix un son reparador i una 
millor relaxació. www.lsgc.com

SMOG FREE 
TOWER 
Purificador 
d’aire
Rotterdam és la primera població 
amb una Smog Free Tower, una 
torre de 7 metres d’alçària i 3,5 
d’amplada que neteja l’aire de 
pol·lució. Al voltant d’aquesta 
estructura es respira en un 
ambient un 70% més net que a la 
resta de la ciutat.

El projecte utilitza tecnologia 
d’ions i està equipat amb un 
sistema de ventilació que aspira 
l’aire brut i el porta fi ns a una 
càmera on les micropartícules 
reben una càrrega elèctrica positiva. 
D’aquesta manera, s’adhereixen a 
un contraelèctrode connectat a 
terra i, després, l’aire net és expulsat 
a través de les reixes de ventilació 
situades a la part inferior de la 
torre. Així es forma al seu voltant 
una bombolla lliure de smog (o, en 
català, boirum, un concepte que 
aglutina els mots boira i fum).

Amb el desenvolupament 
d’aquest projecte, el dissenyador 
holandès Daan Roosegaarde i el seu 
equip contribueixen a fer més 
habitables i saludables les grans 
ciutats. Tenen preparat també un 
prototip de Smog Free Tower, que 
podria viatjar a altres ciutats com 
Pequín, Bombai o Los Angeles. 
www.studioroosegaarde.net

MEDI AMBIENT

A molts ens agradaria haver tingut 
aquest joc, Trígonos, un joc de fustes 
i teles amb el qual ens podem fer des 
d’un refugi fi ns a un vaixell. És ideal 
per a nens i nenes de 4 a 10 anys, ja 
que aprendran conceptes bàsics de 
geometria, matemàtica i física, alho-
ra que creen una cabana, un pont, un 
castell, o el que sigui. Mentre reme-
nen llistons i daus, descobriran les 
proporcions, les distàncies, els vo-
lums, els angles, a més de fomentar la 
col·laboració si s’hi juga en grup.

TRÍGONOS • Joc de construcció
Que sigui ideal per als més petits 

no vol dir que no sigui apte per a totes 
les edats... Trígonos estimula la curi-
ositat, la creativitat i la concentració 
dels nens i adults. www.trigonos.cat

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

L’empresa GyroGear (www.gyrogear.co) crea un 
guant, el GyroGlove, per estabilitzar els tremolors 
de les mans d’una persona malalta de Parkinson. 

La idea es basa a contrarestar el propi moviment. 
Per aconseguir-ho, utilitzen una sèrie de petits dis-

cos giratoris a la part posterior de 
la mà que en mitiguen instantàni-
ament els moviments, de manera 
que en disminueixen els tremolors.  

De moment, les proves que s’han 
fet amb el GyroGlove han donat 
bons resultats, així que la intenció 
de GyroGear és llançar al mercat 
el primer model abans del pròxim 
mes de setembre al Regne Unit, que 
costarà entre 400 i 600 lliures. 

RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN

www.cristinasaez.
wordpress.com

Per aconseguir-ho, utilitzen una sèrie de petits dis-
cos giratoris a la part posterior de 
la mà que en mitiguen instantàni-
ament els moviments, de manera 
que en disminueixen els tremolors.  

De moment, les proves que s’han 
fet amb el GyroGlove han donat 
bons resultats, així que la intenció 
de GyroGear és llançar al mercat 
el primer model abans del pròxim 
mes de setembre al Regne Unit, que 
costarà entre 400 i 600 lliures. 
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SEMPRE 
JUGARÀS 
A CASA

LLOGUER D’ESPAIS 
DEL COL·LEGI
UN ESPAI PER A CADA ACTE

EQUIPAMENT DELS ESPAIS

  ORDINADOR PORTÀTIL AMB DVD

  VIDEO PROJECTOR

  MICROFONIA

  ACCÉS A INTERNET WI-FI

  ALTAVEUS

ALTRES SERVEIS

  SERVEI DE REFRIGERIS I CÀTERING

  VIDEOSTREAMING

  VIDEOCONFERÈNCIA

Una conferència, un curs de formació, una jornada 
tècnica, una presentació de producte, una roda de 
premsa, un congrés, una reunió d’empresa, una exposició...

Demaneu informació:

ebcn@ebcn.cat / 934 961 420
www.enginyersbcn.cat/lloguer

segueix-nos:
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www.enginyersbcn.cat/premis

Millor projecte de final de grau 
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