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que resulta de gran ajut perquè els empresaris i les 
administracions que necessiten enginyers de l’àmbit 
industrial valorin la professió com cal. Això comporta 
que s’ofereixin sous i condicions laborals dignes, que 
les administracions tinguin clars els nostres drets i 
atribucions i que la societat ens valori com a professionals 
competents. Cal dir que entre tots hem fet d’ENGINYERS 
BCN un col·legi fort. Així doncs, volem fer palès el nostre 
agraïment a tothom que ho ha fet possible i en especial als 
qui han demostrat la seva fi delitat durant 25 i 50 anys, als 
quals felicitem de tot cor. 

EL COL·LEGI EN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
Només dos exemples del que s’ha exposat abans. En 
un ajuntament es van publicar les bases d’un contracte 
per fer auditories energètiques, en el qual només es 
demanaven “enginyers superiors” (sic) i es deixaven 
de banda els enginyers de grau i els enginyers tècnics. 
L’altre va ser un concurs-oposició d’una mancomunitat 
comarcal, on la titulació requerida per optar a tècnic 
de gestió de residus era la de “graduat en enginyeria 
industrial” (sic), que no és un grau sinó un màster 
professionalitzador. En els dos casos el nostre Col·legi ha 
intervingut amb èxit i han estat admesos els enginyers 
tècnics industrials i els enginyers de grau de l’àmbit 
industrial. Així doncs, tal com diu la nostra Missió, 
treballem, entre més coses, per protegir els col·legiats. 
I només sent un col·legi fort i amb recursos podrem 
continuar fent accions semblants en benefi ci dels 
col·legiats i de la professió. ● 

El 10 de maig alguns companys i companyes 
rebran el reconeixement del Col·legi a la 
seva fi delitat. 25 i 50 anys formant-ne part 
bé s’ho mereixen. Cada any abans de l’estiu 
se celebra el Dia del Col·legiat, durant el qual 

es lliuren les insígnies de plata i d’or, a més d’un diploma. 
Per a mi és l’acte que em toca presidir com a degà que més 
il·lusió em fa. Conèixer personalment pèrits industrials 
i enginyers tècnics industrials que han desenvolupat 
la seva vida professional comptant amb el Col·legi em 
fa sentir molt satisfet, igual que als membres de Junta 
de Govern que hi assisteixen. És clar que el Col·legi són 
els col·legiats. Sense col·legiats no hi ha Col·legi. I és 
clar que molts col·legiats que rebran la insígnia  no el 
necessiten per visar, sinó que han estat col·legiats, a banda 
que la legislació ho demani, per diversos motius: fer ús 
dels serveis (formació, assessories, borsa de treball...); 
compartir experiències amb els companys (comissions, 
actes socials...); estar 
connectats amb la 
professió (theknos, 
web, butlletins...) i per 
una cosa que a vegades 
s’oblida i que és molt 
important: per ajudar a 
tenir una professió forta 
mitjançant un col·legi 
fort.

Perquè no només 
els que han de signar 
projectes necessiten tenir un col·legi fort darrere que 
defensi les seves atribucions, sinó que també a la resta 
de professionals de l’enginyeria els fa falta un col·legi 
modern, proactiu i connectat amb la societat. Segur 

LA FIDELITAT COM A VALOR

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

El Col·legi 
reconeix 
la llarga 
vinculació dels 
col·legiats a 
la institució

EN PORTADA
En els darrers anys un nombre creixent d’empreses que havien deslocalitzat la seva producció 
ha decidit tornar a produir a Catalunya. Proximitat, qualitat i reducció de costos són alguns 
dels principals motius. Tot i així, el procés de relocalització és lent.
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Jordi Goula
Economista
@jordigoula

LA DURA FACTURA 
DE LA CRISI EN EL TREBALL

Amb un creixement superior al 3% de 
l’activitat econòmica —el més alt de 
l’eurozona— Espanya ha sortit de la crisi. Si hi 
afegim una creació de més de mig milió de 
llocs de treball durant l’últim any podríem 

concloure que anem per bon camí. I probablement, hi anem, 
però resulta obligat abans d’emetre cap “certifi cat” mirar 
una mica enrere i veure què suposen aquestes xifres en 

comparació amb les que existien abans de patir la crisi més 
gran de l’època moderna. 

Vegem-ne les xifres. En el segon trimestre del 2008, 
Espanya va assolir el punt màxim de gent ocupada, amb 
20,65 milions de persones. Sis anys després, en el primer 
trimestre del 2014 —el punt mínim— estaven per sota 
dels 17 milions. Per tant, en aquest període es van perdre 
3,7 milions de llocs de treball, pràcticament la meitat dels 
que van desaparèixer en la construcció (–1,6 milions). Doncs 
bé, a fi nals del 2015, amb la recuperació ja en marxa, hi havia 
18,09 milions de treballadors. Fixem-nos en les dades. En 
primer lloc, hi ha dos milions de llocs de treball menys i, en 
segon lloc, una simple divisió ens diu que amb la recuperació 
s’ha recuperat només un 31% del que es va perdre durant la 
crisi. És evident que queda molt camí per endavant. Es pot 
destacar que el sector dels serveis és el que més ocupació ha 
recuperat (un 83%, probablement molta gent procedent de 
l’externalització de serveis de la indústria), mentre que la 
construcció és el que menys (un 7%), cosa que no fa falta 
comentar, per lògica, després de l’esclat de la bombolla. 

En el cas de Catalunya, les dades són una mica diferents 
i pitjors. D’una banda, amb la recuperació hem recuperat 

menys ocupació —només un 
21%— del que es va perdre en 
els sis anys anteriors, en bona 
mesura perquè els serveis han 
recuperat només un 44%, 
percentatge molt inferior al 
d’Espanya. En canvi, el sector 
industrial ha recuperat un 
25% davant el 15% d’Espanya. 
A Catalunya ens queda també 
un llarg camí per recórrer, un 

camí que es pot quantifi car en mig milió de 
persones per col·locar si prenem com a objectiu 
el període precrisi, una cosa que —tot sigui dit— 
resultarà molt difícil d’assolir per l’enorme 
infl ament que tenia en aquella època la gent 
contractada en la construcció: 420.000 
persones treballaven a Catalunya i 2,55 milions 
a Espanya.  ●

Oriol Nin
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El passat 10 de març va celebrar-se 
la primera edició del Dia de la Dona 
Enginyera, una activitat organitzada 
per la Comissió Funcionem Junts. 
L’acte, presidit per la vicedegana, M. 
Cinta Pastor, i la presidenta de la Co-
missió, Anna Pujol, va reunir al Club 
EBCN un bon nombre de col·legiats, 
col·legiades, familiars, treballadors i 
treballadores d’ENGINYERS BCN i 
companyes d’altres col·legis com Tar-
ragona i Lleida. 

COL·LEGIADES MÉS VISIBLES
El Dia de la Dona Enginyera tenia com a 
objectiu donar més visibilitat a les 500 
enginyeres col·legiades, una minoria 
que no arriba al 10% però que s’espera 
que creixi en un futur tenint en compte 
que cada cop hi ha més noies a les aules 
de les escoles d’enginyeria. 

L’acte va comptar amb dues per-
sonalitats d’excepció: Anna Merca-
dé, directora de l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia de la Cambra de 

La nova jornada festiva i reivindicativa del Col·legi vol donar visibilitat a les 500 enginyeres col·legiades, una xifra 
que es preveu augmentar a raó del també creixent nombre de noies que es matriculen a les escoles d’enginyeria.

Emotiu i exitós debut 
del primer Dia de la Dona Enginyera

Rubén Cabús, guanyador del concurs 
“Idees per avançar cap a la igualtat real”

El jurat va fer l’entrega del premi, un iPad mini, a Rubén Cabús, guanyador 
del certamen i autor de la frase “Les dones són constructores de 
ciutadania. Cal promoure la seva integració a tots els nivells de 
responsabilitat i vetllar per la visibilitat de les seves aportacions a la 
societat”. Podeu veure el vídeo de la jornada activant el codi QR i 
veure’n d’altres al web: www.enginyersbcn.cat/videos

Comerç de Barcelona, que va donar 
resposta a la pregunta “Per què no hi 
ha més dones tècniques” amb una sè-
rie de refl exions sobre els estereotips 
i les carreres d’homes i dones, la soci-
etat patriarcal o les diferències salari-
als, i Mireia Mata, directora general 
d’Igualtat de la Generalitat, que va 
destacar la importància d’aquest tema 
per al nou govern català i va aplaudir 
la celebració d’actes com aquest. 

La reivindicació del paper de la 
dona en el món de l’enginyeria també 
va estar molt present, gràcies als testi-
monis de Maria Gutiérrez, enginyera 
tècnica industrial i experta en energia 
d’alta tensió, i Marta Mínguez, estudi-
ant de la UPC i membre del projecte 
e-Tech Racing. 

L’acte, però, no només va comptar 
amb veus femenines. Xavier Cazorla, 
secretari de la Comissió de Qualitat i 
Innovació del Col·legi, va explicar com 
a la seva empresa les dones han acon-
seguit tenir un paper molt destacat, 
tant a Catalunya com a la Xina, i Ricard 
Nogués, tresorer, va recitar un poema 
escrit especialment per a l’ocasió.

Finalment, el degà va oferir unes 
paraules de cloenda assegurant que 
un país amb desigualtat de gènere mai 
podrà ser un país lliure. ●

D’esquerra a dreta: Anna Pujol, presidenta de la Comissió Funcionem Junts; Anna 
Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, i Mireia Mata, directora general d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
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El nou sistema d’accés dóna més au-
tonomia als usuaris, que gràcies a 
l’empremta digital poden accedir al 
Club de forma automàtica sense noti-
fi car-ho a recepció. A banda de la co-
moditat, el nou sistema permet al Col-
legi disposar de més informació sobre 
els hàbits dels socis, com ara quines 
són les franges horàries amb més de-
manda o els dies amb més visitants.

Cada cop són més els col·legiats i precol·legiats que fan servir el fl amant 
Club EBCN, inaugurat el passat mes de novembre. Amb l’objectiu 
d’augmentar la comoditat dels usuaris i conèixer-ne millor els hàbits, des 
de fa uns dies l’accés al Club es fa amb empremta digital. 

El Club EBCN creix en 
comoditat, gràcies a l’accés 
autònom amb empremta digital

zats; un espai de cafeteria equipat amb 
màquina de venda automàtica i una 
zona de treball amb tauletes de lliure 
accés per poder consultar Internet i 
amb taules rodones per a reunions. 

QUÈ CAL FER PER 
FER-SE SOCI DEL CLUB EBCN?
El Club és un espai gratuït i exclusiu 
per a col·legiats i precol·legiats, però 
és indispensable formalitzar l’alta 
com a soci. Per fer-ho, cal dirigir-se a 
la recepció del Col·legi i omplir una 
butlleta. En aquest mateix moment es 
registrarà l’empremta digital que do-
narà accés autònom a la sala. ●

Cafe amb el dega
Us escoltem
Miquel Darnés i Cirera
Degà

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

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

Més informació i inscripcions a: www.enginyersbcn.cat/agenda
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K

faldó cafeDega-theknos.pdf   1   7/1/16   13:34

Nova web per 
al Club EBCN

www.enginyersbcn.cat/clubEBCN 
El Club EBCN acaba d’estrenar un 
espai web que agrupa tota la 
informació referent a aquest espai 
polivalent, com ara l’agenda de 
xerrades i tallers. De fet, la voluntat 
del Club és convertir-se en un espai 
professional però que també 
ofereixi propostes d’oci, amb 
xerrades socials i activitats 
gastronòmiques, per exemple. 
A més, convida els socis a plantejar 
propostes a través del correu 
clubebcn@ebcn.cat

Un cop dins, els usuaris poden fer 
servir els diversos espais del Club 
EBCN com han pogut fer fi ns ara. Re-
cordem que aquest espai polivalent 
disposa d’una zona de lectura amb 
premsa, revistes i llibres especialit-

L’empremta 
digital permet 
els usuaris 
accedir al Club 
EBCN  sense 
notifi car-ho a 
recepció.

És un espai 
polivalent, 

amb zona de 
treball, de 

lectura i 
cafeteria.
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L’Estat espanyol és l’únic cas on con-
viuen dos nivells d’enginyers. Els 
antics mal anomenats “superiors” 
s’han reconvertit en màsters profes-
sionalitzadors, i els antics enginyers 
tècnics, en graus. Això comporta con-
fusió i dubtes, tant als estudiants com 
a les administracions, les empreses 
i la societat en general. Sovint hi ha 
convocatòries de places públiques on 
les titulacions requerides no s’ajusten 
a la realitat acadèmica i professional.

Durant els últims mesos el Col·legi 
ha intervingut amb èxit en dos proces-
sos on finalment els enginyers tècnics 
industrials i els enginyers de grau de 
l’àmbit industrial han estat admesos. 
Un d’ells en un ajuntament, on inici-
alment van publicar-se les bases d’un 
contracte per fer auditories energèti-
ques en el qual només es demanaven 
enginyers superiors i es deixaven de 
banda els enginyers de grau i els engi-
nyers tècnics. L’altre, a una mancomu-

nitat comarcal, on la titulació reque-
rida a les bases d’un concurs-oposició 
feia referència a enginyers industrials, 
que no és un grau sinó un màster pro-
fessionalitzador. La intervenció d’EN-
GINYERS BCN va permetre que els 
nostres col·legiats poguessin optar-hi.  
Durant la reunió, a la qual també va as-

En una reunió celebrada a ENGINYERS BCN, degans de diversos col·legis 
d’enginyers de grau i enginyers tècnics —entre ells, Miquel Darnés— van 
manifestar al vicepresident del Govern Oriol Junqueras la seva preocupació 
davant la dispersió dels títols d’enginyeria que hi ha actualment a 
Catalunya. Reclamen harmonitzar la professió amb Europa, així com els 
estudis que en permeten l’accés i les atribucions que se’n deriven.

Els degans demanen a Junqueras  
l’harmonització de la professió d’enginyer

L’ICAEN participarà activament en el comitè de seguiment 
de l’esquema de certificadors d’auditories energètiques
El degà, Miquel Darnés, i la vicede-
gana, M. Cinta Pastor, van reunir-se 
el 16 de març amb Assumpta Farran, 
la nova directora de l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN). 

Durant la trobada, Farran va co-
nèixer de primera mà els passos que 
està fent el Col·legi per convertir-se 
en organisme acreditat per ENAC 
(entitat nacional d’acreditació) per 
certificar experts en baixa tensió, en 

ganisme català participi activament 
en el comitè de seguiment de certi-
ficacions d’auditories energètiques. 
Segons Farran, l’energia i les políti-
ques d’eficiència energètica són una 
prioritat per al nou govern català i va 
manifestar la necessitat que a Cata-
lunya hi hagi gent qualificada i acre-
ditada per desenvolupar auditories 
energètiques, d’obligat compliment 
per a les grans empreses.  l

auditories energètiques i en llicènci-
es d’activitats. La directora de l’ICA-
EN va felicitar ENGINYERS BCN 
per aquesta fita i va celebrar que l’or-

sistir Albert Castellanos, director ge-
neral de Promoció Econòmica, Com-
petència i Regulació, van tractar-se 
altres temes com ara l’adaptació dels 
enginyers tècnics a grau, ja que actu-
alment la UPC no els dóna gaires faci-
litats. Castellanos va comprometre’s 
a traslladar la inquietud dels col·legis 
al secretari d’Universitats i Recerca, 
Arcadi Navarro. Els degans també van 
oferir al vicepresident la col·laboració 
en tots els assumptes que es considerin 
útils per a l’enginyeria i el país. l

El vicepresident Oriol Junqueras, al 
centre, amb els degans dels col·legis 
reunits a la seu d’ENGINYERS BCN.

Assumpta Farran, 
directora de l’ICAEN, 
amb el degà i la 
vicedegana del Col·legi.
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Els Premis 2016 ENGINYERS BCN reconeixeran el millor projecte 
universitari en tots els àmbits de l’enginyeria industrial

Mercè Gorina 
va endur-se 
l’accèssit 
del jurat 
professional 
per un treball 
sobre un mitjà 
de transport 
individual a 
l’edició del 
2015.

Fins al 6 de maig poden presen-
tar-se al certamen els estudiants 
que estiguin cursant o hagin cur-
sat un grau d’enginyeria en l’àmbit 
industrial i que s’hagin matriculat 
en el projecte de fi  grau durant els 
anys 2015 i 2016 a les escoles i uni-
versitats de la demarcació i de l’àm-
bit competencial del Col·legi. 

L’edició d’enguany d’aquest re-
conegut certamen porta per títol 
«Com l’enginyeria pot facilitar les 
nostres vides?» i pretén fomen-
tar els valors indispensables per a 
l’excel·lència d’un projecte, com ara 
la qualitat, la innovació, la funciona-
litat i la sostenibilitat. 

2.000 EUROS EN JOC
El projecte guanyador serà triat 
per un jurat format per experts 
del món acadèmic i professional. 

L’alumne premiat rebrà 2.000 
euros i un diploma de reconeixe-
ment durant la celebració de la 
Diada de la Professió, organitzada 
pel Col·legi i prevista per al mes 
de juny. Per la seva banda, el tutor 
de l’alumne premiat rebrà 500 eu-

ros i un diploma. L’escola a la qual 
pertanyi el guanyador també re-
brà un diploma de reconeixement. 
A més, la convocatòria del premi 
preveu un accèssit dotat amb 500 
euros. Trobareu més informació a:
www.enginyersbcn.cat/premis  l

08-09 TK202 informacio colegial.indd   9 07/04/16   22:28
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ENGINYERS BCN programa cada 
any una gran quantitat de cursos que 
tenen com a objectiu facilitar el reci-
clatge constant dels professionals de 
l’enginyeria. Per això, el Servei de For-
mació s’encarrega d’organitzar cursos 
sobre noves certificacions i norma-
tives o nous programes informàtics, 
entre d’altres. Es tracta d’una oferta 
formativa que té molt en compte la re-
alitat del mercat i les pròpies peticions 
i suggerències dels col·legiats. Ener-
gia, electricitat, informàtica, instal-
lacions, qualitat, normatives i habi-
litats personals i transversals són les 
temàtiques més habituals al catàleg de 
cursos del Col·legi.

PRESENCIALS I EN LÍNIA
Una gran part d’aquests cursos, que 
combinen teoria i pràctica en la ma-
joria de casos, es fan de forma presen-
cial. Tanmateix, ENGINYERS BCN 
també ofereix alguns cursos en format 
en línia, ja sigui en directe per video-

La revista THEKNOS inicia en aquest número una nova sèrie on 
repassarem els serveis que el Col·legi posa a disposició dels 
col·legiats, precol·legiats i de la societat. Aquesta nova secció 
s’estrena amb el Servei de Formació.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

 La sala d’actes 
del Col·legi està 
preparada per 
acollir conferències 
de fins a 110 
persones. 

 El Col·legi 
organitza 
excursions i 
sortides tècniques 
periòdicament, 
com aquesta 
celebrada a Zurc el 
mes de febrer 
passat. 

 La majoria de cursos es fan al Tecnoespai, 
al carrer Bailén, 68.

streaming —com ara el curs d’auditors 
energètics que s’inicia el pròxim 3 de 
maig— o bé cursos en línia a través de 
vídeos, com és el cas de la formació tèc-
nica en aparells que el Col·legi ofereix 
en règim de lloguer.

