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la GEE participen empreses punteres del sector i hi col-
laboren diverses administracions i associacions.

Les auditories energètiques seran un dels temes 
clau dins del programa d’activitats de l’Any de la GEE, 
que s’inaugura ofi cialment el 28 de març, perquè són 
l’eina amb la qual els enginyers tenen el coneixement 
sobre com assolir la reducció de la demanda d’energia 
i dels costos que comporta. A Catalunya el 72% del 
consum fi nal d’energia es reparteix entre només 196 
establiments industrials, que han d’aplicar el Reial decret 
56/2016, que els 
obliga a presentar 
una auditoria 
energètica. Però el 
problema principal 
rau en la resta 
d’empreses que 
queden fora del RD. 
Per tant, cal fer una 
feina important 
de conscienciació 
perquè apostin de 
manera voluntària 
per una gestió energètica efi cient, que signifi caria una 
reducció del malbaratament energètic i una millora de 
la seva productivitat. Cal dir que, des del passat febrer, 
el Col·legi disposa de l’acreditació de l’ENAC per a la 
certifi cació d’experts en auditories energètiques, que 
és l’única forma reconeguda i consensuada en l’àmbit 
internacional de poder demostrar davant dels clients 
o l’Administració que el professional és un expert en 
aquestes disciplines.  ●

A ctualment hi ha en marxa diverses accions 
i acords per fer més sostenible el planeta i 
per lluitar contra el canvi climàtic. A París 
el desembre del 2015, dins del Conveni 
Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic, es va acordar reduir un 40% les emissions fi ns al 
2030. D’altra banda, la UE va presentar el desembre passat 
el Paquet d’Energia Neta amb les mesures per preservar la 
competitivitat durant la transició energètica dissenyada 
a la Cimera del Marroc. Brussel·les pretén que la UE sigui 
líder del nou full de ruta energètica, i per això aposta 
per augmentar del 27% al 30% l’efi ciència energètica. 
Finalment, la Generalitat està treballant en el Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica a Catalunya, del qual 
el Col·legi forma part, un pacte que vol alinear-se amb la 
política energètica europea a mitjà i llarg termini, defi nint 
com a objectiu un escenari energètic català basat al 100% 
en energies renovables en l’horitzó 2050. Tots aquests 
objectius ens semblen molt lloables i són compartits fi l per 
randa per ENGINYERS BCN, ja que, si es porten a terme, 
representaran un gran avenç.

Així doncs, el Col·legi, amb la celebració de l’Any de la 
Gestió Energètica Efi cient (GEE), vol contribuir al debat 
i a la refl exió sobre una qüestió que té un paper determi-
nant a l’hora d’aconseguir els objectius abans esmentats, 
ja que com més efi ciència energètica, menys consum 
d’energia, i, per tant, més competitivitat. En les activitats 
de l’Any de la GEE (conferències, taules rodones, cursos...) 
es debatrà sobre l’aplicació de polítiques que fomentin una 
gestió efi cient de l’energia, i, consegüentment, també un 
abaratiment dels costos de producció en els diferents sec-
tors de la societat: des del domèstic al de la construcció i, 
principalment, l’industrial, ja que, com a gran consumidor 
d’energia, podrà incrementar la productivitat. En l’Any de 

LA GESTIÓ ENERGÈTICA EFICIENT

LES AUDITORIES 
ENERGÈTIQUES 
ENS DIUEN 
COM REDUIR 
LA DEMANDA 
INDUSTRIAL 
D’ENERGIA

La domòtica convertirà les nostres llars en habitatges intel·ligents que pensaran per nosaltres el que cal fer 
en cada moment perquè siguin més confortables, efi cients, sostenibles, segurs i, potser fi ns i tot, més 
equitatius i democràtics pel que fa al repartiment de les tasques. 
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Jordi Goula
Economista
@jordigoula

ADÉU A LA GLOBALITZACIÓ?

Oriol Nin

“Senzillament, no sabem el que farà 
Trump”, reconeixen fonts solvents de 
Wall Street després de l’arribada a la 
Casa Blanca del multimilionari de Nova 
York. Ningú no és capaç de donar una 

explicació coherent del que pot succeir els propers mesos. 
De moment, només se sap que les seves amenaces 
successives a les automobilístiques Ford, General Motors i 
Toyota perquè no deslocalitzessin han fet efecte. Ford es va 
afanyar a anul·lar una inversió de 15.000 milions de dòlars 
per a la construcció d’una nova fàbrica a Mèxic i Fiat va 
desviar a Michigan una inversió de mil milions per a 
Chrysler. També ha fet saltar enlaire el tractat de lliure 
comerç que es negociava amb Europa, ha trencat el que 
tenia  fi rmat amb els països del Pacífi c i renegociarà el 
NAFTA (amb Mèxic i el Canadà).

El fet és que el seu eslògan “Amèrica, primer” ha animat 
molts americans que estan sense feina —en bon nombre 
votants seus— i ha aterrit immigrants i països en els quals 
es necessita la inversió nord-americana per sobreviure. La 
marxa cap al proteccionisme, o, si voleu, la lluita contra la 

globalització, troba un terreny fressat en la descomposició 
de la classe mitjana i la creixent desigualtat en la població. 
Però no només als Estats Units, ja que a Europa —i pels 
mateixos motius— esquerres i ultradreta es donen la mà 
en propugnar el nacionalisme econòmic com a remei als 
mals actuals, encara que sigui per motius diferents, això sí, 
sempre amb el Brexit com a teló de fons.

Hi ha qui diu que estem en una situació de crisi semblant 
als anys trenta, la solució de la qual només va poder arribar 
amb la Segona Guerra Mundial. Jo no crec que sigui així. 
En realitat hi ha un fet diferencial que sembla que no es 
tingui en compte —ni el mateix Trump— que és el paper 
de les multinacionals. Sabeu que el 60% del comerç 
internacional correspon a intercanvis interns entre fi lials 
de multinacionals? Això desacredita la por que acabo 
d’explicar i fa pensar que la globalització no es pararà.

Una altra cosa és que creixi. En els últims anys hi ha 
símptomes que es pot haver arribat a un límit. Les 
cadenes d’aprovisionament necessiten tenir una 
velocitat més gran i molta fl exibilitat per adequar-se al 

canvi d’hàbits dels consumidors, fet que apunta cap a 
una preferència per la fabricació de 

proximitat. La pujada de salaris 
en els països del tercer 

món, l’alt cost 
mediambiental del 

transport de llarg 
recorregut i, sobretot, el 

canvi d’orientació econòmica a 
la Xina, que dona prioritat al consum 

intern, han portat a un fre al comerç 
internacional, un comerç que des de 
1980 fi ns a la crisi de 2007 creixia a un 
ritme superior al del PIB, es va 
estabilitzar fi ns a 2011 i després va 

créixer a un ritme més lent, com el de 
2016, que l’OMC estima en un 1,6%. 

D’altra banda, són cada vegada més 
els economistes que no veuen amb 
bons ulls una major globalització, i 
fi ns i tot alguns la culpen d’haver 
causat les fortes desigualtats que hi 
ha dins dels països rics. I és molt 
probable que sigui així... ●  
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SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

  

El capítol d’aquest mes so-
bre els serveis que ofereix 
el Col·legi als col·legiats 
està dedicat a un dels pi-
lars d’ENGINYERS BCN: 
l’assessoria jurídica. Un 
equip d’advocats i asses-
sors us atendrà de manera 
personalitzada per acon-

sellar-vos sobre com gesti-
onar les tasques professi-
onals,  incloses les fiscals i 
laborals.  

El Servei d’Assessora-
ment Jurídic (SAJ) se cen-
tra exclusivament en les 
matèries relacionades amb 
l’exercici professional.   l

Per beneficiar-vos d’aquest servei cal sol·licitar 
una visita concertada a la seu del Col·legi per via 
telefònica (934 961 420), presencial o telemàtica 
(saj@ebcn.cat).

Theknos    Març 20176

ASSESSORIA JURÍDICA: 
Deixeu-vos aconsellar

El Col·legi ha creat el Portal de la 
transparència en compliment de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LTRCAT), 
amb la finalitat d’ampliar i reforçar 
la transparència de l’activitat 
pública d’ENGINYERS BCN. 

Està penjat a la portada de la web, 
en un caixetí granat a la columna 
de la dreta.  Amb aquest portal el 
Col·legi confirma el seu compromís 
amb les pràctiques del bon govern 
corporatiu, la transparència de 
la seva gestió i l’accessibilitat a la 
informació pública.

Hi trobareu informació relativa a:
1.  L’organització institucional i 

estructura administrativa.
2.  Informació econòmica i financera.
3.  El dret d’accés a la informació 

pública col·legial.
4.  La planificació i programació.
5.  Convenis i contractes.

ENGINYERS BCN publica al web el “Portal de la transparència” 

 Assessorament d’exercici lliure
•  Obligacions relatives a l’inici de l’exercici professional 

(fiscals i de previsió social, deure d’assegurança 
obligatòria), compatibilitat amb altres feines, etc. 

•  Atribucions professionals.
•  Societats professionals.
• Problemes plantejats davant les administracions.
•  Responsabilitat professional (civil, penal, 

administrativa i col·legial).
•  L’encàrrec professional i la seva formalització.
•  Supòsits de compatibilitat de la prestació de jubilació 

i l’exercici lliure.

 Assessorament fiscal
•  Declaració censal.
•  Facturació.
•  Obligacions tributàries periòdiques.
•  Obligacions comptables i registrals.
•  Constitució de societats.

 Assessorament laboral
•  Tipologia de contractes.
•  Vicissituds del contracte de treball (salaris, pagues 

extres, vacances, categories professionals, règim del 
preavís, etc.).

•  Acomiadament.
•  Segons el cas, possible representació en judici 

d’acomiadaments.
•  Jubilació.
•  Prestacions derivades de la desocupació.
•  Convenis col·lectius. 

Tipus d’assessorament 
que us ofereix el SAJ
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Oferta formativa 
d’ENGINYERS BCN per al 
segon trimestre de 2017:

Gestió productiva 
i empresarial

Com desenvolupar les habilitats comercials i de nego-
ciació. Tècniques de venda i idees comercials que ens 
ajudin a vendre.
Dies: 4 i 6 d’abril. Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: aula de la 3a planta de la seu col·legial. 
Objectiu: proporcionar les tècniques i les eines ne-
cessàries per millorar les habilitats comercials i de 
negociació en la presentació d’un projecte o d’un 
servei. Desenvolupar les habilitats d’argumentació. 
Potenciar la intel·ligència comercial i generar idees 
noves per a la venda.

Gestió de l’energia. 
Instal·lacions i construcció

Efi ciència energètica en instal·lacions de climatització.
Dies: 19, 24 i 26 d’abril. Horari: de 17 a 21 h.
Lloc: Tecnoespai.
Objectiu: exposar els conceptes bàsics i elements que 
integren una instal·lació de climatització, així com els 
diferents tipus d’instal·lacions que existeixen i el funci-
onament de cadascuna d’elles. 

Software i tecnologies. 
Instal·lacions i construcció 

Curs Autodesk Revit MEP 2016-Electricitat.
Dies: 25 i 27 d’abril. Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai.
Objectiu: introduir els professionals de l’enginyeria i 
de la construcció en la creació i gestió d’instal·lacions 
d’electricitat en un projecte BIM (Building Information 
Modeling).

Activitats 
i seguretat

Requisits de la nova ISO 14001:2015.
Dia: 26 d’abril. Horari: de 9 a 18 h.
Lloc: Tecnoespai. 
Objectiu: proporcionar les directrius clares d’interpre-
tació i implantació dels nous requisits i aspectes més re-
llevants que incorpora la nova norma ISO 14001:2015.

Instal·lacions i construcció. 
Activitats i seguretat  

Disseny i càlcul d’instal·lacions d’energia solar tèrmica.
Dies: 3, 8, 10, 15 i 17 de maig. 
Horari: de 16.30 a 20.30 h. Lloc: Tecnoespai. 
Objectiu: desenvolupar estudis i projectes d’energia 
solar tèrmica, principalment per a l’aigua calenta sa-
nitària (habitatges, vestuaris, establiments industri-
als, etc.). També se’n tractarà la legalització o registre 
administratiu.

