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Empresa vinculada
Les empreses i institucions vinculades a ENGINYERS BCN aporten un alt nivell 
d’innovació i qualitat a les activitats que desenvolupen en el marc del Col·legi. 

També ofereixen condicions avantatjoses als col·legiats en l’ús dels seus serveis, 
coneixements o adquisició de productes.

El Col·legi els agraeix la seva implicació.

Les empreses vinculades són:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anunci-empresa vinculada.pdf   1   07/11/16   10:33

02-03 TK208 publi - observatori.indd   2 14/11/16   20:50



3

OBSERVATORI

Novembre-desembre 2016    

partament de Tecnologies de la Informació i crear el de-
partament del Col·legiat, que englobarà diversos serveis 
ja existents, a més de crear-ne de nous. Són dues accions 
necessàries per construir la xarxa de l’enginyeria EBCN, 
que ens ha de servir, entre altres coses, per connectar-nos 
entre nosaltres i compartir projectes. També volem con-
tinuar incrementant la participació dels col·legiats amb 
accions com les votacions telemàtiques i la presència 
del Col·legi fora de la ciutat de Barcelona. En defi nitiva, 
presentarem, perquè s’aprovi, un pressupost que ens ha 
de permetre continuar tenint una corporació sostenible 
econòmicament i amb capacitat de creixement, que són 
les claus de l’èxit.
     
IMPULS A LA FORMACIÓ
En aquest theknos hi ha encartat un fulletó amb les 
activitats formatives del Col·legi per als propers mesos. 
Hem volgut fer un pas endavant i organitzar la formació 
per àrees de coneixement, cosa que ajudarà en la 
identifi cació i la planifi cació dels cursos. L’encartament es 
repetirà de manera periòdica. També hem portat a terme 
fa poc una enquesta telemàtica sobre les preferències 
formatives dels col·legiats, que ens servirà per millorar 
l’oferta. D’altra banda, hem obert al videostreaming 
totes les conferències que es fan al Col·legi per poder 
oferir l’assistència virtual a tots els col·legiats, visquin on 
visquin. Continuem pensant que la formació ha de ser 
un puntal d’ENGINYERS BCN a l’hora de facilitar als 
col·legiats les eines i els recursos per al desenvolupament 
de la carrera professional.   ● 

Cada any a fi nals de desembre fem la 
Junta General Ordinària d’aprovació de 
pressupostos. Enguany serà el dia 22 i, 
com a novetat, es podrà votar de manera 
telemàtica durant els dies 21 i 22. També 

es podrà seguir la reunió presencial per videostreaming, 
i després, si encara no s’ha fet, votar. D’aquesta manera 
volem facilitar la participació en un dels actes importants 
del Col·legi. Perquè decidir en què ens gastarem els 
diners té molta importància. És en el repartiment de les 
despeses on es veuen la intencionalitat i els objectius 
dels encarregats de fer-ho, en aquest cas, la Junta de 
Govern. Nosaltres volem continuar creixent, oferir més 
i millors serveis als col·legiats i anar enfi lant la proa 
perquè ENGINYERS BCN sigui el Col·legi de referència 
de l’enginyeria industrial. Per això, continuarem fent les 
accions previstes en Pla Estratègic 2015-2017. Amb tot, 
cal dir que els diners en els col·legis són com l’aire que 
respirem. Necessitem aire per viure, però no vivim per 
respirar. Som corporacions sense ànim de lucre i això ens 
permet fer números sense la cotilla imperiosa d’obtenir 
guanys, cosa que no vol dir que no s’hagi de ser rigorós en 
la gestió econòmica, 
com ho estem sent 
nosaltres. 

Així doncs, amb el 
suport del pressu-
post, volem continuar 
l’objectiu estratègic 
d’aconseguir una es-
tructura organitzativa 
que doni resposta a 
les necessitats dels 
col·legiats. Per fer-ho, 
caldrà reforçar el de-

UN PRESSUPOST PER AVANÇAR

EL PRESSUPOST 
PER AL 2017 ES 
PRESENTARÀ 
A LA JUNTA 
GENERAL 
ORDINÀRIA 
DE DESEMBRE

El grafè és un material més resistent que l’acer i més lleuger. És fl exible, transparent i permet la 
conductivitat tèrmica i elèctrica. Té un àmbit d’aplicació molt ampli que va des de l’electrònica fi ns a 
l’automoció o la biomedicina. El trobarem a les bateries dels nostres mòbils, a la carrosseria dels nostres 
cotxes o, fi ns i tot, dins el nostre cos per recollir dades... És el material del futur.
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Jordi Goula
Economista
@jordigoula

LA FEINA A PARTIR 
DELS 45 ANYS

Oriol Nin

Si miren el que explica l’Enquesta de Població Activa 
(EPA) sobre l’evolució de l’ocupació, des de ja fa un 
temps, es quedaran sorpresos. Segons l’última, la 
del segon trimestre del 2016, en el període juny 
2015 - juny 2016 s’han creat a Espanya 434.000 

nous llocs de treball, una xifra que no està gens malament ja 
que suposa un creixement de pràcticament el 2,5% en un any. 
El que produeix cert enuig és la composició d’aquest 
creixement. Així, resulta que 431.000 nous llocs de treball 
corresponen a persones de més de 45 anys i la meitat d’ells 
als de més de 55. A Catalunya, les dades de l’Idescat 
basades en l’EPA donen un resultat semblant, ja que 
84.000 dels 111.000 nous llocs de treball creats en el 
període citat corresponen a treballadors majors de 45 
anys. Resulta difícil entendre què succeeix amb 
l’estadística laboral, homologada per Eurostat i que 
s’emporta la part del lleó de les despeses de 
l’Institut Nacional d’Estadística. Realment, les dades són 
aquestes? Les empreses s’han llançat a fi txar gent gran? 

En universos diferents, la consultora de recursos 
humans Adecco ha presentat a començaments d’octubre 
el seu Informe sobre Empleabilidad, en el qual fa un èmfasi 
especial en l’edat. Doncs bé, el titular que exhibeix la seva 
nota de premsa és concloent: “Només un 2,9% de les 
ofertes d’ocupació a Catalunya es dirigeixen a persones 

de més de 46 anys”. A Espanya, la xifra és una mica més 
alta, el 4%. No cal dir que aquestes xifres semblen més 
ajustades al que qui més qui menys ha viscut en carn 
pròpia o en l’entorn familiar. Fins a quin punt pesa 
l’edat en les ofertes d’ocupació? La resposta d’Adecco és 
taxativa: la tercera part! Concretament, afi rma que 
“malgrat ser discriminatori, són moltes les empreses que 
tenen en compte l’edat a l’hora de seleccionar o descartar 
un empleat. Si bé és cert que no es tracta d’un element 
determinant per a la contractació del professional, sí que 
ho és per descartar-lo, independentment de les seves altres 
qualitats, aptituds i actituds”.

Hi ha algunes dades més que cal tenir en compte. Per 
exemple, per categories professionals, on la demanda de 
més grans de 46 anys és superior és als llocs de direcció, 
amb un 3,4%, una xifra que sembla mínima. Hi ha 
diferències considerables en la importància que es dóna a 
l’edat depenent del sector. Sobre la mitjana esmentada del 
33%, en els serveis puja fi ns al 49%. Per àrees funcionals 
continuen les diferències. En vendes, l’edat compta per a 
un 51% de les ofertes, i per a l’atenció al client, un 43%. I 
l’experiència, on queda?, podem preguntar-nos. Doncs 
segons l’informe, quan es demanen més de cinc anys 
d’experiència, l’edat mitjana que es demana és de 39,5 anys. 
Facin números i vegin com es pot casar aquesta informació 
amb la que forneix l’EPA. Tindran feina…  ●  
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a la realitat han passat uns dos anys i 
avui dia ENGINYERS BCN ja ha certi-
ficat els primers experts en auditories 
energètiques i en instal·lacions de bai-
xa tensió.

Per obtenir la certificació, cal tenir 
una titulació universitària adient, 
acreditar formació complementà-
ria específica així com experiència 
professional dins el camp objecte de 
la certificació i després superar un 

  

A Europa, cada cop és més habitu-
al que es demanin certificacions als 
professionals tècnics i es preveu que 
aviat passi el mateix a casa nostra. Per 
això, el Col·legi va decidir començar 
a treballar en aquesta línia per poder 
convertir-se en un organisme certi-
ficador de professionals. Es tracta de 
donar noves eines als col·legiats i a al-
tres tècnics que necessitin demostrar 
que són experts en un àmbit concret. 
Aquesta certificació prova davant de 
qualsevol empresa, Administració o 
persona, que un organisme notificat o 
tercer, certifica que qui la presenta té 
les competències associades al treball 
descrit en el certificat. Pot ser una eina 
complementària per donar valor al CV, 
però en cap cas és obligatòria. 

ELS PRIMERS CERTIFICATS
D’aquella primera voluntat del Col·legi 

En aquest número de la revista THEKNOS parlem del Servei de 
Certificació Professional d’ENGINYERS BCN, un dels serveis més nous 
que ofereix el Col·legi i amb el qual ha volgut avançar-se al futur. 
Actualment, ja hi ha implantats els esquemes d’expert en 
instal·lacions de baixa tensió, expert en auditories energètiques i 
expert en legalització d’activitats.

procés d’avaluació. Sempre que ho 
necessitin, els candidats reben l’as-
sessorament de l’equip humà del Col-
legi encarregat d’aquest servei. 

EL PRIMER COL·LEGI ACREDITAT
ENGINYERS BCN s’ha convertit 
en el primer col·legi professional de 
l’Estat amb acreditació de l’Entitat 
Nacional d’Acreditació (ENAC) per 
certificar persones. El Servei de Cer-
tificació Professional del Col·legi va  
superar l’avaluació d’acord amb la nor-
ma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012, 
un fet que evidencia la competència 
tècnica d’aquest servei i que dóna 
grans avantatges als usuaris: l’aval 
professional donat per un tercer a 
l’hora de ser seleccionat per a una fei-
na d’aquell àmbit i el reconeixement 
internacional d’aquesta certificació. 
De moment, l’acreditació de l’ENAC 
ja ha estat reconeguda per l’esquema 
d’instal·lacions de baixa tensió i pro-
perament s’ampliarà als altres dos es-
quemes actualment en marxa. l

www.enginyersbcn.cat/certificacio

Servei de Certificació Professional: 
prepara’t per al futur

Esquemes de certificació Fitxa:

Més informació del Servei 
de Certificació i dates de les 
properes convocatòries a:
www.enginyersbcn.cat/
certificacio
ebcn@ebcn.cat
934 961 420

ESQUEMES IMPLANTATS: 
•  Expert en instal·lacions de baixa 

tensió
•  Expert en auditories energètiques
•  Expert en legalització d’activitats

PROPERAMENT: 
•  Expert en instal·lacions tèrmiques 

dels edificis 
•  Direcció d’execució d’instal·lacions 

en projectes d’edificació
• Expert d’equips a pressió

EL COL·LEGI JA 
HA CERTIFICAT 
ELS PRIMERS 
AUDITORS ENERGÈTICS 
I INSTAL·LADORS 
DE BAIXA TENSIÓ

ENGINYERS BCN ÉS 
EL PRIMER COL·LEGI 
PROFESSIONAL DE 
L’ESTAT AMB ACREDITACIÓ 
DE L’ENAC PER 
CERTIFICAR PERSONES
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Un any més, l’objectiu dels organit-
zadors era apropar a la ciutadania el 
vehicle de zero emissions i les últi-
mes tecnologies d’estalvi energètic 
amb activitats lúdiques i divulgati-
ves, totalment gratuïtes i per a tots 
els públics, la majoria de les quals 
concentrades al passeig Lluís Com-
panys de Barcelona durant el cap de 
setmana. I així va ser, ja que més de 

16.000 persones van assistir a alguna 
de les propostes de l’EXPOelèctric, 
que es va inaugurar ofi cialment amb 
una primera jornada per a professi-
onals celebrada al Col·legi, amb gran 
afl uència de públic, i amb els parla-
ments de representants de les quatre 
institucions organitzadores, entre els 
quals, el degà, Miquel Darnés. 

Una de les principals activitats 
que es va dur a terme van ser les e-
Jornades, adreçades només als pro-
fessionals, que es van celebrar a la 
sala d’actes del Col·legi i al Recinte 
de l’ Escola Industrial. 

Però una de les grans novetats 
d’aquesta sisena edició va ser l’e-Casa, 
una llar efi cient endollada a un vehicle 
elèctric. Es van fer representacions te-
atrals perquè el públic pogués veure la 
recreació d’un habitatge autosufi cient 
energèticament que utilitza el vehicle 
elèctric com a gestor de l’energia. Pro-
moguda per la Generalitat de Catalu-
nya, a través de l’Institut Català d’Ener-
gia (ICAEN), l’e-Casa volia mostrar a la 
ciutadania un nou paradigma d’habi-
tatge altament efi cient en què el vehi-
cle elèctric ja no només és un mitjà de 
transport, sinó que es converteix en un 
element capaç de subministrar energia 
a la xarxa per a l’ús domèstic. Un altre 
dels majors reclams de l’EXPOelèctric 
va ser la zona de test, on els ciutadans 
van poder provar cotxes, motos i bici-
cletes elèctriques que ja estan al mer-

cat. A més, es van programar activitats 
infantils per conscienciar els més pe-
tits. Una altra de les activitats d’EXPO-
elèctric 2016 van ser els e-Col·loquis, 
xerrades informatives sobre tota classe 
de qüestions relacionades amb l’ús de 
vehicles elèctrics i híbrids endollables. 

Per tercer any consecutiu es va or-
ganitzar l’e-Concert, un recital musi-
cal en directe que transcorre al mateix 
temps que circulen vehicles elèctrics 
entre l’escenari i l’auditori. l

Excel·lent resposta dels ciutadans 
en el sisè EXPOelèctric
La sisena edició del gran aparador del vehicle elèctric es va celebrar 
del 29 de setembre al 2 d’octubre i va superar els 16.000 assistents, 
una xifra rècord. Es tracta d’un esdeveniment massiu organitzat per 
ENGINYERS BCN, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona.

LES E-JORNADES, 
ELS E-COL·LOQUIS I 
L’E-CASA, PRINCIPALS 
ACTIVITATS

El director d’EXPOelèctric, Ramon Caus (al centre), 
va participar a les e-Jornades celebrades al Col·legi.

A la zona de test els ciutadans van poder 
provar els vehicles elèctrics que estan al mercat.

A l’e-Casa es van fer representacions que 
recreaven un habitatge autosufi cient.

El degà, Miquel Darnés, amb la resta de 
representants de les institucions organitzadores.
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Per primer cop des que se celebra el 
Concert de Nadal, l’edició d’aquest 
any tindrà una missió benèfi ca, motiu 
pel qual les entrades tindran el preu 
simbòlic de 2 €. Els diners recollits 
amb la venda de les entrades es des-
tinaran íntegrament a l’organització 
Proactiva Open Arms, que treballa 

per al col·lectiu de refugiats i que, 
entre altres accions, actua com a sal-
vavides d’aquestes persones quan in-
tenten creuar el Mediterrani. 

El concert és una tradició espera-
da entre els col·legiats, que enguany 
podran gaudir amb les veus privile-
giades de l’Escolania de Montserrat, 

En solidaritat amb la dura situació que viuen els milers de refugiats, 
que fugen dels seus països per intentar arribar a Europa arriscant 
fi ns i tot les seves vides, el Col·legi ha volgut dedicar el Concert de 
Nadal d’enguany a recollir diners per donar-los a l’ONG Proactiva 
Open Arms. El concert serà el 20 de desembre a la basílica de Santa 
Maria del Mar, a càrrec de l’Escolania de Montserrat.

El Concert de Nadal serà benèfic, 
en solidaritat amb els refugiats 

un cor format per nois de 9 a 14 anys 
procedents d’arreu de Catalunya.

SOL·LICITUD I VENDA D’ENTRADES
La sol·licitud de les entrades (màxim 
4 per col·legiat) es pot fer a través del 
web del Col·legi o a la recepció de la 
seu col·legial. El pagament es pot fer 
amb targeta de crèdit o dèbit a través 
del web o a la recepció de la seu col-
legial (on també es podrà pagar en 
efectiu). 
Filera solidària: aquells col·legiats 
que desitgin fer una aportació econò-
mica més gran poden comprar les en-
trades de la simbòlica “fi lera solidària”. 
En aquest cas, el preu és de 10 €.

RECOLLIDA D’ENTRADES
Els col·legiats que hagin pagat les en-
trades via web les rebran en format 
digital per correu electrònic. Si es 
paguen a recepció, s’obtindran en for-
mat paper.  ●

Les joves veus de 
l’Escolania de Montserrat 
protagonitzaran el 
concert. 

DATA i HORA: 
20 de desembre a les 20.30 h.
LLOC: Basílica de Santa Maria 
del Mar (Barcelona).
ENTRADES: es poden sol·licitar 
a través del web del Col·legi o 
a la recepció de la seu col·legial 
(Consell de Cent, 365).
PAGAMENT (entrada 
benèfi ca): al web del Col·legi 
(amb targeta de crèdit o 
dèbit) o a la recepció de la seu 
col·legial (amb targeta de crèdit 
o dèbit, o en efectiu).

SOLIDARITAT A ALTA MAR
“Des de l’inici de 2016, han arribat a les costes italianes uns 
30.000 migrants o refugiats. Una vegada al Mar Egeu, els 
refugiats tenien un punt de sortida i d’arribada a Europa. 
Sortien de la costa turca i veien les illes gregues en l’horitzó, 
localitzant la seva destinació. Ara, les rutes són molt més 
llargues i perilloses. El recorregut actual comença en la costa 
libia. Els refugiats entren en embarc acions que poden arribar a 
transportar entre 150 i 300 persones, amb combustible que només 
pot cobrir 20 km, tot per arribar a aigües internacionals. Aquest recorregut pot 
durar entre un i dos dies. Una vegada en aigües internacionals, la sort és la seva 
única opció. Solament poden esperar al fet que algú passi i els salvi la vida. Ningú 
els garanteix que això succeeixi.” www.proactivaopenarms.org
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El dia 22 de desembre a les 19 hores se 
celebrarà la Junta General Ordinària per 
a l’aprovació del pressupost del 2017. 
Enguany, i com a novetat, es podrà votar 
el dia abans i el mateix dia de manera 
telemàtica, a partir d’un codi rebut per 
SMS i correu electrònic. La sessió es po-
drà seguir per videostreaming.
 