Bonificació de cursos a través de 
la Fundació Tripartita i ajuts per a 
majors de 40 anys en situació d’atur
El Col·legi s’ha acreditat com a entitat 
organitzadora de cursos que poden 
acollir-se a les bonificacions de la Fun-
dació Tripartita adreçada a empreses, 
que permet formar els seus treballa-
dors bonificant els costos de formació 
a càrrec de la Seguretat Social. La ges-
tió d’aquest servei és gratuïta. A més, 
pot subvencionar cursos a col·legiats 
majors de 40 anys que estiguin donats 
d’alta com a demandants d’ocupació. 

Conferències per facilitar  
el dia a dia dels col·legiats

El Col·legi organitza conferències per 
donar a conèixer entre els col·legiats 
nous productes que apareixen al 
mercat, pinzellades sobre noves 
normatives, actualitzacions sobre 
programari informàtic o 
xerrades sobre 
tramitacions en processos 
vinculats a l’Administració 
pública, entre d’altres.

Excursions i sortides tècniques

Periòdicament s’organitzen 
sortides a entitats i 
empreses per tal que els 
col·legiats puguin veure 
amb els propis ulls el 
funcionament d’instal·lacions que 
compten amb un alt valor afegit a 
nivell tecnològic i empresarial. 

Inscripcions a un sol clic!

Inscriure’s a cursos, 
conferències i activitats és 
molt fàcil gràcies a la 
pàgina web del Col·legi, 
que permet gestionar la inscripció i 
el pagament en pocs minuts. 

Butlletí mensual per estar al dia

Cada penúltim dilluns de mes s’envia 
un butlletí electrònic a col·legiats i 
precol·legiats on s’inclou tota la 
programació de cursos, conferències 
i activitats de les properes setmanes. 
D’aquesta manera, els 
receptors del butlletí poden 
estar al dia de les darreres 
novetats que ofereix el 
Servei de Formació. 

Formació: no et quedis enrere
SERVEIS D’ENGINYERS BCN
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“Recomano molt 
fer pràctiques 
curriculars”

Em considero una persona social i 
responsable i des de ben petit m’ha 
agradat “remenar”. Sent de pagès, 
he après a solucionar problemes 
amb els recursos disponibles. Vaig 
tenir clar l’itinerari tecnològic al 
batxillerat, però no va ser fi ns a la 
realització del treball de recerca 
(construcció d’una maqueta 
domòtica) que vaig decidir-me pel 
grau d’Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica a l’EUETIB 
(UPC). Actualment hi estic 
realitzant el treball de fi  de grau 
amb col·laboració amb la fundació 
NEXE per tal de donar solució a les 
necessitats de moviment autònom i 
exploració de l’entorn de nens i 
nenes amb pluridiscapacitats 
funcionals. 

Aprofi to aquesta oportunitat per 
recomanar a tots els estudiants que 
facin pràctiques si poden fer-ne. Jo 
he tingut l’oportunitat de realitzar 
pràctiques curriculars gràcies a 
l’empresa INGenING, SL, una 
experiència que m’ha permès entrar 
per primera vegada en el món 
laboral i poder posar en pràctica els 
coneixements teòrics adquirits a la 
universitat. 

Les perspectives de futur que tinc 
ara mateix són poder trobar feina i 
continuar aprenent en el camp de 
l’enginyeria. A curt termini, 
m’agradaria realitzar un màster o un 
postgrau en els àmbits de la 
robòtica o la visió.

Jaume Puigoriol Pajarols
Precol·legiat 55.529

ENGINYERS BCN organitza peri-
òdicament visites a empreses de la 
demarcació. Es tracta d’una proposta 
dirigida a estudiants de grau dels dar-
rers cursos i que els permet tenir un 
primer contacte amb el món de l’em-
presa i veure en un context real els co-
neixements adquirits a la universitat. 
Per a les empreses, és una excel·lent 
oportunitat per conèixer els possi-
bles futurs treballadors i una via per 
captar nous talents. Durant aquest 
curs, el Col·legi ha organitzat visites a 
Siemens, NIFCO i, la darrera, a Dover. 
La difusió d’aquestes sortides es fa a 
través de les escoles universitàries i 
és un dels serveis més valorats pels 
precol·legiats. 

El 9 de març una desena d’estudi-
ants del grau en Enginyeria Electrò-
nica Industrial i del grau en Enginye-
ria Mecànica de l’EUETIB van visitar 
les instal·lacions del grup Dover (Bar-
berà del Vallès), empresa multinacio-
nal dedicada a la fa-
bricació de matrius 
i peces diverses per 
a la indústria de l’au-
tomoció, que treballa 
per a Seat, Mercedes-
Benz, Nissan, Opel i 
Audi, entre d’altres.

Posteriorment els 
estudiants van fer un 
passeig per les instal-
lacions, per conèixer 

els diferents processos de disseny i 
fabricació que tenen lloc a la planta. 
Van veure la maquinària necessària 
per fabricar aquests components i 
també van conèixer els perfi ls pro-
fessionals que necessita una empre-
sa com Dover per mantenir la seva 
activitat. 

ESTADES DE PRÀCTIQUES
La responsable de Recursos Humans 
de l’empresa Dover, Núria Calvo, va 
explicar que, a banda de buscar joves 
formats, l’empresa també valora els 
candidats que tinguin una actitud 
positiva i amb ganes d’aprendre. Va 
animar els assistents a fer estades de 
pràctiques i a realitzar el projecte de fi  
de grau en col·laboració amb una em-
presa, una excel·lent oportunitat per 
anar adquirint experiència. Alguns 
dels estudiants, fi ns i tot, van portar 
els seus currículums a l’empresa, un 
fet habitual en aquestes sortides.  ●

Les visites a empreses, 
una gran oportunitat per als estudiants

L’1 de març el Col·legi va estar present en aquesta activitat 
organitzada per l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Desenes 
d’estudiants de grau i màster van atansar-se a l’estand des 
d’on ENGINYERS BCN va informar sobre els serveis que 
ofereix, com ara una potent borsa de treball o una àmplia 
oferta de cursos i activitats, entre d’altres. Diversos 
alumnes van aprofi tar l’ocasió per precol·legiar-se. 

A més, el Col·legi va establir contacte amb una dotzena 
d’empreses per incorporar les seves ofertes de feina a la 
Borsa de treball. En aquesta desena edició, el Fòrum ha 
reunit una trentena d’empreses i institucions.  ●

El Col·legi participa en el desè 
Fòrum d’Empreses del Campus ESEIAAT

Estudiants de l’EUETIB 
durant la visita a Dover, a 

Barberà del Vallès.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Martí Colomer, 
col·legiat 18.664
Enginyer tècnic industrial, 
especialista en electricitat i 
química, treballa com a 
responsable d’ofi cina tècnica 
a l’empresa fabricant de 
calderes ACV, situada a 
Mataró, on realitza tasques 
de disseny d’instal·lacions 
tèrmiques, desenvolupament 
de producte i tasques de 
prescripció i vendes. 
Anteriorment, va treballar en 
una empresa de seguretat de 
maquinària, una feina que va 
aconseguir a través del servei 
de la Borsa de treball 
d’ENGINYERS BCN. A través 
d’aquest mateix canal va 
trobar alguns contactes que 
li van encarregar feines 
vinculades a projectes 
d’enginyeria i d’auditories 
energètiques. En Martí es va 
col·legiar tan bon punt va 
fi nalitzar els seus primers 
estudis d’enginyeria i valora 
molt satisfactòriament els 
serveis de Borsa de treball i, 
en especial, l’app. Colomer 
afi rma que “són unes eines 
molt útils i de gran qualitat 
per cercar feina i 
col·laboracions, fi ltrar 
ofertes de treball i fer-ne el 
seguiment”. També agraeix 
la feina efectuada per l’equip 
humà del Col·legi que 
treballa en aquest àmbit, 
“sempre molt atent a les 
meves peticions”, afegeix 
Colomer.

s’acompanyarà els assistents 
en el procés de gestió de la 
carrera professional fent 
refl exionar i donant eines de 
treball de les possibilitats de 
cada carrera professional.
Més informació: www.
enginyersbcn.cat/agenda

  El servei CV Públic 
del Col·legi desperta 
l’interès de les 
empreses
El juny de 2015 la plataforma 
de la Borsa de treball va 
posar en marxa el servei CV 
Públic, el qual permet als 
col·legiats i col·legiades 
deixar-hi el currículum 
visible per a les empreses que 
necessitin un perfi l 
d’enginyeria i fer que 
aquestes els puguin trobar i 
contactar directament sense 
inscriure’s prèviament a cap 
oferta. Durant aquests 
primers mesos de 
funcionament, aquesta nova 
funcionalitat ha despertat 
l’interès de molts col·legiats i 
empreses: 375 col·legiats i 
precol·legiats ja han fet ús 
d’aquest servei, mentre que 
144 empreses també han 
buscat els seus candidats a 
través del servei CV Públic de 
la Borsa de treball del 
Col·legi. Aquesta xifra 
suposa ja un 9% del total, un 
fet que demostra que 
aquesta nova funcionalitat 

  David Garmón, 
col·legiat 23.860
Enginyer tècnic industrial, 
especialitat en electrònica 
des de l’any 2000. “Gràcies 
al servei de la Borsa de 
treball d’ENGINYERS BCN 
he pogut trobar dues de les 
feines més importants de la 
meva carrera professional”, 
afi rma Garmón. L’any 2004 
va entrar a treballar a 
l’empresa Comsa Emte com 
a cap de producció en 
instal·lacions. Després de 
nou anys a la divisió 
ferroviària, l’empresa va 
rescindir la seva activitat 
com a conseqüència de la 
crisi. Garmón inicia una 
“nova i dura etapa en 
solitari” associant-se a 
l’empresa Acrob 
Instalaciones Integrales, SLU, 
on després de gairebé tres és 

ara el soci únic i 
administrador. La segona 
feina aconseguida a través 
del Col·legi va trobar-la 
aquest darrer mes de febrer a 
l’empresa Elecnor com a cap 
d’obra en instal·lacions 
integrals per a obres de mitjà 
i gran volum a Catalunya i 
Aragó. Garmón afi rma que 
comença aquesta nova 
etapa professional “amb 
moltes ganes i il·lusió”. 
L’enginyer destaca que la 
tasca del Col·legi ha estat 
clau per optar a aquest 
procés de selecció gràcies a 
“les bones i directes 
recomanacions” de l’equip 
de la Borsa de treball. A més, 

afegeix que sempre porta 
instal·lada al mòbil 
l’aplicació del servei. 

BORSA 
DE TREBALL

  L’autoconeixement 
per continuar amb la 
carrera professional
La trajectòria professional de 
cadascú pot anar variant 
amb el pas del temps. Sovint, 
però, costa reorientar-nos 
professionalment i ens és 
difícil descobrir quines són 
les nostres pròpies 
competències bàsiques, 
específi ques i clau. Per això, a 
l’hora de redirigir la nostra 
trajectòria és oportú establir 
un pla de treball, que inclogui 
respostes a diverses 
preguntes que cadascú s’ha 
de fer a un mateix, com ara: 
cap on vull reorientar-me? 
Què he fet i com ho he fet? 
Quines són les meves 
prioritats? Quins són els 
sectors amb més demanda i 
quines són les competències 
que es requereix tenir? 
Es tracta d’un camí no 
sempre fàcil on pot ser molt 
útil comptar amb 
col·laboració externa. Per 
això, el Col·legi ha organitzat 
el curs “Pren les decisions 
clau en la gestió de la carrera 
professional” (2 de maig, de 
16 a 20h), una sessió on 
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BENEFICIS DEL COL.LEGIAT

ENGINYERS BCN posa a disposició dels 
col·legiats i col·legiades un compte de 
correu electrònic gratuït amb el domini 
@ebcn.cat. Es tracta d’una eina molt útil 
i valorada pels seus usuaris, ja que per-
met disposar d’un compte directament 
vinculat a la professió i evitar així l’ús de 
correus de missatgeria gratuïta, sovint 
utilitzats en l’àmbit més personal. 

La bústia de correu del Col·legi dispo-
sa de 6 GB per a emmagatzemar missat-
ges i disposa d’alguns serveis addicio-
nals, com ara un corrector ortogràfi c, un 
cercador per trobar missatges de forma 

ràpida i intuïtiva i un sistema anti-spam 
que fi ltra els correus d’entrada. El cor-
reu @ebcn.cat també té altres utilitats, 
com ara el mode assistent per si l’usuari 
està fora de l’ofi cina, per exemple. 

El correu col·legiat és de fàcil accés a 
través de web (webmail.ebcn.cat) i es pot 
confi gurar per fer-lo servir a través d’Out-
look, Thunderbird, dispositius d’Apple i 
tots els que fan servir tecnologia Android. 

Per a més informació i per sol·licitar el 
correu @ebcn.cat cal accedir al web:
www.enginyersbcn.cat/correu

Correu electrònic @ebcn.cat

pot ser una excel·lent 
oportunitat per trobar feina 
de forma fàcil i còmoda. 

  Com valoren les 
empreses l’estada 
d’estudiants en 
pràctiques?
Les empreses valoren molt 
positivament que una persona 
acabada de titular en 
enginyeria hagi realitzat un 
conveni de cooperació 
educativa entre la universitat i 
l’empresa abans de titular-se. 
Les empreses consideren que 
el fet que l’estudiant tingui un 
primer contacte amb el 
mercat laboral de l’enginyeria 
aporta un valor afegit i mostra 
l’interès d’aquesta persona 
per començar a posar en 
pràctica tot allò que ha après. 
D’altra banda, aquesta 
primera experiència a 
l’empresa aporta als 
estudiants noves 
competències personals i 
professionals gràcies a les 

DEL 3 DE MAIG 
AL 15 DE JUNY
Curs d’auditors energètics
Adreçat a professionals que 
vulguin dedicar-se a les 
auditories energètiques. 
Inclou una part teòrica  —on 
es desenvoluparan qüestions 
fonamentals que cal tenir 
presents durant tot el procés 
d’execució d’una auditoria, 
basades en els patrons que 
estableix el Reial decret 
56/2016— i un mòdul 
dedicat a casos pràctics 
d’auditories energètiques en 
la indústria, el sector terciari 
i els edifi cis singulars. Més 
informació del curs a la 
pàgina 37 d’aquesta revista.
Quan: horari de tarda-
vespre. Consulteu dates i 
horaris al nostre web.

On: a l’aula de la 3a planta 
del Col·legi.

DEL 6 DE MAIG 
A L’1 DE JULIOL
Curs de preparació per a 
les oposicions de 
professor de Formació 
Professional
En fi nalitzar el curs els 
alumnes seran capaços 
d’elaborar la programació 
didàctica de l’especialitat 
per la qual volen fer 
oposicions, elaborar unitats 
didàctiques i defensar-les 
en públic davant un tribunal 
i exercitar i preparar 
activitats i classes 
pràctiques, entre d’altres.
Quan: dimecres i 
divendres, de 17 a 21 h.
On: al Tecnoespai.

17, 19, 23, 25 I 31 
DE MAIG
Curs Autodesk Revit MEP 
2016
Els professionals de 
l’enginyeria i de la construcció 
interessats a introduir-se en la 
creació i gestió 
d’instal·lacions en un projecte 
BIM tenen a la seva disposició 
aquest curs, de 20 hores de 
durada. El curs combina teoria 
i pràctica i es recomana tenir 
coneixements previs en Revit.
Quan: de 16 a 20 h.
On: al Tecnoespai. 

DEL 23 DE MAIG 
AL 13 DE JUNY
Curs pràctic de disseny 
de projectes elèctrics
S’adreça a enginyers graduats 
i enginyers tècnics industrials 

que signin certifi cats fi nals 
d’instal·lacions elèctriques i 
vulguin tenir-ne més 
coneixements per validar 
projectes amb més seguretat i 
garanties. El curs combinarà 
classes teòriques amb 
sessions pràctiques. Les 
darreres aniran a càrrec del 
Gremi d’Instal·ladors del Baix 
Llobregat. 
Quan: horari de tarda-
vespre. Consulteu horaris al 
nostre web.
On: classes teòriques a 
l’aula de la 3a planta del 
Col·legi i les classes 
pràctiques a la seu de 
Gremibaix, a Cornellà (av. 
de la Fama, 56). 

www.enginyersbcn.cat/
agenda

AGENDA

seves relacions amb els 
companys, el foment 
d’habilitats comunicatives o 
els coneixements específi cs 
adquirits (normatives, 

programes, protocols...).
D’altra banda, les empreses 
també valoren molt 
positivament aquells 
estudiants que mentre han 

estudiat a la universitat han 
compaginat els seus estudis 
amb primeres feines, malgrat 
que no estiguin relacionades 
amb la seva formació.
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Els membres d’aquesta comissió ens 
encarreguem d’efectuar valoracions 
o taxacions de béns, edifi cis i maqui-
nària, així com valors de reposició. 
També emetem informes relacionats 
amb infracció de patents i marques. 
I és que la Llei d’enjudiciament civil 
preveu el dictamen d’un pèrit com un 
dels “mitjans de prova” per tal d’acre-
ditar els fets discutits en un procés, i 
que consisteix en l’emissió d’un infor-

me per part d’un expert sobre deter-
minats fets. 

QUÈ FEM A LA COMISSIÓ?
Oferim tutela, orientació i formació 
als col·legiats, on la tasca de l’engi-
nyer és determinant en processos ju-
dicials i on els seus coneixements són 
els que ajuden els jutges a valorar els 
fets en cas de litigi. La nostra tasca de 
suport al col·legiat que actuï tant de 

COMISSIÓ D’ENGINYERS EN ACTUACIONS PERICIALS

Tutela, orientació i formació 
en processos judicials

Col·legiats i precol·legiats gaudeixen 
d’un exitós cicle de sortides teatrals
El musical Mar i Cel, de Dagoll 
Dagom; Bits, de Tricicle; El Florido 
Pensil (nenes), amb Roser Batalla, 
Lloll Bertran, Victòria Pagès, Mireia 
Portas i Isabel Rocatti; i L’Avar, amb 
Joan Pera, són les quatre 
produccions teatrals que durant els 
darrers mesos han anat a veure els 
col·legiats i precol·legiats que 
participen en el cicle de teatre 
organitzat per la Comissió de 
Cultura i Esports. Es tracta d’una 
nova proposta que ha despertat 
l’interès de desenes de persones i 
que ha anat sumant seguidors en 
cadascuna de les sortides. 

A banda d’anar al teatre i gaudir 
d’aquestes reconegudes obres, la 
majoria d’assistents també han 

participat en un col·loqui posterior 
sobre l’obra i després s’han reunit en 
alguna cafeteria o restaurant barceloní. 
El cicle de sortides teatrals v a iniciar-se 

al novembre i ha fi nalitzat aquest mes 
d’abril. Està previst que torni a 
programar-se després de l’estiu a 
causa de l’èxit de la iniciativa. 

part com de justícia gratuïta es de-
senvolupa durant tot el procés davant 
de l’Administració de Justícia: des de 
l’acceptació fi ns a l’assistència a judi-
ci, tant a la part tècnica com a la part 
administrativa i burocràtica. A les reu-
nions mensuals analitzem  casos reals 
aportats per membres de la Comissió 
i els debatem públicament, una bona 
manera de veure i analitzar tècniques 
que s’apliquen a la vida real, mètodes 
de càlcul reconeguts i emprats pels 
companys, programaris específi cs per 
realitzar simulacions, etc. Alguns dels 
temes analitzats tenen a veure amb 
accidents, transport d’obres o focs en 
estacions transformades i indústries, 
entre d’altres. 