Software i tecnologia. 
Instal·lacions i construcció

Autodesk Revit MEP 2016 – Climatització.
Dies: 16, 18 i 23 de maig.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai. Bailèn, 68.
Objectiu: introducció en la creació i gestió d’instal-
lacions de climatització en un projecte BIM (Building In-
formation Modeling).

Instal·lacions i Construcció. 
Activitats i seguretat 

Inspecció d’instal·lacions elèctriques.
Dies: 7, 12, 14, 19 i 21 de juny. 
Horari: de 16.30 a 20.30 h. Lloc: Tecnoespai. 
Objectiu: dotar els assistents del coneixement neces-
sari per poder determinar l’estat de les instal·lacions 
elèctriques, tant noves com existents. 

La formació és un dels puntals 
d’ENGINYERS BCN, imprescindible 
per oferir als col·legiats les eines i els 
recursos necessaris per al desenvo-
lupament de la carrera professional. 

Per aquest motiu, una de les nove-
tats que s’ha incorporat aquest any 
dins l’oferta formativa del Col·legi és 
la possibilitat que tenen col·legiats i 

precol·legiats de seguir per videostre-
aming totes les conferències que es 
fan a la seu col·legial. Posteriorment 
a la celebració de les conferències, 
els col·legiats les poden visionar a 
través de l’apartat de l’agenda de la 
web. D’aquesta manera, s’ofereix l’as-
sistència virtual a tots els col·legiats, 
i precol·legiats, visquin on visquin. A 

més, totes les conferències es penja-
ran a YouTube.
www.enginyersbcn.cat/agenda

Totes les conferències que es fan al 
Col·legi es podran seguir per videostreaming

06-07 TK211 Serveis EBCN + Formació+videostreaming.indd   7 09/03/17   10:24
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el seu mandat de quatre anys. Per 
aquest motiu publiquem un recull 
de les principals accions de millora i 
noves accions fetes durant el període 
2013-2017.  

Hem dividit l’informe en quatre 
àrees: l’organització interna i la parti-
cipació, com a objectius del Pla estra-
tègic; la millora de serveis i la implan-
tació de nous serveis, com a part de la 
nostra Missió, i les accions fetes en les 
comissions.  ●

  

La pròxima Junta General Ordinària, a l’abril, serà la darrera en la qual 
l’actual junta presenta els resultats de l’any anterior, ja que durant el 
segon trimestre s’acaba el mandat de quatre anys de lideratge per al 
qual va ser elegida en les passades eleccions. A continuació us 
presentem un resum del que s’ha dut a terme, quant a accions de 
millora i nous projectes, durant aquest període.

La feina feta del 2014 al 2017

En la Junta General Ordinària del 6 
d’abril es procedirà a l’examen i apro-
vació, si escau, de la gestió de la Junta 
de Govern, del compte de resultats de 
l’exercici 2016 i del balanç tancat el 31 
de desembre de 2016, que per primer 
cop es podrà votar de forma telemàtica.

Anteriorment ja s’han votat tele-
màticament el canvi parcial d’Esta-
tuts i el pressupost del 2017. Enguany 
serà el darrer que l’actual junta pre-
senta els resultats, ja que fi nalitza 

COMISSIONS

*  Millores en el 
reglament per agilitzar 
i actualitzar el 
funcionament de les 
comissions.

*  Nou model de reunió 
conjunta anual: amb 
més protagonisme per 
part de les comissions.

*  Creació de noves 
comissions (Plans 
d’Autoprotecció, 
Energia i Funcionem 
Junts).

*  Col·laboració activa 
amb la revista 
THEKNOS.

*  Creació dels grups 
territorials de treball a 
l’Anoia, el Vallès 
Occidental, el 
Maresme, Osona i el 
Vallès Oriental.

*  Possibilitat de 
connexió telemàtica 
a les reunions de la 
comissió.

*  Pàrquing gratuït 
de dues hores per 
als assistents a les 
reunions de les 
comissions. 

*  Renovació de 
l’equipament 
audiovisual de la sala 
de comissions.

*  Nou model de reunió 
conjunta anual: amb 
més protagonisme per 
part de les comissions.

*  Col·laboració activa 
amb la revista 
THEKNOS.

*  Possibilitat de 
connexió telemàtica 
a les reunions de la 
comissió.

ORGANITZACIÓ INTERNA

*  Reestructuració 
interna.

*  Millores en la política 
de recursos humans.

*  Major autonomia dels 
caps de departament.

*  Implicació i motivació 
de l’equip humà.

*  Alineació del Pla 
estratègic amb els 
objectius del Pla anual 
ISO 9001.

*  Activació de les reunions 
de la Comissió de 
Formació.

*  Comissió permanent 
tècnica coordinada per 
l’àrea tècnica de la Junta 
de Govern.

*  Incorporació de la 
Comissió d’Obres en 
el Sistema Integrat de 
Gestió.

*  Millores en la política 
de recursos humans.

*  Implicació i motivació 
de l’equip humà.

*  Comissió permanent 
tècnica coordinada per 
l’àrea tècnica de la Junta 
de Govern.
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*  Web i butlletí electrònic accessibles des de 
tauleta o mòbil.

*  Creació de la Guia de serveis i encartament 
periòdic a la revista mensual THEKNOS.

*  Edició del nou butlletí d’avantatges comercials.

*  Retransmissió d’actes i conferències per 
videostreaming.

*  Nou servei de certifi cació de persones acreditat 
per ENAC. ENGINYERS BCN és el primer i únic 
col·legi professional a hores d’ara a nivell estatal 
que ofereix certifi cacions de persones acreditades 
per l’ENAC.

*  Nova app de la Borsa de treball.

*  Enviament de la THEKNOS a precol·legiats.

*  Pàrquing gratuït per als alumnes dels cursos.

*  Nou disseny de la revista THEKNOS, amb una 
imatge més actual i amb més protagonisme dels 
col·legiats i precol·legiats.

*  Programació de cursos en línia per al servei de 
lloguer d’aparells de mesura.

*  Ordenació dels cursos per àrees formatives i 
edició d’un nou fulletó de formació encartat a la 
revista THEKNOS.

*  Possibilitat de col·legiar-se en línia.

*  Recordatori via SMS de la inscripció a les 
activitats.

*  Creació d’una nova Taula Interpretativa sobre 
Criteris d’Informació i Verifi cació amb ECA.

*  Visat urgent telemàtic (fi ns ara només es feia 
presencial).

*  Reducció dels terminis d’informació dels Informes 
d’Idoneïtat Tècnica (IIT) a un màxim de cinc dies.

*  Assegurança de responsabilitat civil professional 
(ARCP) més competitiva, per cost i cobertures.

NOUS I MILLORS SERVEIS

*  Creació de la Guia de serveis i encartament 
periòdic a la revista mensual THEKNOS.

*  Retransmissió d’actes i conferències per 
videostreaming.

*  Nova app de la Borsa de treball.

*  Pàrquing gratuït per als alumnes dels cursos.

*  Programació de cursos en línia per al servei de 
lloguer d’aparells de mesura.

*  Possibilitat de col·legiar-se en línia.

*  Creació d’una nova Taula Interpretativa sobre 
Criteris d’Informació i Verifi cació amb ECA.

*  Reducció dels terminis d’informació dels Informes 
d’Idoneïtat Tècnica (IIT) a un màxim de cinc dies.

210 - FEBRER 2017

P-07 P-18 P-42
ENTREVISTA

Ferran Adrià, cuiner 
i director de la 

fundació El Bulli Lab

EMPRESA
Oliver y Batlle, SAU, 

servei integral per als 
fabricants de pintura

INFORMACIÓ
COL·LEGIAL

Pla de Promoció 
Professional del SOPP

ENGINYERIA I VI, 
UN VIATGE A L’AUTENTICITAT

La tercera revolució en l’apassionant 
món vitivinícola
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PARTICIPACIÓ

*  Implementació d’un sistema de 
votació telemàtica que s’ha estrenat 
a les juntes generals (setembre i 
desembre del 2016) i que ha suposat 
un increment molt notable de la 
participació.

*  Potenciació de les xarxes socials del 
Col·legi.

*  Nou enfocament dels actes socials 
organitzats pel Col·legi, que ha tingut 
una molt bona resposta per part dels 
col·legiats. El darrer Concert de Nadal 
va comptar amb l’assistència d’un 
miler i mig de persones enfront al 
centenar que van assistir al Concert de 
Nadal de l’any 2014. 

*  Concert de la Diada Nacional itinerant 
per diverses localitats del territori.

*  Creació d’un nou canal de comunicació 
amb els col·legiats: les tertúlies 
Cafè amb el degà.

*  Participació activa 
dels col·legiats a la 
revista THEKNOS, 
amb la redacció 
d’articles.

*  Cicle sobre casos d’èxit de col·legiats. 
Es tracta de xerrades on el protagonista 
és un col·legiat amb una trajectòria 
professional interessant. Es fan al 
Club EBCN.

*  Potenciació de les xarxes socials del 
Col·legi.

*  Concert de la Diada Nacional itinerant 
per diverses localitats del territori.

*  Participació activa 
dels col·legiats a la 
revista THEKNOS, 
amb la redacció 
d’articles.

Participació 
i 

networking

Grups 
territorials

Actes 
socials

Xarxes 
socialsComissions
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Millores a la seu d’ENGINYERS BCN
L’edifi ci que acull el Col·legi, al carrer Consell de Cent, és 
un palauet d’estil noucentista construït a fi nals del segle 
XIX. L’any passat va celebrar el 20è aniversari com a seu 
col·legial. En aquests darrers anys s’han fet millores i 
reformes. Algunes de les més destacades han estat:

*  La creació del Club EBCN com a espai exclusiu per 
al col·legiat per on han passat més de mig miler de 
col·legiats.

*  Renovació de tot el sistema de climatització de l’edifi ci 
que datava de l’any 1996.

*  La millora dels equipaments audiovisuals de la sala 
d’actes com a espai més utilitzat pels col·legiats que 
assisteixen als actes del Col·legi, i també de la sala de 
comissions, i de les aules de formació, tant la de la seu 
com les del Tecnoespai.

*  Incorporació de senyalèctica externa a l’edifi ci per 
atorgar-li major visibilitat.

*  Renovació de tota la instal·lació de PCI (en servei 
des del 1996) incorporant una nova centraleta, nous 
detectors de fums i noves àrees de detecció.  

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_TR_MP_AD_CAT.indd   1 18/11/16   13:05
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El Col·legi ha dissenyat el nou Pro-
grama d’Activitats de Networking, 
que ofereix activitats formatives per 
desenvolupar les competències que 
faciliten la tasca de fer contactes 
professionals i mantenir-los, per re-
lacionar-se amb èxit a les xarxes 2.0 
i en el món real, on qualsevol ocasió 
pot esdevenir un bon moment per 
fer un nou contacte.  

Aconseguir i mantenir els contac-
tes és vital per a la carrera professio-
nal, i això és justament el que s’amaga 
darrere d’aquest concepte tan estès 
avui dia, el networking. A través de 
la xarxa d’ENGINYERS BCN els col-
legiats i precol·legiats poden poten-
ciar la seva xarxa i aconseguir noves 
oportunitats professionals, siguin on 
siguin. En aquest sentit, el Col·legi ja 
està treballant (i ho farà durant tot 
aquest 2017) en la creació de  la xarxa 
e-BCN, que posarà en marxa diverses 
estratègies per incentivar la partici-
pació, sota l’eslògan “Contacta, con-
necta, comparteix”.

LA COMUNICACIÓ ÉS CLAU
Quan coneixem algú nou en un entorn 
professional cal tenir les idees clares 
respecte de quin és el nostre perfi l i 
quins són els nostres interessos i objec-
tius. Haurem d’adaptar el nostre llen-
guatge i el contingut de la nostra con-
versa en funció de la persona amb qui 
estiguem parlant, el context comunica-
tiu i el mitjà que estem emprant. És im-

portant donar sempre un enfocament 
positiu a les converses, centrant-nos en 
tot el que pot sumar. Això proporcio-
narà un escenari en què tothom guanyi 
amb la relació establerta. Però, com es 

fa, tot això? Les activitats que s’inclo-
uen dins d’aquest programa estan pen-
sades per treballar tots aquests aspec-
tes de manera pràctica i amena, perquè 
els assistents puguin entrenar-se i estar 
preparats per aprofi tar les oportunitats 
que es presentin.