El document del pressupost que es 
presentarà a la Junta General esta-
rà penjat en un destacat del web a 
partir del dia 2 de desembre, tal com 
marquen els estatuts. D’altra banda, 
es duran a terme accions de comuni-
cació mitjançant informacions al web 
i a butlletins electrònics que expli-
caran de manera clara i entenedora 
el contingut del pressupost i la seva 
justifi cació, a fi  que es pugui votar an-
ticipadament amb coneixement de 
causa. També s’habilitarà una adreça 
especial de correu electrònic durant 
els dos dies de la votació, perquè els 
col·legiats puguin formular els dub-
tes que tinguin. D’aquesta manera es 
vol facilitar la participació en un dels 
actes importants del Col·legi com és 
l’aprovació del pressupost. 

REPÀS A LA FEINA FETA EL 2016
Durant la Junta General el degà, Mi-
quel Darnés, exposarà la feina feta 
durant l’any en curs, amb un repàs 
a les principals accions i actes rea-
litzats. A continuació, exposarà les 

línies mestres del pressupost amb el 
qual es vol treballar durant el 2017 i 
explicarà el perquè de les despeses 

proposades. Tot seguit, l’equip eco-
nòmic de la Junta, format pel tresorer, 
Ricard Nogués, i l’interventor, Fèlix Du-
ran, desglossaran el pressupost partida 
a partida, tant pel que fa a les despe-
ses com als ingressos. Finalment, hi 
haurà un torn de paraules per aclarir 
qualsevol dubte. Els col·legiats con-
nectats per videostreaming també 

podran fer preguntes mitjançant 
l’adreça de correu facilitada. La vo-
tació presencial no s’iniciarà fi ns 
passats uns minuts de la darrera 
pregunta, per tal que els col·legiats 
que estiguin connectats al videos-
treaming puguin votar, si encara no 
ho han fet. Com ja és tradicional, en 
acabat s’oferiran torrons i una copa 
de cava als assistents.  ●

Aprovació 
del pressupost 
via telemàtica 
per primer cop 

La Junta General Ordinària 
del desembre passat, quan 
encara no hi havia l’opció 
de votar telemàticament.

DATA i HORA: 
22 de desembre a les 19 h.
LLOC: sala d’actes del 
Col·legi. Es podrà seguir per 
videostreaming.
VOTACIÓ TELEMÀTICA: el dia 
abans o el mateix dia amb un 
codi que rebran els interessats 
per SMS o correu electrònic. 

Durant la sessió 
s’exposaran les 
línies mestres del 
pressupost del 2017
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incomplia la normativa actual. Tots 
aquests factors feien imprescindible 
afrontar una reforma integral de la 
instal·lació existent. 

A banda de totes aquestes consi-
deracions, també existien una sèrie 
de factors addicionals de molta re-

  

A causa del temps transcorregut des 
de la data d’execució de la instal·lació, 
i malgrat que s’han anat portant a ter-
me els corresponents manteniments 
—tant de tipus preventiu com de ti-
pus normatiu, d’acord amb les diver-
ses legislacions tèrmiques en edificis 
aprovades des d’aleshores i fins ara—, 
la instal·lació ja estava molt envelli-
da i durant els darrers temps havia 
requerit diverses intervencions, com 
ara la substitució del compressor en 
unitat exterior o la recàrrega de gas 
de diversos conjunts. Aquests tre-
balls havien implicat despeses econò-
miques importants. També cal tenir 

en compte que s’han anat produint 
diversos canvis en els usos i espais 
de l’edifici, un fet que havia generat 
la necessitat de posar instal·lacions 
independents de tipus aire/aire 1x1 
(màquina exterior i split interior).

El sistema de ventilació, també 
executat l’any 1996, disposava d’una 
xarxa d’extracció —amb un extractor 
per planta— que no arribava a tots els 
espais de l’edifici i que resultava del 
tot insuficient. Tampoc no existia cap 
xarxa d’impulsió i, per tant, es feia per 
admissió directa a través de diversos 
forats a la façana, una situació que 

ENGINYERS BCN ha renovat el sistema 
de climatització de la seu col·legial

La seu del Col·legi ha estat d’obres durant tot l’estiu i fins a finals de 
setembre. Calia renovar la instal·lació de la climatització, tenint en 
compte que l’antiga, de l’any 1996, es basava en un sistema 
descentralitzat per plantes de volum refrigerant variable (VRV) a tres 
tubs. Aquesta instal·lació originàriament funcionava amb gas refrigerant 
R22, un gas prohibit des de l’1 de gener de 2015 fins i tot per a tasques de 
recàrrega de les instal·lacions.

llevància que calia tenir presents a 
l’hora de dur a terme un projecte com 
aquest. La seu és un edifici singular, 
dins el sector de conservació de l’Ei-
xample, hi havia dificultats per al pas 
de les noves instal·lacions, i calia pro-
tegir espais nobles i altres espais d’ús 
divers així com fusteries amb un alt 
grau de transmitància tèrmica. 

Un cop analitzada la situació en 
profunditat, es va encarregar la re-
dacció d’un projecte que tingués en 
compte tots aquests antecedents es-
mentats anteriorment i que perme-
tés, com a mínim, poder complir els 
requisits següents: a) compliment 
normatiu RITE, b) criteris d’eficièn-
cia energètica i d’estalvi econòmic i 

La instal·lació 
estava molt 
envellida tot i 
el manteniment 
periòdic

Aspecte que 
oferien les oficines 

i la sala d’actes 
durant les obres.
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energètic, i c) possibilitat d’integració 
amb un model de gestió energètica 
segons el model ISO 50001. Un cop 
acabat el projecte i licitades les obres 
d’acord amb el procediment S.02.05 
Obres del Sistema Integrat de Gestió 
que el Col·legi té implementat, a prin-
cipis de juliol es va iniciar aquesta in-
tervenció.

MÉS DE TRES MESOS D’OBRES
Les obres han comportat un impor-
tant esforç des del punt de vista or-
ganitzatiu i de gestió, ja que s’ha ha-
gut de moure del seu lloc de treball 
el personal de tots els departaments 
presents al Col·legi, així com mobili-
ari i material informàtic. La sala de 
Formació de la tercera planta, per 
exemple, va acollir més d’una desena 
de treballadors durant dues setma-
nes en el període de major interven-
ció a la segona planta. D’altra banda, 
calia mantenir el servei presencial al 
col·legiat i s’ha hagut de fer una coor-
dinació de seguretat i salut molt gran 
per evitar circulacions de personal 
no autoritzat dins els espais on es 
duien a terme les intervencions.

L’evolució de les obres s’ha anat 
adaptant al subministrament del 
material d’obra (unitats interiors, 
exteriors, recuperadors...), al pe-
ríode de vacances del personal del 
Col·legi i al tancament de la seu col-
legial durant la setmana del 16 al 
19 d’agost. A més, l’acte inaugural 
de l’EXPOelèctric i la Junta Gene-
ral Extraordinària, ambdós actes 
previstos per al dia 29 de setembre, 
obligaven a tenir a punt la sala d’ac-

tes per a aquell dia. Amb aquest ca-
lendari s’ha pogut coordinar l’evolu-
ció de les obres, aprofitant la rotació 
del personal per anar intervenint 
en els diversos espais, així com per 
fer els treballs més importants de la 
planta baixa durant la setmana de 
tancament del Col·legi. Finalment, la 
recepció d’obres va tenir lloc el pas-
sat 10 d’octubre després que se cer-
tifiqués que totes les instal·lacions 
funcionen correctament.  ●

Els nous aparells de climatització, 
instal·lats al terrat de l’edifi ci.
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Als catorze anys, ja tenia clar que volia 
treballar en alguna feina relacionada 
amb la tecnologia. Després de cursar 
formació professional, l’any 1999 va 
iniciar a l’EUETIB els estudis d’Engi-
nyeria Tècnica Industrial, especialitat 
en Mecànica. Descobrim la seva expe-
riència en el món de l’enginyeria, on ha 
acabat sent la màxima responsable del 
departament d’estudis tècnics d’Atri-
an Technical Services.

Com recorda els anys a la universitat?
Vaig començar la universitat als 22  
anys. Al matí treballava a un taller 
mecànic on fèiem matrius i motlles, i 
a la tarda anava a classe. Van ser anys 
de descansar poc i no tenia temps per 
fer gaire vida universitària. Érem sis 
noies, d’un total de 80 estudiants, i 
la relació amb tots ells sempre va ser 
molt correcta, també amb els profes-
sors, tots homes menys una professo-
ra de matemàtiques. Només recordo 
un professor molt misogin: ens feia 
dibuix, sempre ens feia preguntes a 
les noies, ens feia sortir a la pissarra, 
al llistat de qualificacions publicava 
les nostres notes en negreta sense cap 
motiu aparent... 

Quan va acabar la carrera ja tenia ex-
periència professional acumulada...
Sí, feia sis anys que estava en aquell 
taller. Al cap de poc temps d’acabar 

ENTREVISTES A ENGINYERES

Enginyeria vaig començar a treballar 
en una empresa constructora i de ser-
veis, on m’encarregava de redactar i 
estudiar ofertes i fer valoracions eco-
nòmiques per fer obra pública i man-
teniment. Anys després, vaig fitxar per 
l’empresa on treballo ara, on sóc la cap 
del departament d’estudis tècnics.

Aconseguir una feina de responsabili-
tat és més difícil pel fet de ser dona?
No em puc queixar. He treballat molt 
per arribar on sóc ara, però no consi-
dero que el fet de ser dona m’ho hagi 
posat més difícil. De fet, em sento afor-
tunada. En aquests sis anys a l’empresa 
he estat de baixa maternal dues vega-
des, amb tot el que això implica per a 
l’empresa, i actualment tinc un hora-

Isabel, al mig, és cap del 
departament d’estudis tècnics 

d’una empresa de serveis.
ri adaptat per tal que pugui marxar 
abans a la tarda. L’empresa ha confiat 
en mi per estar al capdavant del meu 
departament. No totes les empreses 
acceptarien que un cap pogués plegar 
a mitja tarda... Conec altres dones en-
ginyeres que ocupen feines de respon-
sabilitat, però també és cert que no he 
vist una gran evolució en el món feme-
ní de l’enginyeria. 

Gestiona un equip d’homes i dones. 
Percep diferències en la manera de fer?
Som cinc al departament, dos homes 
i tres dones. Cadascú té la seva mane-
ra de ser i treballar, independent de si 
són homes o dones.

Creu que les dones enginyeres ho te-
nen més difícil que els homes en el seu 
dia a dia?
A mi, ser dona no m’ha comportat cap 
problema, però sí que ho veig diferent 
des que sóc mare. Vivim en un país on 
és molt difícil compatibilitzar feina i 
família. Tinc dos fills i vull tenir temps 
per veure’ls créixer i estar amb ells. El 
govern s’ha de prendre molt més seri-
osament el tema de la conciliació labo-
ral i familiar, ens queda molt per fer... 
i això no vol dir que vulguem treballar 
menys, sinó redistribuir-nos els hora-
ris d’una altra manera. Ser mare també 
m’ha obligat a reduir les meves hores 
dedicades a la formació. Abans feia 
alguns cursos al Col·legi i vaig poder 
treure’m un màster, però ara no puc 
seguir aquest ritme. l

“No he vist una gran evolució 
en el món femení de l’enginyeria”

Isabel Gállego, enginyera tècnica industrial mecànica, col·legiada 19.188

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

•  Primera feina a un 
taller mecànic, 
mentre estudia.

•  Ja amb el títol, 
treballa en una 
empresa 
constructora i de serveis.

 •  Actualment és cap del 
departament d’estudis 
tècnics a Atrian Technical 
Services.

El cicle d’entrevistes a dones 
enginyeres a la revista 
THEKNOS, una proposta de la 
Comissió Funcionem Junts, 
continua en aquest número 
amb una conversa amb Isabel 
Gállego, responsable d’estudis 
tècnics en una empresa del 
Baix Llobregat. 
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L’equip de Formula Student e-Tech 
Racing de l’Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est (EEBE) va voler agrair 
als seus patrocinadors el suport que els 
donen i que ha estat el motor principal 
per tirar endavant el projecte durant 
aquest any. L’agraïment es va traduir 
en un acte celebrat el 29 de setembre a 
la sala d’actes de la nova EEBE, situada 
dins del nou Campus Diagonal-Besòs 
de la UPC.

A la jornada, dedicada als 105 patro-
cinadors que enguany els han donat 
suport, hi van assistir representants 
d’unes vint empreses patrocinadores, 
així com professors. Els integrants de 
l’equip havien preparat material gràfi c 
divers mitjançant el qual es podia re-
passar tota la temporada, des de l’èpo-

ca inicial de disseny i construcció del 
vehicle, passant per la presentació al 
BCN Motordays i els tests posteriors, 
fi ns a, fi nalment, la participació a la 
Formula Student Spain. 

L’acte va cloure amb un vermut al 
vestíbul de la Universitat, on estava 
exposat el cotxe.  l

La tasca de cercar feina pot ser molt 
més fàcil i agraïda si es tenen les 
eines, els recursos i la informació 
necessària per dur-la a terme. Es 
tracta de fer una recerca activa i això 
implica conèixer bé la situació labo-
ral del mercat professional al qual 
ens volem dirigir i, tan important o 
més, estar preparats per passar un 
possible procés de selecció. 

Els col·legiats i precol·legiats van 
tenir l’oportunitat el passat mes de 
setembre d’obtenir aquestes eines, 
en un curs organitzat pel Col·legi, per 
afrontar aquesta situació de recerca 
laboral. Els participants van haver de 
superar proves simulades de selecció, 

entre les quals constava l’autoavalu-
ació de cada un d’ells o una entrevis-
ta de treball. Es van facilitar models 
de currículum i cartes de presenta-
ció, que són les peces clau a l’hora 
d’obrir-nos les portes a les possibles 
vacants empresarials. 

D’altra banda, els assistents 
van conèixer, gràcies als tècnics 
del Servei d’Orientació i Promoció 
Professional del Col·legi (SOPP), 
quina és la situació actual del mercat 
de treball en l’enginyeria tècnica 
industrial, l’estat de les ofertes de 
treball a Catalunya i a l’estranger i 
quins són els perfi ls més buscats per 
les empreses actualment. l

Buscar feina... és una feina! 

“En l’electrònica he 
trobat una vocació”
“Vaig començar 
a estudiar 
enginyeria 
mecànica a 
l’Escola 
d’Enginyeria 
Industrial de la 
UPC perquè sempre m’han fascinat 
la ciència i les tecnologies, a més, 
sempre m’ha agradat estudiar. 
Durant els dos primers anys, totes les 
branques d’especialitat 
comparteixen les mateixes 
assignatures. Quan em van impartir 
l’assignatura de sistemes electrònics 
vaig descobrir aquesta ciència, i vaig 
decidir canviar-me a l’especialitat de 
l’electrònica industrial i automàtica. 
En l’electrònica he trobat una 
vocació. Un cop completat el tercer 
curs del grau volia començar a 
treballar per saber quin món laboral 
se m’obriria després de la carrera, i, 
gràcies a la Borsa de treball del 
Col·legi, he pogut trobar una gran 
varietat d’ofertes. Durant l’estiu he 
fet pràctiques a Applus, al 
departament d’efi ciència energètica, 
un lloc on he estat molt a gust i he 
conegut una de les opcions que 
ofereix el món de l’enginyeria 
relacionada amb la gestió i direcció 
de projectes, tot i que a mi el que em 
sembla més interessant és la 
investigació. Per això, em vaig posar 
en contacte amb un centre de 
recerca, el Centre Nacional de 
Microelectrònica, CNM, situat a 
Bellaterra. Aquí he estat acceptada 
per treballar amb els investigadors 
presents al centre i així poder 
elaborar el treball de fi nal de grau 
amb ells. Penso que he trobat allò a 
què m’agradaria dedicar-me, un món 
canviant que no em cansarà i que em 
mantindrà viva. El Col·legi, per mi, ha 
estat una eina per experimentar les 
opcions que ofereix el món de les 
enginyeries industrials, un món molt 
ampli.”

Anna Llorella
Precol·legiada 55.687

L’e-Tech Racing de l’EEBE agraeix 
el suport dels patrocinadors

Durant l’acte d’agraïment, el 
cotxe de competició va estar 
exposat al vestíbul de l’EEBE.
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Pau Tous, 
col·legiat 24.687
En Pau és graduat en 
Enginyeria Mecànica per la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya i té un màster 
en Direcció General i 
Planificació Estratègica, 
on ha pogut adquirir 
coneixements en els seus 
dos àmbits més predilectes: 
la mecànica i la gestió. Es 
va col·legiar des del primer 
moment que va finalitzar 
els estudis d’enginyeria i 
des de llavors ha participat 
en diferents activitats 
proposades pel Col·legi, com 
ara algunes xerrades i tallers 
de recerca de feina.

Des de fa gairebé mig 
any, en Pau treballa al 
departament de compres 
d’una empresa molt 

aquest cas publicat pel 
Fòrum Econòmic Mundial, 
pronostica que en el període 
2015-2020 la digitalització 
de la indústria pot 
comportar la desaparició de 
7,1 milions de llocs de treball 
a tot el món i que només 
se’n creïn 2,1 milions de 
nous. Aquestes previsions, 
juntament amb declaracions 
recents d’experts de 
CaixaBank Research, en què 
pronostiquen que “un 43% 
dels llocs de treball actuals 
a Espanya tenen un risc 
elevat de ser automatitzats 
a mitjà termini”, obren un 
escenari de transformació 
de l’organització del treball 
que caldrà seguir de prop. 
A priori, tot sembla indicar 
que les persones amb 
molta formació, com ara 
els enginyers, seran les més 
beneficiades d’aquesta 
revolució tecnològica. Es pot 
consultar aquest informe a 
www.weforum.org

  La demanda de 
candidats per treballar 
a l’estranger cau un 
86% en cinc anys
La globalització ha obligat 
les empreses catalanes a 
cercar nous mercats. Durant 
els anys de més incidència 
de la crisi, el Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) del 
Col·legi va detectar un 
augment considerable 
d’ofertes de feina a 
l’estranger i també va créixer 
la necessitat de trobar 
candidats per treballar a 
Catalunya però amb una 
disponibilitat elevada 
per viatjar per motius de 
feina a altres comunitats 
autònomes, països de la 
Unió Europea o, fins i tot, 
a nivell internacional. La 
recuperació econòmica del 
país ha fet que aquesta 
demanda estigui minvant 
a gran velocitat. Així, 
doncs, si un 16,2% de les 

important de renting 
de vehicles industrials, 
operativa a tot Europa i 
en ple creixement. La seva 
tasca se centra en la gestió i 
cotització d’ofertes i també 
s’encarrega del control de 
producció, entre d’altres 
tasques. Aquesta feina li 
permet conviure plenament 
en el dia a dia amb les 
seves dues passions: la 
mecànica de l’automoció i 
la gestió, una oportunitat 

on aquest jove enginyer 
graduat pot demostrar els 
coneixements adquirits. En 
Pau explica que aquesta 
oportunitat laboral va 
trobar-la gràcies a la Borsa 
de treball d’ENGINYERS 
BCN. Creu que és “el millor 
lloc per trobar feina dins 
d’aquesta branca científica 
d’una manera focalitzada 
i específica” i anima altres 
enginyers a aprofitar aquest 
gran servei del Col·legi.