A més, els membres poden rebre ajut 
immediat de la resta de companys mit-
jançant la nostra llista de distribució.

EDICIÓ DE FITXES TÈCNIQUES
Actualment, treballem en l’edició de 
fi txes tècniques de diversos camps 
d’actuació (reconstrucció d’accidents, 
valoració de béns, investigació d’in-
cendis, etc.) que serviran com a com-
plement per a la millora de la qualitat 
tècnica en les actuacions pericials rea-
litzades pel nostre col·lectiu. ●

D’esquerra a dreta: Jaume Bonet, 
vicepresident; Francisco Roldán, 
president, i Manuel Meixide, secretari.

3xtr3s
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Acabada de sortir de la carrera 
d’Enginyeria Tècnica, especialitzada 
en electricitat, va començar a 
treballar durant unes obres a 
l’aeroport; “de fet, em van trucar el 
mateix dia que presentava el meu 
projecte fi nal”, recorda. Al cap de 
cinc anys, ja a l’atur, com a molts 
altres companys que van veure 
esclatar la bombolla, va fer un màster 
de Prevenció de Riscos que l’ha 
anat portant per diferents camins: 
“Sempre he decidit tirar pel dret i 
que fos la inèrcia la que em portés”. 
Després de diverses feines, va decidir 
fer un altre màster en Innovació, 
“per canviar de camp i trobar més 
sortides”. 

UNA VEU FEMENINA EN UN MÓN 
D’HOMES...
Després d’haver treballat amb ella, 
Gas Natural va pensar en la Blanca 
per ocupar un càrrec que fi ns ara 
havia estat monopolitzat pels homes: 
el dia que vam fer l’entrevista era el 
primer que havia estat completament 
sola dirigint l’equip que s’encarrega 
de solucionar les urgències dels 

Blanca Bach s’espera 
prenent el tallat de 
després de dinar en un 
bar: avui s’ha passat 
tot el dia al carrer. 

“Són coses de la feina, mai no saps 
si estaràs tot el dia a l’ofi cina o si 
et tocarà caminar. Però m’agrada 
que no hi hagi monotonia”, explica. 
Treballa com a cap de l’Equip 
d’Intervenció de Gas Natural 
Fenosa. Però el més especial del 
seu perfi l no és el càrrec, sinó el fet 
que és la primera dona que l’ocupa. 
Aquesta feina, que tot just fa dos 
mesos que realitza, no és la primera 
que fa per a la companyia: al 2014 
hi va cobrir una baixa, però la vida 
laboral de la Blanca ha donat moltes 
voltes fi ns a portar-la on és ara. 

Text Sandra Vicente

“A GAS NATURAL, SÓC LA PRIMERA 
DONA QUE OCUPA AQUEST CÀRREC”

BLANCA BACH
CAP DE L’EQUIP D’INTERVENCIÓ DE GAS NATURAL FENOSA 
Col·legiada 21.269  

L’esclat de la bombolla immobiliària va agafar de sorpresa la Blanca, com tants altres joves enginyers 
acabats de graduar que es pensaven que a la construcció “teníem feina per estona, que podíem 
estar tranquils. Però ens ho vam trobar de cara”, recorda. Els primers anys per a gent com ella, 
gairebé sense experiència, van ser especialment durs. “Teníem allò que ens havíem de reinventar, 
però no sabíem com perquè gairebé no havíem trepitjat el mercat laboral”, assenyala. Ella va 
arribar a establir-se com a autònoma realitzant plans d’autoprotecció, projectes... i 
combinant-los amb altres feines. “Va ser tot un aprenentatge, tant personal com laboral, 
però va ser difícil”, recorda. Ara, diu, la cosa es veu amb més moviment, “però continua 
sent tímid, com si la gent tingués por que, si se sacseja gaire, tornaríem a explotar”.

LES DIFICULTATS DE REVIFAR LA BOMBOLLA

“LA MEVA POSICIÓ HA 
GENERAT MÉS CANVIS 
EN ELS HOMES QUE 
TINC AL MEU CÀRREC 
QUE NO PAS EN MI”

usuaris. “Jo ja havia treballat en obra 
i tenia assumides les dinàmiques 
d’aquest món”, comenta. “És divertit 
quan els operaris fan brometes 
pujades de to i em demanen perdó”. 
Són aquests detalls els que la fan 
afi rmar que aquesta feina “ha generat 
més canvis i sorpreses en els homes 
que tinc al meu càrrec que en mi”. 

...I MINORIA EN EL MÓN 
INDUSTRIAL
Però reconeix que el “sentiment 
de minoria” acompanya sempre 
les dones en el món industrial. Per 
exemple, quan va ocupar el càrrec 
“no hi havia ni un vestidor per a 
dones”, però aquesta dinàmica, 
diu, va canviant: Gas Natural ja ha 
contractat la primera dona operària 
en tota la història de l’empresa. 
“Som nosaltres mateixes les que 
ens hem de naturalitzar en aquestes 
feines: és molt més difícil que les 
empreses conscienciïn de la vàlua 
d’una dona si, com en el 
meu cas, només acabem 
graduades dues noies”, 
refl exiona.  ●

L’esclat de la bombolla immobiliària va agafar de sorpresa la Blanca, com tants altres joves enginyers 

gairebé sense experiència, van ser especialment durs. “Teníem allò que ens havíem de reinventar, 

ens hem de naturalitzar en aquestes 
feines: és molt més difícil que les 
empreses conscienciïn de la vàlua 
d’una dona si, com en el 
meu cas, només acabem 
graduades dues noies”, 
refl exiona.  ●
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Què és el Bizbarcelona?
És la gran trobada de gent que té un 
projecte nou o d’aquells que ja el te-
nen funcionant i que busquen eines 
perquè el puguin dur a terme o bé fer-
lo créixer. És una gran plataforma de 
contacte. El Biz és el gran moment per 
poder obtenir molt d’assessorament i 
networking.

Què busquen aquests contactes?
Al Biz hi assisteixen més de 12.000 
professionals, que es divideixen en 
dos grans universos: emprenedors i 
pimes. En tots dos grups hi ha gent que 
ve a inspirar-se, a buscar opcions de 
finançament, professionals que bus-
quen com fer més gran el seu negoci 
o bé com fer-lo viable. A més a més, hi 
ha el que nosaltres anomenem la Biz 
Community, que està formada per en-

Text Jordi Garriga  l  Fotografia Marta Torrent

Catalunya és país d’emprenedors, tot i que emprendre no és sempre fàcil. L’acompanyament en 
l’àmbit organitzatiu i financer i les dificultats per posicionar-se en el mercat són algunes de les 
claus a l’hora d’engegar nous negocis. Però Aleix Planas, director de Bizbarcelona, el saló per a 
pimes i emprenedors, és optimista. “Molts projectes que fa quatre anys venien per trobar la 
manera de ser viables, avui vénen per poder créixer”, assegura, i reconeix que “sempre que es trobi 
resposta a una necessitat concreta, qualsevol projecte es pot convertir en una oportunitat”. Ho 
podrem comprovar els dies 1 i 2 de juny al Bizbarcelona.

“Emprendre per  
vocació o per necessitat... 
L’objectiu és sempre  
el mateix”

Aleix Planas, 
barcelonès de 49 
anys, és llicenciat 
en Ciències 
Econòmiques per 
la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona. Ha 
treballat a les 
empreses Palm 
Europe, Grundig 
Espanya i a 
l’agència de 
publicitat Tiempo 
BBDO. Ha estat 
director de 
diversos salons de 
Fira Barcelona des 
del 2002, entre 
ells el Sonimagfo-
to & Multimèdia i 
Bizbarcelona.

   PERFIL 

ALEIX PLANAS
DIRECTOR DE BIZBARCELONA

sempre que trobis res-
posta a una necessitat 
concreta, qualsevol pro-
jecte es pot convertir en 
una oportunitat de ne-
goci.

16-19 TK202 Entrevista v2.indd   16 07/04/16   22:44



17Abril 2016    

titats de suport i assessorament en di-
versos aspectes, com són fi nançament, 
màrqueting, etc.

Quina ha estat l’evolució del saló des 
de la seva primera edició fi ns ara?
L’evolució és molt clara. Les primeres 
edicions van estar molt centrades en 
l’emprenedoria, i era molt preeminent 
el sector tecnològic. A poc a poc, hem 
anat veient el pas de l’emprenedor a 
la petita empresa i la microempresa. 
Al Biz estem veient aquesta evolució. 
Veiem molts projectes que fa quatre 
o cinc anys venien al Biz per trobar la 
manera de ser viables i que avui ja hi 
vénen per poder créixer. També 

Que se’n pot aprendre, segur. 
I, en tot cas, amb l’experiència del 
temps és evident que 
l’aprenentatge és vital. Però és 
que avui en dia, amb la situació 
del mercat laboral, ser capaç 
d’emprendre és cada cop més 
necessari. Néixer o no néixer 
emprenedor és poc important. 
Excepte per al qui té clar que el 
que vol és ser funcionari, ser 
emprenedor és cada dia més 
imprescindible. Fins i tot dins 
d’una empresa, on el paper de 
l’emprenedoria corporativa 
també està creixent.

LA PREGUNTA 
DEL DEGÀ

ES NEIX SENT 
EMPRENEDOR O SE 
N’APRÈN A SER-HO?

“Hi ha molta nova 
activitat en tot allò 
que té a veure 
amb l’enginyeria 
ambiental i 
l’economia verda i 
circular”
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s’està veient que el Biz està trans-
cendint al sector tecnològic. Qualsevol 
àmbit d’activitat hi té cabuda. I com 
la gent sènior cada vegada hi és més 
present. I tampoc no podem oblidar el 
perfil del col·lectiu d’aturats de més de 
45 anys que vénen al saló per empren-
dre el seu propi negoci.

Hi ha “vida”, i noves oportunitats, més 
enllà de les noves tecnologies?
Evidentment el sector TIC i del mò-
bil té molta força a casa nostra. A 
Barcelona vivim en un ecosistema on 
les noves tecnologies tenen un poder 
d’atracció molt important. Però també 
detectem molts projectes del sector 
serveis, que comprendria des del sector 
de la salut i sanitari fins a la tercera edat 
o la cura infantil. Hi ha una presència 
creixent del sector primari o del sector 
de la transformació. Els productes tan-
gibles altament especialitzats hi tenen 
cada dia més importància. Tenim pro-
jectes molt interessants del món de la 
fusta i de l’agricultura.

Torna el món dels oficis, doncs?
Sí, sempre que trobis resposta a una 
necessitat concreta, qualsevol projec-
te es pot convertir en una oportunitat 
de negoci. De fet, és una evidència que 
s’està tornant a posar en valor el món 
de l’ofici tradicional i de la pagesia, i 
això és molt important. La tecnologia 
està molt bé, però la gent necessita co-
ses tangibles. Això es veu molt clar en el 
sector de l’alimentació. El que és més 
important és la diferenciació, el valor 
afegit i l’especialització.

Quin és el paper del saló en casos de 
nous projectes? 
Per exemple, hi va haver un projecte 
d’una persona que s’estava plantejant 
fer ulleres de fusta. Aquí al Biz aquest 
projecte es va poder posar en contacte 
directe amb la indústria transforma-
dora i gràcies a això el projecte es va fer 
realitat. Un altre aspecte en què el Biz 
és important és amb la típica tessitura 

“El més important 
és la diferenciació, 
el valor afegit i 
l’especialització”
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EL FOCUS
Sovint passa que idees bones o 
projectes excel·lents no acaben 
veient la llum. El fi nançament o el 
màrqueting són aspectes que 
tenen a veure amb el fracàs o 
l’èxit de la majoria d’emprenedors 
i els seus projectes. No n’hi ha 
prou amb tenir una bona idea. I 
per això han nascut iniciatives 
com el Bizbarcelona, “una gran 
plataforma de contacte entre la 
de gent que té un projecte nou i la 
que vol fer créixer el que ja té en 
funcionament”, assegura el seu 
director, Aleix Planas. 
Bizbarcelona se celebrarà els dies 
1 i 2 de juny a Fira Barcelona, una 
bona oportunitat per analitzar 
l’estat de salut de l’emprenedoria 
a casa nostra.

de tenir un producte emparat per una 
bona idea, però al qual li falta transfe-
rir-li valor afegit pel que fa al branding 
o packaging. Doncs aquí també trobarà 
respostes i oportunitats. Com li expli-
cava, la Biz Comunity està formada per 
diferents plataformes de suport. És a 
través d’aquestes que es desenvolupa 
un dels cors del Biz, que són les confe-
rències, que poden anar des del màr-
queting i les vendes fi ns al comerç elec-
trònic o al posicionament web. També 
tenim una àrea d’assessorament en 
fi nançament, màrqueting, jurídic o re-
cursos humans.

Quina línia separa l’autoocupació de 
l’emprenedoria?
Jo diria que l’emprenedoria neix 

d’una vocació, neix del “tinc una idea”, 
mentre que l’autoocupació sorgeix 
d’una necessitat, del “tinc un proble-
ma”. En tot cas, el Biz dóna resposta a 
totes dues tessitures. Al fi nal, l’objec-
tiu és el mateix.

Quines novetats presenta aquesta 
edició del saló?
La novetat més important és que obrim 
una gran àrea molt d’acord amb els 
temps que estem vivint, que és el de 
l’economia social. Avui molta gent bus-
ca respostes alternatives amb models 
econòmics com les cooperatives, les 
empreses socials o les enfocades al ter-
cer sector. Aquesta àrea d’activitat cada 
vegada té més força i per això al Biz li 
hem volgut donar el seu espai. 

Parlem d’enginyeria: on són les noves 
oportunitats de negoci?
Precisament, un dels col·lectius impor-
tants del Biz és el de serveis de consul-
toria. El que jo anomenaria els empre-
nedors col·legiats. I aquí els enginyers 
hi tenen molt de pes. Hi ha molta nova 
activitat en tot allò que té a veure amb 
l’enginyeria ambiental i l’economia 
verda i circular. Aquí, sens dubte, hi ha 
moltes oportunitats de negoci. També 
la confl uència entre enginyeria i eco-
nomia social està experimentant un 
gran creixement.

És certa l’afi rmació segons la qual 
Catalunya és un país d’emprenedors?
Sí, les estadístiques així ho diuen. De 
fet, segons el Global Entrepreneur-
ship Monitor (GEM), Catalunya és la 
regió amb més activitat emprenedora 
d’Espanya i és una de les regions més 
importants d’Europa. Així mateix, Bar-
celona Activa és un referent europeu 
com a entitat de suport a l’emprene-
doria. També tenim bones universitats 
amb bons programes d’emprenedoria. 
I ara, en part també gràcies al clima i 
a l’ecosistema econòmic en general, 
veiem com moltes institucions s’estan 
instal·lant aquí. Es pot afi rmar que 
l’economia catalana és molt dinàmi-
ca, i això, per si mateix, és molt bo per 
a l’emprenedoria. l

“Dins el col·lectiu d’emprenedors 
col·legiats, al Bizbarcelona hi tenen molt 
de pes els enginyers i aquí hi troben 
moltes oportunitats de negoci”

El perfil de l’emprenedor català (dades 2014):

Font: Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor)-Catalunya 2014 (calcula el percentatge de població adulta que ha 
realitzat alguna activitat de creació o llançament d’una empresa durant els 42 mesos previs a l’enquesta en què es basa 
l’observatori anual).

•  Un 68% de les persones emprenedores ho fan 
per aprofitar una oportunitat (no per necessitat).

•  L’activitat emprenedora entre les dones a 
Catalunya és superior a la de la Unió Europea.

•  Perspectives de futur: un 9,7% de la població catalana 
declara tenir intencions d’emprendre en els propers 
tres anys (un 26% d’aquestes persones estan a l’atur). 

•  6 de cada 10 persones emprenedores (61%) 
en fase inicial són homes.

•  La taxa d’activitat emprenedora de les persones 
amb estudis universitaris ha estat del 20,5%.
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C
omansi és una empresa 
que es dedica a la fabrica-
ció i distribució de jogui-
nes, especialment ninotets 
de PVC no articulats de 

personatges de moda amb llicència. 
L’any 2009 el 90% del catàleg de Co-
mansi es manufacturava a la Xina i 
el 10%, a Europa. Poc més de sis anys 
després, s’han invertit les xifres i ara 
el 85% es fa a Europa. “Vam decidir 
recuperar producció per reduir el 
temps d’arribada al mercat. Europa 
és el nostre client principal; fabricant 
aquí podem estar a qualsevol punt en 
menys de deu dies”, explica Daniel 
Rossinés de Temple, director gerent 
de Comansi. El mercat ha escurçat 
tant la vida de les llicències que cal 
rendibilitzar la inversió en menys 
temps, ja que produir a la Xina podia 
representar uns sis mesos abans de 
començar a vendre. La decisió de tor-
nar ha sortit bé, ja que des del 2009 
han doblat la facturació. Per això, 

Artés (Bages). En total, com explicava 
el director gerent de la filial, Enric Ca-
sas, van retornar 90.000 parells d’es-
quís dels 400.000 que fabricava anu-
alment. Tot i que la mà d’obra xinesa 
era un 10% del cost que representava 
aquí, es van adonar que hi havia altres 
condicionants que van demostrar la 
inviabilitat de produir al gegant asi-
àtic. “Es tracta d’un producte molt 
estacional. Els clients es decideixen 
a comprar a l’abril, quan cinc mesos 
després el volen a casa seva per ven-
dre”, explicava. Amb aquest cicle tan 
curt no hi havia temps de cobrir tot el 
període de treball a la Xina. A Rossig-
nol no els sortien els números i també 
van recular. 

NOUS PATRONS DE CONSUM
Per entendre el perquè d’aquest feno-
men cal tenir en compte diferents fets, 
alguns dels quals estan relacionats 
amb els canvis que ha viscut el gegant 
asiàtic i d’altres, als nous patrons de 
consum, que han fet replantejar a les 
empreses la producció a més de 10.000 
quilòmetres de distància. La Xina ha 
deixat de ser un paradís per a les em-
preses estrangeres. En primer lloc, 
perquè la bretxa salarial ja no és tan 
gran com quan va començar a conver-
tir-se en la fàbrica del món. De fet, 

Rossinés contesta, convençut, que el 
seu objectiu és seguir mantenint i po-
tenciant la producció aquí.  

Fa poc més d’una dècada la firma 
industrial que no traslladava la seva 
producció o part d’aquesta a tercers 
països, especialment a la Xina, sem-
blava que estava condemnada a morir. 
El fenomen no ha desaparegut i la des-
localització encara es dóna, tot i que 
no només al sud-est asiàtic, però co-
habita amb la tendència oposada, que 
és la relocalització; és a dir, el retorn 
d’indústries o línies de producció a 
Catalunya que s’havien traslladat. Ara 
com ara, resulta difícil quantificar el 
fenomen a casa nostra però hi ha dife-
rents elements i nombrosos casos que 
demostren que hi ha hagut una acce-
leració d’aquesta tendència.

Rossignol, la multinacional france-
sa d’esquís més gran del món, també 
ho va fer l’any 2010. Aleshores va re-
cuperar producció que havia desloca-
litzat a la Xina per a la planta que té a 

És difícil quantificar el fenomen de 
la relocalització industrial, però hi ha 
diferents elements i casos que demostren 
l’acceleració d’aquesta tendència

Text Anna Pinter  l  Fotografia Jack Ristol

Fabricar a milers de quilòmetres de distància ja no resulta tan aventatjós. L’augment de costos a 
països com la Xina —on fins ara era més econòmic fabricar certs productes—, i el fet que 

darrerament tingui lloc un procés de substitució de proveïdors industrials estrangers per locals, ha 
facilitat que nombroses pimes tornin a produir aquí. En són exemples empreses tèxtils, d’automoció i 
de joguines, sectors que encapçalen les àrees on s’està produint més el fenomen de la relocalització.  