EL COL·LEGI, EIX DELS CONTACTES
Un altre element determinant en la 
pràctica del networking és saber triar 

els millors espais per relacionar-se, 
incloent-hi els entorns virtuals al 
2.0 i els físics, amb l’assistència a 
esdeveniments, cursos, conferènci-
es, fi res, trobades, etc. És en aquest 
punt on el Col·legi es converteix en 
una eina fonamental que proporcio-
na nombroses oportunitats als seus 
membres per relacionar-se entre 
ells, però també amb altres actors 
interessants del món de l’enginyeria.
 Dins les activitats del programa es 
treballarà també com estar present 
en els llocs clau. ●

ENGINYERS BCN presenta 
les activitats de networking professional 

LES ACTIVITATS 
MÉS DESTACADES 
DEL PROGRAMA

•  Introducció al networking 
professional. Fes que la teva 
xarxa de contactes es mogui. 
28/3 al matí o 29/3 a la tarda.

•  Xarxes professionals 2.0. 
Activa el teu LinkedIn. 
20/4 al matí o 26/4 a la tarda.

•  LinkedIn II. Marca personal i 
posicionament a la xarxa. 
22/5 a la tarda o 23/5 al matí.

•  Descobreix el Twitter. Una 
potent eina professional. 
19/6 a la tarda o 20/6 al matí.

•  Màrqueting personal efectiu. 
Diferencia’t + capta l’atenció de 
qui vols. 11/7 al matí o 12/7 a la 
tarda.

•  Elevator pitch. Presenta’t en 
2 minuts. 19/9 al matí o 20/9 a 
la tarda.

•  Estratègies de comunicació 
per impactar en els altres. 
16 /10 al matí o 17/10 a la tarda.

•  Posa en pràctica el teu 
Networking. Vine a fer 
contactes. 15 de novembre (per 
determinar matí o tarda).

una eina fonamental que proporcio-
na nombroses oportunitats als seus 
membres per relacionar-se entre 
ells, però també amb altres actors 
interessants del món de l’enginyeria.
 Dins les activitats del programa es 
treballarà també com estar present 
en els llocs clau.

El nou Programa d’Activitats de Networking ofereix activitats per 
treballar les competències i els recursos que contribueixen a crear, 
ampliar i consolidar la xarxa de contactes, una peça clau en l’exercici 
professional dels col·legiats i col·legiades.

Trobareu més informació 
sobre aquest programa en 
el díptic que ve encartat en 
aquest número de THEKNOS.

ACONSEGUIR I 
MANTENIR CONTACTES 
ÉS IMPRESCINDIBLE 
PER A LA CARRERA 
PROFESSIONAL 
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El proper dijous 6 d’abril a les 19 h a la 
seu col·legial se celebrarà la Junta 
General ordinària on se sotmetrà a 
aprovació la gestió de la junta de 
govern i  els estats fi nancers auditats: 
compte de pèrdues i guanys i balanç 
de l’exercici 2016.

VOTACIÓ ELECTRÒNICA I 
SEGUIMENT DE LA JUNTA PER 
VIDEOSTREAMING
Com ja s’ha fet a les darreres juntes 
generals, els col·legiats que tinguin di-
fi cultats per assistir-hi podran votar 
telemàticament els dies 5 i 6 d’abril a 
través d’un ordinador o telèfon mòbil. 
A més, la Junta General Extraordinà-
ria s’emetrà en directe a través de vi-
deostreaming, de manera que tothom, 
encara que no sigui present a la sala,  

podrà seguir el desenvolupament de 
la sessió a través d’Internet i després 
votar telemàticament.  

PRESENTACIÓ DEL MÉS DESTACAT
Al web hi podreu trobar tota la 
informació necessària per a poder 

votar: els estats financers auditats, 
l’informe emès per la Comissió de 
Revisió de Comptes a més d’altra 
informació addicional com la 
presentació que farà el degà dels 
fets més rellevants de l’exercici 
2016. ●

Resum digital del 2016, 
a la Memòria d’activitats
 Ja es pot consultar al web la Memòria d’activitats del 
2016, un resum del més destacat que s’ha realitzat a dins 
i fora del Col·legi durant tot l’any, actes organitzats per 
ENGINYERS BCN o en els quals el Col·legi ha participat. 

LES TASQUES REALITZADES PER CADA 
DEPARTAMENT DEL COL·LEGI
També s’hi recull la tasca realitzada pels diferents 
departaments i els equips de treball del Col·legi. Així 
doncs, a banda dels fets més destacats, a l’interior de 
la Memòria d’activitats trobareu un apartat dedicat a les 
comissions (que a fi nals del 2016 han celebrat eleccions a 
les juntes rectores); a Serveis Tècnics (d’orientació tècnica 
i de documentació tècnica), al Servei d’Assessorament 
Jurídic; al Servei d’Ocupació i Promoció Professional 
(dades de la Borsa de treball i activitats d’orientació 
laboral realitzades); a Formació i Comunicació (el 
programa formatiu de cursos, conferències i xerrades, 
els actes socials organitzats i la presència del Col·legi als 
mitjans); al departament de Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació, i a les certifi cacions. Pel que fa als 
recursos i pressupostos, la Memòria presenta la situació 
patrimonial i fi nancera en el moment de tancar l’any, i els 
resultats econòmics obtinguts durant l’exercici.

LA MEMÒRIA ÉS UN RESUM ANUAL 
DEL MÉS DESTACAT QUE S’HA FET A 
DINS I FORA DEL COL·LEGI

Primera votació telemàtica 
per a l’aprovació de comptes
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sió, al Saló del Tinell, davant dels cen-
tenars de col·legiats presents.

Des d’aleshores, l’objectiu principal 
d’aquesta campanya ha acompanyat 
tots els actes del Col·legi, s’ha imple-
mentat en la publicitat emesa i ha mar-
cat el rerefons de l’activitat diària col-

Ben aviat es complirà un any de la 
creació de la nova campanya de co-
municació d’ENGINYERS BCN amb 
el lema “Contacta, connecta, com-
parteix”. El degà del Col·legi, Miquel 
Darnés, la va presentar en el marc de 
la celebració de la Diada de la Profes-

ENGINYERS BCN engega una campanya 
publicitària per fomentar la col·legiació

Després d’un any de la seva creació, i amb el lema “Contacta, connecta, 
comparteix”, la campanya de comunicació del Col·legi arriba als 
mitjans de comunicació incidint en la importància de crear xarxes de 
contactes professionals i amb l’objectiu d’augmentar la col·legiació.

legial: conscienciar els professionals 
de l’enginyeria de l’àmbit industrial 
que aconseguir i mantenir els contac-
tes professionals és vital per a la seva 
carrera com a enginyers, i que això és 
més fàcil i àgil a través d’ENGINYERS 
BCN, un punt de trobada per a tots 
ells i que els ofereix un ampli ventall 
de serveis, subratllant la importància 
d’estar col·legiat per poder-ne gaudir.

Si el 2016 va ser l’any de creació, el 
2017 és l’any de la seva difusió. Per 
això, des del departament de Comu-
nicació del Col·legi, s’ha dissenyat un 
pla per inserir l’anunci de la campa-
nya en diversos mitjans de comunica-
ció, escrits, digitals i radiofònics. Els 
diferents anuncis de la campanya po-
tencien la imatge del Col·legi i alguns 
dels serveis més destacats que es do-
nen al col·legiat. Amb això, el Col·legi 
es farà més visible dins el seu àmbit 
d’acció i incentivarà la col·legiació, un 
aspecte que cal fomentar per aconse-
guir un col·legi fort al servei de la pro-
fessió i de la societat.

CAMPANYA ALS MITJANS 
DE PREMSA ESCRITA
La força del negre sobre blanc
S’in0serirà l’anunci en publicacions 
d’informació general diària d’abast 
comarcal (Ara Granollers; Diari de 
Sabadell i Tot Sant Cugat) i en revis-
tes especialitzades de periodicitat 
setmanal o mensual (L’Econòmic; Sà-
piens; Descobrir i Cuina).

Al setmanari L’Econòmic s’ha pu-
blicat el dia 12 de març un monogrà-
fic de quatre pàgines, que inclou un 
article sobre la formació contínua 
que ofereix el Col·legi; un altre arti-
cle sobre el nou servei de Certificació 
Professional, en què es destaca el fet 
que ENGINYERS BCN és l’únic col-
legi professional de tot l’Estat espa-
nyol acreditat per l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC) per certificar 
persones; i una entrevista al degà, 
Miquel Darnés, en la qual promocio-
na els serveis del Col·legi, explica les 
darreres novetats i projectes futurs, i 
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anima a la col·legiació. Aquest Especi-
al ENGINYERS BCN romandrà pen-
jat durant un mes a la versió digital 
d’aquest rotatiu, juntament amb un 
bàner amb ofertes per a la col·legiació 
que estarà publicat tot l’any.

CAMPANYA RADIOFÒNICA
L’impacte de les ones
Durant les tres primeres setmanes de 
març es podrà escoltar la falca publi-
citària d’ENGINYERS BCN a Catalu-

nya Ràdio, en els programes i les fran-
ges horàries de màxima audiència; els 
dies laborables a El matí de Catalunya 
Ràdio, conduït per Mònica Terri-
bas, i els caps de setmana al magazin 
matinal de dissabte i diumenge, El 
suplement, i al programa esportiu de 
les tardes, Tot gira. Els dies que hi ha 
partit, amb retransmissió de Josep M. 
Puyal, la cunya s’emetrà en els minuts 
abans de començar o just després, que 
són els de major audiència. 

CAMPANYA DIGITAL
Publicitat virtual 
Durant el mes de març i principis 
d’abril es publicarà l’anunci d’ENGI-
NYERS BCN al diari digital Vilaweb 
(www.vilaweb.cat), on també s’inse-
riran uns bàners rotatius que enllaça-
ran a una oferta de col·legiació. 

A les xarxes socials, la campanya 
publicitària s’estén també a les prin-
cipals xarxes socials: Facebook, Twit-
ter i LinkedIn durant un període de 
quatre setmanes, entre març i abril, i 
a través de Google Adwords, una po-
tent eina de màrqueting que permet 
fer un seguiment continu dels anun-
cis i el seu impacte a Internet.  ●

M

PÀGINA 6

Ha presentat una reclamació per les pèrdues 
econòmiques des del 2009 per les obres del Metro 

El Sabadell ni marca 
ni encaja

PÁGINAS 20 a 23

ESPORTS

El món fantàstic guanya el Carnaval
L’Agrupació Cultural Escènica Jym’s de Montcada i Reixac ha estat la 

guanyadora del Carnaval de Sabadell 2017 reproduint el món fantàstic 
de ‘Dracònia’. Aquest any s’han ampliat els premis amb 5 categories més.    

ESTEVE BARNOLA

LLUÍS FRANCO

Gai Assulin reapareció pero no fue suficiente

Ultimàtum de 
l’empresa Saba 
a l’Ajuntament

PÀGINES 2 a 5 

LA NOTÍCIA

ESTEVE BARNOLA

Perillosa sortida del pàrquing pel carrer del Sol

DIMARTS 28 DE FEBRER - DIMECRES 1 DE MARÇ DEL 2017 www.diaridesabadell.com NÚMERO: 9.145 1,70 €
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Publicitat virtual 
Durant el mes de març i principis 
d’abril es publicarà l’anunci d’ENGI-
NYERS BCN al diari digital Vilaweb
(www.vilaweb.cat), on també s’inse-
riran uns bàners rotatius que enllaça-
ran a una oferta de col·legiació. 

ELS ANUNCIS POTENCIEN ALGUNS DELS SERVEIS 
MÉS DESTACATS QUE OFEREIX EL COL·LEGI
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Per quin motiu va triar una 
enginyeria? 
M’agradaven les ciències i el laboratori, 
i vaig triar l’enginyeria tècnica indus-
trial, l’especialitat de química. Volia 
estar al laboratori i fer anàlisis, tot i que 
després la vida laboral m’ha portat a les 
normes ISO i als sistemes de gestió.
 
Del total d’alumnes del seu curs, 
quantes eren noies? 
L’especialitat de química industrial és 
la que més noies tenia, un 75% érem 
noies. La cosa canviava quan anaves 
a la sala d’estudi on estàvem totes les 
especialitats de l’enginyeria... allà el 
75% eren nois.
 