BORSA 
DE TREBALL

  L’automatització 
destruirà llocs de 
treball però en crearà 
d’altres de nous i més 
tècnics
Segons l’informe El futuro 
del trabajo en España, 
elaborat per la consultora 
Addeco, el 65% dels 
experts de recursos humans 
consultats creu que 

l’automatització destruirà 
llocs de treball en la mateixa 
mesura que en crearà de 
nous (informe disponible 
a www.adecco.es/_data/
NotasPrensa/pdf/737.
pdf). Un altre informe, en 

Els enginyers, 
per la seva 
formació, es 
beneficiaran de 
la revolució 
tecnològica

“Els serveis de 
formació i de la 
Borsa de treball 
del Col·legi 
m’han ajudat a 
trobar feina”

VOLEM SABER DE TU
Col·legiat, col·legiada, aquest espai és per a tu. Tens 
una feina nova? Un projecte d’enginyeria? Una idea 
de negoci per compartir? Has rebut un premi?... Al 
Col·legi volem saber com et va professionalment. 
Amb aquest objectiu, t’animem a fer-nos arribar les 
teves novetats a comunicacio@ebcn.cat

El Consell 
editorial de 
THEKNOS es 
reserva el dret 
de publicar les 
informacions 
que ens arribin 
per a aquest 
apartat.

2012   16,2%

2016   2,3%
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ofertes publicades a la Borsa 
de treball del SOPP l’any 
2012 eren per treballar a 
l’estranger, actualment 
aquesta xifra s’ha reduït 
fi ns al 2,3%. D’altra banda, 
l’any 2013, en un 33,1% de 
les ofertes publicades es 
demanava una disponibilitat 
alta per viatjar, mentre 
que actualment només un 
19,2% de les empreses ho 
requereixen. 

DEL 14 DE GENER 
AL 29 D’ABRIL
Curs de preparació per a les 
oposicions de professor de 
formació professional  
Els alumnes aprendran 
a defensar en públic el 
programa didàctic que han 
elaborat per a l’especialitat 
a la qual opositen i podran 
respondre amb seguretat les 
preguntes d’un tribunal.
Dissabtes de 10 a 14 h.
Tecnoespai (Bailèn, 68).

DEL 17 AL 26 
DE GENER
Curs Autodesk Revit 
Architecture 2016 per a 
enginyers com a base per a 
col·locació d’instal·lacions
Aquest curs està adreçat a 
professionals de l’enginyeria i 
de la construcció que desitgin 
introduir-se en la creació i 

gestió d’instal·lacions en un 
projecte BIM (Building 
Information Modeling). Els 
alumnes seran capaços de 
crear una interactuació amb 
un projecte arquitectònic 
amb el programari Autodesk 
Revit Architecture.
De 16 a 20 h.
Tecnoespai (Bailèn, 68).

DEL 17 DE GENER 
AL 28 D’ABRIL
Curs sobre legalització 
d’activitats i elaboració de 
projectes
Curs en línia orientat 
a enginyers que volen 
introduir-se en el camp de 
la realització de projectes 
d’activitats o enginyers 
amb poca experiència i que 
volen ampliar el seu camp 
de treball. També està 
pensat per a professionals 

que es volen actualitzar en 
la tramitació electrònica, 
posada al dia en la 
recent normativa i nous 
procediments administratius 
de tramitació de llicències 
d’activitats..  
Curs en línia.

DIES 6, 8, 13, 15 I 20 
DE FEBRER
Curs de disseny i càlcul 
d’instal·lacions  elèctriques 
de baixa tensió
El programa d’aquest 
curs tractarà els cicles de 
vida de projectes; el procés 
de legalització actual 
(telemàtica); la normativa 
d’aplicació; l’estructura 
del sistema elèctric; les 
proteccions elèctriques; 
projectes i memòries 
tècniques de disseny i disseny 
d’instal·lacions elèctriques, 

entre altres temes. Inclou 
exemples pràctics. 
De 16.30 a 20.30 h.
Tecnoespai (Bailèn, 68). 

DIES 7 I 8 DE FEBRER 
Curs de Lean Avançat
Durant dues sessions es 
desenvoluparan jocs 
de simulació amb eines de 
Lean Manufacturing. Els 
participants aprendran la 
metodologia i els conceptes 
per aplicar-los a les seves 
organitzacions.
Dia 7: de 9 a 18.30 h.
Dia 8: de 9 a 13.30 h.
Aula de la 3a planta del 
Col·legi (Consell de Cent, 
365).

Més informació a: www.
enginyersbcn.cat/agenda

AGENDA 2017

Ofertes publicades 
per treballar a 

l’estranger:

BENEFICIS DEL COL.LEGIAT

Fins a fi nals d’any, els col·legiats 
tenen l’oportunitat de provar 
un Renault Zoe durant dos dies 
consecutius (laborables i festius) 
de manera totalment gratuïta. Els 
interessats rebran assessorament 
en la conducció del model i en la 
programació de la bateria segons 
les distàncies previstes abans de 
conduir el vehicle. Per fer la prova cal 
enviar un correu electrònic a eric.g@
red.renault.es amb el número de 
col·legiat, les dades personals i la data 
desitjada per conduir el vehicle. A 
més, també gaudiran d’un descompte 
exclusiu de 500 € per la compra 
del vehicle, que se sumarà a altres 
promocions vigents. 

Aquesta promoció per a col·legiats és 
fruit del conveni de col·laboració signat 

entre ENGINYERS BCN i Renault amb 
l’objectiu de treballar plegats a favor 
d’una mobilitat més neta i sostenible, 
que redueixi la contaminació i eviti el 
sobreescalfament del planeta. 

Els col·legiats poden provar gratuïtament 
el cotxe elèctric Renault Zoe durant dos dies

El Renault Zoe és un vehicle 100% elèctric amb 
autonomia de 240 km. Es recarrega en una hora als 
punts de recàrrega de 22 kw i 43 kw i incorpora el 
sistema range optimizer (millora l’autonomia amb 
independència de les condicions de conducció).2012   16,2%

2016   2,3%
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La Comissió d’Enginyers d’Empresa 
és una comissió professional que va 
néixer amb la voluntat de ser forta en 
el si del Col·legi, tenint en compte que 
la immensa majoria de col·legiats són 
treballadors per a tercers, o bé ho han 
estat en algun moment de la seva tra-
jectòria professional. Per això, la Co-
missió habitualment posa en marxa 
diverses activitats que tenen la missió 
de mantenir en contacte tots els seus 
membres integrants.

GRUPS DE TREBALL AUTÒNOMS
L’organització d’activitats, cursos 
i conferències d’interès per al col-
lectiu, de caire tècnic i de gestió/
management, és una de les tasques 
que du a terme la Comissió. A més, 
es treballa intensament per poder 
constituir grups de treball autònoms 
sobre temes concrets, on es fomenta 
l’intercanvi d’opinions amb la res-
ta de companys enginyers graduats 
i enginyers tècnics industrials de 
l’àrea implicada. 

De fet, el repte principal de la Co-
missió d’Enginyers d’Empresa és ser 
un grup de referència de l’entorn col-
legial per crear vincles forts entre les 
empreses i les escoles d’enginyeria 
tècnica industrial, per poder coordi-
nar i garantir amb els professionals 
la continuïtat de la professió. Això 
també fa necessari que tot el Col·legi 
comparteixi uns mateixos projectes 
proposats i que hi hagi una gran im-
plicació i una alta participació de tot 
el col·lectiu. 

La Comissió d’Enginyers d’Empre-
sa té intenció de mantenir tot aquest 
gran ventall d’activitats, a banda d’en-
riquir el contingut de les reunions de 
treball, tal com estableix l’ideari del 
grup. A més, es vol continuar aplicant 
les millors praxis, que continuïn il-
lusionant els companys enginyers, 
amb activitats transversals que per-
metin compartir els coneixements 
amb les altres comissions del Col·legi, 
un dels reptes que té l’actual Junta de 
Govern. ●

COMISSIÓ D’ENGINYERS D’EMPRESA

El repte de crear vincles entre empreses i escoles d’enginyeria 

Molt bona acollida del primer taller de robòtica 
educativa organitzat per la Comissió Funcionem Junts
Durant dos dissabtes d’octubre, 
diverses famílies van gaudir d’un 
interessant i original taller on petits 
i grans van poder iniciar-se en el 
món de la robòtica. Per fer-ho, van 
utilitzar un programari i un maquinari 
dissenyats especialment per ensenyar 

i treballar amb nens d’una manera 
didàctica i adaptada. Es tracta d’una 
activitat impulsada per la Comissió 
Funcionem Junts i que ràpidament va 
exhaurir les places disponibles, fet que 
demostra l’interès dels col·legiats per 
aquest tipus de noves propostes.

Pares i fi lls van poder compartir 
dos dissabtes al matí en un taller 
totalment adaptat a aquesta realitat 
i on la robòtica es va veure i treballar 
amb uns altres ulls. Inicialment, es 
va fer una introducció al món de la 
robòtica, al concepte d’algoritme i es 
va programar un primer robot: el Bee 
Bot i Pro Bot. També va explicar-se 
com funciona el programa Scratch, es 
van crear i editar alguns personatges 
i, fi ns i tot, es va dissenyar un 
videojoc, on aquests personatges 
interactuaven, entre altres activitats. 
La segona sessió va estar dedicada 
als sensors d’un robot, es va fer el 
muntatge parcial d’un robot i es 
van fer pràctiques amb un Arduino. 
El projecte fi nal va consistir en el 
muntatge d’un sistema PC-Robot.

Àngel Codina, vicepresident; Lluís Latorre, 
president, i Joan Serra, secretari.

  Pares i fi lls 
van dedicar 
dos matins a 
introduir-se 
en el món de 
la robòtica.

  Els 
assistents van 
programar el 
robot Bee Bot.
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molt millor quan tinc una perspectiva 
general de les coses que no pas quan 
m’especialitzo en un punt concret. És 
tan necessari l’especialista com tenir 
una visió de conjunt del panorama: 
quan solucionem un problema a l’aire, 
l’eradiquem o traslladem el confl icte al 
sòl, per exemple?”. 

DEIXAR FLUIR LES OPORTUNITATS
Un cop acabada la carrera, i després 
d’un període a Canterbury per apren-
dre anglès, va començar a estudiar un 
màster d’Enginyeria i Gestió Ambien-
tal alhora que treballava a IGE Ingeni-
eros, una empresa a la qual “mai agrai-
ré prou tot el que vaig aprendre; si sóc 
tan metòdica ara és per les dinàmiques 
apreses allà”. Però la intensa trajectò-
ria comença a Nova Zelanda, on va pas-
sar un any de voluntària en un centre 
de pràctiques sostenibles: “una etapa 
interessantíssima, però molt dura a 
causa de les condicions i els pocs re-

La Mireia arriba a l’entre-
vista corrent, però des 
que seu fi ns que se’n va, el 
somriure no li marxa de la 
cara. Parla amb passió del 

que fa, i no són poques coses. Conver-
sant perdem el fi l dels projectes que té 
entre mans: des de la feina fi ns a tas-
ques de cooperació i ensenyança a un 
màster. “Com puc fer-ho tot? Les ganes 
són el combustible. Saber que el que fas 
té potencial”. El que la mou és el desig 
de canviar les coses, de conscienciar i 
protegir el medi ambient. Però aquesta 
enginyera industrial especialitzada en 
química no és “idealista”, és científi ca. 

“Hi ha gent que es pot lligar a un 
arbre centenari; té la protesta com a 
eina, però jo no sóc així. La meva eina 
és la ciència”, assegura. I és que creu 
que comunicar és essencial, i això ho 
ha de fer el personatge que està al mig, 
entre “l’activista” i l’empresari que té 
poder i les decisions del qual realment 
tenen impacte mediambiental. “Jo, a 
casa meva, puc menjar orgànic i ser 
tan hippy com vulgui, però a la feina 
sóc enginyera i parlo amb dades ob-
jectives: i això ens dóna molt poder”, 
assegura. Per això, considera que “sóc 

Text Sandra Vicente

“LA MEVA EINA PER CANVIAR LES COSES 
ÉS LA CIÈNCIA, NO PAS LA PROTESTA” 

MIREIA MARQUES
DIRECTORA TÈCNICA EN PROCESSOS DE TRACTAMENT DE RESIDUS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A INIGEN ENERGÍA.

ENGINYERA TÈCNICA INDUSTRIAL QUÍMICA. Col·legiada 19.387

Una de les qüestions que capfi quen la Mireia és la comunicació: no només com a divulgació, 
sinó com a cooperació i coordinació entre projectes afi ns. “Hi ha idees boníssimes i útils per a 
un projecte que ni sabem que existeixen. I si no ho sabem nosaltres, que som amics, com ho 
han de saber els qui s’encarreguen de donar les subvencions o aplicar les idees?”. Troba a faltar 
cooperació entre diferents branques tècniques que persegueixen el mateix: “quan presentes 
quelcom a una empresa volen un pla complet. I jo, com a enginyera, no puc arribar a tot, cal 
que treballem plegats”. Explica que dos àmbits que normalment “es confronten”, com 
l’enginyeria i l’arquitectura, creen “coses meravelloses quan treballen junts”.

LA COMUNICACIÓ, INDISPENSABLE PER A 
PROJECTES AMBICIOSOS EN UN MÓN CONTRARI

LA MOU EL DESIG 
DE CONSCIENCIAR I 
PROTEGIR 
EL MEDI AMBIENT

cursos”. Llavors van oferir-li unir-se a 
l’equip de CarbonSpace, on treballaven 
en tractaments de biomassa, a través 
dels quals desenvolupaven tècniques 
per sintetitzar carbó actiu, coc metal-
lúrgic, grafi t i actualment grafè. Aquí 
comença un procés d’enginyeria del 
qual consta com a coinventora de la pa-
tent de síntesi de grafi t: “començàvem 
des de zero, no teníem ni les eines ni els 
materials, ens havíem d’embrutar les 
mans per fer-ho nosaltres. Inventar, 
investigar... no estava en els meus plans 
però, vés per on et porta la vida quan 
deixes fl uir les oportunitats!”. 

Després va tornar a Barcelona, amb 
Inigen Energía, on treballa a la direcció 
tècnica per al desenvolupament tec-
nològic per al tractament de residus 
i efi ciència energètica. De seguida va 
començar a col·laborar amb el progra-
ma europeu Climate-KICPioneers for 
Climate-Change, dins un projecte de 
pla estratègic per disminuir el risc d’in-
cendis a la Comunitat Valenciana. La 
Mireia no para, però li agrada sentir-se 
part d’un canvi: “no podem tractar el 
planeta com si fos nostre i vull pensar 
que treballo perquè puguem fer les co-
ses una mica millor”. ●

Una de les qüestions que capfi quen la Mireia és la comunicació: no només com a divulgació, 
sinó com a cooperació i coordinació entre projectes afi ns. “Hi ha idees boníssimes i útils per a 
un projecte que ni sabem que existeixen. I si no ho sabem nosaltres, que som amics, com ho 
han de saber els qui s’encarreguen de donar les subvencions o aplicar les idees?”. Troba a faltar 
cooperació entre diferents branques tècniques que persegueixen el mateix: “quan presentes 
quelcom a una empresa volen un pla complet. I jo, com a enginyera, no puc arribar a tot, cal 
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Quan es parla de medi ambient, de 
seguida pensem en la contaminació 
i en la pol·lució. Però, tenim prou en 
compte el factor dels residus? 
Hi ha una part d’aquesta qüestió que 
ja està molt assumida, sobretot pels 
agents industrials o pel sector de 
la construcció. D’altra banda, quan 
parlem del residu domèstic, és cert 
que fa uns cinc anys que estem força 
estancats. Hi ha una part de la gent 
que recicla per convicció i que ho té 
clarament assumit, però hi ha una 
part important que no ho veu com un 
problema seu.

Què cal fer per trencar aquest 
estancament?
Cal que la gent recicli, i, si no és per 
un tema ambiental, que ho sigui  
per un tema econòmic; com passa 
amb l’aigua. Hem de tractar la qüestió 
dels residus domèstics amb una fisca-
litat adequada.

Text Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

Des de l’aprovació de la primera llei reguladora dels residus a Catalunya, l’any 1993, la gestió de 
residus a casa nostra ha millorat de manera radical. L’interès i la preocupació social pel medi 
ambient i les polítiques dutes a terme són, segons Josep M. Tost, director de l’Agència de Residus de 
Catalunya, la principal causa d’aquesta millora i també que s’avanci de manera positiva en aquest 
tema. La clau, afirma, està en l’economia circular.

“L’ideal és no parlar de 
residus sinó de recursos 
en circulació constant”

Nascut el 1971, 
diplomat en 
Ciències Empresari-
als i màster ESADE 
en Direcció Pública. 
És alcalde de 
Riudecanyes des 
del 1995. Ha 
ocupat diferents 
càrrecs polítics al 
Consell Comarcal 
del Baix Camp i a la 
Diputació de 
Tarragona. Dirigeix 
l’Agència de 
Residus de 
Catalunya des del 
2011, i ocupa la 
presidència de 
l’Associació de les 
Ciutats i les Regions 
per al Reciclatge i la 
Gestió Sostenible 
dels Recursos 
(l’ACR+).

   PERFIL 

JOSEP MARIA TOST
DIRECTOR DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Quines mesures concretes es planteja 
l’Agència en aquest sentit?
Hi ha dos escenaris molt concrets. Per 
un costat, com deia, caldrà articular 
una política fiscal en el sentit d’enca-
rir els residus que van a incineració, 
cosa que té un efecte directe a nivell 
municipal i que ja avui està incenti-
vant iniciatives com és la recollida se-
lectiva porta a porta. L’altre escenari 
és el legal. Com a govern, ens plante-
gem una propera nova Llei de residus 
que ens permeti maximitzar l’eficièn-
cia en la recollida de residus.

Diu que el sector industrial ha fet els 
deures…
És que per a la indústria és més fàcil. 
La indústria sap que, com més residus 
genera, més paga, o sigui, que afecta 
directament el compte de resultats. 
Així, mentre que el reciclatge a es-
cala ciutadana està sobre el 40%, en 
l’àmbit industrial estem gairebé 
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“La indústria sap 
que, com més 
residus genera, 
més paga. La 
conseqüència: 
el reciclatge 
domèstic està 
sobre el 40% 
i l’industrial 
gairebé al 80%”
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al 80%. Però nosaltres no ens que-
dem només en la qüestió del reciclat-
ge, sinó que estem molt avançats en 
projectes de minimització i de coope-
ració. Al 1993 vam ser pioners amb la 
creació de la Borsa de Subproductes. 
Es tracta d’una borsa de residus que 
poden tornar a entrar a la cadena de 
valor, i això ens estalvia unes 300.000 
tones de residus a l’any.