El retorn de la indústria
Empreses que tornen a produir a Catalunya
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Les col·legiades 
Montserrat Elias, 
enginyera tècnica 

industrial mecànica, i 
Elisabet  Llosa , enginyera 

tècnica industrial química, 
a la planta química de 

Tradebe Management, 
a la Zona Franca.

La fàbrica de joguines 
Comansi ha doblat la 
facturació des que el 

2009 va decidir tornar  
a manufacturar a 

Europa i no a la Xina. 
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ben rebudes i en què cada cop posa 
més entrebancs. 

Salvador Clarós, responsable de po-
lítica industrial de CCOO Catalunya, 
afegeix que l’increment dels costos 
del transport i la tendència alcista 
dels impostos a les emissions també 
han jugat a favor de la relocalització. A 
més, un tant per cent elevat dels pro-
ductes fabricats a Xina arriben defec-
tuosos i cal retornar-los, la qual cosa 
encareix el preu final. Per tot plegat, 
moltes pimes han tret la calculadora i 
s’han adonat que els càlculs ja no són 
tan favorables amb el gegant asiàtic. 

Paral·lelament, la gran majoria 
dels sectors industrials s’enfronten a 
nous patrons de consum, similars als 
de la moda, que exigeixen canvis de 
disseny molt àgils i que perviuen poc 
de temps als aparadors. “Aquest món 
canviant reque-
reix produccions 
flexibles i ràpides, 
i sobretot dema-
na proximitat per 
fer seguiment del 
producte”, explica 
el professor d’IE-
SE Frederic Se-
brià. I si s’exigeix 
cada cop estar més a prop del mercat, 
és evident que la Xina no és l’opció, si 
no és que es vol vendre allà.

LA REINDUSTRIALITZACIÓ LOCAL
Hi ha un altre procés que també està 
contribuint a la reindustrialització del 
país i que ve a demostrar la tendència 
creixent de la relocalització. Les em-
preses industrials que han aconseguit 
sobreviure al terratrèmol de la crisi 

han augmentat les seves compres a 
la indústria local, en detriment de la 
compra als proveïdors estrangers. Així 
ho mostra un estudi del Departament 
d’Empresa i Ocupació, publicat el de-
sembre del 2015, a partir de les dades 
econòmiques de la taula input-output 
del 2011 (les últimes disponibles). En-
tre els anys 2005 i 2011, les compres in-
dustrials procedents de l’estranger es 
van reduir un 12%, i també ho van fer 
les compres a la resta d’Espanya, que 
en aquest mateix temps van baixar un 
10%. En canvi, van augmentar un 18% 
les compres als proveïdors industrials 
catalans. “Aquest fet pot estar directa-
ment relacionat amb el procés de relo-
calització que s’observa a Catalunya”, 
explica l’autora de l’estudi i directora 
d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, Carme Poveda. 

En canvi, la dependèn-
cia de l’estranger com 
a proveïdors ha baixat 
del 40% al 32%.

El cert és que la crisi 
ha rebaixat els costos 
laborals, i de nou la pa-
ritat de l’euro i el dòlar 
abona la competitivi-
tat de la indústria lo-

cal. Així que el cost unitari de produir 
aquí ha baixat considerablement, i a 
més a més la tradició industrial i una 
potent xarxa de petites indústries 
proveïdores fan que algunes activi-
tats industrials tornin a ser aquí molt 
atractives. Ara bé, la relocalització 
depèn de diferents factors. Carme Po-
veda explica que s’ha notat especial-
ment en activitats industrials com el 
de les joguines o el tèxtil, que reque-

Seat i Nissan 
compren més 
d’un 60% de 
les peces en 
la indústria local

segons dades del Boston Consul-
ting Group, entre el 2010 i el 2015 els 
salaris han augmentat un 17% anual de 
mitjana. Aquesta consultora, que és la 
que ha fet una anàlisi més exhaustiva 
sobre la relocalització —centrada en 
els EUA—, ha calculat que la diferèn-
cia salarial s’ha reduït des del 65% del 
2010 fins al 39% per al 2015, un cop 
ajustada la productivitat. Així que, per 
a aquells productes en els quals la fei-
na suposi un 25% del cost total l’avan-
tatge de la Xina es limitaria a un 10%. 

D’altra banda, el país asiàtic està 
immers en un canvi de model econò-
mic i vol defugir un sistema de crei-
xement basat en la inversió en manu-
factura dedicada a grans produccions 
de poca qualitat, a preus baixos. El 
govern xinès s’ha marcat l’objectiu de 
fer el salt a una economia que aposti 
per la innovació i la tecnologia, on les 
produccions a gran escala ja no estan 

Kettal, la firma 
catalana de 

mobles, va tancar 
la planta de la 

Xina el 2014 per 
tornar a produir a 

El Vendrell.

El de les joguines 
és un dels sectors 
que encapçalen les 
àrees on es 
produeix la 
relocalització.

Part del procés de 
producció de joguines 

Comansi. 
La crisi ha rebaixat els 

costos laborals locals.

Com
ansi
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“TENIM GENT I TERRITORIS 
ÒPTIMS PER A LA 
REINDUSTRIALITZACIÓ”

El nostre país sempre s’ha caracteritzat per fer productes 
de qualitat. La deslocalització es va produir quan aquesta 
qualitat es trobava bàsicament a la Xina a preus molt 
baixos, ja que la mà d’obra era un 10% més barata que la 
nostra. Ara ja no és així, i per això moltes marques han 
decidit tornar a treballar a casa o a prop de casa. 

La situació actual ens porta a canvis importants tant 
socials com de costums. Avui es vol tot al moment i 
tothom vol produir en el menor temps possible. D’aquesta 
manera no es pot fabricar lluny i la proximitat ha 
esdevingut un valor: des del fi lador que fa el fi l fi ns al que 
treu la peça acabada i l’agència de transport que ho porta 
en 24 hores. Per tant, es necessita tenir al voltant tots els 
actors que són necessaris.

Un dels problemes amb què es troben moltes empreses 
que van marxar és que quan tornen ja no tenen capacitat: 
han perdut la maquinària i també el coneixement de les 
persones expertes en el tèxtil. Però encara hi ha moltes 
persones, homes i dones, amb experiència per poder tornar 
a industrialitzar el sector i el país i hi ha moltes escoles que 
estan preparant el jovent per al futur. 

HEM D’ESTAR PREPARATS PER DONAR FEINA
Les moltes pimes que encara queden al nostre país i que 
han tornat a fabricar aquí s’han adonat que els costos ja 
no són tan cars, i que poden controlar millor els estocs. 
Tenim territoris òptims per a la reindustrialització, com 
l’Anoia, el Maresme i el Vallès. Que les escoles proposin 
estudis de grau i de formació específi ca és símptoma 
que ens estem preparant, però tenim la responsabilitat 
de poder donar feina un cop estiguin preparats per posar 
fi l a l’agulla. Perquè això sigui possible cal l’esforç de 
tots: les empreses privades, l’Administració i, sobretot, 
el consum, que ha d’estar d’acord a voler un producte de 
proximitat. També és molt important saber vendre als 
mercats internacionals el valor que té un producte fet i 
supervisat en una indústria pròpia.

No serà fàcil industrialitzar, reindustrialitzar o 
relocalitzar... Es necessita inversió i pensar en el futur. 
Potser si anem a poc a poc, com van fer els nostres avis o 
besavis en la Revolució Industrial, ho podrem aconseguir 
per als nostres néts i les pròximes generacions. 

Directora de l’empresa 
tèxtil Cóndor 
Barcelona

Roser Ramos

EN SEGONS

reix més mà d’obra, i el de l’automoció, 
que té unes exigències de resposta 
molt ràpida. Alguns models de Seat i 
Nissan produïts a Martorell i a la Zona 
Franca tenen ara més d’un 60% de pe-
ces comprades en la indústria local. Hi 
ha un estudi recent de la patronal Pi-
mec que certifi ca que les comandes de 
les grans marques s’han convertit en 
un motor de creixement de l’ocupació 
i la producció per a les petites i mitja-
nes empreses. Poveda ho veu clar: “Al 
voltant de les grans marques de cotxes 
s’ha creat un ecosistema d’indústria 
auxiliar que s’ha consolidat com una 
de les àrees més competitives”, i això 
explica que segons la darrera enquesta 
d’inversió industrial de la Generalitat 
de cara al 2016 en el sector de l’auto-
mòbil es dispararà un 82,2%, gràcies 
principalment als projectes destinats 
a ampliar capacitat productiva. “No 
podem oblidar els esforços que 

2001
43%

37%

20%

43%

40%

18%

2005

2011
51%

32%

17%

Distribució geogràfica 
dels consums intermedis a la indústria

Estrangers

Resta d’Espanya

Catalunya

Estrangers

Resta d’Espanya

Catalunya

Estrangers

Resta d’Espanya

Catalunya

Font: Estudi La nova indústria. Actualització de les dades, de Carme Poveda. 
Departament d’Empresa i Ocupació (publicat el desembre 2015). 
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EL COST ENERGÈTIC, UN FRE A LA PRODUCCIÓ?       
La tornada de l’activitat industrial a casa nostra és una dada aplaudida per 
tothom, perquè està demostrant que els països més industrialitzats han mostrat 
una fortalesa més gran per aguantar la crisi. Ara bé, un dels punts clau en aquesta 
recuperació és el cost de l’energia, que es converteix en un element que pot 
sumar o restar competitivitat. Ara com ara el preu de l’energia elèctrica a l’Estat 
espanyol és més elevat que a la majoria dels països industrialitzats d’Europa. 

El sector químic n’és un dels grans afectats, ja que en alguns casos pot arribar a 
suposar el 80% de l’estructura de costos d’una empresa. Aquesta diferència de 
preu s’interpreta com una amenaça per a les plantes de producció existents. De 
fet, una firma com la química Covestro va anunciar que deixava de produir una 
matèria primera del poliuretà a la planta de Tarragona a finals de l’any 2017 per 
l’elevat cost del preu energètic. 

han fet els treballadors en les ne-
gociacions de convenis col·lectius 
del sector de l’automoció, que han 
contribuït a guanyar flexibilitat i ser 
cada cop més competitius”, recorda 
Poveda. “I, per tant, per què anar-ho a 
buscar a la Xina quan ho tens al costat 
de casa?”

Des del sector tèxtil són conscients 
d’aquesta oportunitat i fa uns anys 
que algunes de les associacions i pa-
tronals catalanes estan fent accions 
per afavorir els lligams entre les em-
preses tèxtils locals que han sobre-
viscut al tsunami global i al particular 
del sector, amb les cadenes de moda. 
La indústria tèxtil catalana vol captar 
més producció de firmes com Mango i 
Desigual i també de les cadenes d’In-
ditex. Atès el gran volum de produc-
ció que mouen les marques espanyo-
les a tot el món, el sector tèxtil local 
valora que “si aconseguim augmentar 
el volum de fabricació i captar el seu 
interès, en poc temps el sector tor-

  Algunes 
empreses, com 
Comansi, van 
decidir recuperar 
producció per 
reduir el temps 
d’arribada al 
mercat.

El sector industrial 
tèxtil a Catalunya 
podria produir dos 
milions més de 
peces l’any 
narà a créixer”, en paraules de David 
García, gerent de l’agrupació tèxtil 
Fagepi i director general de Modacc, 
el clúster català de la moda. Segons 
explicava García, el sector industrial 
tèxtil a Catalunya disposa d’una ca-
pacitat de produir sis milions de pe-
ces a l’any, “però actualment només 
se’n produeixen quatre milions”. La 
batalla és, doncs, aconseguir deman-
da per omplir aquests dos milions de 
diferència i crear la dinàmica per gua-
nyar capacitat, la qual cosa generaria 
inversions industrials i nous llocs de 
treball. L’any passat, la Federació Es-
panyola d’Empreses de la Confecció 
(Fedecon) va calcular que el 15% de la 
producció deslocalitzada ha retornat 
a l’Estat espanyol o Portugal. 

La fira Bstim, que es va celebrar 
a Igualada els dies 24 i 25 de febrer 
passat, és un certamen que va néixer 
fa dos anys justament per afavorir la 
relocalització i posar en contacte ta-
llers de tèxtil locals amb grans firmes 
de la moda. Encara que sembli incre-
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les companyies es vegin obligades a pro-
duir allà on venen. Però també es dóna 
el cas, com explica Salvador Clarós, de 
multinacionals que estan plegant ales 
però cap a les seves seus. És el que va 
fer la fi rma de mobiliari catalana Ket-
tal. Vuit anys després d’haver obert una 
planta de producció a la Xina, el 2014 va 
decidir tancar i tornar a fabricar tota la 
producció a la seva planta del Vendrell 
(Baix Penedès). “Cada cop més el nostre 
producte és més personalitzat i aquest 
model de negoci és incompatible amb 
una producció tan llunyana”, explica la 
responsable de comunicació de la fi rma, 
Rosa Aznar. 

Ara bé, malgrat les bones notícies, no 
es pot esperar que sigui la relocalit zació 
la que farà recuperar l’ocupació indus-
trial perduda, segons explicaven Raül 
Blanco Díaz i Jordi Fontrodona Franco-
lí, de la Direcció General d’Indústria de 
la Generalitat de Catalunya, a la memò-
ria econòmica de Catalunya del 2013 en 
un apartat específi c sobre aquest pro-
cés. “En la majoria de casos, parlarem 
de manteniment de llocs de feina i més 
aprofi tament de la capacitat productiva 
existent, fets que en si mateixos ja són 
importants”, assenyalava l’estudi.

Per la seva banda, el professor de 
l’IESE Frederic Sebrià creu que cal 
qüestionar molt bé què representa la 
relocalització: “Quin és el tipus de pro-
ducte que volem que es torni a fabricar 
aquí?, perquè si és el de samarretes ba-
rates, potser estem tornant enrere”.  l

ïble, algunes grans cadenes de moda 
havien optat per deslocalitzar a Por-
tugal o el Marroc, perquè simplement 
desconeixien que hi havia empreses a 
Catalunya que feien el mateix. Bstim 
volia ajudar a apropar el sector en to-
tes les seves branques. Coneixedors 
com són del procés de substitució de 
proveïdors estrangers pels locals, han 
volgut posar l’èmfasi en el fet que un 
dels grans avantatges de la producció 
de proximitat és la rapidesa dels ter-
minis de lliurament i la possibilitat 
de realitzar col·leccions petites i mit-
janes sobre la marxa i en funció de la 
demanda del consumidor.  Pot ser per 
aquest retorn, unit a altres qüestions, 
però el fet és que el tèxtil l’any 2015 ha 
presentat una evolució més positiva 

que el conjunt de l’economia. La pro-
ducció industrial del sector ha cres-
cut un 4,7%, mentre que en el conjunt 
de la indústria ha estat d’un 2,45%. 
L’ocupació també ha crescut un 3%, 
superior a la generació d’ocupació 
d’altres sectors industrials. 

MULTILOCALITZACIÓ PRODUCTIVA
La relocalització va agafant terreny, 
doncs, però la deslocalització segueix 
molt present, tot i que aquesta també 
ha tingut certs canvis. Carme Poveda 
explica que ara s’hauria de parlar més 
de la multilocalització de la producció: 
quan es deslocalitza es fa per servir el 
mercat al qual es destina. El món és 
cada cop més canviant i les particulari-
tats de cadascun dels mercats fan que 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolució del pes específic de la indústria a Catalunya
(Percentatge d’indústria manufacturera sobre el valor afegit brut (VAB) a preus corrents) 

Font: IDESCAT

El model de negoci de 
Kettal de fer mobiliari 
personalitzat és 
incompatible amb una 
producció llunyana.
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SOSTENIBILITAT

  

 

La Comissió Europea es pren molt seriosament una plaga que pot posar en perill 
un dels arbres emblemàtics de la Mediterrània. El bacteri Xylella fastidiosa va 
arribar el 2013 al sud d’Itàlia —on ha obligat a destruir desenes de milers 
d’oliveres— i l’any passat va provocar brots en altres vegetals al sud-est de França 
i Còrsega. Catalunya i el conjunt d’Espanya prenen mesures per prevenir-lo. 

Un bacteri que amenaça milions d’oliveres  

El Xylella fastidiosa, que afecta el sud d’Itàlia, 
ha estat detectat també al sud de França i Còrsega

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

Les societats industrialitzades com 
la nostra es preocupen més aviat poc 
dels problemes del camp, tot i que 
en depenguin per qüestions tan ele-
mentals com l’alimentació. Els mit-
jans de comunicació generalistes, 
per exemple, parlen en molt poques 
ocasions de les malalties que afecten 
els vegetals.

Una mostra d’aquesta situació és 
l’escassa atenció concedida al pri-

mer paquet d’ajudes extraordinàri-
es aprovades aquest any per la Unió 
Europea per lluitar contra plagues 
com la que està provocant un bacte-
ri denominat científicament Xylella 
fastidiosa. La nota publicada per la 
Comissió Europea el 26 de gener 
deixava però molt clar que el X. fas-
tidiosa “és un dels bacteris de plan-

LA UE HA APROVAT 
UN PRIMER 
PAQUET D’AJUDES 
EXTRAORDINÀRIES 
PER LLUITAR CONTRA 
AQUESTES PLAGUES

Al sud-est d’Itàlia aquesta 
plaga ha afectat les 

oliveres, però pot atacar 
altres arbres fruiters.
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Una eruga 
que s’aprofita 
del canvi climàtic

La plaga que més es deixa veure 
aquesta primavera als boscos de 
moltes comarques de Catalunya 
és la de l’eruga processionària del 
pi (Thaumatopea pityocampa), 
que aquesta temporada s’ha 
estès de forma especialment 
greu a causa de la sequera i 
les temperatures relativament 
elevades de la tardor i l’hivern.

El Consorci Forestal de 
Catalunya considera que “la 
plaga es troba fora de control” i 
adverteix que “l’increment de la 
seva intensitat a determinades 
comarques preocupa 
especialment pels seus efectes 
en el debilitament d’una gran 
quantitat d’arbres i rodals, fet 
que porta a l’augment del risc 
d’altres plagues i d’incendis 
forestals”.

I A MÉS

tes més perillosos del món i des del 
2013 està afectant les oliveres de la 
regió de la Pulla, al sud-est d’Itàlia”, 
on ha obligat a destruir desenes de 
milers d’arbres. 

La breu nota ofi cial comunitària 
no mencionava que durant l’últim 
any aquest bacteri ha estat detectat 
també a Mònaco, a la regió francesa 
dels Alps Marítims i a l’illa de Còrse-

ga (on el 40% del territori està infec-
tat o es troba en zona de vigilància).

La malaltia vegetal provocada pel 
bacteri X. fastidiosa (la malaltia de 
Pierce) va ser descrita per prime-
ra vegada a fi nals del segle xix en 
vinyes del nord de Califòrnia, on 
segueix provocant pèrdues milio-
nàries als pagesos atès que es tracta 
encara d’una infecció contra la qual 
no es coneix cap remei. 