ENTREVISTES A ENGINYERES

Com va ser la relació amb professors i 
companys de classe?
Molt bona. La majoria de professors de 
la universitat eren homes; de tots els 
professors que vaig tenir només dues 
van ser dones.
 
Actualment, quina feina desenvolupa?
Sóc la responsable de qualitat, medi 
ambient i riscos laborals del Col·legi, 
dins el departament de Serveis Tèc-
nics. És a dir, tot el relacionat amb la 
gestió del sistema de gestió integrat 
que té implantat el Col·legi, que inclou 
la gestió de qualitat certificada segons 
la noma ISO 9001, el sistema de ges-
tió mediambiental certificat segons 
la norma ISO 14001 i la prevenció de 
riscos laborals. Des de fa dos anys a 
Serveis Tècnics vam començar a de-
senvolupar el Servei de Certificació de 
Persones segons la norma internacio-
nal UNE-EN ISO/IEC 17024:2012, i el 
Col·legi ha obtingut l’acreditació per 
l’ENAC per certificar experts en baixa 
tensió, en auditories energètiques i en 
legalització d’activitats.

Li ha costat més que a un home ser on és?
Jo vull pensar que no, que el que es va-
lora és la feina independentment de si 
ets dona o home.

Ha patit alguna discriminació en la 
feina pel fet de ser dona?
També vull pensar que no. Abans de 
treballar al Col·legi havia treballat en 
una empresa del sector de l’automò-
bil, com a responsable de laboratori 
químic. Allà vaig aprendre molt i mai 
no vaig sentir discriminació pel fet de 
ser dona.
 
Alguna anècdota en concret?
En començar a treballar al Col·legi, a 
Serveis Tècnics, atenia consultes tècni-
ques de col·legiats, i algun d’ells m’havia 
demanat “parlar amb un tècnic”, do-
nant per descomptat que jo no ho era. 
 
Considera que les dones enginyeres 
aporten altres valors en els equips de 
treball respecte d’un home enginyer? 
Els homes i les dones som diferents i 
és aquesta pluralitat la que fa gran els 
equips de treball. A mi m’agrada pen-
sar que cada persona té les seves com-
petències particulars. És molt impor-
tant tenir equips pluridisciplinaris.
 
Si és mare treballadora, ha tingut 
dificultats per conciliar la vida 
familiar amb la laboral?
Sóc mare treballadora, tinc dues filles 
petites. La veritat és que el Col·legi és 
un bon lloc per poder conciliar la vida 
familiar i laboral.
 
En el cas d’estar en reducció de jornada 
per fill a càrrec, ha repercutit això a 
l’hora de promocionar-se?
Actualment estic en reducció de jor-
nada... i no és fàcil arribar a tot.  l

“Vull creure que es valora la feina, 
per sobre de si ets home o dona”

Laura Alonso, enginyera tècnica industrial química, col·legiada 14.853

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

•  Responsable del laboratori químic 
a l’empresa EATON Automotive.

•  Projecte final de carrera a 
l’empresa EATON Automotive, 
d’implantació de l’ISO 14001.

•  Responsable de qualitat, medi 
ambient i riscos laborals 
d’ENGINYERS BCN, dins el 
departament de Serveis Tècnics.

En aquest capítol de la 
secció dedicada a les 
enginyeres —a proposta de 
la Comissió Funcionem 
Junts— presentem Laura 
Alonso, responsable de 
qualitat, medi ambient i 
riscos laborals 
d’ENGINYERS BCN. Tot i el 
seu interès inicial per 
treballar en un laboratori, 
la trajectòria professional 
l’ha portat a les normes ISO 
i als sistemes de gestió.
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Assistir a fires, fòrums 
i activitats de reclutament per trobar feina

El passat 1 de març el Col·legi va par-
ticipar en el Fòrum d’empreses de 
l’Escola Superior d’Enginyeries In-
dustrial, Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa (ESEIAAT), al Campus de la 
UPC de Terrassa. 

PUNT DE TROBADA ENTRE 
EMPRESES I ESTUDIANTS
Aquest fòrum, que celebrava l’onzena 
edició, és el punt de trobada per in-
terrelacionar i posar en contacte les 
empreses amb els estudiants i acabats 
de titular, apropant d’una manera di-
recta l’alumnat al món professional 

i mostrant a les empreses la realitat 
dels estudiants. La universitat pro-
porciona així un entorn idoni perquè 
els coneguin i puguin captar el talent 
que necessiten dins els seus equips.

El fòrum va oferir diverses xerra-
des a càrrec de les empreses, però 
també va conservar el format tradici-
onal, amb nombrosos estands, on es 
van atendre i informar els estudiants 
interessats. 

ENGINYERS BCN hi participa cada 
any, atenent tant les empreses partici-
pants com el conjunt de la comunitat 
universitària. Es tracta d’una bona 
ocasió per apropar el Col·legi als futurs 
enginyers, però també perquè el teixit 
empresarial pugui conèixer els serveis 
als quals poden accedir i així fer més 
gran la Borsa de treball.

Assistir a aquest tipus d’esdeveni-
ments és molt recomanable, sobretot 
per als joves, ja que proporciona una 
oportunitat fantàstica per donar res-
posta a les inquietuds sobre el futur 
professional, per conèixer l’activitat 

“El Col·legi m’ha 
premiat amb un 
any de col·legiació 
gratuïta”
El novembre 
de l’any passat 
em vaig 
graduar en 
Enginyeria en 
Organització 
Industrial a 
l’Escola 
Universitària Salesiana de Sarrià. Si 
miro enrere, veig quatre anys 
fantàstics i irrepetibles que de ben 
segur marcaran el meu futur. A 
més a més, les pràctiques com a 
planifi cador de la demanda a 
Europastry i la realització d’un 
projecte en gestió del coneixement 
dins de l’empresa Trama 
TecnoAmbiental, han estat el meu 
començament dins el món laboral. 
A l’acte de graduació, vaig ser 
premiat com el Millor Expedient 
Acadèmic del grau, va ser una 
novetat i així mateix, un 
reconeixement al compromís 
contret que vaig demostrar dia rere 
dia amb els estudis. Amb això, 
ENGINYERS BCN m’ha premiat 
amb un any de col·legiació 
gratuïta, la qual cosa em permet 
accedir a tots els serveis que 
ofereix el Col·legi, els quals ja he 
tingut l’oportunitat d’utilitzar amb 
èxit i satisfacció. Actualment estic 
enmig de diversos processos de 
selecció a llocs de treball que es 
presenten dinàmics i amb una alta 
càrrega d’aprenentatge. 

Xavier Mezquíriz Simó
Col·legiat  25.658

El Col·legi participa i informa els 
seus membres dels actes més 
interessants, celebrats dins i fora 
de les universitats, mitjançant 
l’apartat de notícies de la Borsa 
de treball. Aquest apartat inclou 
també convocatòries especials 
per al món de l’enginyeria. 
D’aquesta manera, es podran 
tenir presents per optimitzar la 
recerca de feina, no limitant-la 
exclusivament a les ofertes de 
treball.

ENGINYERS BCN participa amb un 
estand informatiu al Fòrum 
d’empreses de l’ESEIAAT

ÉS UNA BONA OCASIÓ 
PER APROPAR 
EL COL·LEGI I ELS SEUS 
SERVEIS ALS 
FUTURS ENGINYERS 

Properes cites més destacade s: 

•  JoBarcelona  
15 i 16 de març de 2017

•  Fòrum d’empreses a l’EEBE 
4 de maig de 2017

•  Speed Networking ESEIAAT  
17 de maig de 2017

•  BizBarcelona
31 de maig i 1 de juny de 2017

empresarial i, fi ns i tot, la possibilitat 
d’aconseguir feina o pràctiques dins de 
la seva formació en enginyeria, elabo-
rar el projecte fi nal de carrera, benefi -
ciar-se de possibles beques, etc., alhora 
que reben una orientació professional 
per a la incorporació al mercat laboral 
un cop acabada la carrera. l
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Clara Soler,  
col·legiada 24.737
“Vaig estudiar enginyeria 
tècnica industrial, especia-
litat electrònica, però no he 
exercit mai aquesta branca, 
ja que un cop vaig acabar la 
diplomatura ja vaig entrar 
a treballar en una empresa 
de serveis logístics, per al 
projecte de canvi d’ubicació 
de la fàbrica SEAT de la Zona 
Franca a Martorell. Actual-
ment, però, i des de fa po-
ques setmanes, estic a l’atur. 
Anteriorment ja hi vaig estar 
uns mesos. La veritat és que 
no he estat mai més de tres 
mesos aturada. Potser pel 
meu tarannà inquiet, les ga-
nes de treballar i l’optimisme. 
Mensualment rebo la revista 
THEKNOS, així com regular-

ment em connecto al web del 
Col·legi per assabentar-me 
de noves idees, cursos, 
conferències.... Així em vaig 
assabentar de l’existència del 
servei d’acompanyament per 
a professionals en situació 
d’atur. Estic agraïda que el 
Col·legi doni aquest servei. 
Com a professional, és molt 
dur trobar-te sense feina 
després d’haver treballat 
molt i haver-ho donat tot per 
l’empresa. I més quan ja tens 
més de 40 anys, i saps que és 
difícil tornar al mercat laboral 
amb la competència que hi 
ha. El pla d’acompanyament 
ajuda a autovalorar-te, a refer 
el CV, a modernitzar-lo, a es-

un col·lectiu amb bons 
índexs d’ocupació, que ha 
mantingut durant anys la 
plena ocupació. L’any 2009, 
però, el sector va patir un 
fort daltabaix amb una 
pèrdua contundent de llocs 
de treball. Des d’aleshores, 
el Col·legi ha treballat per 
contribuir a recuperar la 
contractació d’enginyers. 
S’han dut a terme accions 
comercials, amb visites, 
participació en fòrums i fires, 
publicacions i comunicats 
a les empreses, i s’han 
donat a conèixer els perfils 
professionals del nostre 
col·lectiu i la Borsa de treball 
d’ENGINYERS BCN. 

Les millores tecnològiques 
introduïdes —creació de 
la plataforma de Borsa de 
treball i l’app— també han 
contribuït a millorar el servei. 
Avui dia podem dir que tenim 
una de les borses de treball 
especialitzada més potents 
en el sector industrial. 

  Superar els filtres 
en els processos de 
selecció
Sempre que es busca feina cal 
superar una sèrie de filtres 
que les empreses estableixen 
per decidir quines 
candidatures passaran a les 
fases següents. Saber quins 
són aquests filtres pot ajudar 
els candidats a preparar-se 
millor per superar amb èxit 
els processos de selecció.

Primer de tot, cal tenir 
clar que el currículum és la 
principal eina de presentació 
dels aspirants a un lloc de 
treball, que sempre haurà 
d’anar acompanyat d’una 
carta de presentació 
o motivació. En segon 
lloc, moltes plataformes 
d’ocupació utilitzen les 
anomenades killer questions, 
preguntes que s’usen per 
verificar que els candidats 
compleixin uns mínims 
indispensables per cobrir la 
vacant corresponent. 

tar al dia al LinkedIn, a buscar 
altres pàgines i mètodes per 
a la recerca de feina, a actu-
alitzar-te. I, sobretot, a no 
donar-te per vençut! Tothom 
té un nínxol i l’ha de trobar. 
Pertànyer a un col·lectiu de 
professionals, també és un 
suport important, emocio-
nalment i psíquicament. 

Per tant, recomano a la 
resta de professionals que 
es trobin en aquesta situ-
ació que aprofitin aquest 
servei del Col·legi, i d’altres 
(jurídics, professionals, etc.). 
Sempre es pot treure profit 
dels cursos i les conferències, 
que ajuden a superar-se i a 
veure les coses d’una manera 
diferent. I es comparteixen 
inquietuds i incerteses simi-
lars amb altres companys de 
professió. 