Quins serien els punts clau en el 
cicle dels materials i la generació i 
gestió dels residus?
La prevenció. No hem de mirar la 
canonada quan ja la tenim plena de 
brossa, sinó abans. Tenim molts ele-
ments tecnològics que ens ho facili-
ten, per exemple, mitjançant l’eco-
disseny. Cal estudiar cada element 
segons l’impacte que té al llarg de la 

“Avui existeixen 
uns 50.000 
fabricants de 
plàstics no 
reciclables, 
i això no pot ser”

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

Ara que les obres tornen 
a ressorgir, no seria  
el moment d’aplicar  
una evolució en la 
concepció de la separació 
efectiva de residus a l’obra, 
com ara el desdoblament 
de contenidors per a la 
recollida selectiva, i 
específica, dels residus 
perillosos?

Això a Catalunya ja és vigent. És 
un dels grans llegats del conseller 
Vilalta, la imposició de les 
fraccions i la gestora de runes. 
Avui tenim 50 abocadors 
destinats a la construcció i abans 
ja es fa triatge a peu d’obra. Això,  
en les obres, ja es fa. Ara cal incidir en 
l’obra petita. El 2020 hem de reciclar 
el 70%, quan avui estem a prop 
del 40%. Estem treballant fort 
amb els gestors d’àrids. Avui dia a 
Catalunya es generen 2 milions de 
tones d’àrids reciclats. Tenim un 
acord perquè el sector utilitzi un 
mínim del 5% d’àrids reciclats que 
es generen.
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EL FOCUS
Cal canviar les coses, i molt, per 
aconseguir un món menys 
contaminat. Ho diu el director de 
l’Agència de Residus de 
Catalunya, Josep M. Tost. Ha de 
canviar la forma de produir, la de 
consumir, les lleis... Donar la 
volta a un mitjó, el dels residus, 
que ja està ple fi ns dalt. I ens 
brinda un rosari de conceptes 
que, diu, són la clau per 
aconseguir-ho: economia 
circular, borsa de subproductes, 
ecodisseny, lloguer per ús, BIM... 
Endavant, doncs, resem aquesta 
oració!

vida, des de la fabricació fi ns al fi nal 
de la seva vida útil i la seva possible 
reintegració al sistema econòmic. 
L’ideal és no parlar de residus sinó de 
recursos en circulació constant.

Això topa directament amb la qüestió 
de l’obsolescència programada…
Sí, és veritat. Això ho hem de canviar, 
si convé legalment a nivell global. El 
que és clar és que amb el sistema ac-
tual no podem funcionar.

En l’àmbit dels embalatges, cal una 
legislació més severa per tal de reduir 
la utilització de plàstics d’un sol ús?
Certament, tenim un problema en 
això. Però cal pensar com va comen-
çar la indústria de l’embalatge fa 40 
anys, en un moment en què no es ga-
rantien prou les condicions sanitàries 
del menjar. Quan va aparèixer aques-
ta preocupació, aquesta indústria es 
va desenvolupar molt ràpidament i 
van aparèixer les primeres legislaci-
ons europees sobre envasament. I, 
avui, tot són envasos. 

Sobreenvasament...
Sí, i cal fer una refl exió. Actualment, 
existeixen uns 50.000 fabricants de 
plàstics no reciclables, i això no pot 
ser. Però també cal canviar els hàbits 
dels consumidors. No podem anar a 
comprar quatre pomes dins d’un en-
vàs de polietilè… Per sort, la societat 
del consum d’aquí 10 o 15 anys no 
tindrà res a veure amb la d’ara. Estic 
convençut que s’anirà imposant l’eco-
nomia de l’intercanvi i la compra de 
proximitat, però és que, a més a més, 
pensant per exemple en la indústria 
automobilística o la dels electrodo-
mèstics, on d’aquí a poc temps serà 
molt important garantir-se els mate-
rials, segur que anirem veient com es 
troben fórmules de lloguer per ús, no 
per possessió.

Com funcionarà això?
D’aquí poc les empreses necessitaran 
garantir els materials, de manera 
que a una marca li sortirà a compte 
llogar-te un frigorífi c per X anys, 
i, durant aquest temps, canviar-te 
l’electrodomèstic quan convingui 
i endur-se el vell. Amb el vell, es 
garantiran els materials…

En els processos de gestió dels 
residus intervenen diferents 
actors (productors, transportistes, 
laboratoris…). Quins són els 
punts crítics que afecten cadascun 
d’aquests actors?
El productor ha de canviar, però no 
només ell. La indústria sap que s’ha 
d’adaptar a les seves formes de pro-
ducció. La clau és l’economia circular 
i el lloguer per ús. També els legisla-
dors s’han d’adaptar, per exemple, pro-
hibint l’obsolescència programada. I els 
ciutadans també s’han d’adaptar. Cal 
anar cap a un ideal de residu 0. I, en tot 
això, he de dir que Catalunya parteix 
amb un cert avantatge. Tenim una 
indústria molt preparada, que ha fet 
els deures, però és que a més a més 
aquí vam fer la revolució sense tenir 
ni colònies ni matèries primeres. Va 
ser gairebé un miracle. Per això, pen-
so que ens sabrem adaptar a aquests 
nous models de producció i de con-
sum amb efi càcia.

Ha comentat l’existència d’eines que 
faciliten aquesta major efi ciència en 
la gestió dels residus. En el sector 
de la construcció tenim el BIM (buil-

ding information modeling). Pot ser 
aquesta també una eina de futur per 
contaminar menys?
Aquesta és encara una eina molt nova 
a casa nostra, però és molt important. 
Al fi nal, la màxima optimització dels 
recursos, que és el que busca el BIM, 
et permet minimitzar el malbarata-
ment dels recursos i, per tant, mini-
mitzar els residus.

Quin creu que ha de ser el paper 
dels enginyers en aquest objectiu 
d’aconseguir la màxima minimització 
dels residus?
El primer que cal pensar és que els 
nous models productius són i seran 
una oportunitat econòmica, entre 
d’altres, per als enginyers. Cal molta 
innovació en l’àmbit de l’economia 
circular des del punt de vista de la 
necessitat d’empreses per a nous pro-
cessos tecnològics. Necessitem em-
preses catalanes que reciclin mòbils, 
robots, catalitzadors… A més, pel que 
fa a la gestió dels residus, és evident 
que el paper dels tècnics és rellevant, 
i cal tenir en compte que si l’any 1993 
a Catalunya hi havia 24 gestors, avui 
hi ha més de 1.000 empreses.

En la cadena productiva dels envasos 
i embalatges, realment es compleix 
que “Qui contamina, paga”?
En realitat, això no només ja és 
així, sinó que és aplicable a tota la 
indústria. Envasos, piles, bombe-
tes, electrodomèstics... Tots tenen 
una part del preu per garantir-ne el 
reciclatge.  l

3,6 
millons

 de tones de residus.

Generades per les 

14.260 
empreses 

amb Dari*
* Declaracions anuals de residus industrials

2015 
L’activitat industrial 
a Catalunya genera
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E
l grafè és tan summament 
resistent que una hama-
ca d’un metre quadrat de 
superfície fabricada amb 
aquest material podria su-

portar el pes d’un gat, uns quatre 
kilograms, sense trencar-se. El més 
sorprenent és que l’hamaca pesaria 
menys d’un mil·ligram, és a dir, el ma-
teix que un dels pèls del bigoti del gat. 
Aquest és l’argument que va donar 
la Reial Acadèmia Sueca de Ciències 
quan va atorgar, l’any 2010, el Premi 
Nobel de Física a Andre Geim i Kons-
tantin Novoselov pels seus treballs 
amb el grafè.

En realitat, el grafè ja s’havia des-
cobert feia dècades, però els científics 
de la Universitat de Manchester van 
ser els primers que van aconseguir 
aïllar-lo i descriure’n les propietats 
amb exactitud. Una de les línies d’in-
vestigació del seu laboratori era tro-
bar materials prims, de gran utilitat 

que van aconseguir mostres cada 
vegada més primes i transparents. 
Algunes d’aquestes eren capes d’un 
únic àtom de gruix, amb unes propi-
etats completament diferents de les 
del grafit.

Geim i Novoselov van obrir la por-
ta a una nova generació de materials, 
coneguts com bidimensionals, que 
estan revolucionant el món de la fí-
sica i l’enginyeria. Tradicionalment, 
els materials tenen unes propie-
tats determinades: la ceràmica, per 
exemple, és aïllant, però no condueix 
l’electricitat. En el cas del borofè, el 
germanè, el disulfur de molibdè, 

per a la miniaturització dels disposi-
tius electrònics. 

Fins aleshores, s’havien obtin-
gut làmines d’uns quants centenars 
d’àtoms de gruix, però si les intenta-
ven fer més primes, apareixien imper-
feccions. Amb el grafè es van trobar 
una resposta totalment inesperada. 
Els científics van obtenir aquest ma-
terial del grafit —una de les formes en 
què es presenta el carboni—, que és el 
mineral que es fa servir per fabricar la 
mina dels llapis. El procés per separar 
trossos del grafit consistia a aplicar 
una cinta adhesiva i després desen-
ganxar-la. Així diverses vegades, fins 

El grafè forma part d’una nova 
generació de materials, coneguts com a 
bidimensionals, que estan revolucionant 
el món de la física i l’enginyeria

Text Cristina Sáez

Resistència, lleugeresa, flexibilitat, transparència, conductivitat tèrmica i elèctrica són les 
propietats principals dels materials grafènics. El seu àmbit d’aplicació és tan ampli —des de 
l’electrònica fins a l’automoció, l’alimentació o la biomedicina—, que els experts parlen del 

grafè com el material del futur, un futur en què Europa, amb les seves empreses i centres 
d’investigació, tindrà una posició líder. 

El grafè, 
la nova revolució 

industrial
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El material del futur i la seva infinitat d’aplicacions
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El grafè només té un àtom  
d’espessor , però és més 

resistent que l’acer i molt més 
lleuger. És transparent, fl exible, 
impermeable a un gran nombre 

de substàncies i un conductor 
excel·lent de l’electricitat.
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el fosforè, l’estanè, el silicè, etc., el 
comportament del material pot vari-
ar extraordinàriament en funció de la 
quantitat emprada. 

“És una revolució que està domina-
da per l’escala nano”, assegura Javier 
Peña, director científi c d’Elisava, es-
cola que treballa en una línia d’inves-
tigació sobre les noves escales de la 
matèria per estudiar el canvi de para-
digma que suposa l’aparició d’aquests 
materials en el mercat.

XIPS ULTRARÀPIDS 
I PANTALLES ENROTLLABLES
Malgrat que només té un àtom de 
gruix, el grafè és més resistent que 
l’acer i molt més lleuger. A la vegada, 
és transparent, fl exible, impermeable 
a un gran nombre de substàncies i un 
conductor excel·lent de l’electricitat. 
Per això està destinat a introduir-se 
en gairebé tots els àmbits de la nos-
tra vida, des de la indústria de les te-
lecomunicacions fi ns a l’alimentària 
o la mèdica. Fins i tot la raqueta del 
tenista Novak Djokovich porta grafè! 
De fet, són tantes les aplicacions que, 
més que parlar de grafè, hauríem de 
parlar de materials grafènics, com as-
senyala Peña.

L’electrònica és, probablement, el 
camp en què les investigacions amb 
aquest material estan donant més 
resultats. Així, ja s’està treballant en 
la creació de cables de fi bra òptica 
que aprofi ten la capacitat del gra-
fè per captar la llum. La informació 
circularia a més velocitat, i, per tant, 
augmentaria la capacitat i la rapidesa 
d’Internet. La majoria de dispositius 
electrònics que fem servir avui dia es-
tan fabricats amb microxips. El grafè 
permetrà el desenvolupament d’ordi-
nadors molt més ràpids i amb un con-
sum elèctric menor que els actuals de 
silici. 

El Graphene Flagship és un gran 
projecte europeu que compta amb 
un pressupost de mil milions d’euros 
en deu anys per investigar materials 
bidimensionals com el grafè amb 
l’objectiu de portar-los del laboratori 
a la societat. En aquest sentit, i en col-
laboració amb l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO), es va organitzar 
el Pavelló del Grafè en la darrera edi-
ció del Mobile World Congress (amb 
el suport de la GSMA, l’associació 
d’operadors mòbils a nivell interna-
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cional). Al Pavelló del Grafè els vi-
sitants del Mobile World Congress 
van poder descobrir les darreres 
innovacions basades en grafè. Per 
exemple, es va presentar Zap & Go, 
un carregador de bateria desenvo-
lupat per científi cs de la Universi-
tat d’Oxford que pot carregar fi ns a 
tres dispositius a la vegada —mòbil, 
tauleta, lector de llibres electrònics, 
rellotge intel·ligent, etc.— en només 
cinc minuts. El secret 
està en l’alta efi cièn-
cia energètica del gra-
fè. També ens trobem 
molt a prop de veure 
bateries de telèfon 
mòbil molt més dura-
dores que les actuals 
de liti. Empreses com 
Samsung ja tenen 
prototips d’aquests 
aparells.

La fl exibilitat del 
grafè és una de les 
propietats que està aprofi tant la in-
dústria de l’electrònica per posar 
fi  a la rigidesa de les pantalles dels 
nostres dispositius. El Mobile World 
Congress també va ser l’escenari de 
la presentació de Flex Enable, una 
pantalla fl exible capaç de ser mode-
lada i recuperar de nou la forma ori-
ginal, com ho faria un plàstic. Això 
vol dir que podríem portar el mòbil, 
per què no, en una part del cos, com 
al canell.

D’altra banda, ja existeixen sen-
sors de llum basats en grafè amb 
molta sensibilitat que detecten les 
longituds d’ona no visible, cosa que 
augmenta extraordinàriament la 
sensibilitat del dispositiu. El 2012, 
per exemple, Frank Koppens —pro-
fessor ICREA responsable de l’àrea 
de treball d’optoelectrònica dins 
de la Graphene Flagship— i Gera-
simos Konstantatos, investigadors 
de l’Institut de Ciències Fotòniques 
(ICFO), van desenvolupar un dispo-
sitiu electrònic i ultrasensible que 
permetrà tenir càmeres dotades 
de visió nocturna que faran fotos i 
vídeos de gran qualitat encara que 
no hi hagi llum. Aquesta mateixa 
tecnologia també es pot aplicar a 
espectròmetres que ens permetran 
analitzar la qualitat dels aliments 
que mengem, sistemes de seguretat, 
formació d’imatges mèdiques, etc. 

S’introduirà a 
tots els àmbits 
de la nostra 
vida: des de 
la indústria a 
l’alimentació o 
la medicina

EUROPA APOSTA PER LA 
INTEGRACIÓ DEL GRAFÈ 
EN PRODUCTES COMERCIALS

El grafè i els materials semblants tenen propietats 
tecnològicament fascinants. Proporcionalment, 
el grafè és més dur que el diamant però alhora 
és lleuger i fl exible, i és bon conductor elèctric 
tot i ser transparent, una combinació de 
propietats excepcional que obre la porta a una 
varietat d’aplicacions fotòniques, electròniques, 
mecàniques, biomèdiques i industrials en general. 

A través del projecte Graphene Flagship, 
Europa està apostant de manera decidida pel 
desenvolupament de recerca aplicada orientada 
a la integració del grafè en productes comercials 
durant la propera dècada. Es tracta d’una iniciativa 
important tant pel que fa a recursos (un bilió 
d’euros) com a entitats acadèmiques i indústries 
involucrades (150 equips a 23 països). Els primers 
prototips comercials estan ja disponibles i 
s’exposaran en un pavelló específi c a l’edició 
següent del World Mobile Congress a Barcelona.

Directora de l’Ofi cina de 
Transferència de Coneixement 
i Tecnologia de l’Institut de 
Ciències Fotòniques (ICFO)

Silvia Carrasco 

EN SEGONS

La rellevància d’aquesta tecnologia 
és tal que la prestigiosa publicació 
The Economist va dedicar un article 
a aquesta tecnologia basada en grafè 
i punts quàntics.

COTXES LLEUGERS I EFICIENTS
La indústria de l’automòbil serà una 
altra de les benefi ciades pels avenços 
amb el grafè. Aquest material pot ser 
molt útil per millorar l’autonomia i aba-
ratir el cost de les bateries dels cotxes. 
L’empresa espanyola Grabat, del grup 
Graphenano, treballa en una bateria 
de polímer de grafè que, amb només 
cinc minuts de càrrega, proporciona 
una autonomia d’uns 800 km, aproxi-
madament. Un altre grup espanyol, 

Antolin —primer fabricant mundial 
del revestiment del sostre dels cot-
xes— col·labora amb centres com la 
Universitat de Barcelona i la Univer-
sitat d’Alacant per trobar la manera 
d’alleugerir el pes d’algunes peces 
substituint el coure per aquest mate-
rial. El parabrisa dels vehicles, a més, 
es podria recobrir amb una capa de 
grafè per realçar la lluminositat i fer 
que, a la nit, el conductor veiés la car-
retera com si fos de dia.

La gran fl exibilitat, lleugeresa i re-
sistència dels materials grafènics els 
fa també idonis per al disseny cons-
tructiu, ja sigui com a revestiment 
exterior o interior o bé per reforçar 
l’estructura dels edifi cis. Investi-
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LA LLUITA PER CONTROLAR EL MERCAT

Les aplicacions del grafè són 
inimaginables. Per això, experts com 
Javier Peña, director científi c d’Elisava, 
creuen que protagonitzaran una nova 
Revolució Industrial. Des d’un punt de 
vista més poètic, el director científi c 
d’Elisava parla del grafè com un material 
revolucionari perquè el carboni és 
l’element de la vida. “Que un element 
tan abundant al món com és el carboni 
pugui donar lloc als materials grafènics, 
em sembla una mica com tancar el cicle 
del món en què vivim.”

Fa temps que es diu que el grafè 
està destinat a ser el material del 
futur, però aquest futur sembla que 
no arribi mai. Un dels motius és la 
difi cultat per produir-lo a gran escala en 
un laboratori. En el món de la recerca 

bàsica, moltes vegades els coneixements 
sobre un material avancen molt 
ràpidament, “però són materials que 
tenen aplicacions molt concretes 
i, encara que sigui en sectors d’alt 
valor afegit, necessiten aplicacions de 
massa per introduir-se en la indústria”, 
afi rma Peña. Per la seva banda, José A. 
Garrido, professor d’investigació ICREA 
de l’Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2), creu que es 
tracta d’una tecnologia relativament 
nova, i “per passar del laboratori a la 
indústria es necessita una gran inversió”.