La primera infecció al continent 
europeu podria haver-se donat l’any 
2010 a la regió italiana de la Pulla 
per la importació de vegetals con-
taminats però no va ser fi ns al 2013 
que es va reconèixer ofi cialment 

EL 2013 ES RECONEIX 
OFICIALMENT A 
EUROPA LA MORT DE 
CENTENARS D’ARBRES 
A CAUSA D’AQUESTA 
INFECCIÓ

El bacteri Xylella fastidiosa es pot 
transmetre d’unes plantes a les 
altres amb l’ajuda d’insectes vectors, 
principalment cicadèlids i cercòpids, 
espècies que s’alimenten xuclant el 
xilema.

A Itàlia el vector identifi cat ha 
estat el Phylaemus spumarius, un 
insecte que està present també 
a Catalunya. De fet, un estudi 
d’experts de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
en vinyes i fruiters de Catalunya, 
Navarra, Aragó, La Rioja i País 
Basc conclou que a totes les zones 

prospectades s’hi poden trobar cinc 
espècies d’insectes que podrien 
transmetre el bacteri X. fastidiosa si 
aquest microorganisme fos introduït 
a la Península.

“Al llarg dels darrers dotze anys 
mai no ha estat identifi cat el bacteri 
ni en els conreus ni en els insectes 
vectors capturats, però la presència 
d’aquests insectes al nostre país 
obliga a estar atents davant una 
possible introducció de la malaltia i a 
portar a terme un control exhaustiu 
del material vegetal de nova 
plantació”, destaca l’IRTA.

CINC INSECTES, POSSIBLES TRANSMISSORS

l’existència de centenars d’arbres 
morts. 

El brot en aquesta zona del sud-est 
d’Itàlia afecta les oliveres però els 
experts recorden que el X. fastidiosa 
pot atacar les vinyes, ametllers, pru-
neres, presseguers, tarongers, llimo-
ners i molts altres tipus de vegetals. 

De fet, els brots detectats l’any pas-
sat a la regió dels Alps Marítims i a 
Còrsega han afectat diverses plantes 
ornamentals i arbustos però de mo-
ment el bacteri no ha estat localitzat 
(en aquests punts) en oliveres o ar-
bres fruiters.

ACCIONS DE VIGILÀNCIA 
I CONTROL DE LA PLAGA 
La Comissió Europea ha posat en 
marxa durant els últims tres anys di-
verses accions de vigilància i control 
de la plaga, i ha exigit reiteradament 
a Itàlia l’adopció de mesures radicals 
per aturar l’extensió del bacteri, amb 
indemnitzacions als propietaris, que 
es veuen forçats a destruir les seves 
oliveres.

El Ministeri d’Agricultura, Ali-
mentació i Medi Ambient va publi-
car el 10 de juny de 2015 un pla de 
contingència específi c per millorar 
la informació als pagesos i coordi-
nar accions complementàries a les 
ja exigides per la Comissió Europea. 
En el mateix sentit, la Generalitat ha 
intensifi cat durant els darrers me-
sos les campanyes informatives i els 
plans de vigilància davant qualsevol 
possible brot.  ●  
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INNOVACIÓ

Una gran 
oportunitat per 
a les pimes

A Catalunya hi ha unes 594.498 em-
preses segons les dades del 2015 fa-
cilitades per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, l’Idescat. D’aquestes, el 
98,79% són pimes.

Les pimes del sector industrial con-
tribueixen positivament al mercat de 
treball, amb llocs de feina altament 
estables en comparació amb el sector 
serveis, i amb un alt nivell d’oportuni-
tats de formació.

Però el pes econòmic de la indústria 
en relació amb el PIB català va mante-
nir un descens sostingut des del 2000 
fi ns al 2009. A partir d’aquell any el 
pes de la indústria ha mantingut una 
tendència gairebé plana. Així, l’any 
2000 la indústria representava el 
24,5% del PIB, mentre que l’any 2014 
únicament representava el 18,1%.

REV ERTIR LA TENDÈNCIA NEGATIVA
L’anomenada indústria 4.0 ofereix una 
oportunitat única per revertir la ten-
dència negativa del comportament de 
l’activitat industrial a tot Europa. 

La indústria 4.0 no és res més que 
una etapa més desenvolupada en el 
procés de cadena de valor a la indús-
tria manufacturera. Per exemple, una 
empresa pot iniciar la modernització 
dels seus processos aplicant la indús-

Text María Carmen Parejo
Comissió de Medi Ambient i Seguretat

Hi col·laboren:

PIMES + COMPETITIVES

Hi participen:

Amb el suport de:

tria 4.0, amb la informació obtinguda 
a través d’Internet sobre les prefe-
rències dels seus clients per a algunes 
característiques dels seus productes. 
Fins i tot, amb la informació adequa-
da, l’empresa pot avançar-se a la com-
petència oferint nous productes.

També gràcies a la informació faci-
litada per les TIC es poden introduir 
millores en els productes mitjançant 
eines de disseny. Es tracta d’aconse-
guir que la cadena de producció sigui 
més fl exible i que pugui construir 
productes amb característiques “per-
sonalitzades”, així com d’assolir grans 
produccions però singularitzades per 
a cada client.

Finalment, les eines de gestió de 
l’energia consumida han de permetre 
retallar costos per consums exces-

sius. Per aconseguir-ho necessitem 
informació real de l’energia consumi-
da per les nostres màquines.

La indústria 4.0 pot fer les nostres 
pimes més competitives i evitar les 
deslocalitzacions industrials. La in-
troducció d’aquestes eines digitals i de 
comunicació entre màquines i perso-
nes incrementarà la productivitat de 
les nostres indústries. Es tracta d’una 
gran oportunitat i, al mateix temps, 
d’una advertència. Països com Ale-
manya o els Estats Units ens porten 
avantatge. Aquests països ja estan in-
vertint en la indústria 4.0. Les empre-
ses catalanes han d’invertir ara per tal 
de no quedar-se despenjades i l’Admi-
nistració ha de posar les eines neces-
sàries per facilitar aquestes inversions 
en el teixit productiu català. ●

- DESLOCALITZACIONS INDUSTRIALS

+ PRODUCTIVITAT DE LES NOSTRES INDÚSTRIES

indústria 4.0 
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1. INDÚSTRIA 4.0
Les fàbriques intel·ligents del futur, 
entre d’altres, podran augmentar la 
seva productivitat, fl exibilitzar la pro-
ducció segons la demanda dels clients 
(productes fets a mida), gestionar cor-
rectament els actius i elements de la 
producció, millorar el temps d’accés al 
mercat, gestionar el cicle de vida dels 
productes (PLM), evitar aturades no 
planifi cades (manteniment preventiu), 

integrar la producció dins la resta de 
departaments de l’empresa, reduir els 
estocs i els temps d’entrega i oferir solu-
cions sostenibles amb estalvi de costos i 
d’energia.
 
1.1. La piràmide de l’automatització. 
El món IT (information technologies) 
vs. OT (operational technologies)
La piràmide de l’automatització té 
cinc nivells:

1. Recursos empresarials (ERP) 
2. Gestió de la producció (MES)
3. Supervisió (SCADA)
4. Controladors (PLC)
5. Camp (Field)

2. INDÚSTRIA 4.0 
AL NIVELL DE CAMP

2.1. Estructura del nivell de camp
L’element de control principal a la 
majoria de processos automatitzats 
continua sent el PLC o autòmat pro-
gramable, que cada vegada inclou 
més funcionalitats. El nivell de camp 
comprèn tots els dispositius i funci-
ons que van des de la captació o ac-
tuació dels senyals de camp fi ns a ell. 
Els principals equips a nivell de camp 
avui dia es poden agrupar en tres 
grans grups: els sensors i actuadors, 
els condicionadors de senyal i els sis-
temes de perifèria distribuïda.

2.2. Els actius intel·ligents. 
Funcionalitats afegides
L’eix principal d’innovació a nivell de 
camp de la indústria 4.0 es basa en el 
que denominem actius intel·ligents. 
Tots els elements que formen part de 
la producció, entre els quals hi ha els 
de nivell de camp (sensors, ins-

El concepte indústria 4.0 (o Quarta Revolució Industrial) consisteix en la 
introducció de noves tecnologies disponibles que permetran la creació 
de fàbriques intel·ligents (smart factories) més productives, efi cients i 
fl exibles. Les tendències tecnològiques que marcaran aquesta revolució 
industrial són els sistemes ciberfísics (cada component o actiu real té el 
seu àlter ego virtualitzat) i la connectivitat entre els dispositius i diferents 
nivells de la piràmide d’automatització.

Indústria 4.0: al nivell de camp

Text Jaume Cabrera
Responsable del Mercat de Maquinària a 
Weidmüller S.A.

 Piràmide de l’automatització
Una de les claus i reptes de 
la indústria 4.0 és la 
integració total de tota la 
piràmide de 
l’automatització. Fins fa 
ben poc existia una barrera 
que separava la gestió de 
l’empresa de la producció. 
El motiu que causava 
aquesta separació és 
l’existència de dos mons 
completament diferents: 
d’una banda, el nivell de 
gestió (logística, 
comandes, gestió de 
clients, etc.) basat en el 
món IT (information 
technologies) i, de l’altra, 
el món de la producció 
(maquinària i línies de 
producció) basat en el món 
OT (operational 
technologies).
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es tendeix a la descentralització de 
dispositius mitjançant la utilització 
de busos de camp. Això permet in-
troduir-hi elements cada vegada més 
intel·ligents i simplifica enorme-
ment les funcions de connexió, mo-
dularitat, muntatge i desmuntatge, 
etcètera. No obstant això, la inclusió 
de tots aquests dispositius complica 
les xarxes de camp i de control, ja 
que la quantitat d’equips instal·lats, 
així com el nombre de diferents fa-
bricants i models utilitzats, augmen-
ta exponencialment. Gestionar tots 
aquests elements ha de ser, per tant, 
una tasca al més senzilla i estandar-
ditzada possible. 

Una característica important de 
la part de control i de camp és la ne-
cessitat de controlar processos amb 
alts requeriments deterministes. En 
l’actualitat s’utilitzen diversos pro-
tocols de comunicacions a nivell de 
camp (EtherCAT, Profinet I/O, Ether-
net/IP, CanOpen…) que continuen 
sent força dependents dels diferents  
fabricants de PLC o controladors. 
Això, en principi, xoca amb l’esperit 
de la indústria 4.0 ja que, en lloc de 
buscar la interoperabilitat entre di-

ferents dispositius (o actius) i dife-
rents nivells, la falta d’homo-

geneïtat dels protocols a aquest nivell 
pot comportar una difícil integració. 

2.4. Protocols comuns: FDT/DTM, 
IO-LINK, HTML
Encara que com hem comentat ante-
riorment existeix una gran varietat 
de sistemes de bus de camp per a les 
elevades necessitats de la gestió del 
procés, han sorgit una sèrie de proto-
cols per al diagnòstic i la configuració 
dels dispositius de camp que són com-
patibles i transparents als protocols 
deterministes. Aquests protocols, en 
general, no s’utilitzen per a la gestió 
de l’estat de les variables i el control 
de procés, sinó per a tasques que ja no 
són deterministes. Com veurem més 
endavant, això suposa una integra-
ció entre les necessitats d’OT i altres, 
que encara que no es puguin qualificar 
com a IT, si són similars pel que fa a re-
queriments.

2.4.1 FDT/DTM
El protocol FDT/DTM (Field Device 
Tool/Device Type Manager) és un pro-
tocol d’intercanvi de dades que permet 
la comunicació amb dispositius inde-
pendentment de l’eina d’enginyeria 
utilitzada, sempre que aquesta sigui 
compatible amb FDT. Per entendre’n 
el funcionament, el més senzill és pen-
sar en un equivalent al món ofimàtic, 
com, per exemple, una impressora. 
Quan instal·lem el controlador d’una 
impressora en un ordinador, podem 
utilitzar-la des de qualsevol progra-
ma o aplicació que utilitzem (O«ce, 
correu electrònic, navegadors web, 
etcètera). El DTM, que és el fitxer de 
descripció del dispositiu facilitat pel 
fabricant, seria l’equivalent al contro-
lador de la impressora, el qual podrà 
entendre qualsevol programa que esti-
gui basat o preparat per a FDT i ser ca-
paç de comunicar-se amb el dispositiu.

truments, condicionadors, etc.), ja 
no són només dispositius senzills de 
captació de dades, sinó que han d’ofe-
rir noves funcions per augmentar la 
flexibilitat i disponibilitat. Per exem-
ple, un sensor que abans únicament 
ens donava un senyal digital, ara ha 
de ser capaç d’acceptar diferents con-
figuracions, integrar funcions de di-
agnosi, ésser Plug and Play, etc. 

Aquestes funcions ens poden servir 
per a múltiples finalitats relaciona-
des amb la productivitat i amb la fle-
xibilitat, com, per exemple, realitzar 
manteniments preventius gràcies a 
avisos de temps de cicle de vida dels 
diferents components intel·ligents, 
canviar de forma quasi instantània 
la configuració dels sensors en fun-
ció del tipus de producte a realitzar, 
reemplaçament immediat de dispo-
sitius amb descàrrega automàtica de 
la configuració per reduir els temps 
d’aturada, incloure la detecció anò-
mala per anticipar-nos a possibles 
problemes, etc. 

Per poder monitorar aquests dispo-
sitius de forma correcta també hauran 
de tenir algun tipus d’interfície de co-
municacions i suportar protocols que 
permetin que interactuïn entre si, a 
més de fer-ho amb els altres nivells de 
la piràmide de l’automatització.

2.3. La descentralització i el temps real
La descentralització és cada vegada 
més gran als sistemes de producció i 
on antigament s’utilitzava el cablejat 
de senyals de camp directament un 
per un al control ara cada cop més 

ARTICLE TÈCNIC

  Equip Profinet mestre 
IO LINK de Weidmüller
Els principals avantatges d’IO 
LINK són que està pensat per ser usat 
amb sensors i actuadors convencionals 
(generalment tenen una connexió de mètrica) 
i utilitzen el mateix cable tant per a la comunicació 
de dades de senyal com per a dades de servei 
(configuració, diagnòstic). Aquesta simultaneïtat d’ús de 
canal no interfereix en la velocitat de transmissió de les dades 
de procés, que pot arribar fins a velocitats de 2 m/s 
aproximadament, i és una solució senzilla i econòmica d’instal·lar i 
amb un gran potencial en un futur proper.

  La gestió de l’energia és un punt clau a les smart factories.
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A més, l’especifi cació FDT/DTM 
exigeix que tots els equips compa-
tibles tinguin una interfície gràfi ca 
d’usuari (GUI) que simplifi qui tant 
l’obtenció de dades del procés com 
el diagnòstic i la confi guració dels 
equips d’una forma ràpida i còmoda. 
Avui dia, la majoria de fabricants su-
portem aquest protocol; d’aquesta 
manera, eviten la necessitat de tenir 
múltiples programari i simplifi quen 
la integració dels diferents equips de 
camp en la instal·lació. 

2.4.2 IO LINK
IO LINK està basat en FDT/DTM i ha 
estat pensat i desenvolupat per propor-
cionar una solució econòmica per a la 
integració de sensors intel·ligents 
dins de la xarxa de bus de camp. Ne-
cessita de l’existència d’un equip mes-
tre IO LINK al qual es connecten els 
diferents equips esclaus IO LINK (sen-
sors i actuadors). Aquest mestre pot es-
tar a la vegada integrat dins d’una xarxa 
amb un protocol de camp determinista.

2.4.3 HTML
HTML és una altra alternativa molt 
interessant ja que ens permet, mitjan-
çant qualsevol navegador web i sense 
cap programari addicional, accedir a 
diferents opcions de confi guració, di-
agnosi i monitoratge dels equips d’una 
forma còmoda, amigable i senzilla.

2.5. Les xarxes Ethernet
Tot i que alguns d’aquests disposi-
tius s’integren de forma local al bus 
de camp (com és el cas d’IO LINK) 
i estan aïllats de la resta de nivells, 
en molts casos s’afegeixen a la xarxa 
de comunicacions existent mitjan-
çant interfícies Ethernet; d’aquesta 
manera, augmenten el seu transit. 
Igualment, la interacció amb nivells 
superiors de la piràmide d’automatit-
zació requereix que la planifi cació i el 
disseny de la xarxa Ethernet industri-
al sigui cada vegada més important. 
A Weidmüller ens trobem freqüent-
ment amb aquest tipus de situacions 
a casa dels nostres clients. És molt 
important tenir en compte aquest 
punt a l’hora d’incloure dispositius 
d’aquest tipus, ja que ens podem tro-
bar amb problemes si no es realitza 
un disseny correcte de la xarxa. 

Per això s’han d’utilitzar disposi-
tius robustos i amb més capacitats de 
processament que els utilitzats amb 

anterioritat. En aquest 
camp, trobem equipa-
ments, com són els en-
caminadors, els equips 
per a Wi-Fi industrials 
o els commutadors ges-
tionats, que ens perme-
tran segmentar la xarxa 
per tal d’acotar el tràn-
sit i evitar saturacions, 
realitzar redundàncies 
per a una disponibilitat 
més gran davant un er-
ror simple (protocols en anell, xarxa), 
prioritzar paquets i dades, etcètera. 

2.6 RFID
Cada cop més sovint, els sistemes 
RFID s’estan implantant dins les líni-
es de producció. Es tracta d’una tec-
nologia que permet, per exemple, la 
identifi cació de cada un dels elements 
produïts mitjançant un sistema eco-
nòmic sense fi ls. D’aquesta manera, 
tenim una total traçabilitat de cada 
unitat fabricada, cosa que resulta útil, 
per exemple, per qüestions de qualitat 
o per una producció completament 
fl exible en la qual cada element pot ser 
realitzat d’acord als desitjos del client.

2.7. Accés Cloud
Atesa la complexitat i el preu dels 
dispositius del nivell de camp, per 
norma general no solen disposar de 
connexions directes al núvol (encara 
que tot arribarà). Això no vol dir que 
no existeixin ja solucions i aplicaci-
ons basades en sistemes Cloud, les 
quals aprofi ten el fet que la major part 
de l’equipament de camp ja té intel-
ligència i comunicacions. Un exemple 
d’aplicació és que, mitjançant un sis-
tema d’accés remot segur (telegestió 
o telemanteniment), podem accedir 
a tots aquests dispositius de camp per 
realitzar funcions de manteniment i 
diagnosi d’una forma senzilla.

2.8. Efi ciència energètica
A la indústria 4.0 la sostenibilitat i 
l’efi ciència energètica són importan-
tíssimes. Generalment, els actuadors 
fi nals i l’equipament de camp són els 
principals consumidors de recur-
sos. L’obtenció de dades de consum 
energètic, el seu processament i anà-
lisi i la presa de decisions en funció 
dels resultats estan cada vegada més 
presents a les màquines i línies de 
producció. Els sistemes de control i 

supervisió incorporen aquestes fun-
cionalitats i són capaços d’optimitzar 
els recursos segons les necessitats per 
aconseguir més efi ciència energètica.  

2.9. Altres funcionalitats afegides
El concepte indústria 4.0 encara està 
en desenvolupament. Els camps d’in-
vestigació i la recerca d’aplicacions i 
solucions anirà augmentant a mesura 
que ens anem introduint més i més en 
el camí cap a la fàbrica intel·ligent. Per 
exemple, Weidmüller està desenvolu-
pant investigacions a nivell de camp en 
qüestions com l’autodiagnosi o l’auto-
calibratge de diferents dispositius per 
augmentar l’efi ciència i disponibilitat 
dels sistemes. L’augment de la intel-
ligència d’aquests dispositius fi nals i 
el seu fàcil accés gràcies a protocols de 
comunicació obre un ventall molt am-
pli de possibilitats que s’aniran incor-
porant en el futur.