  Jordi Carrizosa,  
col·legiat 17.337 
“En el món laboral l’experi-
ència és el més important.
Però la formació contínua és 
la garantia d’estar al corrent 
de les noves tecnologies 
i coneixements, tant pel 
que fa als mitjans (eines 
informàtiques, mètodes de 
treball), com als continguts 
(específics de materials, 
mecànica, electricitat, clima), 
o les normatives, ja que totes 
aquestes àrees evolucionen 
amb els anys. Sóc enginyer 
de projectes d’instal·lacions, 
estudis i pressupostos. Em 
vaig llicenciar com a enginyer 
tècnic industrial el 2002, 
especialitzat en electròni-
ca industrial. Actualment 
treballo com a responsable 
d’oficina técnica a Obrelsa, 
on fem instal·lacions d’elec-
tricitat BT i MT, climatització, 
control, fluids, contraincendis 
etc., una feina que vaig trobar 
a través de la Borsa de treball 
del Col·legi i on estudiem 
projectes d’instal·lacions, 
desenvolupem enginyeria 
i fem estudis econòmics. 
Prèviament, havia estat dos 

anys en una multinacional 
alemanya fent tasques de 
qualitat, i després deu anys 
en una empresa barcelonina 
contractista d’obres, on vaig 
adquirir molta experiencia 
en instal·lacions. Al llarg de 
la meva trajectòria profes-
sional he fet diversos cursos 
de formació, alguns d’ells a 
ENGINYERS BCN. A més de 

l’experiència i la formació, el 
caràcter és un aspecte que 
també determina el lloc de 
treball que ocupem. Totes 
aquestes característiques són 
les que van determinant cap 
a on volem dirigir la nostra 
carrera professional, i s’han 
de treballar totes per tal d’as-
solir les nostres aspiracions.”

BORSA 
DE TREBALL

  Segueix la tendència 
a l’alça en les ofertes
El passat mes de gener es 
va tancar amb un increment 
del 43% en el nombre 
d’ofertes respecte de l’any 
anterior, dada que corrobora 
la creixent tendència a l’alça 
en el nombre d’ofertes 
per a enginyers de l’àmbit 
industrial. Tradicionalment, 
els professionals de 
l’enginyeria han estat 

“La formació 
contínua és 
garantia d’estar 
al corrent a nivell 
professional”
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L’hora de la veritat arriba 
amb l’entrevista de selecció, 
que generalment no és tan 
sols una, sinó una mitjana 
de dues o tres, realitzades 
per diferents persones de 
l’empresa contractant.

Finalment, cal tenir 
present que en molts casos 
haurem de superar un seguit 
de proves psicotècniques o 
participar en una dinàmica 
de grup, que es portaran a 
terme abans o després de 
l’entrevista. 

El Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional ofereix 
assessorament per superar 
aquests filtres. Contacteu a 
ocupacioipromocio@ebcn.
cat 

  Com és el currículum 
del segle XXI?
Actualment, no es pot 
explicar el currículum sense 
fer referència a la seva difusió 
a través d’Internet i les xarxes 
socials. El CV en paper va 
perdent força i dona pas al 
format en línia o en PDF.

El currículum és bàsic per 
presentar les candidatures 
a les empreses. Per això ha 
d’estar sempre impecable, 
actualitzat amb les últimes 
experiències tant formatives 
com professionals, els 
coneixements desenvolupats, 
una bona fotografia i un 
disseny apropiat. 

El mercat laboral actual 
demana tenir molt clars 
els objectius professionals 
i els propis punts forts 
ben identificats. Aquesta 
informació s’ha de plasmar 
per escrit en un currículum 
atractiu i actual. Un cop 
ben definit, cal fer arribar 
aquest CV al màxim de llocs 
possibles per aconseguir la 
feina desitjada.

El Col·legi organitza cada 
mes l’activitat “El currículum 
més actual: online i offline”. 
A l’agenda d’ENGINYERS 
BCN ja està oberta la propera 
convocatòria, programada 
per al 5 d’abril de 2017 www.
enginyersbcn.cat/agenda 

4 I 6 D’ABRIL DE 2017
Com desenvolupar les 
habilitats comercials i de 
negociació. Tècniques de 
venda i idees comercials 
que ens ajudin a vendre 
Es desenvolupen les 
habilitats d’argumentació 
i persuasió quan fem una 
negociació o presentem un 
projecte. 
Quan: de 16 a 20 h.
On: aula de la 3a planta 
del Col·legi. 

19, 24 I 26 D’ABRIL
Eficiència energètica 
en instal·lacions de 
climatització 
Es presenten els conceptes 
bàsics i els elements que 
integren una instal·lació 

de climatització, i se’n 
fa una anàlisi detallada 
des del punt de vista de 
l’eficiència energètica i 
el pes en el seu consum 
global de l’edifici. Es 
capacita l’alumne per 
plantejar estratègies 
que millorin l’eficiència 
energètica d’un l’edifici.
Quan: de 17 a 21 h.
On: Tecnoespai.

25 I 27 D’ABRIL 
Curs Autodesk Revit MEP 
2016-Electricitat 
Dirigit a professionals 
de l’enginyeria i de la 
construcció que volen 
introduir-se en la creació 
i gestió d’instal·lacions 
d’electricitat en un 

projecte BIM (Building 
Information Modeling). 
L’alumne aprendrà a 
generar i gestionar les 
instal·lacions d’electricitat 
dins d’un projecte en Revit. 
Inclou exercicis pràctics.
Quan: de 16 a 20 h.
On: Tecnoespai.

26 D’ABRIL
Requisits de la nova ISO 
14001:2015 
Es proporcionen les 
directrius d’interpretació 
i implantació dels nous 
requisits i aspectes més 
rellevants que incorpora 
la nova norma ISO 
14001:2015. L’imparteix 
un formador de TÜV 
Rheinland.

Quan: de 9 a 18 h.
On: Tecnoespai.

3, 8, 10, 15 I 17 DE MAIG
Disseny i càlcul 
d’instal·lacions d’energia 
solar tèrmica 
Per aprendre a desenvolupar 
estudis i projectes d’energia 
solar tèrmica, principalment 
per a aigua calenta sanitària. 
A més del disseny i 
dimensionament d’aquestes 
instal·lacions, se’n tractarà 
la legalització o registre 
administratiu.
Quan: de 16.30 a 20.30 h.
On: Tecnoespai.

www.enginyersbcn.cat/
agenda

AGENDA 

BENEFICIS  
DEL COL.LEGIAT

La companyia d’assegurances REGAL, Canal Directe de 
Liberty Seguros, ofereix a tots els col·legiats i familiars 
directes que convisquin al mateix domicili (cònjuges, 
fills i pares), un 7% de descompte addicional al preu 
de mercat en les assegurances d’auto, moto, llar i vida. 
Aquest descompte s’aplica a la primera contractació i 
en les renovacions posteriors. 

Tots els col·legiats d’ENGINYERS BCN rebreu un 
servei personalitzat trucant als telèfons 93 489 06 77 
(feiners de 8 a 22 h) i 902 444 707 (feiners de 8 a 22 h, 
i dissabtes de 9 a 14 h) o enviant un correu electrònic 
indicant el nom, el telèfon i “ENGINYERS BCN” a est-
her.perez@libertyseguros.es, i Regal us trucarà.

Podeu calcular el cost de l’assegurança a www.
regal.es/enginyersbcn (ja aplica el descompte). 

Descomptes en l’assegurança 
de cotxe, moto, llar i vida
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El vent no sempre bufa a favor... Per 
això es va decidir crear, l’any 2006, la 
Comissió d’Ajuts Socials i un fons so-
cial destinat a atorgar ajuts a aquells 
col·legiats i familiars que, per raons i 
circumstàncies diverses, ho puguin 
necessitar en un moment determinat. 
Aquesta comissió es regeix pel seu 
propi reglament i està tutelada per la 
Junta de govern. 

UN FONS PER ALS COL·LEGIATS
Actualment la formen sis persones 
voluntàries que es reuneixen un cop 
al mes. Són els encarregats de rebre 
les sol·licituds d’ajuda social. Per po-
der beneficiar-se d’aquest ajut, els 
col·legiats que ho requereixin hauran 
de presentar uns justificants alho-
ra que uns determinats documents. 
Posteriorment, la decisió d’atorgar 
l’ajut sempre es pren per unanimitat 
i es presenta a la Junta de govern, que 
és la que decideix definitivament. Es 
tracta, de principi a fi, d’un procés to-
talment confidencial.

Des que la Comissió d’Ajuts Socials 
està en actiu i gràcies al fons que s’ha 
creat amb la col·laboració de tots els 
col·legiats, de totes les peticions rebu-

COMISSIÓ D’AJUTS SOCIALS

El suport col·legial en moments necessaris

Una vintena de col·legiats fan una visita tècnica  
al pantà de Susqueda i la central hidroelèctrica

El 17 de febrer un grup format per 
una vintena de col·legiats va rea-
litzar una visita tècnica guiada a la 
central hidroelèctrica del pantà de 
Susqueda, organitzada per la Comis-
sió d’Exercici Lliure. El recorregut va 
incloure una visita a la central i a la 
presa, embassament que pertany al 

riu Ter, acompanyats per dos tècnics 
que els van fer les explicacions de la 
història de les instal·lacions com del 
funcionament de la maquinària.

Els visitants van poder conèixer 
com van ser els treballs d’inversió 
d’aquesta presa, construïda entre el 
1963 i el 1967, i que prové d’aigua 

del Ter. Van visitar les galeries, la 
sala de columnes i la central.

Un cop a l’anomenada caverna, 
el grup va tenir accés, amb totes les 
condicions de seguretat aplicades, a 
la subestació de 110 Kv, a la sala cen-
tral —on se’ls va fer una explicació del 
mercat elèctric de les centrals hidroe-
lèctriques-—, a la sala d’alternadors, a 
la de turbines i a la de vàlvules.

Els assistents van qualificar la visita 
de molt interessant i enriquidora 
pels coneixements tècnics que van 
adquirir. l

Algunes zones del recorregut requerien 
mesures de seguretat específiques.

des de col·legiats i familiars, s’han 
pogut solucionar favorablement 
deu expedients, amb els ajuts cor-
responents.  l

D’esquerra a dreta, la junta rectora amb altres 
membres de la Comissió: Francesc Fdez. Déu; Francesc 
Espadero, vicepresident; Josep M. Segarra, secretari; 
Francesc Fdez. Simó, president, i Joan Garreta.
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Dos anys més tard va fer un salt i es 
va incorporar a l’empresa Ditas, SA. 
“Em van venir a fitxar. Em van fer una 
oferta que no podia rebutjar com a di-
rector tècnic de manteniment i instal-
lacions”. Durant deu anys el Xavier va 
viatjar per les ciutats més importants, 
primer d’Espanya, després d’Europa i 
després dels Estats Units, explicant 
el funcionament dels aparells mèdics 
als clients i fent-ne el manteniment. 
I, a més, no va deixar de banda un dels 
seus objectius: l’enginyeria industri-
al. Es va matricular a la Universitat 
Complutense de Madrid, i entre viat-
ge i viatge es va treure el títol. 

DE LA MEDICINA 
AL SECTOR IMMOBILIARI
L’any 1990 va sortir totalment del 
sector mèdic. Estava cansat de viat-
jar i no volia estar lluny de la família, 
així que va trobar feina a Ibersegur 
Systems, a Barcelona, com a direc-
tor d’instal·lacions i manteniment. 
“Tenia un equip de 50 persones i 
vam muntar el sistema tarifari del 
metro, que encara existeix.”

Amb orgull, en Xavier Por-
tas ens ensenya el seu 
primer carnet col·legial. 
Només amb aquest gest 
ja veiem que el Xavier és 

un enginyer entregat a la seva professió. 
Va arribar a l’enginyeria seguint el seu 
instint: “se’m donava molt bé l’elec-
tricitat”, ens explica. I és així com va 
decidir estudiar una enginyeria tèc-
nica. Durant aquesta etapa formativa, 
va estar a dues empreses com a oficial 
de primera al departament de mante-
niment i instal·lació. “Allí és on vaig 
fer el meu aprenentatge. Tocava de 
tot. Des de temes electromèdics fins a 
maquinària d’arts gràfiques”, recorda. 

La seva trajectòria professional 
s’ha desenvolupat en diversos sectors, 
en més de deu empreses, en diversos 
països i en quatre idiomes, però sem-
pre ha tingut un denominador comú: 
l’electrònica. L’any 1977 es va incor-
porar a l’empresa Prim, SA, del sector 
de l’electromedicina, que distribuïa 
aparells mèdics, i on va crear un de-
partament que operava a tot Catalu-
nya. “Allà era el cap de manteniment”. 