La transferència tecnològica és, 
precisament, la missió de MaterFAD, el 
centre de materials de Barcelona, que 
fa de pont entre universitats, centres 
tecnològics, empreses, dissenyadors, 

industrials, enginyers i arquitectes. 
“El que fem és portar les darreres 
innovacions que hi ha al món perquè 
qualsevol professional pugui entendre 
el material i el seu comportament no 
només amb una fi txa tècnica amb 
imatges i uns números, com es feia 
fi ns fa poc, sinó d’una manera més 
sensorial, tocant-lo”, explica Peña, 
que també és el director científi c 
d’aquest centre. Així, una empresa que 
fabrica roba esportiva, per exemple, 
pot portar els seus treballadors un 
parell de dies a MaterFAD perquè 
descobreixin nous materials de cara a 
dissenyar la col·lecció de l’any següent. 
“La inspiració és fonamental per a la 
creativitat, i la creativitat és fonamental 
per generar nous productes d’èxit en el 

gadors de la Universitat de Man-
chester han creat un material basat 
en el grafè que és capaç d’absorbir 
l’energia emesa pel sol i transfor-
mar-la en energia utilitzable dins dels 
immobles.

La construcció i l’hàbitat va ser, 
precisament, el tema de la primera 
jornada Graphene Day celebrada per 
l’escola de disseny i enginyeria Eli-
sava. Són sessions de creativitat que 
connecten el món de la ciència amb 
l’empresa i l’usuari fi nal. Una altra 
de les edicions estarà dedicada a l’ali-
mentació i l’embalatge, atès que el 
grafè es pot fer servir per conservar 
el menjar i els líquids. En la fabrica-
ció de sabates, marroquineria o roba, 
el grafè proporciona resistència i du-
rabilitat a les pells, sense haver de fer 
servir additius contaminants.

EL FUTUR DE LA MEDICINA
Les possibilitats d’un material com el 
grafè en l’àmbit de la medicina sem-
blen tretes d’una pel·lícula de ciència 
fi cció. Des d’embenats i apòsits fi ns a 
pròtesis, implants musculars i d’os, 
tractaments per eliminar les cèl·lules 
cancerígenes o càpsules artifi cials 
que viatjaran per l’interior del nostre 
cos per combatre tota mena de malal-

Investigadors de l’ICFO han creat un 
braçalet ultrafí transparent i adaptable al 
canell que mesura senyals biomètrics (el 
batec del cor o l’oxigenació de la sang).

Realització de proves amb les cel·les de 
bateries de l’empresa Grabat. Dotaran 
el cotxe d’una autonomia de 800 km. 

IC
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ties. El grafè ja es pot integrar en una 
polsera, un collaret o directament so-
bre la roba per monitorar paràmetres 
de salut; són els anomenats weara-
bles. L’equip de Koppens a l’ICFO ja 
ha desenvolupat un braçalet ultrafí, 
transparent i adaptable al nostre ca-
nell que permet mesurar senyals bio-
mètrics com per exemple el batec del 
cor o l’oxigenació de la sang. Un equip 
de científi cs internacionals, liderats 
per la Universitat de Seül, a Corea del 
Sud, han fet proves amb un pegat de 
grafè —entre d’altres materials— en-
ganxat al canell que monitora els ni-

El grafè permetrà 
millorar molt 
l’autonomia dels 
cotxes elèctrics i 
abaratir el cost de 
les bateries

vells de glucosa en sang en temps real 
i administra fàrmacs de manera con-
trolada a través de la pell. D’aquesta 
manera, els diabètics evitarien haver 
de punxar-se.

Les cèl·lules nervioses funcionen, 
bàsicament, per impulsos elèctrics. 
El grafè és un candidat idoni per 
crear implants que substitueixin els 
circuits nerviosos malmesos. Actu-
alment, ja es fan servir dispositius 
en patologies com la depressió, però 
els elèctrodes que envien senyals al 
cervell estan fets d’or i platí i s’han 
de retirar al cap d’un any; el grafè, en 
canvi, és un material més biocom-

mercat”. Un mercat que, avui dia, està 
dominat per grans empreses asiàtiques 
que dediquen molts recursos i registren 
milers de patents per intentar convertir 
les possibilitats dels materials grafènics 
en una realitat comercial. 

EUROPA TREPITJA FORT
Europa té projectes com el Graphene 
Flagship o els centres que hi ha a 
Manchester, que funcionen com un 
clúster d’innovació en grafè. A l’Estat 
espanyol són moltes les empreses 
que s’estan posicionant en el mercat 
internacional, com per exemple el grup 
Antolin, que fabrica nanofi bres de 
carboni a escala industrial per al sector de 
components per a l’automoció. També hi 
ha Graphenano, amb seus a 

Alacant i a Ciudad Real, i Avanzare, a la 
Rioja. Graphenea, a San Sebastián, és un 
referent a nivell mundial en producció 
de grafè de qualitat electrònica. Si bé 
a Catalunya no hi ha grans fabricants, 
Barcelona n’és líder en investigació 
biomèdica i optoelectrònica a nivell 
europeu i també en la ciència de 
materials bidimensionals, amb centres 
de referència com l’ICN2, l’ICFO 
i l’Institut de Microelectrònica de 
Barcelona, entre d’altres.

canvi, és un material més biocom-

patible. L’epilèpsia també es podrà 
tractar de manera molt més efi caç, 
tal com assegura José Antonio Gar-
rido, professor d’investigació ICREA 
de l’Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2). 

“Estem fent sensors que d’alguna 
manera s’acomoden a la rugositat 

del cervell i po-
den detectar l’acti-

vitat elèctrica en una 
determinada àrea. Una de 

les aplicacions seria ajudar 
els cirurgians a delimitar el focus 

epilèptic quan estan fent un mapa 
del cervell en malalts d’epilèpsia”. 
Així, quan el pacient estigués a punt 
de tenir un atac, el sensor donaria 
una alarma amb un cert temps tant 
a ell com al seu centre mèdic perquè 
l’atengués abans de produir-se.

Garrido lidera la nova línia de tre-
ball de l’ICN2 dedicada a les tecno-
logies biomèdiques, que forma part 
del Graphene Flagship. De moment, 
els dispositius electrònics disse-
nyats per l’ICN2 estan pensats per a 
tres àmbits concrets: l’oftalmologia, 
la neurologia i la cirurgia. Quant al 
primer, l’equip d’aquest centre cata-
là està treballant en un implant de 
retina de grafè per estimular el nervi 
òptic en pacients amb degeneració 
macular o retinitis pigmentària, de 
manera que podran captar imatges 
de l’exterior. “Estem veient avenços 
sorprenents”, afi rma el científi c.  ●
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La Borsa de treball del Servei d’Ocu-
pació i Promoció Professional del 
Col·legi va registrar l’any passat disset 
ofertes de feina relacionades amb les 
auditories i la gestió energètica. En 
els sis primers mesos de 2016 ja s’ha-
vien ofert a través d’aquest servei fi ns 
a dinou llocs similars. Sembla bastant 
evident, per tant, que en el còmput 
global d’aquest exercici les ofertes de 
feina per a aquest perfi l creixeran sig-
nifi cativament respecte d’altres anys. 

RESPONSABILITATS
Les responsabilitats dels enginyers 
en gestió energètica van des d’ela-
borar estudis d’efi ciència energètica 
per identifi car oportunitats d’estalvi 
d’energia, avaluant les inversions ne-
cessàries per a l’estalvi, fi ns a efectuar 
auditories energètiques, passant per 

avaluar els costos energètics, assegu-
rar el compliment dels terminis en 
les accions correctives i avaluar-ne el 
grau d’implementació o emetre certi-
fi cats d’efi ciència energètica. 

L’increment en la demanda d’aquest 
perfi l va lligat a la importància crei-
xent que les empreses donen a l’efi ci-
ència energètica, conscients que els 
pot ajudar a reduir les despeses i a ser 
més efi cients també econòmicament. 
Però, de ben segur, també hi té a veure 

el fet que la nova normativa obli-
ga les companyies de més de 250 
treballadors o les que tinguin un 
volum de negoci superior als 50 
milions i un balanç que excedeixi 
els 43 milions a portar a terme una 
auditoria energètica.

Entre els perfi ls lligats al món 
mediambiental també hi ha el d’en-
ginyer de medi ambient i el de gestor 
d’energies renovables. Del primer 
es van publicar setze ofer-
tes a la Borsa de treball 
del Col·legi al llarg del 
2015. Aquests engi-
nyers han de tenir 
els coneixements 
necessaris per ges-
tionar projectes de 
medi ambient. La 
seva responsabilitat 
passa per establir, pro-
posar i millorar la quali-
tat d’una empresa o entitat 
seguint les normatives mediam-
bientals i d’efi ciència energètica. Les 
seves funcions són la gestió del des-
envolupament de projectes de ser-
veis, instal·lacions i/o productes per 
tal que compleixin la normativa me-

diambiental, la vigilància i el control 
ambiental de projectes —tant els fets, 

com els que estan en curs, com 
els nous— i la redacció de 

projectes de gestió de 
residus.

GESTOR 
D’ENERGIES 
RENOVABLES
Pel que fa al perfi l de 

gestor d’energies re-
novables, de moment, 

no genera tanta deman-
da. No obstant això, els ex-

perts coincideixen que és un perfi l 
que cal tenir molt en compte en el futur 
perquè s’espera un increment dels pro-
jectes d’energies renovables. Aquestes 
perspectives fan pensar que les perso-
nes amb els coneixements necessaris 

  

Conceptes com l’estalvi energètic, l’efi ciència o la cura del 
medi ambient són cada cop més presents a la nostra societat. 
També a les empreses. Són àmbits en expansió que s’han 
convertit en una oportunitat de desenvolupament 
professional per a molts enginyers.

Medi ambient i gestió energètica: 
enginyers que pensen en verd

CREIXEN LES OFERTES 
DE FEINA PER ALS 
PERFILS ENGINYERS 
RELACIONATS AMB LA 
GESTIÓ ENERGÈTICA
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per gestionar projectes d’energies re-
novables tindran moltes oportunitats 
laborals. 

Els enginyers que treballen en 
aquest àmbit tenen la responsabili-
tat de dirigir, coordinar i donar so-
lucions tècniques per a la realització 
de projectes d’energies renovables. 
Porten a terme tasques com ara la 
supervisió del desenvolupament tèc-
nic d’obres d’implantació de mesures 
d’estalvi de subministraments ener-
gètics (electricitat, agua i gas), la co-
ordinació de l’obtenció de permisos 
i llicències necessàries o la defi nició 
de les accions correctives per mini-
mitzar l’impacte de les desviacions 
ocasionades en els projectes. ●

  

Cristian Suñé, 
enginyer expert en instal·lacions d’energies renovables
Col·le giat 12.927

“Les perspectives de futur en aquest 
sector són molt positives”
“Fa uns anys vaig veure el potencial d’aquesta branca de l’enginyeria. Tot 
i que, després d’acabar els estudis d’enginyeria industrial mecànica, vaig 
estar durant anys treballant a l’ofi cina tècnica d’una empresa dissenyant 
producte, sempre m’ha interessat el medi ambient. Per això, quan, a causa 
de la crisi, va tancar la companyia on estava, vaig decidir seguir el meu 
instint i estudiar un màster en efi ciència energètica. Un cop acabat, em 
vaig establir pel meu compte i vaig començar a portar a terme projectes 
relacionats amb l’efi ciència energètica i les energies renovables. Vaig 
entendre que m’havia de reciclar, i em vaig decidir per aquest sector 
atenent a tres factors: els meus gustos i interessos, el potencial de futur 
que hi veia i el fet que podia treballar-hi pel meu compte. 

Percebo que l’efi ciència energètica és un sector que ja està generant 
feina, però, malgrat que les perspectives de futur són molt positives, el 
present de la gestió d’energies renovables no ho és tant i això és atribuïble 
a una legislació que entorpeix molt el desenvolupament del sector.”

EN PRIMERA PERSONA

CADA COP MÉS LES 
EMPRESES VALOREN 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
I BUSQUEN ENGINYERS 
PER FER-LA EFECTIVA

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

endesa.com

Tecknos_195x140_S&S_Endesa2016_Smartcity_MP_AD_CAT.indd   1 15/6/16   10:52
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Més innovació, més exportació,  
més competitivitat

Núria Betriu, 
directora general 
d’Indústria i consellera 
delegada d’ACCIÓ

Que la globalització ha 
fet canviar la mentalitat 
i les estratègies de les empreses i la 
indústria és innegable. Que innovar 
o exportar avui no és el mateix que fa 
30 anys, també. I que, davant d’aquest 
paradigma, la innovació —en tangi-
bles o intangibles— torna a ser la res-
posta i la base al repte de creixement 
que han d’afrontar les empreses cata-
lanes, és una realitat.

BARÒMETRE DE LA INNOVACIÓ 
A CATALUNYA
Des d’ACCIÓ hem elaborat la segona 
edició del Baròmetre de la Innovació 
a Catalunya, que així ho confirma. Un 
baròmetre que s’alinea a les metodo-
logies més avançades a nivell inter-
nacional com les de l’entitat NESTA 
del Regne Unit o la London School of 
Economics, entre altres organismes, 
en incorporar l’anàlisi dels elements 
intangibles de la innovació. És a dir, 
innovació per millorar la reputació 

i el valor de la marca, crear noves 
formes de comercialització i nous 
mètodes organitzatius o desen-
volupar solucions big data, per 
exemple.

Els resultats d’aquest baròmetre 
són molt il·lustratius: innovar està 

íntimament lligat amb exportar i amb 
la millora de la competitivitat de les 
empreses. En concret, l’estudi apunta 
que el 85,7% de les empreses que in-
noven preveuen incrementar la fac-
turació; el 72,2%, augmentar la pro-
ductivitat, i el 38,2%, crear nous llocs 
de treball. Es demostra amb dades, 
doncs, que la innovació és una de les 
principals palanques de creixement 
de les empreses. 

I és que, a més, al mateix temps, el 
Baròmetre de la Innovació a Catalu-
nya revela que innovar també és el 
principal motor de la internacionalit-
zació ja que conclou que el 89,9% de 
les empreses innovadores industrials 
són exportadores. Es dibuixa amb 
més força que mai el binomi innova-
ció-internacionalització com a expli-
cació de la competitivitat empresari-
al. En el fons, és un cicle que es tanca 
i que es retroalimenta. Innovar és 
crear productes i serveis diferencials 

que et permeten sortir a l’estranger. 
T’incorpores a les cadenes de valor 
global, on pots conèixer empreses o 
agents que es poden acabar conver-
tint en nous socis tecnològics que, al 
seu torn, contribuiran a l’impuls dels 
processos d’innovació de l’organitza-
ció. Més innovació és més exportació, 
més competitivitat... i més innovació.

De cara al futur, el baròmetre di-
buixa una tendència positiva. Una 
de cada quatre empreses declara es-
tar portant a terme activitats d’R+D, 

mentre que el 56% assegura que 
aquest 2016 hauran destinat més re-
cursos a la innovació en comparació 
amb l’any passat. El repte del teixit 
industrial català serà combinar la in-
novació en intangibles i l’aposta deci-
dida per la digitalització en el marc de 
la nova revolució industrial que modi-
ficarà, un altre cop, la mentalitat i les 
estratègies de les empreses catalanes. 

Podeu consultar el Baròmetre de 
la Innovació a Catalunya 2016 al web 
www.accio.gencat.cat/barometre-
innovacio    l

Impactes esperats (2016) de les innovacions en curs (2015)
(percentatge sobre el total d’empreses innovadores) 

• Increment de la facturació 85,7%

• Augment de la productivitat 71,2%

• Rebaixa del cost mitjà 47,2%

• Augment del nombre de treballadors 38,2%

• Ingressos per llicències i royalties 9,4%

Empreses que han innovat en alguna de les següents àrees (2015)
(percentatge sobre el total d’empreses innovadores)

• Mètodes d’organització 72,1%

• Productes i serveis 71,0%

• Models de gestió de procés 62,3%

• Màrqueting i comercialització 53,7%

• Reputació i valor de marca 45,2%

• Valor de negoci 34,8%

INNOVAR ÉS LA 
RESPOSTA I LA 
BASE AL REPTE DE 
CREIXEMENT QUE 
HAN D’AFRONTAR LES 
EMPRESES CATALANES
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PREGUNTES FREQÜENTS

La resposta és no. Si bé pel pre-
àmbul de la mateixa instruc-
ció pot semblar que qualsevol 
tipus d’instal·lació de la 
qual s’hagi perdut la do-
cumentació es pot aco-
llir a aquest procediment, 
quan se n’analitzen els cinc 
primers punts, es com-
prova que el procediment 
que la instrucció recull per 
portar a terme la inscripció 
de la instal·lació existent al 
RITSIC només es pot fer quan 
la instal·lació esmentada estava 
en ús abans de l’entrada en vigor 
del reglament vigent a cada àm-
bit de la seguretat industrial.

A tall d’exemple i en harmonia 
amb la qüestió plantejada, el pri-

Una instal·lació receptora d’energia elèctrica en BT que no disposi de 
documentació, que estigui en ús i que s’hagi executat després de 
l’entrada en vigor del REBT del 2002, es pot acollir al procediment 
simplificat d’inscripció al RITSIC d’acord amb la Instrucció 1/2015?

mer punt de la instrucció indi-
ca el següent:

“Per a la realització de la 
inspecció d’instal·lacions 
receptores d’energia elèc-
trica de baixa tensió en ús 

abans de l’entrada en vi-
gor del RD 842/2002 que 
no fi guren inscrites al RIT-

SIC (...)”

Aquesta conseqüència és evi-
dent ja que, en cas contrari, 

s’estaria contravenint explí-
citament el mateix REBT que 
estableix els criteris de docu-
mentació i la posada en servei 

que cal aplicar per a les instal-
lacions executades sota la seva 

empara (ITC-BT-04).

Per tant, si a una instal·lació en ús 
executada amb posterioritat al REBT 
2002 li cal passar una revisió peri-
òdica i, en aquesta, l’organisme de 
control detecta que no està inscrita al 
RITSIC, caldrà generar la documen-
tació pertinent d’acord amb la ITC-
BT-04 i efectuar la inscripció cor-
responent en el RITSIC com a nova 
instal·lació.  l

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

Formació de qualitat a l’abast del col·legiat
Un dels serveis imprescindibles que 
dóna ENGINYERS BCN és l’organit-
zació de cursos formatius. Oferir una  
formació de qualitat, i que cobreixi 
les necessitats formatives dels col-
legiats, és també un dels principals 
objectius del Col·legi. 

Per aquest motiu, l’Àrea de For-
mació, encarregada d’organitzar i 
promocionar l’agenda anual formati-
va, ha renovat, i millorat, certs as-
pectes en l’organització dels cursos. 
La fi nalitat és que el col·legiat trobi 
fàcilment els que són del seu interès, 
per temàtica o objectius, i en pugui 
fer una tria acurada. 