3. CONCLUSIONS
La indústria 4.0 afecta tots els nivells 
de la piràmide de l’automatització. 
Els equips de camp són una part fona-
mental en els processos de producció, 
i les noves tecnologies ens aporten in-
fi nitat de noves possibilitats. Ara els 
sensors i actuadors ja no són només 
dispositius que capten i actuen sobre 
senyals de camp, si no que també po-
dem confi gurar-los, monitoritzar-los 
i diagnosticar-los segons les nostres 
necessitats. Aquests actius intel-
ligents permeten una major fl exibili-
tat i disponibilitat dels processos pro-
ductius i tindran un paper clau a les 
futures fàbriques intel·ligents (smart 
factories).  ●

  Servidor web HTML integrat al sistema 
u-remote de Weidmüller.
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Oriol Junqueras va afi rmar que “Ca-
talunya ha sigut protagonista i ha su-
perat amb èxit totes les revolucions 
industrials” malgrat ser l’únic país del 
món que no tenia cap dels elements 
bàsics per dur-la a terme. El vicepre-
sident va reiterar el compromís del 
govern català envers aquesta evolució 
tecnològica industrial i es va mostrar 
convençut que aquesta quarta revo-
lució industrial és “un nou repte que 
també serà superat per Catalunya”, tot 
i que va admetre que “cal corregir polí-
tiques nefastes del passat”, en referèn-
cia a l’alt cost de l’energia o les difi cul-
tats per accedir al crèdit, dos elements 
que entorpeixen la productivitat de la 
indústria catalana.  

En el seu discurs, el degà del Col-
legi, Miquel Darnés, va dir que la in-
dústria 4.0 és “una gran oportunitat” 
per fer créixer la indústria i crear 
nous llocs de treball amb valor afegit 
al voltant dels automatismes i els ro-
bots. Darnés veu aquest model com 
una nova era que permetrà deixar 
de banda les deshumanitzades cade-
nes de muntatge. Darnés també va 
reiterar la necessitat de potenciar la 
recerca i millorar el fi nançament de 
la indústria catalana, unes eines que 
han de permetre potenciar un sector 
que representa el 20% del PIB de Ca-

talunya. En la mateixa línia va expres-
sar-se l’enginyer tècnic industrial 
Pere Rodríguez, coordinador de l’Any 
de la Indústria 4.0, que va defensar la 
necessitat de redefi nir el sistema edu-
catiu del país ja que “dos de cada tres 
infants desenvoluparan feines que 
encara no coneixem en un futur”.

Un cop fi nalitzat l’acte d’inaugu-
ració, va iniciar-se un fòrum tècnic 
dedicat a la indústria 4.0 en què van 
participar reconeguts experts en 
la matèria. Durant tota la jornada 
ells van ser els encarregats de posar 
exemples concrets que permetessin 
al públic congregat veure de forma 
tangible els benefi cis d’aquest nou 
model tecnològic i també alguns dels 
reptes que encara queden pendents.

UN MODEL INDUSTRIAL 
SOSTENIBLE I COMPETITIU
Josep Maria Bordas, director general 
de Sisteplant, va afi rmar que la indús-
tria 4.0 ha de saber integrar la fabrica-

ció personalitzada en massa i la d’alt 
valor afegit per tal d’aconseguir un mo-
del industrial més rendible, sostenible i 
competitiu. Segons ell, la innovació en-
cara no ha arrelat amb força a Espanya 
i veu en les patents la via més efectiva 
per aconseguir un lideratge internaci-
onal més gran. Segons Bordas, els pa-
ïsos amb més inversió en R+D són els 
que tenen menys atur i professionals 
amb una qualifi cació més elevada, i va 
encoratjar els empresaris a arriscar en 
aquest tipus de projectes.

Les empreses poden ser més in-
novadores gràcies a la Internet de les 
coses, que pot ajudar-les a rendibi-
litzar inversions, incrementar la se-
guretat física dels seus treballadors i 
aconseguir més efi ciència energètica, 
afi rma Agustín Fragoso, Automa-
tion Marketing Manager-Industry 
Business de Schneider Electric. Per 
obtenir bons resultats, però, cal ana-
litzar en profunditat les necessitats 
d’aquestes empreses i establir models 
que enllacin les dades transaccionals 
informàtiques amb les dades operaci-
onals. I per fer-ho, també és necessari 
entendre el big data, ja que disposar 
de moltes dades a vegades pot acabar 
sent un problema. Francesca Torrell, 
professora associada del Departament 
d’Organització d’Empreses de la UPC, 
va exposar en aquest fòrum tècnic la 
importància d’entendre bé les dades 

 Francesca 
Torrell, professora 
associada del 
Departament 
d’Organització 
d’Empreses de la 
UPC, va oferir la 
xerrada “Indústria 
4.0-Smart 
Industry: Nou 
paradigma 
industrial”.

“CATALUNYA SUPERARÀ 
AQUEST NOU REPTE, 
PERÒ CAL CORREGIR 
POLÍTIQUES NEFASTES 
DEL PASSAT”

  

El 10 de març la sala d’actes del Col·legi va acollir la inauguració ofi cial de 
l’Any de la Indústria 4.0, organitzat per ENGINYERS BCN amb la 
col·laboració de gairebé una trentena d’empreses, institucions i col·legis 
professionals. Oriol Junqueras, vicepresident del govern i conseller 
d’Economia i Hisenda, va destacar la importància d’aquest nou fenomen 
que avança cap al concepte de fàbrica intel·ligent, també batejat amb els 
noms de Quarta Revolució Industrial o Internet de les coses.

El vicepresident Oriol Junqueras 
inaugura l’Any de la Indústria 4.0
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i saber-les tractar i analitzar abans de 
prendre una decisió. Per a Torrell, “la 
realitat ja és aquí” i el que ara és vital és 
fer possible que el consum de recursos 
disminueixi gràcies a una efi ciència 
organitzativa vertebrada amb proces-
sos estandarditzats.

Aquesta revolució industrial tindrà 
incidència en el mercat laboral. Al-
gunes veus alerten d’una destrucció 
massiva de llocs de treball, com va 
comentar-se al Fòrum de Davos 2016, 
però d’altres experts hi veuen una gran 
oportunitat. És el cas de Félix Tobali-
na, director general de Tobalina Con-
sulting Group, que creu que la indús-
tria 4.0 ha d’implicar necessàriament 
el factor humà, ja que aquest últim 
serà una peça clau en la transforma-
ció. Els treballadors mil·lennistes són 
la primera generació digital nativa i 
es calcula que podran suposar el 70% 
de la força laboral mundial l’any 2030. 
Tanmateix, Tobalina va titllar de “vi-
tal” la formació de les persones si no 
volen quedar-ne al marge.

LA IMPORTÀNCIA 
DE LA CIBERPROTECCIÓ
Aquest gran volum d’informació di-
gital, que serà de ràpid accés i dispo-
nible en tot moment, marcarà una 
nova relació amb el client. Això obliga 
a protegir les infraestructures d’atacs 
de tercers. Manuel Medina, director 
del màster en Cybersecurity Mana-
gement de la UPC i autor del llibre 
Cibercrimen, va alertar durant el fò-
rum tècnic celebrat al Col·legi de com 
els robots poden ser contaminats per 
virus, espionatge (robatoris d’identi-
tat i documents), atacs massius i fi ns 
i tot la interrupció de serveis crítics. 
Per això, les empreses hauran d’estar 
preparades per mesurar i analitzar 
possibles riscos, fomentar la forma-
ció de treballadors propis en ciber-

seguretat i establir protocols i canals 
de comunicació segurs. Medina va ex-
plicar els passos que ja ha fet l’admi-
nistració europea en aquest camp i va 
posar sobre la taula una dada a tenir 
en compte: l’Europol estima que els 
cibercrims suposaran un 5% del PIB. 

Tot i així, la utilització de plataformes 
en núvol s’ha convertit en els últims 
anys en quelcom indispensable. David 
Faro, director general de Preditec, va 
desfer-se en elogis sobre els benefi -
cis que suposa enviar la nostra infor-
mació al núvol: accés a les dades en 
temps real i des de qualsevol lloc, anà-
lisi i gestió d’aquesta informació, així 
com monitoritzar actius de forma re-
mota per donar un servei o fer tasques 
de manteniment. Un bon exemple pot 
ser la supervisió i el control en directe 
dels quadres de comandament per a 
la presa correcta de decisions.

LES PIMES I L’ADMINISTRACIÓ 
TAMBÉ HAN DE SER 
PROTAGONISTES
La Quarta Revolució Industrial no 
només anirà de bracet amb les grans 
empreses. Jordi Pelegrí, Sales Develop-
ment Manager d’Universal Robots, va 
ser l’encarregat de plantejar el paper 
de les pimes en aquest nou món, que 
han d’aprofi tar les seves fortaleses 

(fl exibilitat, connectivitat i organit-
zació) per superar el repte que plan-
teja la indústria 4.0, la qual els ha de 
permetre reduir costos de producció, 
generar temps més curt de producció 
i incrementar la seva competitivitat 
en un mercat global. Després d’una 
primera generació de robots cars i poc 
fl exibles, ara poden ser eines de pro-
gramació fàcil, de ràpida posada en 
marxa i fl exibles en la seva utilització, 
col·laboratius i segurs i sobretot amb 
un retorn de la inversió molt més rà-
pid. Per això, Pelegrí veu possible l’es-
tandardització de l’ús de robots en les 
pimes del nostre país.

Finalment, el fòrum tècnic també 
va comptar amb la presència de Silvia 
Castellví, Innovation Business Unit 
Manager Industry 4.0 de l’I2CAT, que 
va parlar del projecte d’Anella Indus-
trial 4.0, la plataforma de serveis col-
laboratius que ha de permetre reduir 

els costos de les inversions per accedir 
a diversos serveis. Es tracta d’un pro-
jecte que vol fer créixer la competiti-
vitat dels sectors industrials catalans, 
potenciar el treball col·laboratiu en 
R+D+I i facilitar un accés real de les 
empreses i sectors industrials a les in-
fraestructures TIC de més alt nivell.  ●

 El degà, Miquel 
Darnés; el vicepresident 
Oriol Junqueras, i 
Pere Rodríguez, 
coordinador de l’Any.

 Cal aprofi tar la 
Internet de les 
coses per donar 
noves solucions a 
antics problemes, 
segons Agustín 
Fragoso, 
Automation 
Marketing 
Manager-
Industry Business 
de Schneider 
Electric. 

SEGONS ELS EXPERTS 
EL FACTOR HUMÀ 
SERÀ CLAU EN 
LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL
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Aquest article pretén fer una fotogra-
fia objectiva de l’estat actual d’aquest 
assumpte, facilitant tota la informa-
ció existent i evitant lectures esbiai-
xades que puguin induir a confusió al 
col·lectiu. 

I. LA NORMATIVA APLICABLE I 
ELS PRONUNCIAMENTS JUDICIALS
La Llei catalana 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret de l’habitatge, re-
gula les inspeccions tècniques d’edi-
ficis d’habitatges (ITE), establint 
que, per acreditar l’estat de l’edifici, 
cal un informe signat per un “tècnic 
o tècnica competent” (art. 28.4). No 
obstant això, el desplegament regla-
mentari de les ITE l’havia de dur a 
terme “personal tècnic amb titulació 
d’arquitecte, aparellador, arquitecte 
tècnic o enginyer d’edificació” (art. 
7.2 del Decret 187/2010, de 23 de  
novembre).

El Consell de Col·legis d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Catalunya 
(CCETIC), a instància d’ENGINYERS 
BCN, i de dos col·legis, varen interpo-
sar recursos contenciosos adminis-
tratius contra el Decret 187/2010 al-
legant principalment que vulnerava 
el principi de jerarquia normativa en 
restringir el concepte de tècnic com-
petent més enllà d’allò regulat en la 
Llei de dret de l’habitatge, que no es 
podia extrapolar la reserva d’activi-
tat de projecció i de direcció facul-
tativa en obres en edificis d’ús resi-
dencial previstes en la Llei 38/1999, 
d’ordenació de l’edificació (LOE), 
atès que la ITE no formava part del 
procés d’edificació, així com que els 
enginyers tenien atribucions profes-
sionals per fer les ITE.

Mentre s’estaven tramitant aquests 
recursos, es va publicar la Llei de 
l’Estat 8/2013, de 26 de juny, de reha-
bilitació, regeneració i renovacions 
urbanes, que introduïa a nivell esta-
tal l’informe d’avaluació dels edificis, 
que es refereix a “tècnics facultatius 
competents” identificant-los com 
aquells que tinguin qualsevol de les 
titulacions acadèmiques i professi-
onals habilitades per a la redacció 
de projectes o direcció facultativa 
d’obres d’edificació, segons la LOE 
(art. 6.1). En la mesura que la Llei deia 
“qualsevol titulació”, l’habilitació 
per fer ITE era incondicionada per a 

qualsevol tècnic reconegut a la LOE, 
sense exclusió amb motiu de la classe 
de l’edifici. Això sense perjudici que 
la Llei preveia que es podia habilitar 
altres professionals mitjançant Ordre 
ministerial, extrem que no s’ha efec-
tuat fins a la data.

Arran d’aquesta regulació estatal, 
que tenia caràcter bàsic per a tot l’Es-
tat, ENGINYERS BCN va efectuar 
gestions per tal que l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya reconegués les 
atribucions professionals dels engi-
nyers tècnics industrials per fer ITE, 
però aquest organisme no va canviar 
el seu criteri que és que els arquitec-
tes i arquitectes tècnics són els tècnics 
competents per emetre certificacions 
tècniques i informes sobre l’estat dels 
edificis residencials i d’habitatges (cè-
dules d’habitabilitat i ITE).

Finalment, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJCAT) va 
desestimar els recursos interposats 
contra el Decret 187/2010 (SSTJCAT 
610/2014, de 30 d’octubre; 29/2015, de 
22 de gener; 410/2015, de 10 de juny). 
Si bé el TSJCAT reconeix que el Decret 
no es referia a l’elaboració de projectes 
constructius d’edificis, ni a la posterior 
direcció i execució de les obres, sinó a 
la inspecció i control de la construcció 
ja executada, considera ajustat a dret 
atribuir en exclusiva a arquitectes i 
arquitectes tècnics la facultat d’eme-
tre ITE, atesa la seva especialitat i co-
neixements específics, en tant que els 
qualifica singularment per detectar 
posteriors deficiències, originàries 

o sobrevingudes, en la 
qualitat d’una construc-
ció d’habitatges i per a 
l’adopció de les mesures 
necessàries.

Evidentment, ni ENGINYERS 
BCN ni els altres col·legis impugnants 
comparteixen aquest criteri i les sen-
tències han estat objecte de recurs de 
cassació, però són pronunciaments 
judicials que existeixen i que dis-
sortadament van en la mateixa línia 
d’altres que s’han produït a l’àmbit es-

DIU LA LLEI CATALANA 
QUE PER ACREDITAR 
L’ESTAT D’UN EDIFICI 
CAL UN INFORME 
SIGNAT PER 
UN TÈCNIC COMPETENT

  

Inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges: 
podem emetre informes?

En els darrers mesos, determinades organitzacions col·legials han 
publicat notícies mitjançant les quals informaven que la Comissió 
Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) autoritzava els 
enginyers tècnics industrials per tal d’emetre informes d’inspeccions 
tècniques d’edificis d’habitatges (en endavant, ITE). 
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tatal (STSJ Castella i Lleó 516/2012, 
de 16 de novembre, i 409/2013, de 
20 de desembre; STSJ de Galícia 
105/2013, de 7 de febrer; STSJ Aragó 
386/2015, de 22 de juny; sentències 
del Tribunal Suprem de 9 de desem-
bre de 2014 i de 25 de novembre de 
2015). 

Posteriorment, ha estat publicat 
el Decret 67/2015, de 5 de maig, per 
al foment del deure de conserva-
ció, manteniment i rehabilitació 
dels edificis d’habitatges, mitjan-
çant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l’edifi ci, que estableix que 
“la inspecció tècnica dels edifi cis 
d’habitatges s’ha de dur a terme per 
una persona amb titulació habilitant 
acadèmica i professional com a pro-
jectista, director/a d’obra o director/a 
d’execució de l’obra en edifi cació 
residencial d’habitatges, segons el 
que estableix la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’ordenació de l’edifi ca-
ció, que hagi contret i tingui en vigor 
l’assegurança de responsabilitat civil 
corresponent, i que no incorri en cap 
incompatibilitat, prohibició o inha-
bilitació per a l’exercici professional” 
(art. 7.4). A nivell estatal, l’article 6 
de la Llei de l’Estat 8/2013 ha passat, 
amb el mateix tenor literal, a ser l’arti-
cle 30 del Reial decret legislatiu 7/2015 
(Llei del sòl i rehabilitació urbana).

II. APARICIÓ EN ESCENA DE LA CO-
MISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS 
I DE LA COMPETÈNCIA (CNMC)
La Llei estableix que les administra-
cions només poden establir límits a 
l’accés o exercici a activitats econò-
miques motivant la necessitat en al-
guna raó imperiosa d’interès general 
i justifi cant la proporcionalitat de la 
limitació (art. 5 de la Llei 20/2013, de 
9 de desembre, de garantia d’unitat 
de mercat (LGUM); art. 39 bis de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre).

La CNMC ha tingut oportunitat 
de pronunciar-se de forma general 
sobre la reserva d’activitat en els 
ITE en l’Informe 21/2014, de 18 de 
desembre, i conclou que els ITE no 
formen part del procés d’edifi cació, 
que són actes professionals diferents 
de la projecció i direcció facultativa i 
que la LOE no estableix cap reserva 

d’activitat a favor d’arquitectes o ar-
quitectes tècnics en l’emissió d’ITE. 

Més concretament, la CNMC ha 
emès l’informe de 30 novembre de 
2015 arran d’una reclamació contra 
un acord de l’Ajuntament de Santa 
Pola (Alacant) per inadmetre infor-
mes d’avaluació tècnica d’edifi cis 
d’ús residencial emesos per engi-
nyers tècnics industrials per manca 
de competència que els subscriu.

La CNMC analitza tota la normati-
va i la jurisprudència sobre l’emissió 
d’ITE i les atribucions professionals 
dels enginyers tècnics industrials. 
La CNMC afi rma que els pronun-
ciaments judicials existents són 
adoptats en relació amb textos legals 
anteriors a la Llei 8/2013, el Reial de-
cret legislatiu 7/2015, així com de la 
LGUM.

En el seu informe, la CNMC re-
coneix les atribucions professionals 
dels enginyers tècnics industrials 
per emetre ITE en edifi cis d’ús resi-
dencial, estableix que la seva exclu-
sió dels ITE constitueix una restricció 
de la competència sense que s’hagin 
acreditat els requisits legals per es-
tablir-la i es reserva la possibilitat 
d’impugnar l’acord de l’Ajuntament 
de Santa Pola si no actua d’acord amb 
el que s’estableix a l’informe.

Així mateix, cal dir que es troba en 
tràmit el Recurs contenciós adminis-
tratiu interposat per la CNMC davant 
l’Audiència Nacional contra l’article 
7.4 del Decret 67/2015, de 5 de maig, a 
fi  que la reserva d’activitat per arqui-
tectes i arquitectes tècnics en les ITE 
sigui eliminada del marc normatiu de 
Catalunya, i permeti que qualsevol al-

tre professional capacitat pugui entrar 
i prestar aquest servei.