Text Anna Carrió

“VAM MUNTAR EL PRIMER SISTEMA TARIFARI 
DEL METRO, QUE ENCARA EXISTEIX”

XAVIER PORTAS 
MÀSTER EN FACILITY MANAGEMENT (URL) I MÀSTER EN COMANDAMENT INTERMEDI (UCM) 

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ESPECIALISTA EN ELECTRÒNICA. Col·legiat 6.510

A cada canvi de feina, en Xavier havia d’aprendre un munt de conceptes nous de sectors 
tan complexes com l’electromedicina. No hi ha dubte que és una de les qualitats de 
l’enginyer: adaptar-se i implementar la tècnica. Durant la seva etapa a Ditas, SA, empresa 
que formava part del grup farmacèutic Ferrer, era el responsable de dues línies de 
productes: separadores de cèl·lules sanguínies i sistemes de detecció de 
microorganismes. La seva feina no només consistia a supervisar i fer-ne el manteniment i 
la instal·lació, sinó també a explicar als usuaris com funcionaven aquests aparells. “Vaig 
presenciar un munt d’operacions a cor obert ensenyant l’anestesista que aspirava la sang, 
ja que aquestes màquines separaven el plasma i els hematies dels residus.” 

Quatre anys més tard, la carrera 
del Xavier va canviar de rumb i va en-
trar a Sumasa (Suministros Urbanos 
y Mantenimientos, SA), l’empresa 
de manteniment de La Caixa. “Vaig 
ser el primer gestor d’edificis del de-
partament de Sumasa per a edificis 

externs”, afirma. Dins el sector del 
facility management va créixer pro-
fessionalment, però “la Caixa ens va 
vendre a Emte Service”, i dotze anys 
després, el Xavier es va veure obli-
gat a acceptar una 
jubilació parcial. 
Orgullós, ens ex-
plica que els seus 
fills també són  
enginyers.  l

TAMBÉ HA VIATJAT PER 
CIUTATS D’EUROPA I ELS 
ESTATS UNITS EXPLICANT 
EL FUNCIONAMENT 
D’APARELLS MÈDICS

“VAIG PRESENCIAR UN MUNT  
D’OPERACIONS A COR OBERT”
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En aquests moments Europa es 
planteja que el 2050 tota l’energia 
provingui de les renovables. Què està 
fent l’Ajuntament per potenciar la 
producció i el consum d’aquest tipus 
d’energia?
Tenim línies d’actuació diferents. Al-
gunes ja les estem implementant i d’al-
tres estan en fase de disseny o plante-
jament per veure com s’apliquen. Un 
dels primers plantejaments és veure 
com podem intervenir en l’àmbit de la 
comercialització elèctrica, de manera 
que posarem en marxa una comerci-
alitzadora municipal pròpia que serà 
de l’àmbit de l’energia 100% verda. 
Aquesta comercialitzadora, d’una ban-
da, portarà a terme totes les operaci-
ons de compravenda de l’Ajuntament, 
i, de l’altra, podrà obrir-se també a la 
ciutadania. Aquest instrument que 
calculem posar en marxa a finals del 
2018 és un dels que ens ajudarà a fer 
balanç net amb la ciutadania que tin-
gui plaques, de manera que nosaltres 
puguem gestionar la venda de l’energia 

Text Miquel Darnés / Jordi Garriga  l  Fotografia Marta Torrent

El novembre de 2015 l’enginyer Eloi Badia prenia possessió del càrrec com a regidor de Presidència, 
Aigua i Energia a l’Ajuntament de Barcelona, i assumia les funcions de coordinació de l’acció de govern i 

de la direcció de la representació de l’Ajuntament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a les entitats 
municipalistes. En la conversa mantinguda amb el degà, Miquel Darnés, el regidor va expressar la 

voluntat del seu equip de fomentar les energies renovables “posant en marxa una comercialitzadora 
municipal pròpia d’energia 100% verda” i potenciant l’autoconsum. La suspensió de llicències a Ciutat 

Vella, la comissió de terrasses i els apartaments turístics il·legals són altres punts que van tractar.

“Tornarem a mobilitzar 
inversió privada per 

fomentar les renovables”

Eloi Badia Casas 
(Barcelona, 1983), 
és enginyer 
industrial. Ha 
participat en 
projectes de 
cooperació a 
països de 
l’Amèrica Llatina 
per garantir l’accés 
universal a l’aigua i 
l’energia. Ha 
impulsat un canvi 
de model envers la 
gestió dels béns 
comuns, a través 
de la Plataforma 
Aigua és Vida, la 
Xarxa per la 
Sobirania 
Energètica i 
l’Aliança contra  
la Pobresa 
Energètica.

   PERFIL 

ELOI BADIA
 REGIDOR DE PRESIDÈNCIA, AIGUA I ENERGIA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

i li puguem fer repercutir en el rebut 
perquè acabi havent-hi un balanç net 
virtual. Una altra línia de treball que 
estem a punt d’implementar és tot el 
foment de cobertes, tant públiques 
com privades, amb plaques tèrmiques 
i fotovoltaiques. Ara mateix cal una 
renovació de tot el parc tèrmic. La idea 
és que, si bé només amb sòl públic ja 
podríem esgotar tot el pressupost mu-
nicipal, també volem fer jugar sòl i ca-
pital privat. Volem tornar a mobilitzar 
inversió privada cap al foment de les 
energies renovables.

Tal com està la legislació, no sembla 
fàcil trobar capital privat en aquest 
àmbit...
Sí, però hem de trobar la manera 
d’aportar confiança al sector. Hem de 
garantir uns estàndards de rendibili-
tat. En aquest sentit, si tenim la nostra 
pròpia comercialitzadora, la qual pot 
garantir la compra de la totalitat de 
l’energia produïda, això dotarà el siste-
ma d’una estabilitat que serà clau.

Conversa del degà amb:
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“Posarem en 
marxa una 
comercialitzadora 
municipal pròpia 
de l’àmbit de 
l’energia 100% 
verda, de manera 
que puguem 
gestionar la venda 
de l’energia i pugui 
repercutir en el 
rebut perquè acabi 
havent-hi un balanç 
net virtual”
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Es tracta, doncs, que l’anomenat 
impost del sol el pagueu vosaltres?
Més que pagar l’impost del sol, del 
que es tracta és de veure com podem 
agilitzar tràmits i oferir bonifi caci-
ons que permetin arribar a un balanç 
positiu. Tota aquesta actuació anirà 
acompanyada d’un pla de rehabili-
tació amb una gran potenciació del 
vector elèctric. També farem accions 
per potenciar de nou l’autoconsum, i, 
en aquest sentit, ja hem estudiat totes 
les traves existents actualment. Tot 
i això, val a dir que encara tenim molt 
de camí per córrer quant a la millora de 
l’efi ciència i l’efi càcia.

Cal sumar-hi la qüestió de la mobilitat.
Exacte. Aquest és l’altre gran vector. 
També volem potenciar l’ús del trans-
port públic i l’ús de vehicles menys 
contaminants.

Si una entitat privada vol instal·lar 
un punt de recàrrega per a vehicles 
elèctrics, necessita algun permís de 
l’Ajuntament?
Els tràmits en aquest sentit són ja 
molt àgils. L’únic que es necessita és 
un projecte d’obra acompanyat dels 
corresponents acords amb els veïns. 
A partir d’aquí no hi ha d’haver gaires 
més problemes. Pel que fa al vehicle 
elèctric volem implementar un pla 
per tal que a la ciutat, cada dos quilò-

metres com a molt, hi hagi un punt de 
recàrrega.

Com solucionarà l’Ajuntament 
l’augment de la pol·lució atmosfèrica 
a causa d’un increment del trànsit? 
A Madrid ja s’estan portant a terme 
accions restrictives importants...
A Madrid tenen problemes de pics 

molt forts. Per nosaltres els 
problemes són més estruc-
turals. Per això, la clau està 
en el foment del transport 
públic. Però com que segura-
ment amb això no n’hi haurà 
prou, també caldrà un pla de 
restriccions d’àmbit metro-
polità per als episodis més 
greus. Ara mateix està pre-
vista una targeta tipus Re-
nove que possibilitarà que 
si desballestes el cotxe vell 
tens transport públic du-
rant un temps determinat. 
Per als moments d’episodis 
greus, estudiem implemen-
tar targetes eco puntuals i 
park and ride que possibili-
tin restriccions ordenades i 
no perjudicials.

I com és que hi ha tan pocs 
busos elèctrics a la ciutat?
A Barcelona tenim una de 
les xarxes de transport pú-

blic més netes d’Europa. Ara mateix, 
la renovació del parc sempre es fa 
amb vehicles al més sostenibles pos-
sible. Pel que fa als elèctrics la volun-
tat és anar-ne augmentant progressi-
vament la fl ota.

A banda dels professionals enginyers 
que s’han trobat amb projectes a mig 
fer que no es portaran a terme, què 
diria a qui ha invertit temps i diners 
per obrir una activitat a Ciutat Vella i 
ara s’ha vist sorprès per la suspensió 
de llicències?
Segurament ens hauríem de disculpar 
perquè quan portes a terme una acció 
així és inevitable que algú en surti per-
judicat. Però el camí de l’avís preventiu 
durant un cert temps és pitjor, perquè 
aleshores es produeix una pujada de 
permisos de llicència molt gran. És un 
fet que calia actuar. Existia un confl icte 
d’usos evident que feia perillar l’equili-
bri del barri, de manera que pel que fa 
a la planifi cació urbana era necessària 
l’actuació que es va fer.

Quines mesures s’estan prenent per 
posar fi  als apartaments turístics que 
no tenen llicència d’activitat?
És evident que la mixtura d’usos en 
un mateix edifi ci està trencant la con-
vivència veïnal. Per això, en primer lloc, 
la gran mesura ha estat el PEUAT, el 
Pla especial urbanístic d’allotjaments 
turístics. Hem aconseguit un gran 

EVOLUCIÓ DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT). 2005-2014

Font: Ajuntament de Barcelona (PEUAT).
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El fort increment d'habitatges d'ús turístic a partir del 2011 es produeix 
arran de l’aprovació d’unes modifi cacions de la Llei Òmnibus,

 per part del Govern de la Generalitat, que simplifi cava els criteris per 
iniciar l’activitat com a habitatge d’ús turístic.
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EL FOCUS
Eloi Badia és un regidor jove i la 
seva trajectòria ha estat vinculada 
des de l’inici a la cooperació, 
internacional i local. Potser per 
això, per l’energia positiva que 
aporta el fet de cooperar, creu que 
tot és possible encara que hi hagi 
molt per fer. Des del seu càrrec, i 
mentre això duri, es compromet a 
potenciar la producció i el consum 
de les energies renovables, a 
augmentar l’ús del transport 
públic, en detriment del privat, i, 
en tot cas, que el privat sigui 
elèctric i tingui una bona xarxa de 
punts de recàrrega repartits per la 
ciutat. Hi ha altres punts més 
calents, però, que també són més 
difícils de digerir i de vendre com 
la suspensió de llicències 
d’activitats a Ciutat Vella  
—mesura que ha deixat en stand 
by a no pocs enginyers i 
projectes— o la comissió de 
terrasses, en la qual no està 
representat el Col·legi... Com 
dèiem, molta feina per fer.

acord de ciutat. Igual que passava 
amb les activitats a Ciutat Vella, era 
evident que calia un turisme contro-
lat per oferir un producte de qualitat. 
Els pisos turístics il·legals lògicament 
no poden entrar en el PEUAT. Avui ja 
sabem que els pisos turístics il·legals 
són uns dels causants de l’increment 
dels preus de lloguer a la ciutat. Per 
això, doblarem el personal destinat a 
la inspecció i el control. El resum és: 
ordre, criteri i reducció de l’activitat 
il·lícita.

Però heu de lluitar contra 
qüestions tan potents com 
la plataforma AirBnB, oi?
Estem negociant amb aques-
ta plataforma perquè, en cas 
d’acció il·lícita, siguin sancio-
nats. Han de ser corresponsa-
bles. En tot cas, i això ens ha 
de fer reflexionar, estem ve-
ient com determinades eines 
de l’anomenada economia 
col·laborativa ara s’estan con-
vertint en eines per trencar 
marcs legals.