UNA NOVA ESTRUCTURA
A partir del mes de gener, i coincidint 
amb l’estrena d’any, estrenarem 
també la nova estructura de l’Àrea 
de Formació. Així doncs, els cursos 
estaran classifi cats en sis grans blocs 
temàtics:

1. Activitats i seguretat 
2. Gestió de l’energia
3. Gestió productiva i empresarial:
4. Instal·lacions i construcció
5. Programari i tecnologies
6. Altres temàtiques tècniques

AMB LA PARTICIPACIÓ 
DELS COL·LEGIATS 
La millora en aquesta Àrea ha estat 
possible també, i un cop més, gràcies 
a la participació dels col·legiats que, 
en un tant per cent molt elevat, han 
contestat l’enquesta penjada al web 
en la qual se’ls demanava opinar 
sobre el servei que ofereix l’Àrea de 
Formació del Col·legi. D’aquesta 
manera s’ha pogut conèixer com 
valoren els col·legiats els cursos que 
es programen i quins són els temes 
que més els interessen, i actuar en 
conseqüència.

En aquest número de THEKNOS 
trobareu encartat el nou fulletó de 

l’Àrea de Formació, que recull aques-
tes novetats i la programació forma-
tiva del primer trimestre del 2017.

Un dels principals objectius del Col·legi 
és poder oferir un potent programa de 
formació contínua presencial i en línia, 
que doni resposta a les necessitats de 
reciclatge constant dels professionals 
de l’enginyeria de grau de les diferents 
especialitats, l’enginyeria tècnica industrial 
i l’enginyeria tècnica en disseny industrial. 
Vivim en una societat que reclama 
professionals cada cop més qualificats i 
per això el Col·legi dedica molts recursos  
a aquesta causa.

Per això s’ofereix un ampli ventall 
de cursos englobats dins de diverses 
categories: Activitats i seguretat, 
energia, gestió productiva i empresarial, 
instal·lacions i construcció, software i 
tecnologies i altres temàtiques tècniques.  

Cursos 2017
Gener - Febrer - Març

AGENDA  
DE FORMACIÓ CONTÍNUA

FORMACIÓ CONTÍNUA

Adreces dels llocs de realització: 

Col·legi de Mediadors 
d’Assegurances de Barcelona
Passeig Sant Joan, 33  ·  08010 Barcelona
Tecnoespai
Bailèn, 68  ·  08009 Barcelona

Seu col·legial
Consell de Cent, 365  ·  08009 Barcelona

Per inscripcions i consultes: 
inscripcions@ebcn.cat  
Tel. 93 496 14 20

Segueix-nos

www.enginyers.cat

Consell de Cent, 365  ·  08009 Barcelona
T 93 496 14 20  ·  ebcn@ebcn.cat

NO ET QUEDIS ENRERE!
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El passat 5 d’octubre es va celebrar 
a ENGINYERS BCN la Conferència 
IOT a la Smart Factory Logistics, pre-
sentada per Antonio García, director 
general de Bossard Spain, i que va 
comptar amb la presència de Begoña 
Suárez, que va compartir l’experièn-
cia de l’empresa Sedecal, SA, amb el 
sistema Smart Factory Logistics que 
han implantat en la planta de produc-
ció de Madrid.

SMART FACTORY LOGISTIC 
Smart Factory Logistic és un servei 
integral per a l’automatització de la 
gestió de les peces B- i C-. Es tracta 
d’una metodologia provada i verifi -
cada que ajuda a detectar el poten-
cial disponible i millora la producti-
vitat i l’efi ciència en la gestió global 
d’aquestes peces. El sistema Smart 
Factory Logistics monitora cons-
tantment els nivells d’estoc. Amb el 
programari ARIMS es pot preveure 
la demanda, cosa que facilita la ges-
tió de comandes.   

 

EL SERVEI OFEREIX DIVERSES 
SOLUCIONS: 
•  SmartBin Classic: sistema complet 

de prestatgeries i cubetes totalment 
automàtic de característiques úni-
ques, amb monitoratge a través de 
sensors, idoni per a àrees de super-
mercats i línies de producció. 

•  SmartBin Flex: consta d’un sensor 
de pes, el qual està connectat de ma-
nera fi xa a una cubeta. Cada caixa és 
una unitat independent, que es pot 
integrar de manera fl exible en el dis-
seny del lloc de treball de muntatge 
existent. 

•  SmartLabel: etiqueta intel·ligent 
amb tecnologia e-Paper que es pot 
col·locar en qualsevol cubeta o caixa 
tradicional. Tota la informació relle-
vant sobre el producte, així com l’estat 
de la comanda i la data de lliurament 
es mostren de manera transparent en 
temps real. L’usuari pot generar les 
comandes amb tota facilitat, prement 
un botó directament des del lloc de 
treball de muntatge. 

BENEFICIS IMMEDIATS DE 
SMART FACTORY LOGISTIC
Major agilitat: amb tecnologia avan-
çada de sensors integrats, els sistemes 
Smart Factory Logistics reconeixen 
automàticament les fl uctuacions en la 
demanda durant la fabricació. Això per-
met que la cadena de subministrament 
respongui amb una major agilitat. 

Més informació: www.bossard.com

•  Previsibilitat millorada: el progra-
mari de l’aplicació d’ARIMS analitza 
el BIG DATA per detectar patrons 
interessants, la qual cosa augmenta 
la previsibilitat i l’efi ciència de la ca-
dena de subministrament. 

•  Un procés més ajustat: 
•  Màxim estalvi en costos de ges-

tió de comandes.
•  Reducció notable en despeses de 

manipulació de materials.
•  Menor cost possible de mante-

niment de l’inventari.
•  Màxima disponibilitat. 

•  Màxima fl exibilitat:  els sistemes 
de Smart Factory Logistics estan 
dissenyats per adaptar-se als dife-
rents entorns de fabricació i equips 
de producció. Això garanteix una 
fl exibilitat màxima en les operaci-
ons. 

•  Proven productivity: basant-se 
en la metodologia de mapes de fl ux 
de valor, els assessors de Smart Fac-
tory Logistic proporcionen coneixe-
ments per a una millora contínua i 
sostenible de la productivitat. ●

Processos intel·ligents 
per a una major productivitat 
Text Bossard Smart Factory Logistics 

Mode de funcionament del 
sistema Smart Factory Logistic.

Antonio García, director general de 
Bossard Spain va presentar el sistema 
Smart Factory Logistic al Col·legi.
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Cada vegada és més freqüent en 
qualsevol mitjà parlar d’automa-
tització, control remot, sistemes 
autònoms, etc., coses que fa uns 
anys només eren imaginables en 
pel·lícules com Blade Runner. Ja 
no ens estranyem d’escoltar i usar 
cotxes que s’aparquen de forma 
automàtica, rellotges que ens me-
suren paràmetres vitals o sistemes 
intel·ligents de calefacció.

Totes aquestes innovacions fi ns 
ara havien arribat al camp de les 
instal·lacions d’ACS, quant al sub-
ministrament d’aigua i les seves condi-
cions, però no ho havien fet en els 
punts terminals, les aixetes, més enllà 
de les aixeteries electròniques usades 
en col·lectivitats. 

AIXETERIA DOMÒTICA I IMMÒTICA
La tecnologia ha avançat enorme-
ment i l’aixeteria s’hi ha adaptat de 
manera que ja es parla d’aixeteria do-
mòtica i immòtica.

Segons l’Associació Espanyola de 
Domòtica (CEDOM), la domòtica és el 
conjunt de tecnologies aplicades al 
control i l’automatització intel·ligent 
de l’habitatge, que permet una gestió 
efi cient de l’ús de l’energia, que aporta 
seguretat i confort, a més de comuni-
cació entre l’usuari i el sistema. Aquest 
mateix concepte, però aplicat al sector 
terciari, donaria lloc a la immòtica.

Es considera que les primeres aixe-
tes immòtiques van ser desenvolupa-
des en els anys 90, si bé obeïen més 
que a una gestió efi cient, a una neces-
sitat d’incrementar la higiene en els 
banys públics d'aeroports o hospitals. 
Aquests sistemes se segueixen carac-
teritzant per l’ús d’un sensor que acti-
va una electrovàlvula.

A mesura que ha anat avançant la 
tecnologia i s’han anat formant engi-
nyers, instal·ladors i usuaris, aquests 

sistemes han avançat quant a prestaci-
ons i, sobretot, quant a agrupació de 
gestió, i s'han aconseguit xarxes de sis-
temes d’aixeteria controlats per un 
mateix “cervell”. Exemples d’aquest ti-
pus d’instal·lacions són aquelles que 
usen el sistema UC1000 de Prest, com 
la seu de Repsol a Madrid o l’associació 
de personal de Caixabank a Barcelona.

No era difícil de preveure que 
aquest tipus de sistemes evolucio-
narien per aconseguir noves presta-
cions (com la interacció amb altres 
sistemes que utilitzin electricitat i/o 
electrònica) o camps d’aplicació (els 
habitatges). 

Si a això li unim l’abaratiment 
de tecnologia, la implantació dels 
smartphones i el desenvolupament 
massiu d’aplicacions que s'hi associ-
en, el resultat és una evolució cap a 
sistemes controlats per pantalles tàc-
tils, també en l’aixeteria.

La funció d’una aixeta és aportar 
aigua i cabal en unes condicions de-
terminades. Aparentment, no seria 
gaire interessant la introducció d’alta 
tecnologia que encareix el produc-
te, i complica el manteniment, però 
en realitat, s’aconsegueix millorar el 
confort, introduir paràmetres d’efi ci-
ència, i especialment incrementar les 
funcions de l’aixeta:

Més informació: www.prestoiberica.com

— Confort: progra-
mar un bany com ens 
agradi fi ns i tot abans 
d’arribar a casa; cui-
nar receptes amb el 
volum d’aigua exacte 
desitjat; dutxar-nos 
de la nostra manera 
preferida amb un sol 
toc, etc.
— Efi ciència: optimit-
zar el consum d’aigua 

i d’energia, i conèixer-lo després de 
cada utilització; limitar la tempera-
tura aconseguida, el cabal i el temps 
de sortida d’aigua d’una aixeteria (ho-
tels, càmpings, etc.).
— Increment de funcions:
•  Seguretat: funcions limitades per 

a nens petits, detecció d’avaries i 
parada, desinfeccions antilegione-
lla, etc.

•  Interacció amb altres sistemes 
domòtics: persianes, llum, comu-
nicacions, etc.

•  Connectivitat: telèfon, internet, etc.
•  Multimèdia: Bluethooth mans lliu-

res, reproducció d’àudio i video, etc.
•  Accessibilitat: maneig per veu.
•  Anàlisi de dades: cabals, temperatu-

res, usos, intervals, desinfeccions, etc.

Alguns exemples d’aquestes aixetes 
són les sèries Smartaps de Presto 
Ibérica i Aixeteries Galindo. Com es 
veu per aquestes característiques, 
es passa d’elements terminals de 
sistemes d’ACS, a sistemes de gestió 
intel·ligent d’ACS. 

S’obre un nou negoci per a produc-
tors de sistemes, desenvolupadors 
d’aplicacions, instal·ladors i integra-
dors de domòtica, que aconseguiran 
que en els propers anys, hi hagi un 
control total de les instal·lacions. ●

Sistemes d’aixeteries intel·ligents

PUBLIREPORTATGE

L'alta tecnologia millora 
l'efi ciència de les aixetes i 
incrementa les funcions.

Sistemes 
d'aixeteria 
controlats 
per pantalles 
tàctils.
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Controlar la pluja és un somni que acompanya els humans des de fa 
mil·lennis. La tecnologia ens pot ajudar a fer-ho realitat. En aquest 
sentit, el gener de 2017 el govern dels Emirats Àrabs Units (EAU) 
donarà a conèixer els projectes d’investigació que es repartiran els 
cinc milions de dòlars amb què està dotat el Programa Científic per a 
la Millora de la Pluja. 

Sembrar núvols per collir pluges

La tecnologia ajuda a avançar 
en l’intent de controlar les precipitacions

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

Un dels projectes que pot ser seleccio-
nat en aquesta iniciativa dels Emirats 
Àrabs és el que lidera Roelof Bruintjes, 
de la Universitat per a la Investigació 
Atmosfèrica dels Estats Units. El passat 
més de maig, el diari Arabian Business 
va informar que Bruintjes ha rebut 
400.000 dòlars per a un “estudi detallat 
de modelització” per construir munta-
nyes que facilitin les precipitacions.

A banda d’aquesta proposta —en 
principi— inversemblant, la tècnica 
més utilitzada fins ara als EAU —i a 
molts altres països— per intentar mi-
llorar la pluja ha estat la sembra de 
núvols (cloud seeding) amb partícules 
de iodur de plata. Els EAU van invertir 

l’any passat 500.000 dòlars en 186 vols 
d’avionetes per fer sembra de núvols. 

El principi teòric de la sembra de 
núvols va ser plantejat pel químic i 
meteoròleg estatunidenc Vincent J. 
Schaefer l’any 1946, quan va descobrir 
que, en núvols sobrerefredats, es poden 
provocar precipitacions si es dispersen 
substàncies —gel sec, iodur de plata 
o d’altres— que serveixin de nuclis de 
condensació o nuclis de gel. 

La sembra de núvols s’ha fet servir 
des dels anys setanta en una vintena de 
països. El professor José Luis Sánchez, 
catedràtic de Física Aplicada de la Uni-
versidad de León, i un dels pocs experts 

EN NÚVOLS MOLT 
FREDS ES DISPERSEN 
SUBSTÀNCIES, COM EL 
IODUR DE PLATA, PER 
PROVOCAR 
LA CONDENSACIÓ
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El climatòleg i catedràtic de la 
Universitat de Barcelona (UB), Javier 
Martín-Vide, considera que 
Catalunya, “amb la complexa 
topografi a, no és un lloc ideal per a 
l’estimulació artifi cial de la pluja”. 
D’altra banda, Tomàs Molina, cap de 
Meteorologia de Televisió de 
Catalunya i president del Consell 
Català de la Comunicació Científi ca, 
avança que, amb els coneixements 
científi cs actuals, els resultats que es 
podrien esperar al nostre país amb la 

sembra de núvols serien “pobres i 
escassos”.

Martín-Vide apunta també un 
efecte secundari no gens 
tranquil·litzador: “Si amb un projecte 
d’aquest tipus es fa ploure en una 
zona geogràfi ca determinada 
provocarem que no plogui unes 
desenes o centenars de quilòmetres 
més enllà”. És a dir, que si féssim 
ploure a la plana de Lleida, després 
potser es queixarien de falta d’aigua a 
les comarques de Barcelona i Girona.

PODEM ACONSEGUIR AIGUA A CATALUNYA? 

na (UB), Javier Martín-Vide, recorda 
que el primer Projecte d’Intensifi ca-
ció de la Precipitació posat a prova 
a l’Estat espanyol va tenir lloc els 
anys 1979 i 1980 a la conca del Duero, 

amb base a l’aeroport de Villanubla, 
a prop de Valladolid. “L’experiment 
va fracassar per problemes metodo-
lògics, de manera que no es va poder 
avaluar el possible increment de la 
pluja”, detalla Martín-Vide. 

D’altra banda, el professor José 
Luis Sánchez recorda que entre 1984 
i 1985 es va posar en pràctica a Canà-
ries un assaig de pluja artifi cial per a 
sembra de núvols, “però es va aban-
donar el projecte per la inefi càcia en 

el tipus de núvols que es generen en 
aquelles illes”. Anys més tard es va 
estudiar la possibilitat de fer-ho a 
prop de Madrid, també amb avions, 
però es va desestimar el projecte 
perquè era inviable i mai no es va ar-
ribar a fer les proves.  ●  

L’EFECTIVITAT D’AQUEST 
MÈTODE DEPÈN DEL 
TIPUS DE NÚVOLS 
EN QUÈ S’ACTUA

Fer front a la pedra
Sistemes com la sembra de núvols 
sí que semblen “força efectius” 
contra la pedra, indica Tomàs 
Molina. “Un exemple és Catalunya, 
des que s’ha deixat de sembrar 
[iodur de plata als núvols], les 
pedregades han fet més mal a 
l’agricultura”, recorda el cap de 
Meteorologia de TV3.

El professor José Luis Sánchez 
confi rma que “s’ha demostrat 
científi cament” que, des que es va 
abandonar aquesta tècnica a les 
comarques de Lleida, el 2005, han 
augmentat signifi cativament les 
precipitacions en forma de pedra”. 
Per contra, recorda el professor 
Sánchez, a l’Aragó i a França es 
continua fent sembra de núvols 
amb generadors automàtics de 
nuclis de iodur de plata.    

I A MÉS

en aquesta matèria a l’Estat espanyol, 
puntualitza, però, que l’efectivitat de-
pèn de “molts factors operatius i del 
tipus de núvols en què s’actua”. “Encara 
que sigui una cosa òbvia, si no hi ha nú-
vols que puguin donar lloc a precipita-
ció de manera espontània, no es pot ac-
tuar estimulant la precipitació, ni amb 
avions ni amb res”, afi rma amb ironia el 
professor Sánchez.

A països com els Estats Units o Israel 
hi ha desenes d’empreses especialitza-
des en sembra de núvols des d’avione-
tes o amb sistemes automàtics instal-
lats a terra. A Austràlia, per exemple es 
fa sembra de núvols en parcs naturals 
per “estimular la precipitació en forma 
de neu i ajudar els ecosistemes a resistir 
l’escalfament global”, explica el profes-
sor Sánchez.

PROVES SENSE ÈXIT 
A L’ESTAT ESPANYOL
El climatòleg i catedràtic de Geogra-
fi a Física de la Universitat de Barcelo-

La sembra dels núvols es pot fer per 
generadors des de terra, avions o coets.
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INNOVACIÓ

Sistemes de gestió de la innovació

L’any 2015 ens ha deixat amb les re-
visions de les normes ISO més cone-
gudes, les de sistemes de gestió de la 
qualitat (ISO 9001:2015) i sistemes de 
gestió ambientals (ISO 14001:2015). 
L’ISO 9001 té més d’un milió d’empre-
ses certifi cades i l’ISO 14001 més de 
250.000 empreses certifi cades. Totes 
dues revisions van aparèixer el mes 
de setembre. De fet, va haver-hi una 
petita competició per veure quina 
norma es publicava abans, i va 
guanyar l’ISO 14001 per uns dies 
de diferència.

Per fi , totes dues tenen una es-
tructura d’alt nivell, segons l’an-
nex SL, que permet per fi  una in-
tegració més ràpida entre les dues, 
i millora la coherència del sistema 
integrat.

Però aquesta no va ser la primera 
norma que va incorporar al seu ADN 
l’annex SL. El maig del 2014, es va fer 
la segona versió de la norma UNE 
166.002, Gestió de la R+D+I, requeri-
ments del sistema de gestió de la R+D+I.