III. CONCLUSIÓ
Fins ara, els tribunals han dictami-
nat que és raonable jurídicament que 
es pugui establir que els arquitectes 
i arquitectes tècnics serien els tèc-
nics competents en matèria dels ITE 
d’usos residencials, atès que consi-
deren que existeix una íntima relació 
entre els coneixements precisos per 
projectar i dirigir la construcció d’un 
edifi ci d’aquella classe i els adequats 
per informar sobre el seu estat de 
conservació. 

D’altra banda, hi ha el criteri de la 
CNMC que, des de la perspectiva del 
dret de la competència, defensa que 
haurien de ser considerats tècnics 
competents en la redacció d’ITE tots 
els professionals amb capacitat tèc-
nica sufi cient, entre aquests els engi-
nyers tècnics industrials.

No obstant això, la CNMC no auto-
ritza els enginyers tècnics industrials 
a fer ITE, sinó que els seus informes 
proposen, clarifi quen o adverteixen 
els agents econòmics i les administra-
cions per tal de remoure els obstacles 
a la competència, però la Llei estableix 
que són els jutjats i tribunals els que 
interpreten i apliquen les lleis (article 
5.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de ju-
liol, del poder judicial) i que, fi ns avui, 
no reconeixen atribucions professio-
nals als enginyers tècnics industrials 
en els ITE d’edifi cis d’ús residencial.

En resum, ENGINYERS BCN conti-
nua promovent totes les accions jurí-
diques que té al seu abast per obtenir el 
reconeixement de les atribucions pro-
fessionals dels enginyers tècnics in-
dustrials i enginyers de grau en aques-
ta matèria, posició recolzada amb 
diversos informes de la CNMC, però 
en què malauradament en l’actualitat 
els tribunals es pronuncien en sentit 
contrari.  ●

LA CNMC NO 
AUTORITZA ELS 
ENGINYERS TÈCNICS 
INDUSTRIALS A FER ITE

Jordi Barril, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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El 3 de març la sala d’actes del Col·legi 
es va omplir de gom a gom amb un pú-
blic que no es va voler perdre aquesta 
conferència sobre energia, organit-
zada pel Grup de Gestors Energètics 
amb el suport de l’Institut Català 
d’Energia i ENGINYERS BCN, la col-
laboració de PIMEC i el patrocini de 
Factor Energia i Sonatrach. A més, de-
senes de persones també van seguir-la 
a través de reproducció en temps real.

Jordi Baiget, conseller d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat, va pre-
sidir la xerrada inaugural, que també 
va tenir els discursos del degà, Miquel 
Darnés, i del president del Grup de 
Gestors Energètics, Francesc Auria. 

L’ENERGIA: FACTOR DE 
COMPETITIVITAT DEL PAÍS
Durant la seva ponència, Baiget va de-
tallar quina és la visió de la Generalitat 
de Catalunya en matèria energètica i 
va criticar la gestió del govern central 
envers aquesta qüestió. El conseller 
va assegurar que el compromís de la 
Generalitat és materialitzar un pacte 
nacional per la transició energètica i 
va destacar la importància de l’energia 
com a factor de competitivitat del país. 

El degà també va refl exionar so-
bre aquest assumpte i va recordar les 
nombroses activitats organitzades 
per ENGINYERS BCN amb la for-
mació energètica com a protagonista: 
36 cursos (amb l’assistència de 605 
alumnes), 31 conferències (amb prop 

d’un miler d’oients en total) i 6 activi-
tats formatives (amb l’assistència de 
110 persones).

La conferència va incloure les po-
nències de diversos experts en la ma-
tèria: Mariano Marzo, catedràtic de 
Recursos Energètics de la UB; Emili 
Rousaud, vicepresident del Grup de 

Gestors Energètics; Raúl Fernández, 
de l’empresa Sonatrach; Juan Anto-
nio Pérez, secretari del Comitè de 
Comercialitzadors de SEDIGAS; Ál-
varo Mazarrasa, director general de 
l’Asociación Española de Operadores 
de Productos Petrolíferos; Javier Ro-
dríguez, director general d’Acogen, 
i Víctor Cusí, president d’EolicCaT. 
L’acte va fi nalitzar amb un discurs 
d’Assumpta Farran, nova directora de 
l’Institut Català d’Energia.  ●

SEGONS BAIGET, CAL 
UN PACTE NACIONAL 
PER LA TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA

  

Un centenar de persones van assistir el passat 3 de març a la conferència 
“Mercats energètics. Perspectives per al 2016”, organitzada pel Grup de 
Gestors Energètics, amb el suport de l’ICAEN i ENGINYERS BCN, i que 
va tenir lloc a la sala d’actes del Col·legi.

 La conferència va incloure les ponències de diversos experts en temes energètics.

El conseller Jordi Baiget reflexiona sobre el futur 
energètic de Catalunya davant un ampli auditori

CONFERÈNCIA “MERCATS ENERGÈTICS. PERSPECTIVES PER AL 2016”

El conseller Jordi 
Baiget va aprofi tar 
aquest acte per visitar 
també la seu col·legial 
del carrer Consell de 
Cent i reunir-se amb el 
degà, Miquel Darnés, 
amb qui va poder 
conversar sobre els 
projectes de futur del 
Col·legi, alguns dels 
quals molt vinculats 
a l’energia, com ara la 
imminent certifi cació 
d’experts en auditories 
energètiques. 

EL CONSELLER BAIGET ES REUNEIX AMB EL DEGÀ

Foto de grup (d’esquerra a dreta): Assumpta Farran, 
directora de l’ICAEN; Francesc Auria, president del 
Grup de Gestors Energètics; el conseller Jordi Baiget; 
Miquel Darnés, degà, i Pere Palacín, director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. 
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La publicació del Reial decret 56/2016 
d’auditories energètiques el passat 
mes de febrer fa necessari establir un 
marc formatiu que permeti als tècnics 
que vulguin exercir com a auditors 
energètics accedir a una metodologia 
tècnica basada en els criteris esta-
blerts pel mateix reial decret. Cal re-
cordar que les empreses d’un mínim 
de 250 treballadors i que facturin més 
de 50 milions d’euros, amb un balanç 
general superior de 43 milions d’euros, 
tenen nou mesos per presentar l’audi-
toria energètica a la respectiva comu-

ENGINYERS BCN posa en marxa 
un curs d’auditors energètics
La formació aportarà els 
coneixements teòrics i pràctics 
indispensables per treballar 
com a auditor energètic. El curs 
estarà impartit per ponents de 
reconegut prestigi.

nitat autònoma, on s’auditi un mínim 
del 85% de l’energia fi nal consumida. 
Per aquest motiu, ENGINYERS BCN 
ha desenvolupat un curs específi c so-
bre aquesta matèria. S’iniciarà el pro-
per el 3 de maig i tindrà una durada de 
55 hores lectives. 

En el curs hi participen ponents de 
reconegut prestigi dins l’àmbit de la 
gestió energètica i s’ha estructurat en 

dos grans mòduls. El primer, dedicat a 
la teoria relacionada amb les auditori-
es energètiques, servirà per desenvo-
lupar qüestions fonamentals a tenir 

present durant tot el procés d’execució 
d’una auditoria, basades en els patrons 
que estableix la normativa. El segon 
tindrà un caràcter pràctic i donarà 
cabuda al desenvolupament de casos 
pràctics d’auditories energètiques en 
indústria, sector terciari (residencial, 
públic, docent o similar) i edifi cis sin-
gulars (esportius, hospitalaris, cultu-
rals o similars). El curs és presencial 
però també es podrà seguir en directe 
a través de videostreaming. ●

HI PARTICIPARAN 
PONENTS DE 
RECONEGUT PRESTIGI 
DINS L’ÀMBIT DE LA 
GESTIÓ ENERGÈTICA

Dates i horaris:
Del 3 de maig al 15 de juny de 2016 
en horari de tarda-vespre

Lloc:
Col·legi (Consell de Cent, 365) i per 
videostreaming.

Durada:
55 hores lectives

Inscripcions: 
www.enginyersbcn.cat/agenda

FITXA DEL CURS:

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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PREGUNTES FREQÜENTS

  

Les atribucions professionals dins 
l’àmbit tècnic delimiten aquells tre-
balls o tasques que els professionals 
poden desenvolupar com a part de la 
seva activitat. Una de les seves funcions 
principals és establir els límits i les con-
dicions per exercir una professió deter-
minada. Les atribucions són fixades per 
l’Administració.

Les atribucions s’adquireixen direc-
tament a través de l’obtenció d’un títol 
acadèmic oficial, normalment dins 
l’àmbit universitari. 

Concretament, quant a les atribu-
cions de la professió d’enginyer tècnic 
industrial, es van fixar mitjançant la 
Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació 
de les atribucions professionals dels ar-
quitectes i enginyers tècnics. 

D’altra banda, les competències pro-
fessionals es van adquirint a través de 
formació continuada específica dins un 
camp determinat, així com de l’experi-
ència professional en el desenvolupa-
ment d’aquestes competències referi-
des a l’àmbit professional considerat.

HARMONITZACIÓ 
AMB EL MARC EUROPEU
L’harmonització de l’àmbit regla-
mentari estatal i autonòmic amb el 
marc europeu ha variat la definició 
dels requeriments dels professio-
nals habilitats per poder desenvo-
lupar una tasca determinada, i ha 
identificat aquests professionals 
com a tècnics competents en comp-
tes de fer referència a una titulació  
determinada.

Quina diferència hi ha entre atribucions i competències?
Així mateix, la contínua evolució 

del món professional i laboral, així 
com els seus requeriments, ha com-
portat la necessitat que es pugui de-
mostrar estar en possessió d’un de-
terminat nombre de competències 
específiques per tal de poder desen-
volupar unes tasques concretes.

En aquest context també cal afegir la 
incertesa que ha sorgit per l’aparició de 

noves titulacions (harmonitzades dins 
el marc europeu de qualificacions – 
EQF) que no han rebut una equiparació 
amb una professió determinada i que, 
per tant, han quedat sense atribucions 
específiques atorgades per llei. 

Actualment no sembla que per la via 
legislativa hi hagi una previsió d’actu-
alització de les atribucions per donar 
sortida a la situació actual, ja que les 
lleis que regulen aquests àmbits no han 
tingut canvis al llarg del temps (la llei 
esmentada a l’inici encara està vigent).

NECESSITAT DE CERTIFICAR 
COMPETÈNCIES
Per tot això, es considera imprescin-
dible que es desenvolupi una eina que 
permeti certificar les competències a 
través d’un sistema de prestigi reco-

negut tant pel grau de fiabilitat com 
per la seva traçabilitat. Aquesta fita 
s’aconsegueix a través d’un organis-
me certificador acreditat.

CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL
Basat en aquest criteri, el Col·legi acaba 
de posar en marxa el Servei de Certifi-
cació Professional, que permetrà l’ob-
tenció del reconeixement de les com-
petències professionals als tècnics que 
compleixin els prerequisits establerts 
per procediment i que superin el pro-
cés d’avaluació corresponent. 

Aquest procediment es podrà vehi-
cular a través del Col·legi, que farà d’or-
ganisme certificador.

Els esquemes amb els quals el Col-
legi inicia el Servei de Certificació Pro-
fessional seran els següents:

•  Expert en instal·lacions de baixa tensió
•  Expert en auditories energètiques
•  Expert en legalització d’activitats

A partir d’aquest punt, s’aniran de-
senvolupant esquemes a mesura que 
ho vagin demanant les parts interessa-
des: tant els mateixos tècnics que s’han 
de certificar (clients) com els usuaris 
dels serveis d’aquests tècnics (empre-
ses, gremis, administracions, etc.). l

  

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

Serveis Tècnics obre una  
ronda d’entrevistes amb col·legiats
Jordi Artiga, secretari del Col·legi; 
David Jiménez, cap del departament 
de Serveis Tècnics, i Montse 
Teruel, responsable de visats, han 
iniciat un seguit d’entrevistes amb 
col·legiats al Club EBCN. Aprofitant 
les possibilitats d’aquest espai, es 
convoquen professionals en reunions 
reduïdes amb l’objectiu de conèixer 

de primera mà les sensacions, 
necessitats, aspiracions i inquietuds 
dels professionals i del mercat, així 
com de saber quina és la seva visió 
sobre com hauria de ser el Col·legi.

L’organització de trobades com 
aquesta era una idea que Serveis 
Tècnics tenia des de feia temps, però 
fins ara no s’havia trobat un lloc 

idoni per fer-les. La inauguració del 
Club EBCN ha estat l’ocasió perfecta 
per estrenar aquest nou format de 
reunions, que ha agradat molt als 
primers assistents, principalment 
enginyers experimentats i d’exercici 
lliure. Durant aquestes xerrades 
disteses s’han pogut resoldre 
dubtes sobre l’assegurança de 
responsabilitat civil, el control 
col·legial o les notificacions 
d’intervenció professional, entre 
altres temes.  l

LES ATRIBUCIONS 
ESTABLEIXEN ELS 
LÍMITS PER EXERCIR 
UNA PROFESSIÓ 
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Siber Zone SL, empresa esta-
blerta a Barcelona des de fa 
deu anys, té la seva activitat 
consolidada en el desenvo-
lupament, producció i distri-
bució de sistemes de ventila-
ció intel·ligents per al sector 
residencial i terciari, amb 
més de 15.000 projectes estu-
diats més de 3.000 dels quals 
han estat subministrats. 

Els canvis en les norma-
tives nacionals i europees 
apunten cap a edifi cacions 
cada cop més efi cients. 
Entre les diverses soluci-
ons que es contemplen per 
aconseguir aquests tipus 
d’edifi cis, trobem els sis-
temes de ventilació, que 
aporten qualitat a l’aire in-
terior, ambient saludable i 
efi ciència energètica. 

EDIFICIS QUE RESPIREN
En ser cada cop més estancs, els edi-
fi cis ja no respiren, impedint l’eli-
minació de contaminants presents 
a l’interior dels habitatges produïts 
per l’activitat humana —humitats, 
productes de neteja, etc.— o per 
l’edifi ci en sí —components de la 
construcció, pintures, etc.—, fet que 
pot provocar malestar i diferents 
simptomatologies als habitants. Per 
mantenir saludables aquests tipus 
d’ambients, és necessari instal·lar 
un sistema de Ventilació Mecànica 
Controlada.

A Siber Zone, acompanyem els pro-
fessionals tècnics des de la formació 

inicial, mitjançant jornades tècniques, 
fi ns a l’assessorament al llarg dels pro-
jectes en el disseny, dimensionament i 
elecció de l’òptim sistema d’acord amb 
les necessitats i normes vigents.

Durant aquest mes de març, vam 
tenir l’oportunitat de realitzar una 
jornada tècnica al Col·legi d’Engi-
nyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona per pre-
sentar-los els canvis normatius i les 
solucions que els ofereix Siber. Entre 
d’altres, vam poder ensenyar als socis 
millores cada cop més efi cients en 
Sistemes de Ventilació de Simple o 
Doble Flux, i noves solucions com la 
Ventilació Híbrida. 

Més informació: www.siberzone.es

En el cas que desitgeu suport d’un 
expert en el sector per al vostre projecte 
de ventilació, contacteu amb els 
professionals de Siber, que tenen a la 
vostra disposició el Departament de 
Tècnics-Prescriptors, format per 
enginyers, arquitectes i arquitectes 
tècnics, que us podran assessorar.  l

Tel. 902.02.72.14 
siber@siberzone.es 

Sistemes de ventilació intel·ligents: 
ambient saludable i eficiència energètica
Text  Alexia Martin 
Departament de Màrqueting 

 La instal·lació d'un sistema de 
Ventilació Automàtica Controlada als 
edifi cis permet mantenir saludables els 
ambients, lliures de contaminants.
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EMPRESA

Al departament d’assaigs 
es posen a prova els 

productes en condicions 
controlades.

El temps cada cop té més valor i tot 
sembla anar més i més de pressa. No 
ha d’estranyar-nos, doncs, que Frenos 
Sauleda, especialitzada en frens i a 
aturar amb seguretat tot tipus d’ele-
ments, tingui feina i comandes en 
abundància. 

Aquesta empresa familiar amb seu 
a Sant Cebrià de Vallalta té l’origen en 
una fàbrica tèxtil dedicada original-
ment a les lones, fundada a finals del 
segle xix per Victoriano Sauleda. El 
seu fill Antoni va decidir aplicar l’ex-
periència en els teixits especials en un 
ram amb tanta projecció com l’auto-
moció i va crear Frenos Sauleda, que 
es va concentrar en les bandes teixides 
per calçar mordasses de fre. L’experi-
ència en el fregament van dur la terce-
ra generació Sauleda a ampliar l’oferta 

als folres d’embragatge, i van donar 
l’impuls industrial definitiu a l’empre-
sa, que, posteriorment, va apostar de-
cididament pel producte destinat a la 
indústria i al sector energètic.

PROCÉS VERTICAL I VARIAT
Frenos Sauleda fabrica tres grans fa-
mílies de producte: material amb base 
de fil, de fibra i de paper. El fil s’utilitza 
en aplicacions que han de girar a rè-
gims elevats (com els discs d’embra-
gatge per als motors) i s’elabora partint 
d’un fil continu impregnat de resina. 
La fibra s’empra en elements de fricció 
estàtics o que giren a baixes velocitats, 
i s’obté a partir de blocs d’un compost 
de resina, fibres i additius, conformats 

  

 

EXPORTEN EL 90% DE 
LA PRODUCCIÓ, QUE 
ENVIEN A MÉS DE 70 
PAÏSOS DESTINADA A 
APLICACIONS DIVERSES

L’àmplia oferta en elements de fricció i la versatilitat a l’hora de produir han 
estat factors clau perquè Frenos Sauleda, especialistes en fricció, mantinguin 
una bona salut fabril més de 90 anys després de la seva fundació.

Experts en fregament

Frenos Sauleda, SA

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat
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mitjançant un motlle o per mecanit-
zació. Tots dos processos inclouen un 
premsat a alta temperatura i un pro-
cés de curació al forn per obtenir les 
propietats mecàniques desitjades. El 
paper és el més sofi sticat dels mate-
rials de fricció: s’utilitza en elements 
sotmesos a sol·licitacions elevades i 
s’obté a partir d’un laminat amb fi bres 
d’aramida. En l’actualitat, Frenos Sau-
leda és l’únic fabricant d’Europa que 
utilitza aquesta tecnologia.

La gran quantitat de referències 
existents i la diversitat dels lots de 
producció (amb sèries que van de les 
50 a 5.000 peces) fan que el procés de 
fabricació sigui del tot vertical i man-
tingui un notable component manual 
en algunes de les fases, ja que la com-
binació d’operacions és molt variada i 
canvia en funció de cada producte: me-
canització, rectifi cació, tallat, pintat, 
encolada... L’evolució dels materials i 
la incorporació de noves tecnologies 
han donat a la planta de Sant Cebrià de 
Vallalta un layout particular, lluny de 
ser l’ideal però perfectament adaptat a 
les necessitats del dia a dia. 

DIVERSIFICAR L’OFERTA, 
LA CLAU QUE VA OBRIR EL FUTUR
“Gairebé exportem el 90% de la pro-
ducció, que enviem a més de 70 pa-
ïsos”, explica Toni Sauleda, l’actual 
gerent. “L’any 92 vam començar a 
visitar fi res. Teníem preu i producte; 
per tant, era lògic que ens donéssim 
a conèixer. Vam anar a Frankfurt, a 
París... Llavors havíem arribat a con-

centrar el 90% de la producció en 
un sol producte, i això representava un 
risc excessiu, especialment si tenim en 
compte que érem a les portes de la 
crisi postolímpica. L’exportació ens 
va permetre tirar endavant i arribar 
fi ns on som ara. Actualment creixem 
més als països emergents, perquè a 
Europa la situació és d’un estanca-
ment considerable.” 