Des de fa anys els 
col·legis professionals 
reivindiquem, a través de 
la Taula Interpretativa de 
les Ordenances Municipals 
(TASCOM), un canal de 
comunicació directa entre els 
tècnics municipals i els dels 
col·legis professionals per tal 
d’agilitzar la tramitació de 
documentació tècnica. Però 
encara no el tenim...
En principi això està molt di-
gitalitzat mitjançant l’entra-
da d’instàncies. Encara que 
als professionals els pugui 
semblar que els temps es dilaten mas-
sa, les sol·licituds per resoldre qüesti-
ons amb els tècnics es filtren per agilit-
zar les gestions i les possibles trobades 
personals. Cal pensar que, només al 
barri de Gràcia, es reben unes 8.000 
consultes l’any. Si aquestes consultes 
no es filtressin, la tasca dels tècnics re-
sultaria impossible d’assumir. 

Per què el Col·legi no pot entrar a la 
comissió de terrasses, tot i haver-ho 
sol·licitat?
En principi, a la comissió de terrasses 
hi ha representat el sector de l’hos-
taleria, flequers i cambra de comerç. 
També hi hem incorporat la federa-

ció de veïns. Aquesta comissió no és 
responsable pel que fa a l’ordenança, 
i, d’altra banda, es pressuposa que 
l’Ajuntament ja té el coneixement tèc-
nic. En tot cas, es tracta de comissions 
on els equilibris són difícils.

L’ordenança actual no agrada...
És que és una ordenança molt tancada. 
Amb l’ordenança actual, que ve del go-
vern anterior, el 50% de terrasses s’ha-
via de tancar. Per tant, cal un punt de 

trobada i flexibilitzar algun dels punts 
de l’actual. Ara, no és viable.

Hi ha un cert moviment a favor de 
la recuperació de la gestió de l’aigua 
a mans públiques. Quin és el vostre 
posicionament?
Intentem formar part d’aquest movi-
ment i impulsar-lo. Pel que fa a l’abas-
timent d’aigua, a l’àmbit metropolità 
tenim una situació de debilitat jurídica 
perquè hi ha hagut una primera sen-
tència, que ha estat recorreguda, que 
diu que tot el procés de creació de l’em-
presa mixta ha estat qüestionat, perquè 
s’havia fet de manera irregular. La fór-
mula mixta pública i privada ara mateix 
està anul·lada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i està recorregu-
da al Suprem. Si finalment la sentència 
és ferma ens posa en una situació d’ha-
ver d’actuar. Fer una liquidació, posar a 
zero el servei i a partir d’aquí tornar 
a definir el servei. I és en aquest punt 
on, si es dona aquest escenari, cada 
cop més ajuntaments aposten per una 
gestió pública. Ens hi hem sumat Bar-
celona, Badalona, Cerdanyola, Santa 
Coloma de Gramenet, Santa Coloma de  
Cervelló... l

“A Barcelona 
tenim una de les 
xarxes de transport 
públic més 
netes d’Europa. 
Ara mateix, la 
renovació del 
parc sempre es 
fa amb vehicles el 
més sostenibles 
possible”
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 C 
omencem pel començament, 
pel concepte pur i dur: do-
mòtica. Enginyers o no, tots 
sabem de què parlem quan 
parlem de domòtica —de les 

llars intel·ligents—, però és poc pro-
bable que ens hàgim aturat a pensar 
en el significat precís de la paraula, en 
allò exacte que vol dir i en el que no. En 
què és i en què no. Segons el diccionari 
normatiu de l’IEC, estem parlant, en 
concret, de la “disciplina que s’ocupa 
de la concepció i de l’aplicació d’auto-
matismes en les instal·lacions dels ha-
bitatges”, o sigui, tant del seu disseny 
sobre el paper com de la seva execució 
física, i, sempre, això, sí, dins de l’àm-
bit estrictament domèstic, no pas en 
altres menes d’edificis.

QUÈ ÉS (I QUÈ NO ÉS)  
LA DOMÒTICA
El diccionari de l’Enciclopèdia, en 
canvi, defineix domòtica amb un matís 
que n’acaba d’arrodonir la compren-
sió: es tracta del “conjunt de tècni-
ques informàtiques i teleinformàti-
ques aplicades a l’automatització del 
funcionament dels habitatges”. Amb 
l’ajuda del Termcat, ens assabentem 
que pertany a “l’electrònica i les tele-
comunicacions”, i que la domòtica les 

ligent, o bé per control remot: per via 
telefònica o per Internet. “A nosaltres 
ens agrada dir”, comenta a theknos 
Alfred Batet, responsable global 
d’Estratègia de Negoci Digital de la 
centenària Simon, fabricant de pe-
tit material elèctric líder a Espanya, 
“que proveïm els espais d’una nova 
dimensió, on les instal·lacions deixen 

aplica, sobretot, a la millora 
de quatre aspectes de les ca-
ses: “el confort, la seguretat, 
les comunicacions i l’estal-
vi energètic”, afegint-hi, per 
cert, l’ús d’energies renovables. 
La domòtica dels edificis en general, 
incloent-hi els comercials i industri-
als, es diu immòtica, i les anomenades 
ciutats intel·ligents ho són gràcies a 
l’anomenada urbòtica.

Ciència, tècnica i tecnologia s’alien 
en la disciplina per fer possibles unes 
quatre parets més agradables, més 
pràctiques, més segures, més còmo-
des, més eficients, més sostenibles... 
Millors, en definitiva. I gestionades 
mitjançant una interfície a l’abast de 
qualsevol usuari, que rep informació 
i dóna ordres de veu, a través d’un 
comandament o d’un telèfon intel-

Text Marc Serrano i Òssul

Tots hem sentit a parlar de la domòtica, de les llars 
intel·ligents. Sabem que un sistema domòtic convertirà 

casa nostra en un lloc més segur, més eficient, més 
sostenible i confortable. Però, sabem realment com 

funciona aquest sistema i quines aplicacions pot tenir, i 
quins són els seus reptes de futur? Si voleu saber més 
sobre aquest món d’objectes connectats, endavant, 

comencem la visita a la casa del futur.

Cases 
que pensen

La domòtica aplica 
l’electrònica i les 
telecomunicacions 
per millorar 
el funcionament  
de les llars
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de ser un element passiu, per ser un 
agent actiu al servei de les persones”.

TECNOLOGIA PER ASSOLIR  
EL BENESTAR
Un sistema domòtic canalitza l’inter-
canvi d’informació entre persones, en-
tre equips o bé entre uns i altres (perso-
nes i equips, o a l’inrevés). Els seus usos 

són tan diversos com es vulgui: gesti-
onar la casa amb sistemes de control 
remot, afavorir la comunicació amb un 
veí o un conserge arran d’un possible 
risc, o demanar auxili —o alertar el pro-
pietari— tant si s’és a casa com si no s’hi 
és, o bé regular tancaments (persianes, 
tendals) per assolir la temperatura òp-
tima amb la despesa mínima.

“Un sistema domòtic”, explica 
l’Associació Espanyola de Domòtica 
i Immòtica (CEDOM), “és capaç de 
recollir informació provinent d’uns 
sensors o entrades, processar-la i 
emetre ordres a uns actuadors o sor-
tides. El sistema”, precisa, “pot acce-
dir a xarxes exteriors de comunica-
ció o informació”. 
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LA DOMÒTICA:
“conjunt de tècniques informàtiques i teleinformàtiques aplicades a 
l’automatització del funcionament dels habitatges”. Aquestes tècniques 
pertanyen a “l’electrònica i les telecomunicacions” i la domòtica les 
aplica per millorar quatre aspectes d’una casa:

ELS QUATRE ASPECTES 
D’UNA CASA EN ELS QUALS INTERVÉ LA DOMÒTICA

ELEMENTS 
D’UN SISTEMA DOMÒTIC

CLASSIFICACIÓ 
DELS SISTEMES DOMÒTICS

XARXA DE 
CONTROL DOMÒTIC

XARXA ENERGÈTICA / 
CALEFACCIÓ

XARXA 
TV / SEGURETAT

XARXA 
TELEFÓNICA

EL CONFORT
L’usuari pot governar tot l’habitatge des d’un sol punt de control i gràcies 
a electrodomèstics d’última generació. Exemple: quins comestibles té a 
la nevera i quan caduquen sense necessitat d’obrir la porta de la nevera.

Recull la informació provinent de sensors, la processa i dona ordres a uns actuadors.

LA SEGURETAT
Alarmes de seguretat sense cables, que funcionen inclús si el lladre ha 
tallat la línia telefònica. El sistema memoritza una seqüència d’accions 
habituals de l’habitatge per després simular la presència de persones 
quan no hi ha ningú (apagant i encenent els llums, apujant i abaixant 
persianes...). Gràcies a la presència de detectors i càmeres, l’usuari
pot saber en tot moment el que està passant (escapament d’aigua, 
fuites de gas, talls elèctrics) i pot generar una acció com tancar la clau 
de pas de l’aigua i evitar mals majors en cas d’un escapament.

LES COMUNICACIONS
El sistema domòtic permet l’intercanvi d’informació entre persones, 
entre equips, entre persones i equips domèstics i viceversa, ja sigui 
des de dins o fora del propi habitatge.

L’ESTALVI ENERGÈTIC
Els sistemes intel·ligents de control centralitzat de l’habitatge, 
permeten gestionar el sistema de calefacció i climatització per 
zones, optimitzant el consum energètic, activen els electrodomès-
tics en horari de tarifa nocturna, desconnecten les línies no 
prioritàries abans d’arribar a la màxima potència contractada, 
regulen la intensitat lumínica segons el nivell de llum desitjat, 
desactiven la il·luminació, tanquen aixetes si no es detecta 
presència en un determinat temps....

Sensor
Actuador

Accionador
XarxaProcessador

Segons el mitjà 
de transmissió
       Cablejat elèctric de l’habitatge
       Cablejat específic
       Fibra òptica
       Xarxa sense fil

Segons el tipus 
de sistema
       Centralitzat
       Descentralitzat
       Distribuït

REFRIGERADOR STAND -BY ALTAVEUS FOTOVOLTAICA CALEFACCIÓ CALDERA

HUMITAT TEMPERATURA ESTALVI BLOQUEIG

SENSE FIL MÒBIL APP SMART HUB

DETECTORS ALARMES

ENDOLLS PERSIANES IL·LUMINACIÓ

FORN RENTADORAPC

INSTAL·LACIÓ INTERIOR ELÈCTRICA

XARXA ELÈCTRICA

Caixa general 
de comandament 

i protecció

Segons 
la topografia
       Estrella
       Bus
       Anell
       Mesh network

Interfície a l’abast de qualsevol 
usuari, que rep informació i dona 
ordres de veu, a través d’un 
comandament o d’un telèfon 
intel·ligent, o bé per control 
remot: per via telefònica o per 
Internet
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A part dels sensors, processa-
dors i actuadors mencionats, qualse-
vol sistema domòtic inclou, sempre 
segons CEDOM, tres peces més: els 
anomenats elements fi nals, que són 
“capaços de portar a terme una funció 
esperada”: una vàlvula o aixeta d’on 
surt aigua calenta, una sirena o un tim-
bre que sonen...; la xarxa d’intercanvi 
d’informació o recursos, i, fi nalment, 
la passarel·la que posa en contacte les 
xarxes d’un habitatge (la domòtica i to-
tes les altres: telefonia, televisió, ban-
da ampla) a una xarxa pública de dades 
com ara Internet, i que n’adapta i en 
tradueix els protocols. La xarxa domò-
tica, però, no sempre hi està connecta-
da. Un concepte clau en els dispositius 
domòtics és la interoperabilitat, és a 
dir, la capacitat d’integrar productes 
de diversos fabricants sense cap des-
envolupament exprés.

UN CONCEPTE, MOLTES REALITATS
Hi ha sistemes domòtics de diverses 
menes. La mateixa CEDOM els clas-
sifi ca segons tres criteris. Segons el 
mitjà de transmissió, trobarem xar-
xes domòtiques connectades a través 
del cablejat elèctric, d’altres que fan 
servir un cablejat específi c, un tercer 
tipus que utilitza la fi bra òptica, i, tam-
bé, un quart grup que funciona sense 
fi ls. Segons el grau de centralització, 
en trobarem de centralitzats, en els 
quals un únic node distribueix la in-
formació; d’altres de descentralitzats, 
en què cada element treballa pel seu 
compte, i, encara, una tercera família: 
els sistemes distribuïts, a mig camí 
dels dos anteriors.