Aquesta norma del maig del 2006 
marcava els requeriments que havia de 
complir tota empresa que tingués un 

sistema de gestió d’R+D+I que es vol-
gués certifi car externament, orientant 
les empreses en el desenvolupament, 
la implantació i el manteniment d’una 
estructura sistemàtica per a les seves 
pràctiques de gestió de l’R+D+I.

La nova UNE 166.002 marca una 
estructura de sistema de gestió de la 

innovació que segueix el PDCA 
de Deming (plan-do-check-act) (ve-

geu la imatge).
És molt més compatible amb les 

noves versions de les normes ISO 

9001:2015 i ISO 14001:2015, i permet 
a les empreses integrar i certificar 
molt més fàcilment els seus sistemes 
de gestió de la innovació. 

Hi ha estructures molt similars com 
ara lideratge, política d’R+D+I, objec-
tius, competències, recursos, audito-
ries, revisió per a la direcció, i altres 
d’específi ques, com la unitat de gestió 
de l’R+D+I o les unitats d’R+D+I (per 
projectes), vigilància tecnològica i 
intel·ligència competitiva.

Els capítols de la norma que es poden 
certifi car són:
4. Context de l’organització
5. Lideratge
6. Planifi cació
7. Suport a l’R+D+I
8. Processos operatius de l’R+D+I
9. Avaluació del desempenyorament 
del sistema de gestió de l’R+D+i

10. Millora del sistema de gestió de 
l’R+D+I

Altres normes de la família 
d’R+D+i són:
• UNE 166.001:2006: requeri-
ments d’un projecte d’R+D+I
• UNE 166.006:2011: sistema 

de vigilància tecnològica i intel-
ligència competitiva.

• UNE 166.000:2006: termino-
logia i defi nicions de les activitats 

d’R+D+I.
• UNE 166.008:2012: transferència 
de tecnologia.

I en un futur proper, les UNE 
166.00X segurament formaran part 
de la nova sèrie de normes UNE-
CEN/TS 16.555, que, de moment, són 
experimentals.  ●

Hi col·laboren:

Hi participen:

Amb el suport de:

Xavier Cazorla
Secretari de la 
Comissió de Qualitat i Innovació

Les normes ISO 9001 i ISO 14001, de sistemes de gestió de qualitat i 
de sistemes de gestió ambiental, són el primer pas per millorar la 
gestió de la nostra organització, permeten comprendre, millorar i fer 
fl exible la nostra estructura i manera de produir, orientar-nos al client, 
i apropar-nos a la indústria 4.0. És la primera pedra d’un llarg camí.

Context de 
l’organització

Lideratge, 
estratègia, política

Suport

Organització

Millora

Procés d’R+D+iIdees

Avaluació

Resultats 
de l’R+D+i

Planificació
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ARTICLE TÈCNIC

La consecució d’objectius energètics i 
mediambientals a mitjà i llarg termini 
plantejats per la Unió Europea, el 20-
20-20 per a l’any 2020 i el ja establert 
40-27-27 per a l’any 2030, ha portat 
al desenvolupament d’un entorn le-
gislatiu que permeti establir una ruta 
de compliment. Aquest entorn està 
constituït essencialment per cinc 
directives d’obligada transposició a 

la legislació de cadascun dels estats 
membres:
•  Directiva 2012/27/UE (EED) so-

bre efi ciència energètica, l’objectiu 
principal de la qual és la reducció 
del nostre consum energètic, amb 
un ritme de reducció sobre el nostre 
consum actual de l’1,5% anual fi ns a 
l’any 2020. Aquesta reducció afecta 
el conjunt de tots els sectors, els edi-
fi cis, la indústria i el transport.

•  Directiva 2009/28/UE (ERD) so-
bre el foment de l’ús d’energia pro-
cedent d’origen renovable, que es-
tableix un marc comú per al foment 

Text José Manuel Domínguez Cerdeira
Responsable de Prescripció
Direcció de Gestió de Mercats
Gas Natural Distribución 

d’aquestes energies i fi xa objectius 
nacionals obligatoris en relació 
amb la quota d’energia procedent de 
fonts renovables en el consum fi nal 
brut d’energia.

•  Directiva 2010/31/UE (EPBD) 
sobre l’efi ciència energètica en edi-
fi cis, dirigida a garantir en l’edifi ca-
ció la contenció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, i l’efi cièn-
cia i el consum energètic. Estableix 
l’elaboració d’una etiqueta d’efi ci-
ència energètica de l’edifi ci que ser-
veixi com a element comparatiu que 
orienti els consumidors.

•  Directiva 2009/125/UE (ErP) so-
bre ecodisseny, per la qual s’instau-
ra un marc per a l’establiment de 
requisits de disseny ecològic apli-
cables als productes relacionats 
amb l’energia, que tendeix a esta-
blir per a aquests productes un 

Per aconseguir els objectius europeus marcats en referència a l’energia i 
el medi ambient, s’ha desenvolupat un entorn normatiu que posa els 
consumidors i els seus drets en el centre de qualsevol decisió i obliga a 
tenir en compte les seves necessitats reals, economia i preferències.

Millora de l’eficiència en equips de calefacció
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mínim d’efi ciència energètica i 
uns màxims del seu impacte medi-
ambiental.

•  Directiva 2010/30/UE (ELD) sobre 
la indicació del consum d’energia i 
altres recursos per part dels produc-
tes relacionats amb l’energia, mit-
jançant l’etiquetatge i una informa-
ció normalitzada, perquè els usuaris 
fi nals puguin triar productes més 
efi cients.

DIRECTIVES ErP I ELD
Tot aquest entorn es basa a tenir els 
consumidors i els seus drets com a 
centre de qualsevol decisió o estra-
tègia. Per a això, s’han de considerar 
sempre les seves necessitats reals, la 
seva economia, capacitat d’adquisició, 
preferències i sobretot, respectar la 
seva llibertat d’elecció.

Les dues últimes directives, l’ErP i 
l’ELD, se centren en la millora de l’efi -
ciència dels aparells que consumeixen 
energia i el seu ús. D’una banda, l’ErP 
actua del costat de l’oferta, assegurant 
que els aparells es dissenyin amb uns 
mínims d’efi ciència, i, pel costat de la 
demanda, l’ELD aporta una informació 
adequada al consumidor perquè pugui 
seleccionar i adquirir productes efi ci-

ents. Ambdues directives es concreten 
per a cadascun dels grups d’aparells. 
L’efecte combinat d’ambdues accions 
assegura una millora contínua del mer-
cat en els aspectes d’efi ciència.

Les directives es concreten per a 
cadascun dels lots d’aparells que s’han 
defi nit, en reglaments que tenen com 

Aquesta exigència es concreta-
rà —en aquest tipus d’equips, fi ns a 
una potència màxima de 70 kW— en 
l’obligació que, en tot el procés de co-
mercialització, hauran d’incorporar 
d’una manera visible una etiqueta 
com l’adjunta (etiqueta d’aparell) i 
que, en el moment d’instal·lar-los, el 
subministrador o instal·lador haurà 
d’aportar al consumidor una etiqueta 
de sistema, en la qual s’avalua l’efi ci-
ència conjunta de l’aparell amb tots 
els elements addicionals que també 
s’instal·lin, com són sistemes solars 
tèrmics, termòstats, acumuladors o 
generadors auxiliars com és el cas 
dels equips híbrids.

Els generadors que emprin com-
bustibles sòlids tindran aquesta 
obligació a partir de l’1 d’abril de 
2017, d’acord amb el Reglament (UE) 
1187/2015. 

CLASSES D’EFICIÈNCIA

Aquesta etiqueta tindrà un escalat in-
dicat per classes, des de la G fi ns a la 
A++ d’acord amb l’efi ciència estacional 
de l’aparell, per al càlcul del qual el ma-
teix reglament estableix un mètode.

A partir del 26 de setembre de 2019, 
les classes d’efi ciència energètica es-
tacional aniran de la A+++ a la D.

Aquesta etiqueta ha d’estar dispo-
nible i present des del mateix mo-
ment que es comercialitzi el producte 
i se’n faci publicitat.

Addicionalment a aquesta etiqueta 
energètica, els proveïdors estan obli-
gats a facilitar una fi txa de producte, 
en la qual s’incorporin les caracte-
rístiques d’efi ciència energètica del 
mateix així. Quan es distribueixi o 

ARTICLE TÈCNIC

a característica legal que entren di-
rectament en vigor en tots els estats 
membres, en les dates que indiquin 
els mateixos reglaments, sense preci-
sar el procediment de transposició a 
realitzar en cadascun d’ells, com és el 
cas de les directives.

En relació amb l’ErP i l’ELD per 
a lots d’aparells relacionats amb els 
serveis de calefacció i ACS als edifi cis, 
la relació de reglaments ja en vigor és la 
que s’indica en la taula de sota.

Així, des del passat 26 de setembre 
de 2015, d’acord amb els reglaments 
(UE) 811/2013 i 813/2013, els equips ge-
neradors de calor per a la calefacció i la 
producció d’aigua calenta sanitària, ex-
cepte aquells que emprin combustibles 
sòlids, hauran d’exhibir, en el procés de 
comercialització, unes etiquetes que 
aportin una informació normalitzada 
sobre el consum d’energia i, quan cor-
respongui, una altra informació com-
plementària sobre altres recursos o 
impactes essencials, de manera que els 
consumidors puguin triar productes 
més efi cients.

LES DIRECTIVES ErP 
I ELD SE CENTREN 
EN LA MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA DELS 
APARELLS QUE 
CONSUMEIXEN ENERGIA 
I EL SEU ÚS

Lot1: calderes i calderes combinades Reg. 813/2013 Reg. 811/2013
Lot2: escalfadors d’aigua sanitària Reg. 814/2013 Reg. 812/2013
Lot10: equips domèstics de climatització Reg. 1253/2014 Reg. 1187/2015
Lot15: calderes de combustible sòlid Reg. 1189/2015 Reg. 1187/2015
Lot21: calefacció central per aire calent (En preparació) (En preparació)

 Directiva 2009/125/UE Directiva 2010/30/UE
 Grup d’aparells Requisits de disseny ecològic Etiquetatge energètic
 (reglaments) (reglaments)

Etiqueta obligatòria per als equips generadors de calor, 
amb informació normalitzada sobre el consum d’energia 
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per ajudar-los a solucionar qualsevol 
dubte que tinguin sobre aquest tema.”
En tot aquest entorn, les tecnologi-
es que empren el gas natural com a 
combustible, com són les calderes de 
condensació, les bombes de calor a 
gas, per absorció i de compressió, i els 
sistemes de cogeneració, aconseguei-
xen els nivells de qualifi cació més alts, 
amb costos d’adquisició que les con-
verteixen en solucions assequibles.   ●

instal·li amb conjunt compost per 
l’aparell acompanyat d’altres elements 
com el sistema de control, sistemes so-
lars tèrmics, acumuladors d’ACS o ge-
neradors auxiliars (per exemple, una 
bomba de calor elèctrica de suport a la 
caldera de condensació), el distribuï-
dor o instal·lador està obligat a aportar 
una etiqueta de producte com la que 
s’indica en la fi gura següent.

ETIQUETA DE PRODUCTE

Per calcular la classe energètica del 
producte (equip combinat o conjunt), 
la Directiva ErP en els reglaments 
delegats corresponents (811/2013 i 
813/2013) defi neix unes fi txes tipus 
justifi catives en què estableix el càl-
cul de l’efi ciència energètica estaci-
onal del producte, a la qual li corres-
pondrà una classe determinada.

A més, ha posat a disposició dels 
distribuïdors d’equips i conjunts tèr-
mics una guia d’aplicació d’aquests re-
glaments (solament disponible en an-
glès) que pot descarregar-se a l’adreça 
electrònica:
https://ec.europa.eu/energy/
sites/ener/fi les/documents/
guidelinesspacewaterheaters_fi nal.pdf

ELS EQUIPS GENERADORS 
DE CALOR, PER A LA 
CALEFACCIÓ I L’AIGUA 
CALENTA, HAN D’EXHIBIR 
UNES ETIQUETES AMB 
INFORMACIÓ SOBRE 
EL CONSUM D’ENERGIA

Els fabricants del sector han creat 
aplicacions específi ques per ajudar a 
generar l’etiqueta energètica de siste-
ma als professionals que instal·lin els 
seus productes en conjunt. Pel que fa 
a les associacions, des de CONAIF ens 
avancen que estan desenvolupant un 
programa de càlcul i una guia expli-
cativa que facilitarà als instal·ladors 
aquesta tasca. “Una vegada entri en 
vigor la directiva, des de CONAIF 
continuarem atenent els instal·ladors 

ELS FABRICANTS DEL 
SECTOR HAN CREAT 
APLICACIONS PER AJUDAR 
A GENERAR L’ETIQUETA 
ENERGÈTICA DE SISTEMA 
ALS INSTAL·LADORS

Fabricant o marca

Identificador de 
caldera (mixta)

Model

Funció de 
calefacció

Classe d’eficiència 

Funció d’ACS

Classe d’eficiència 
estacional de 
calefacció i ACS 
amb el conjunt de 
control i solar

Conjunt amb 
col·lector solar,  
acumulador 
d’ACS, control de 
temperatura o 
sistema de suport de 
calefacció

Any d’introducció 
de l’etiqueta i 
número de norma
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Enric Solé Matas, gerent, 
encarna la tercera 
generació en el negoci.

Solé Diesel està ubicada en una es-
paiosa nau d’obra vista, envoltada 
de vinyes i amb vistes a Montserrat. 
Un entorn ben poc mariner, però 
sens dubte inspirador si ens fi xem en 
l’historial desacomplexadament fa-
bril que atresora aquesta centenària 
empresa, amb una singular política 
productiva i en ple procés d’expansió 
internacional.

VISIÓ DE NEGOCI 
Era l’any 1912 quan Enric Solé, fer-
rer de professió, va decidir ampliar 
horitzons professionals i dedicar-se 

a la construcció i reparació de carros 
en el seu taller de Martorell. Amb la 
popularització del motor d’explosió 
va afegir al negoci la venda de com-
bustibles i la reparació d’automòbils i 
camions. Acabada la Guerra Civil, els 
seus fi lls Enric i Ramon van prendre 
les regnes del negoci, satisfent les va-
riades necessitats mecàniques de la 
incipient indústria local i d’una agri-
cultura en procés de mecanització. La 
demanda va animar els Solé a intro-
duir-se en el món dels motors dièsel 

industrials: primer, prenent el relleu 
d’un fabricant local, i després fabri-
cant el propi motor, un monocilíndric 
dièsel que rendia uns pacífi cs 20 CV a 
700 rpm, destinat a l’agricultura, la 
indústria transformadora i la minera. 
A la dècada dels cinquanta, els Solé 
van adaptar els seus motors a la pro-
pulsió d’embarcacions i van entrar en 
el sector marí, que aviat es convertiria 
en el pal de paller del catàleg de l’em-
presa, que va abandonar la producció 
de motors industrials a causa de la du-
ríssima competència. 

DE FABRICANTS A 
MARINITZADORS
Ja estrenada la dècada dels setanta (i 
una nova i espaiosa fàbrica als afores 
de la vila) els motors Solé acusaven el 
pas dels anys i necessitaven posar-se 
al dia. Davant la impossibilitat de cre-
ar una gamma de motors nous, van 
decidir donar un tomb a la política fa-
bril, adaptant als usos marins motors 
de fabricants locals. Així va començar 
l’activitat marinitzadora, muntant un 
cilindre, culata i volant de disseny pro-
pis als motors Lombardini fabricats 
a la rubinenca Hispanomotor. Enric 
Solé Matas, actual gerent de l’empre-
sa i tercera generació al capdavant del 
negoci, defi neix aquesta decisió com a 
providencial per a l’empresa: “El nou 
motor era molt compacte, ideal per a 
petits vaixells de vela. Va ser una nove-
tat total i va donar-nos molta fama. El 
vam batejar com a Mini-1, i vam expor-
tar-lo arreu del món”. Aviat la gamma 
de motors marinitzats s’ampliaria amb 

  

 

ALS ANYS 70 COMENCEN 
L’ACTIVITAT MARINITZADORA: 
ADAPTAR ALS USOS 
MARINS ELS MOTORS DE 
FABRICANTS LOCALS

En cent anys d’inquietud productiva, els Solé han fet de ferrers, carreters i 
mecànics, i han fabricat motors, tractors i rentavaixelles. L’experiència i la 
qualitat dels motors que preparen per a l’ús marí els ha valgut el 
reconeixement internacional.

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat

Solé Diesel

Marinitzar en terra ferma
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propulsors més potents de fabricants 
locals (Perkins, Mercedes), i estran-
gers (New Holland i Mazda). Amb 
l’objectiu d’oferir un motor tan robust 
i fi able com fos possible, els Solé es van 
inclinar fi nalment pels japonesos Mit-
subishi, que avui dia formen la gamma 
Solé de motors de fi ns a 100 CV.  

CONTRA ESTOC 
(I CONTRACORRENT)
El procés de marinització d’un motor 
inclou l’adopció d’un sistema de doble 
refrigeració amb bescanviador, una 
instal·lació elèctrica amb protecció 
IP 65, el muntatge d’un grup propul-
sor (si és un motor destinat a moure 
l’hèlix) o d’un generador (si és un mo-
tor destinat a generar corrent), i una 
pintura especial, resistent a l’ambient 
marí. El bescanviador de calor és la 
peça clau en la transformació i es fa-

brica a les dependències de Solé Disel. 
A l’interior, el refrigerant del motor 
cedeix l’escalfor generada en el mo-
tor a l’aigua del mar sense entrar-hi 
en contacte directe. Per aquest motiu 
s’anomena un sistema de refrigeració 
doble d’aigua dolça (la del circuit tan-
cat del motor) i aigua salada (la que 
prové i es retorna al mar). La marinit-
zació de Solé Diesel sempre parteix de 
blocs motors de fi abilitat contrastada, 
una de les virtuts que més aprecia el 
sector. El correcte funcionament de 
tota la producció es testeja en un banc 
de proves abans de lliurar-la als dis-
tribuïdors.

El catàleg actual de Solé Diesel va 
més enllà dels motors, i inclou una 
llarga llista d’accessoris, hèlixs (fabri-
cades també per Solé) i altres compo-
nents d’ús habitual en les drassanes. 
Solé remarca la importància dels 
grups electrògens: “Recentment ens 
hem centrat a millorar aquest pro-
ducte amb molt bons resultats. La 

Empresa dedicada a la marinització 
i comercialització de motors dièsel 
per a embarcacions, i la distribució 
d’accessoris per a la indústria 
marina.
Any de fundació: 1912
Nombre de treballadors: 50
Nombre d’ETI en plantilla: 8

Carretera C-243b, km 2
08760 Martorell (Barcelona) 
Telèfon: +34 93 775 14 00
Fax:+34 93 775 30 13
www.solediesel.com
info@solediesel.com 

SOLÉ DIESEL, SA

gamma actual permet equipar des de 
petites embarcacions fi ns a vaixells 
de 60 metres; la demanda evoluciona 
a l’alça i estan resultant clau per obrir 
nous mercats i potenciar les vendes 
a l’estranger. Avui en dia ja exportem 
un 70% de la producció”.