No només les exportacions han faci-
litat el creixement de Frenos Sauleda. 
Diversifi car l’oferta ha possibilitat am-
pliar el ventall de clients i productes. 
“Durant la dècada dels 80 vam comen-
çar a fabricar material de fricció per a 
aplicacions industrials, un sector amb 
menor volum de producció que l’auto-
moció, però amb un producte de més 

L’amiant era d’ús comú en els productes de fricció, però el 1994 se’n va prohibir 
l’ús, fet que va suposar un notable esforç tècnic als fabricants per trobar un 
substitut a aquest material fi brós, molt resistent a la temperatura i amb 
capacitat d’absorbir els múltiples components dels compostos utilitzats en la 
fricció. L’amiant es va substituir per un còctel de fi bres, cadascuna de les quals 
compleix una funció específi ca: la fi bra de vidre dóna resistència tèrmica, la llana 
de roca proporciona porositat i absorció, i les fi bres orgàniques, estructura i 
resistència. Les condicions de treball, les prestacions requerides i l’experiència 
dels fabricants determinen la proporció de cadascuna d’aquestes fi bres.

ADÉU A L’AMIANT
Empresa dedicada a la fabricació i 
comercialització d’elements de 
fricció, principalment folres 
d’embragatge i frens industrials.

Any de fundació: 1927
Nombre de treballadors: 80

Barri del Migdia S/N – E-
08396 Sant Cebrià de Vallata 
(Maresme)
(+34) 937 631 120 
www.frenossauleda.com
sauleda@frenossauleda.com

FRENOS SAULEDA, SA

valor afegit, ideal per una empresa de 
les nostres característiques”, explica 
Sauleda. La indústria utilitza elements 
de fricció en molts camps: aerogenera-
dors, premses, maquinària siderúrgi-
ca, indústria del paper i marina... En 
l’actualitat la facturació de Frenos 
Sauleda corresponent a primer equip 
industrial suposa vora el 50% del to-
tal. En contrapartida, la fabricació de 
primer equip per a automoció, amb vo-
lums de producció elevats i molta exi-
gència a nivell administratiu i organit-
zatiu, ara és gairebé inexistent. “Estem 
estudiant si ens convé fer aquest petit 
salt endavant, però ara per ara estem 
més còmodes traient profi t de la ver-
satilitat de la nostra manera de fer, que 
ens permet adaptar-nos a feines especi-
als i de menor tirada que no interessen a 
les grans fàbriques”, diu Sauleda. 

Treballar per a aplicacions tan di-
verses va requerir disposar de nous 
equipaments per assajar els nous com-
postos i formulacions. Per això, el de-
partament d’assaigs està equipat amb 
un banc de proves estàtic i un de dinà-
mic, en els quals es poden posar a prova 
en condicions controlades tots els pro-
ductes. S’hi comprova el desgast, el co-

efi cient de fregament o la temperatura 
dels diferents elements del sistema, 
simulant les condicions de treball de 
l’aplicació fi nal i enregistrant els parà-
metres que és necessari controlar en 
cada cas. ●

LA FACTURACIÓ 
CORRESPONENT A PRIMER 
EQUIP INDUSTRIAL 
ELS SUPOSA 
EL 50% DEL TOTAL

En l’actualitat la facturació de 
Frenos Sauleda corresponent a 
primer equip industrial suposa 
vora el 50% del total
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NOVA INDUSTRIALITZACIÓ

A principis del segle xx, 
abans que es generalitzés 
la pasteurització, la pràc-
tica totalitat de la cervesa 
s’elaborava artesanalment 
en petites fàbriques i obra-
dors. A Catalunya, d’uns 
quinze anys ençà, la cervesa 
artesana ha ressorgit des-
prés de cent anys d’oblit i ha 
generat un creixent, actiu i 
dinàmic sector econòmic. 
La indústria contribueix 
a la consolidació d’aques-
ta activitat de proximitat 
nascuda al voltant del malt 
i el llúpol: el fabricant de 

maquinària Magusa (Vila-
franca del Penedès) ha llen-
çat al mercat la línia MAG 
Beer, especialitzada en la 
producció de cervesa; Nart 
Brewery Systems (Moja, Alt 
Penedès) i Eficrea (Lleida) 
també produeixen instal-
lacions per al ram. A remolc 
d’aquest sector escumós 
han sorgit enginyeries i 
consultories, com Bier Pro 
Consulting (Alella), i em-
preses de serveis integrals, 
com Cerveza Artesana Ho-
mebrew (Barcelona), la més 
rellevant del sector.  l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

La indústria del malt i el llúpol

CERVESA ARTESANA

Cerveza Artesana Homebrew, SL. 
Empresa de referència a Espanya, 
engloba la totalitat de les 
branques del ram i ofereix 
formació, assessorament legal, 
instal·lació de maquinària i 
subministrament de matèries 
primeres. Recentment ha obert un 
pub cerveseria (brewpub) on es 
poden degustar els productes 
capdavanters del sector i que ha 
esdevingut l’actual referència 
cervesera a Barcelona. 
cervezartesana.es

Bier Pro Consulting. Ofereix 
serveis d’enginyeria i construcció 
per a tot tipus de negocis cervesers 
(fàbriques i pubs cerveseria). 
Elabora el projecte necessari per 
obtenir els permisos d’obra i iniciar 
l’activitat i la posterior venda de 
cervesa. www.bierpro.info

Magusa. Tradicionalment 
especialitzats en el món del vi, 
aquest fabricant de Vilafranca ha 
apostat fort pel sector cerveser, del 
qual ofereix un catàleg complet, i és 
habitual en les cada cop més 
nombroses fires del sector. 
www.magusa.es

Gremi de cervesers artesans.Tot 
i ser esquemàtica i no estar 
actualitzada, la pàgina web del 
Gremi d’Elaboradors de Cervesa 
Artesana i Natural permet 
il·lustrar-se en referència a diversos 
aspectes d’aquest sector emergent. 
www.gecan.info

PER SABER-NE 
MÉS
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 Fàbrica La Cabra, 
a Cabrera de Mar, 
projectada per 
BierPro.

 Cerveza 
Artesana és 
propietària del bar 
Abirradero, al 
carrer de Vila i 
Vilà, 7, de 
Barcelona, amb 
una barra amb 40 
tiradors d’aquest 
tipus de cervesa.
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Des de l’època de Franklin, fa uns 200 
anys, els sistemes de protecció contra 
els llamps han evolucionat poc o gens. 
No s’han solucionat alguns dels pro-
blemes que ocasiona la caiguda d’un 
llamp, ja sigui el mateix impacte o els 
efectes indirectes que ocasiona sobre 
les nostres instal·lacions, que provo-
quen danys materials quantiosos i arri-
ben a ser un perill per a la salut.

DINNTECO Spain —amb l’afany 
de donar solució a aquests problemes 
i amb la màxima de la prevenció, la 
seguretat i la protecció— comercialit-
za el DDCE (dispositiu equilibrador 
de camps elèctrics variables), capaç 
d’evitar l’impacte directe del llamp i 
minimitzar de manera signifi cativa 
els efectes indirectes dels impulsos 
electromagnètics en l’estructura que 
protegeix. Ho fa amb tecnologia prò-
pia patentada compatible amb els 
principals estàndards i certifi cacions 
internacionals. Ens avalen més de 
deu anys d’experiència i 5.000 instal-
lacions en 30 països. El DDCE és un 
dispositiu format per un element con-
ductor de recepció connectat a terra 
i un element conductor de captació 
connectat a l’aire separat per un aïlla-
dor. En augmentar el camp elèctric es 
produeix un efecte d’atracció de càrre-
gues (de positiu a negatiu) que indueix 
en apujar les càrregues positives (ter-
ra) cap a l’element de recepció. D’altra 
banda, l’augment del camp elèctric per 
sobre de l’element de captació indu-
eix a dipositar-hi càrrega negativa. En 
aquest moment es produirà una dife-
rència de potencial variable en funció 
de la velocitat d’augment del camp 
elèctric entre ambdós elements i apa-

reixerà de forma instantània una fuita 
de corrent a terra, conseqüència de la 
compensació de camp elèctric gene-
rada de forma contínua i seqüencial a 
l’interior del DDCE, que garanteix la 
no generació del traçador ascendent i 
que apareguin efectes de fuita de cor-
rent constants i d’intensitat baixa i no 
perillosa a terra.

D’altra banda, els sistemes conven-
cionals realitzen una compensació del 
camp elèctric de manera immediata, 
o sigui, en microsegons, que generen 

Més informació:  www.dinntecospain.com

impulsos electromagnètics i danys de 
diversa consideració depenent de la in-
tensitat del llamp.

BENEFICIS DEL DDCE 
No excita ni captura el llamp, no gene-
ra sobretensions, és apte per a tot ti-
pus d’estructures i ambients (ATEX), 
evita riscos elèctrics, compleix la 
PRL, no genera efectes de comptabi-
litat electromagnètica, compleix la 
REBT i les normes RoHS i respecta el 
medi ambient. l

Més informació:  www.dinntecospain.com

Funcionament 
d’un DDCE Plus.
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A new China

SERGI ALBET
Col·legiat 14.416
Enginyer i 
consultor digital
@sergialbet

China’s new energy 
policies will reduce 
CO2 emissions without 
hindering its economic 
growth. This statement 
was supported by the 
study carried out by the 
engineer and lecturer 
at MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) 
Valeire Karplus. Valeire 
is confident that the 
combination of the 
reforms in energy policy 
and increased awareness 
of the protection of the 
environment will be 

key factors in achieving 
this goal. The study puts 
forward a model for a 
gradual reduction of  the 
use of coal, from the 70% 
consumed in 2010 to 
the 28% estimated for 
2050. The study ends 
by noting that the new 
policies have to lower 
the price of energy, based 
on the use of alternative 
sources, powerful energy-
saving measures and an 
honest, constant drive to 
persevere in the reduction 
of CO2 emissions. 

SuiX is a company directed by a 
mechanical engineering professor who 
is an expert in robots. The company was 
founded to lower the cost of bionic 
technology and make it accessible for 

ordinary people. It recently won a 
robotics competition with which it can 
finance its flagship product, the 
paediatric exoskeleton for children with 
neurological disorders.

  3. ROBOTIC ENGINEERING

Source: MIT
http://mitei.mit.edu/news/
study-china%E2%80%99s-
new-policies-will-lower-co2-
emissions-faster-without-
preventing-economic-growth

 2. EDUCATION

Source:Stanford University
http://engineering.stanford.
edu/news/what-does-great-
engineering-school-future-
look

The School of 
Engineering of 
the future
Stanford University is clear 
about the foundations of the 
School of Engineering of the 
future. Research, education 
and culture will be the keys to 
creating qualified engineers 
in the future. The University 
reached this conclusion as the 
result of a strategic planning 
process which included all 
the relevant parties, students, 
lecturers and the governing 
body.

Source: University of California, Berkeley
www.cultofandroid.com/78632/pediatric-exoskeleton-
proposal-wins-top-robotics-prize/

1. ENVIRONMENT

Exoskeleton: the revolution 
in medical engineering

SuiX
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The facilities of the University of 
Princeton bring top researchers 
together to tackle the inter-
disciplinary challenges faced by 
today’s society. Disciplines within 
the same areas of education are 
usually organized into separate 
training centres. For example, 
Engineering divides its different 
disciplines between a number of 
centres, such as the Andlinger Centre 
for Energy and the Environment, 
which supports research and 
teaching in the subjects of 
sustainable development, energy 
conservation and environmental 

protection. The principal objective of 
the Keller Centre for Innovation in 
Engineering Training is to provide 
students with the tools they need to 
develop technology projects with 
social impact through experimental 
teaching and entrepreneurial 
practices. The Princeton Institute for 
Materials Science and Technology 
tackles global and social challenges 
through a deeper understanding of 
materials and their applications.    

The Centres of Princeton
4. MULTI-DISCIPLINARY ENGINEERING

Source: Princeton University
http://ee.princeton.
edu/?q=node/131

1. UNA NOVA XINA
Les noves polítiques energètiques 
de la Xina reduiran les emissions de 
CO2 sense aturar el creixement 
econòmic. Ho diu l’estudi de 
l’enginyera i professora de la 
MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) Valerie Karplus, 
segons el qual aquestes polítiques 
reduirien el preu de l’energia amb 
la utilització de fonts alternatives, 
de potents mesures d’estalvi i 
d’una conscienciació real per no 
perseverar en la reducció de les 
emissions de CO2. 

2. L’ENGINYERIA DEL FUTUR
Per a la Universitat de Stanford 
la investigació, l’educació i la 
cultura són clau per proposar una 
enginyeria de futur amb garanties. 
Per arribar a aquesta conclusió la 
Universitat ha posat en marxa un 
procés de planificació estratègica 
on s’han inclòs totes les parts 
implicades: els estudiants, els 
docents i l’equip de govern.

3. L’EXOESQUELET: LA 
REVOLUCIÓ DE L’ENGINYERIA 
MÈDICA
SuiX, empresa dirigida per un 
professor d’enginyeria mecànica 
expert en robòtica, va sorgir per 
reduir el cost de la tecnologia 
biònica per poder ajudar la gent. 
Recentment, ha guanyat un 
concurs de robòtica, amb el qual 
podrà finançar el seu projecte 
estrella: l’exosquelet pediàtric per 
a nens amb trastorns neurològics.

4. ELS CENTRES DE PRINCETON
La Universitat de Princeton reuneix 
investigadors d’alt nivell per 
resoldre els reptes interdisciplinaris 
que requereix la societat actual. 
Per separar les disciplines d’una 
mateixa àrea d’ensenyament, les 
organitzen per centres de formació. 
Els centres de l’àrea d’enginyeria 
són el d’Energia i Medi Ambient, 
el d’Innovació en la Formació 
d’Enginyers o el de Ciència i 
Tecnologia de Materials. 

5. CONDUCCIÓ COOPERATIVA
La Universitat Tecnològica 
d’Eindhoven està treballant per fer 
realitat la conducció cooperativa, 
que pretén automatitzar la 
conducció d’un vehicle tenint com 
a base les dades relatives al seu 
entorn (la velocitat, la distància i 
l’acceleració d’altres vehicles o les 
de la infraestructura). 

   .CAT 

The Eindhoven University of 
Technology is working to make 
co-operative driving a reality. This 
project aims to automate car driving 
by using data from its surroundings 
such as speed, distance and the 
acceleration of other vehicles, or 
from the infrastructure. This system 
combines a number of technologies 
and disciplines, such as regulation, 
software and electrical engineering, 
vehicle dynamics and especially 
human and machine interaction.   
Source: Eindhoven University of 
Technology

Cooperative Driving
5. INTELLIGENT MOBILITY 

Source: Eindhoven University of 
Technology
https://www.tue.nl/en/research/
strategic-area-smart-mobility/
research-projects/cooperative-
driving/
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ESTIGUES AL DIA

GRAFÈ • Revolució tecnològica

MATERIALS

FAIRPHONE 2 • Smartphone ètic

RESPONSABILITAT SOCIAL

Una capa de carboni d’un sol àtom de gruix, això és el gra-
fè. Tan petit que és el primer material de dues dimensi-
ons. I tot i la seva mida és el millor conductor d’electrici-
tat i escalfor, el més flexible i resistent.

No és d’estranyar, doncs, que acapari l’atenció de la in-
dústria tecnològica i Europa aposti fort per l’estudi d’aquest 
material, amb la dotació de fons públics més important per 
a investigació científica. Barcelona és capdavantera en la re-
cerca del grafè i les seves aplicacions.

INTERFACE 
POLITICS
1r Congrés 
Internacional
El Congrés Internacional 
Polítiques de la interfície és un 
fòrum de trobada per debatre i 
difondre diverses aproximacions, 
experiències i pràctiques dels 
àmbits del disseny, la filosofia 
política, l’art, l’activisme o els 
estudis de comunicació.

L’objectiu general d’aquesta 
iniciativa és proporcionar als 
participants l’oportunitat 
de dialogar sobre el rol i la 
configuració de les interfícies 
amb relació al disseny i a la seva 
responsabilitat en el món de la 
comunicació. 

A espais com el Bau i Hangar 
es dialogarà sobre el rol de les 
interfícies amb relació al disseny. 
Consulteu el programa del Primer 
Congrés que se celebrarà el 27, 28 
i 29 d’abril. 
www.gredits.org/interfacepolitics

DISSENY

L’austríac Kristof Retezár dissenya una 
ampolla intel·ligent que transforma la 
humitat de l’aire en aigua potable.

L’invent, anomenat Fontus, s’ali-
menta d’energia solar i consta d’un 
condensador que extreu la humitat de 
l’aire i deixa a la botella el líquid. Amb 
dos filtres es manté l’aigua neta: un 
filtra els insectes i l’altre la pol·lució 
atmosfèrica. Això sí, no es tracta de 
cap miracle, s’han de donar unes con-

FONTUS • Ampolla intel·ligent
dicions específiques d’humitat i tem-
peratura per aconseguir-ho.
www.fontus.at

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

Després de rebre a Barcelona les últimes novetats 
tecnològiques presentades al Mobile World Congress, 
convé recordar que encara queda camí per fer si volem 
millorar les condicions laborals, socials i ambientals en 
què es fabriquen molts els dispositius.

Així, una empresa holandesa va decidir ja fa tres 
anys demostrar que una altra manera de fabricar un 
telèfon intel·ligent era possible. El 2013 van crear el 
dispositiu de codi obert Fairphone i avui ja està dis-
ponible la segona versió amb importants millores. 
Estem parlant d’un mòbil fet amb materials lliures de 
conflictes, és a dir, que cap dels 40 minerals presents 
en el dispositiu procedeix de mines en conflicte ar-
mat. Encara més, és un producte fabricat en condici-
ons de treball just. 

Un altre mòbil és possible, i així ho han demostrat 
els creadors de Fairphone 2, el telèfon intel·ligent 
ètic que ja pots trobar al mercat per 525 euros. 
www.fairphone.com

INVENTS

In
st

it
ut

 d
e 

Ci
èn

ci
es

 F
ot

òn
iq

ue
s

Fontus

Fairphone
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una
altra és fer-ho:

Compte 
Expansió Plus PRO
T’abonem el 10% de la teva
quota de col·legiat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ +0 3% 3% TAE
comissions de devolució (mínim 5 euros i fins a de remuneració
d’administració i 50 euros al mes) en els principals en compte sobre els 10.000 primers
manteniment.** rebuts domiciliats i sobre les euros, en cas de tenir saldos en

compres amb targeta de crèdit en estalvi-inversió superiors a
comerços d’alimentació.(1) 30.000 euros.(2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem
una reunió i comencem a treballar.

sabadellprofessional.com

Sabadell
Professional
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El Compte Expansió Plus PRO és exclusiu per a uns determinats col·lectius professionals. Pregunta al teu gestor quina és la solució financera concreta per al teu col·lectiu.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts
de col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses
les despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus,
màsters i doctorats.
Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui
associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de
saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans
de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte
Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars,
per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneren els saldos durant el primer
mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es fa al 0 % per aquest concepte.
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0 % TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919 % TIN, 1,9910 % TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.
Oferta vàlida, a partir Abril 2016, per la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import
mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat
2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.
Fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
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