L’èxit comercial de Solé Diesel no 
tan sols és fruit d’oferir un producte 
solvent i fi able: en l’era de la fabrica-
ció sota comanda i el just-in-time, a 
Martorell s’inclinen per la fabricació 
contra estoc, perquè permet treballar 
amb terminis de lliurament reduïts, 
un avantatge defi nitiu respecte de la 
competència. La vasta experiència de 
l’empresa els permet oferir solucions 
integrals de propulsió, defi nint el con-
junt motor - grup reductor - hèlix que 
millor s’adapta a cada cas.  ●

Amb aquesta frase els Solé han defi nit l’Espanya de la postguerra, i explica la 
diversitat de productes que han sortit dels tallers de la família. En destaquen 
els tractors Solé, un producte que, aprofi tant una legislació que protegia la 
producció local, mirava de donar sortida als motors fabricats per l’empresa. 
Des del 1961 al 1986 a Martorell van fabricar una mitjana de deu tractors 
mensuals, amb potències de fi ns a 53 CV. L’olfacte comercial dels Solé els va 
dur a crear un parc de maquinària heterogeni, que comprèn des de 
rentavaixelles professionals atomitzadors de productes fi tosanitaris per al 
tractament de fruiters i vinyes, fi ns a una curiosa màquina de fabricar boira per 
evitar les glaçades en les fredes matinades hivernals.

QUAN NO HI HA RES, CAL FER DE TOT

El bescanviador de calor, 
l’element clau de la marinització, 
el fabriquen a l’empresa.

Cabina on es posa la pintura, 
que ha de ser especial per ser 
resistent a l’ambient marí.
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RASTRES

Els rastres de l’activitat 
industrial derivada de la 
inquieta ment de Miquel 
Escuder i Castellà són di-
versos i tenen l’origen al 
barri de la Barceloneta, on 
un carrer recorda aquest 
singular empresari, dotat 
d’una extrema facilitat per 
a la mecànica i un olfacte 
insòlit per a la publicitat. 
Nascut a Terrassa el 1835, 
es va traslladar a estudiar a 
Barcelona, on va fer carre-
ra al barri de la Barcelone-
ta. Va començar treballant 
a la Maquinista Terrestre i 
Marítima, i després va es-

tablir un taller dedicat a la 
fabricació de màquines de 
cosir el 1862, pioner a l’Es-
tat, al carrer de Ginebra. El 
1872 va traslladar l’activitat 
a l’antiga foneria de ferro 
Domènech, al carrer de 
Sant Ferran (actual carrer 
de la Maquinista). L’arriba-
da al mercat de màquines 
de cosir estrangeres va ani-
mar Escuder a diversifi car 
la producció, fabricant els 
primers motors de gas de 
l’Estat, així com motors 
elèctrics, dinamos, bicicle-
tes i maquinària diversa 
per a la indústria.   ●

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Industrial i publicista

MIQUEL ESCUDER Escuder, als museus. Al Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Terrassa 
trobem un motor de gas d’1 CV, i tres 
màquines de cosir. Al Museu Frederic 
Marès hi ha dos exemplars de 
màquina de cosir Aurora. Al Museu 
de la Tècnica de l’Empordà trobem 
una altra Aurora d’Escuder entre una 
nodrida presentació de la producció 
mundial de màquines de cosir.

Escuder, publicista. Al llibre 
de Ròmul Brotons Personatges 
populars, excèntrics i curiosos de 
Barcelona (1836-1936), editat 
per Albertí Editor, hi ha un capítol 
dedicat a Miquel Escuder, que 
aprofundeix en la seva vessant de 
tècnic en màrqueting avant la lettre.

Gran Enciclopèdia Catalana. 
Una entrada extensa dedicada a 
l’industrial català. Cal registrar-
se (és gratuït) per tenir-hi accés. 
www.enciclopedia.cat

PER SABER-NE 
MÉS

Un carrer al barri de la 
Barceloneta recorda el 

popular industrial nascut a 
Terrassa i barceloní d’adopció.

El model Aurora, 
inspirat en l’americana 
Wheeler-Wilsons, va 
ser el més popular dels 
fabricats per Escuder. 
La fàbrica de 
l’industrial terrassenc 
excel·lia en la tècnica 
de la foneria. 

Arxiu d’Imatges del mNACTEC. Núm. reg. 4760

  “¡Españoles! 
Consumiendo los 
géneros del país no 
habrá pisos para 
alquilar ni fábricas 
sin trabajar”. 
Anunci dels tallers 
de maquinària 
Miquel Escuder, 
publicat a La 
Vanguardia el 27 
d’abril de 1894. 

 Miquel Escuder 
publicitava les 
seves creacions. 
Els motors de gas 
hi tenien un paper 
protagonista 
(anunci publicat a 
La Vanguardia el 8 
de juliol de 1883).
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La lògica que regeix avui al món és, en 
general, una tornada a la senzillesa. 
Les innovacions més noves i pràcti-
ques, així com les bones idees que les 
acompanyen, es presenten cada vegada 
en formats més petits i en conser-
ven, i fi ns i tot en potencien, la seva 
funcionalitat i efi ciència. La nanotec-
nologia es troba en el cap d’aquesta 
tendència, estudiant i desenvolupant 
la matèria en una escala nanomè-
trica, és a dir, manipulant els àtoms 
i molècules en una escala d’una 
mil milionèsima part d’un metre!
Sota el lema “Pensa en gran, actua 
‘nano’ (“Think big, act nano”), ISSSI 
Applications s’ha consolidat com una 
empresa que busca solucions a través 
del disseny, desenvolupament, produc-
ció i comercialització de productes de 
consum basats en la nanotecnologia, i 
destaca a tot el món per la seva tecnolo-
gia avançada i la seva capacitat per de-
senvolupar productes nous i originals 
de gran impacte al mercat. 

ACONSEGUIR UN 
AÏLLAMENT CORRECTE
És així com, de la mà de la nano-
tecnologia, ISSSI Applications ha 
desenvolupat HEATSHIELD, un 
producte que posa en evidència la 
potencialitat de la nanotecnologia en 
l’impuls cap a un món més sostenible, 
ja que per les seves particulars caracte-
rístiques i avantatges implica una re-
volució en matèria d’estalvi energètic.
Es tracta d’un innovador recobriment 
per a superfícies de cristall que bloque-
ja la radiació infraroja i evita l’augment 
excessiu de la temperatura dels espais 

interiors exposats directament al sol. 
Això permet aconseguir una reducció 
de temperatura mínima del voltant del 
25% en relació amb el cristall d’origen. 
En utilitzar aquest recobriment en fi -
nestres, estarem contribuint a reduir 
la necessitat de refrigerar els espais 
interiors i amb això disminuirem no-
tablement el consum d’energia, ja que 
la clau per fer-ho és aconseguir un cor-
recte aïllament. 

ESTALVIAR ELECTRICITAT A LA LLAR
El resultat és una reducció del con-
sum en els sistemes d’aire condi-
cionat, estalviant electricitat en la 
llar —amb la qual cosa també s’estarà 
disminuint la contaminació per l’ex-
plotació de combustibles fòssils, com 
el petroli o el carbó, per produir-la. 
Així, per exemple, si per refredar un 
espai de 200 m3 des de 40° C a 23° C es 
necessiten aproximadament 1966 kcal, 
HEATSHIELD permet reduir la tem-

Més informació: www.isssi.es

peratura inicial a 30° C, i aconseguir un 
estalvi energètic en aquest cas del 60%. 
A més, aquest producte té l’avantat-
ge de permetre regular la quanti-
tat de radiació que fi ltra. Pot aplicar-se 
de manera professional i directa so-
bre el vidre, i és innocu, durable, 
rentable, resistent i transparent, la 
qual cosa tampoc modifi ca les con-
dicions de visió a través del cristall. 
En millorar l’aïllament tèrmic, esta-
rem aconseguint alhora una major 
efi ciència energètica i un estalvi eco-
nòmic. El producte es caracteritza per 
tenir un preu competitiu al mercat i 
una molt ràpida amortització, inferi-
or a un any. Per tant, protegir el medi 
ambient es torna rendible. Manté les 
seves propietats de bloqueig de trans-
missió IR inalterades durant deu anys, 
en condicions adequades d’ús i aplica-
ció, i és resistent a processos de neteja 
convencionals, netejadors i deter-
gents específi cs per a cristall.  ●

El blocador d’IR per a cristall 
més avançat del món

El passat 17 d’octubre es va 
fer la presentació d’aquest 
nou producte al Col·legi.

Text Robert Massot, 
president d’ISSSI Aplications, SL
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SERGI ALBET
Col·legiat 14.416
Enginyer i 
consultor digital
@sergialbet

A new material developed by 
engineers from the Univer-
sity of Stanford could be used 
to manufacture cloth that re-
pels heat, reducing the need 
for air-conditioning. The 
main component of this ma-
terial is plastic, which would 
also make it cheap to manu-
facture. 

There is 4 degrees centi-
grade di�erence between the 
interior temperature of a gar-
ment made of this new mate-
rial and one of cotton. This 
means that an o�ce block 
where workers wear this type 
of clothing could significantly 

reduce the amount of energy 
used for air-conditioning.  
It is not generally known 
that between 40% and 60% 
of our body heat is given o� 
through infra-red radiation 
when we are sitting down or 
doing light work. This mate-
rial would also allow this heat 
emitted by our bodies to pass 
through the plastic cloth.

There has been a significant expansion in the installation of wind energy 
capacity in Europe in recent years. The main problem facing wind energy is 
that it relies on the weather, which makes projections of production difficult. 
In a bid to solve this problem, engineers at the Swiss Federal Institute of 
Technology in Zurich have created a computer system based on global 
climate models that can help predict wind energy production across Europe.  

Source: Swiss Federal Institute of Technology Zurich
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/
news/2016/09/windenergieproduktion-neu-simuliert.html

  3. ENERGY

Source: Stanford University
https://engineering.
stanford.edu/news/
engineers-develop-new-
plastic-material-can-help-
beat-heat

Imagination as 
a source of 
innovation
Engineering students at the 
University of Hong Kong use 
their imagination to create 
innovative projects. The main 
purpose of these projects is to 
solve everyday problems by 
combining technology with 
creativity. Over a hundred of 
these projects are on display 
at the annual gala organized 
by the University. According 
to the Chancellor of the 
University, the creation of this 
type of event helps to create 
synergies between students 
while stimulating economic 
growth and improving society.

Source: City University of 
Hong Kong
http://wikisites.cityu.edu.
hk/sites/newscentre/en/
Pages/201606221110.aspx

Wind energy modelling 

A new material has been found 
that can help to combat heat
1. RESEARCH

 2. EDUCATION

© http://ecoosfera.com
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For the mechanical engineering 
student at the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), named 
Brunell, the creation of new designs 
for a product is a way of life. Brunell 
has a natural gift for seeing a new 
fi nish for a bicycle, cup or item of 
furniture. When a student at MIT, he 
started thinking in a different way 
about the process of manufacturing a 
product and all the decisions that 
contribute to its design. This drove 

him to continue studying mechanical 
engineering.

Burnell took a year out from his 
studies because of his fascination 
with his work with Makani Power, a 
company that develops innovative 
designs for wind energy projects. The 
project that Burnell was working on 
was focussed on adapting a 
conventional windmill design to 
something more suited to the 
environment. 

Engineering to improve product design
4. INNOVATION

Source: Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT)
http://news.mit.
edu/2016/student-
profi le-edward-ned-
burnell-0608

1. NOU MATERIAL 
CONTRA LA CALOR
Els enginyers de la Universitat de 
Stanford (EUA) han desenvolupat 
un material derivat del plàstic 
que permet combatre la calor. 
La diferència de temperatura 
interior d’aquest teixit amb un de 
convencional, com el cotó, és de 
4 0C. Com que aquest material és 
un derivat del plàstic, el cost de 
fabricació és baix comparat amb 
altres teixits més tradicionals.

2. LA IMAGINACIÓ, 
FONT D’INNOVACIÓ
Els estudiants d’enginyeria de la 
Universitat de Hong Kong (Xina)
utilitzen la imaginació per poder 
crear projectes innovadors que 
tenen com a objectiu principal 
resoldre problemes quotidians 
mitjançant la simbiosi entre 
la tecnologia i la creativitat. 
Enguany s’han presentat més de 
cent projectes que s’han exposat 
a la gala anual que organitza la 
Universitat.     

3. EL MODELATGE 
DE L’ENERGIA EÒLICA
Un dels principals problemes que 
té l’energia eòlica és que depèn de 
la climatologia i, per tant, la seva 
producció és incerta. Per resoldre 
aquest problema, els enginyers 
de l’Institut Federal Suís de 
Tecnologia de Zuric han modelat un 
sistema informàtic basat en dades 
meteorològiques per poder predir la 
producció d’energia eòlica a Europa. 

4. MILLORAR EL DISSENY 
DELS PRODUCTES
Brunell, estudiant d’enginyeria 
mecànica de l’Institut de 
Tecnologia de Massachusetts 
(MIT), té l’habilitat de concebre 
acabats innovadors per a productes 
com una bicicleta, una tassa o un 
moble. Aquesta fascinació per idear 
nous dissenys va ser el motiu per 
continuar estudiant enginyeria.  

5. INTERRUPTOR D’ALTA 
EFICIÈNCIA
Els enginyers de la Universitat de 
Cambridge han creat un interruptor 
electroòptic d’alta efi ciència capaç 
de canviar el moment angular de 
la llum mitjançant l’aplicació de 
camps elèctrics a un dispositiu 
semiconductor. Es creu que aquest 
dispositiu podria ser la base de les 
noves tecnologies de processament 
de senyals i d’informació.

   .CAT 

The creation of a new 
high-effi ciency switch 
can revolutionize 
today’s electronics. 
The engineers at the 
University of 
Cambridge believe 
that this device can be 
the foundation for new 
technologies for signal 
and information 
processing. 

This miniature 
electro-optic switch can change the 
angular momentum of light by 
applying electric fi elds to a 
semiconductor device. Results of 
experimental trials show that it can 
bridge the gap between light and 
electricity, which could enable the 

High-efficiency switch
5. ENERGY

development of smaller and faster 
electronics to transmit signals and 
data more effi ciently.

Source: University of Cambridge
http://www.cam.ac.uk/research/
news/liquid-light-switch-could-
enable-more-powerful-electronics
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PILOT
Un auricular 
traductor 
d’idiomes
Cada cop viatgem més, per plaer 
o reunions de feina, i aquest 
invent pot ser una revolució 
cap a un món sense barreres 
lingüístiques. Pilot és un auricular 
intel·ligent capaç de traduir 
idiomes a temps real. 

Es tracta d’un petit dispositiu 
que s’adapta a l’orella i que porta 
incorporat un micròfon. Utilitza 
una tecnologia que detecta la 
conversa dels interlocutors que 
porten el giny, s’envia al mòbil 
i l’aplicació de Pilot retorna la 
traducció directament a l’auricular. 
Així, quan una persona parla, l’altra 
l’escolta en el seu idioma. 

El projecte es troba en via 
de fi nançament a través d’una 
campanya a Indiegogo i s’espera 
que surti al mercat el proper mes 
de maig (waverlylabs.com).

GADGETS

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia
www.cargocollective.
com/tzeitel

STINGBYE • Samarretes antimosquits

TÈXTIL

L’empresa de Terrassa STINGbye (stingbye.com) ha dissenyat un tèxtil es-
pecial per evitar les picades de qualsevol tipus de mosquit, fi ns i tot dels 
que transmeten malalties com ara el dengue. Les samarretes STINGbye estan 

fabricades amb un teixit tractat amb permetrina que evita 
que els vectors s’hi apropin i, per tant, evita que piquin. Pro-
tegeix contra el mosquit comú, el mosquit tigre, el mosquit 
dengue, els àcars, la mosca tse-tse… I per evitar els polls, 
han dissenyat unes gomes per als cabells que actuen com a 
repel·lent. La roba no fa olor i té una efi càcia demostrada de 
durabilitat de fi ns a cent rentades. 

ROLL’EAT • Embolcall reutilitzable

SOSTENIBILITAT

L’empresa catalana Roll’eat dissenya 
productes pensats per guardar el men-
jar per emportar. L’objectiu és oferir un 
producte reutilitzable de manera que es 
redueixin els residus contaminants com 
el paper d’alumini o les bosses de plàstic.

Roll’eat proposa tres solucions creati-
ves com a alternativa als productes d’un 
sol ús. El Boc’n’roll per als entrepans 
(8’95 €), l’Snack’n’go per a les galetes o 

qualsevol cosa per picar (8’95 €) 
i l’Eat’n’out (23’95 €), una bossa 
portatàpers que conserva la 
temperatura i que es conver-
teix en unes estovalles quan 
s’obre completament. Es 
poden netejar fàcil-
ment i hi ha dissenys 
per a petits, joves i 
adults a rolleat.com. 

BABYKEEPER • El matalàs que bressola

SALUT

Els petits dormen al voltant de 9.800 ho-
res en dos anys i els primers mesos són 
els més importants per al seu desenvo-
lupament. Per això Baby Keeper està 
dissenyat per cuidar el descans del nadó.

BabyKeeper és un matalàs de bres-
sol que redueix fi ns a un 72 % els ris-
cos relacionats amb la mort sobtada 
dels nadons i disposa del certifi cat 
de producte sanitari que concedeix 
l’Agència Espanyola del Medicament. 
El llit, desenvolupat per l’Institut 
Europeu de la Qualitat del Son, pot 
detectar entre altres coses si el nen 
té febre, garanteix la posició correcta 
del lactant i redueix la temperatura i 
els nivells de CO2 del seu voltant. 

Està format per un nucli realitzat 
amb biomaterial, i fabricat especial-
ment per a aquest matalàs, i una fun-
da que canvia de color quan la tem-
peratura del nadó passa dels nivells 
normals. Es pot comprar en línia a 
buenasnoches.com.
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Concert
de Nadal 2016

20 de desembre de 2016 a les 20.30 h

Mercè Sanchis, pianista

Basílica de Santa Maria del Mar

Patrocinadors de l’Escolania de Montserrat:

Llorenç Castelló, director

Escolania de Montserrat
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del Col·legi
Festa de Reis

El dijous 5 de gener a partir 
de les 10.30 h. 

Hi haurà esmorzar i animació infantil.

 NO T’OBLIDIS DE PORTAR 
UNA JOGUINA NOVA PER A LA CAMPANYA 

CAP NEN SENSE JOGUINA!

Vine i dóna la teva carta 
al patge reial!
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