UN LLENGUATGE, MOLTS EQUIPS

Actuar sobre les electrovàlvules davant una fuita d’aigua o de gas; 
apujar persianes quan es fa de dia; abaixar estors a l’estiu; escalfar o 
refredar diferents zones de la casa segons les necessitats; visualitzar i 
controlar localment i remota la instal·lació via qualsevol dispositiu que 
es connecti a Internet..., són funcions que la domòtica ens posa a l’abast 
per fer-nos la vida millor als nostres habitatges. A aquests avantatges, 
s’hi afegeix l’estalvi energètic. Fixar temperatures de consigna diferents 
en les zones comuns, limitar temperatures mínimes i màximes en 
habitacions o controlar la il·luminació de les façanes per horaris i nivells 
de lluminositat exterior, són exemples de mesures que permeten arribar 
fi ns a un 30% d’estalvi en energia! I això suposa estalviar uns quants 
euros a fi nal de l’any.

L’INTEGRADOR DOMÒTIC: L’ENLLAÇ ENTRE EQUIPS I USUARIS
Per aconseguir que tots aquests subsistemes interactuïn els uns amb 
els altres segons especifi cacions, cal que els equips que formen part del 
sistema domòtic/immòtic parlin el mateix llenguatge entre ells i que hi 
hagi la fi gura de l’integrador com a enllaç entre els equips i els clients. La 
meva aposta, com a integrador, ha estat sempre la de sistemes oberts i 
estandarditzats, com són els protocols LonWorks o KNX, en detriment dels 
sistemes propietaris, ja que garanteixen la integració correcta d’elements, la 
comunicació entre equips i el futur creixement de la instal·lació.Tot i la crisi, 
l’augment de projectes en rehabilitacions i reformes d’habitatges i edifi cis, 
la implantació a les ciutats de nous models d’enllumenat públic, recursos 
energètics o accessibilitat són una gran oportunitat per a la domòtica/
immòtica, i per als integradors, ja que la seva incorporació atorga grans 
avantatges a un cost molt reduït. Formeu-vos en aquest sector!

Col·legiat 23.659.
Professional lliure. 
Integrador domòtic/immòtic

Cristhian Calafat

EN SEGONS

Un panorama engrescador per als enginyers

Quin és el paper d’un enginyer dins 
el món de la domòtica? Segons el 
col·legiat Cristhian Calafat, expert 
en domòtica / immòtic, pot ser 
el prescriptor que afavoreixi la 
introducció de noves tecnologies en 
un projecte; el fabricant que elabori 
els productes i sistemes que han de 
satisfer les necessitats dels usuaris, 
o bé “l’integrador” que porti a terme 
determinades programacions i 

confi guracions en la xarxa domòtica 
perquè aquesta faci funcionar la resta 
d’instal·lacions segons els requisits de 
l’usuari.

Alfred Batet, responsable global 
d’Estratègia de Negoci Digital de Simon, 
afi rma que “estem en un moment 
realment disruptiu i ple d’oportunitats”, 
i alerta: “Els perfi ls professionals 
s’hauran d’adaptar a aquesta nova 
realitat i treure’n profi t. Sorgiran 

noves professions en què l’enginyer 
tindrà un paper vital si vol jugar en 
aquest context hiperconnectat”. I es 
llança: “Podem pensar en enginyers 
d’objectes connectats, consultors 
d’espais intel·ligents (que dissenyaran 
noves solucions, gestió i manteniment 
d’aparells), o enginyers especialitzats 
en ciberseguretat, analítica de dades, 
disseny de plataformes digitals, entre 
moltes altres branques”. 
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Facturació dels fabricants de sistemes de 
control i automatització. Anys 2012-2015 (dades en M€)
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següent, ja que s’encarrega de la inte-
gració i regulació de tots dos sistemes 
(elèctrics i electrònics), de manera que 
l’habitatge és capaç de sentir (detectar 
la presència de persones, la tempera-
tura, el nivell de llum...) i reaccionar 
per si sol a aquests estímuls (regulant 
el clima o la il·luminació, connectant 
l’alarma...), al mateix temps que és ca-
paç de comunicar-se i interactuar amb 
nosaltres mitjançant una multitud de 
mitjans”.

On som? Quin moment d’aquesta 
evolució vivim, Cristhian? “Ara”, res-
pon, “ens trobem amb uns sistemes 
d’automatització i control molt ma-
durs, que, d’aquí a un temps, s’hauran 
d’adaptar al que està venint: la Internet 
de les coses. Es tracta d’un concepte 
que es refereix a la interconnexió digi-
tal d’objectes quotidians (llibres, llums, 
neveres, farmacioles...) amb Internet, i 
que tindrà nombroses aplicacions que 
canviaran la vida de les persones a casa 
seva”, vaticina el professional.

CONSTRUCCIÓ, ACCESSIBILITAT I 
CIUTATS INTEL·LIGENTS
Alfred Batet, de Simon, retrata així el 
present de la domòtica: “Actualment, 
els entorns cada vegada són més com-
plexos i dinàmics, ja que hi ha una 
tendència clara que els objectes quoti-
dians passin a ser objectes connectats. 
En aquest context”, continua, “l’usua-
ri busca controlar més funcionalitats 
de manera diferent i amb condicions 

quotidianes de manera gairebé au-
tònoma, que eleven el nostre nivell 
de confort a cotes en un altre temps 
inimaginables”.

DE LA CAVERNA A LA INTERNET 
DE LES COSES
“Aquestes màquines”, explica Calafat, 
“no existirien sense el desenvolupa-
ment d’una nova evolució: l’electròni-
ca, que permet realitzar programaci-
ons (rutines) que regulen cada procés 
(rentat en fred, enregistrament d’un 
vídeo...). La domòtica està sent un pas 

I, fi nalment, segons l’organitza-
ció dels nodes, hi haurà sistemes en 
forma d’estrella, en què tots els dispo-
sitius envien dades a una sola central 
de gestió; sistemes d’anell, si els no-
des es connecten en bucle, al voltant 
del qual les dades circulen de node a 
node; sistemes de bus, si tots els ele-
ments estan lligats a una línia que en 
governa el conjunt o una part, i siste-
mes de malla, en el cas que els nodes 
enviïn, rebin o reenviïn dades per di-
versos camins.

UN PAS MÉS EN L’EVOLUCIÓ 
DE LES CASES
La domòtica com a tal va sorgir a Es-
còcia el 1975, però respon a una di-
nàmica tan antiga com la humanitat i 
inherent a l’espècie: “L’evolució marca 
el ritme de la vida i els habitatges tam-
poc no se’n poden escapar”, explica a 
theknos el col·legiat Cristhian Cala-
fat, emprenedor i, des de fa sis anys, 
propietari de CCS Enginyeria, empre-
sa que ofereix solucions d’enginyeria i 
instal·lacions tècniques per a l’edifi ca-
ció, i que està especialitzada en la seva 
integració domòtica.

El col·legiat se’n va a la prehistòria: 
“Vam passar de la cova amb foc per 
escalfar i il·luminar, a les torxes, les es-
pelmes, el llum d’oli i, fi nalment, l’elec-
tricitat. L’electricitat ens va permetre 
elevar el nivell de confort als nostres 
habitatges i va donar pas a l’entrada 
dels electrodomèstics”. Són, diu, “mà-
quines capaces de realitzar tasques 

Font: CEDOM. Estudio de mercado. Sector de la domótica e inmótica. Año 2015 (publicat el setembre de 2016).

Podem tancar el 
pas de l'aigua per control 
remot si els detectors 
avisen que hi ha un 
escapament.

Podem saber 
quin menjar hi 
ha a la nevera i 
quan caduca  
sense ni tan sols 
obrir-ne la 
porta.

L’habitatge 
s’escalfa 
independentment 
per zones segons 
les necessitats.

S’apugen o 
abaixen 

segons la 
llum  

exterior.
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concretes per crear experiències que 
s’adaptin al seu ritme de vida. Per 
aquest motiu”, conclou Batet, “la do-
mòtica ha de ser un agent actiu al seu 
servei que l’ajudi a controlar els espais 
de manera simple, evitant que la tec-
nologia li generi estrès”.

Preguntem a Cristhian Calafat quins 
reptes propers té la domòtica, i parla 
de l’empenta de tres sectors: el primer, 
l’immobiliari, gràcies a “l’augment de 
projectes consistents en rehabilitaci-
ons i reformes de fi nques, habitatges 
i edifi cis”. El segon “nou camp” a què 
Calafat fa referència és el de l’accessibi-
litat: “A Espanya, actualment, hi ha més 
de tres milions de persones ancianes o 
amb discapacitat que poden necessitar 
ajuda”. I, en tercer i últim lloc, l’expert 
menciona el fenomen de les anomena-
des ciutats intel·ligents (de la urbòtica, 

vaja): “La domòtica i la immòtica són 
dues peces de l’engranatge que ha de 
facilitar que una ciutat sigui qualifi cada 
com a intel·ligent”.

EMPRESA PIONERA EN EL CONTROL 
INTEL·LIGENT DELS ESPAIS
Com ha viscut una empresa com Si-
mon la irrupció de la domòtica i com 
respon al seu futur immediat, tan 
prometedor? Batet parla d’una “llar-

ga trajectòria” i retrocedeix un quart 
de segle: “La companyia és pionera 
en el control intel·ligent d’espais per 
a la gestió de la seguretat i el confort, 
ja que l’any 1993 va llançar el seu pri-
mer sistema domòtic”. També recor-
da que, fa només un parell d’anys, la 
companyia va idear la col·lecció Sen-
se, “inspirada en el poder de les sen-
sacions, que uneix tres conceptes: la 
interacció tàctil, l’ergonomia i la inte-
gració amb l’entorn”.

I, fi nalment, destaca l’última fi ta 
domòtica de l’empresa, que és pre-
sent en un centenar de països i fac-
tura més de 300 milions d’euros 
anuals: “L’any 2016, coincidint amb 
el centenari de la marca, Simon ha 
volgut anar més enllà i ha creat la col-
lecció Simon|100, que és l’evolució 
de la domòtica inspirada en la Inter-
net de les coses (IoT). Es tracta d’un 
interruptor d’instal·lació tradicional 
que permet afegir funcionalitats i ex-
periències a mesura que l’usuari les 
necessita, de manera que creixen i 
evolucionen amb ell. En aquest sen-
tit, l’usuari esdevé el centre d’aques-
ta nova sèrie”.

LA DOMÒTICA, LLASTADA PER LA 
CRISI ECONÒMICA
Les vaques magres de l’última dèca-
da no han benefi ciat, precisament, la 
implantació de la domòtica ni la gene-
ració, doncs, de llocs de treball que hi 
estiguin vinculats. “Malauradament”, 
lamenta Cristhian Calafat, “com que 
va lligat a la construcció, durant els 
anys de crisi que hem patit, el descens 
del nombre d’empleats en el sector de 
la domòtica i la immòtica ha estat gra-
dual fi ns a reduir-se a 8.500 en actiu 
el 2010, segons l’Estudi CEDOM 2011: 
Tendències del mercat espanyol de do- mòtica i immòtica”, concreta l’entès, 

que ha impartit formació sobre do-
mòtica al Col·legi.

Matisa, però: “No obstant això, tot 
i no haver-hi dades concretes d’em-
pleats, l’augment de la facturació dels 
fabricants de sistemes domòtics i im-
mòtics els darrers anys” —cita el mateix 
estudi per al període 2012-2014; vegeu 
el gràfi c de la pàgina 30— “fa pensar que 
el nombre d’empleats està augmentant, 
també”. L’últim informe, el del 2015, 
dibuixa un creixement del mercat 
domòtic espanyol del 12% respecte al 
2014, amb una facturació de 45 milions 
d’euros, la mateixa que el 2012, després 
de tres anys de davallada. ●

ELS INICIS

La primera tecnologia domòtica, 
l’X10, fou desenvolupada 
el 1975 per Pico Electronics 
a Glenrothes (Escòcia) per 
permetre el control remot 
d’aparells i aplicacions, i 
encara és de les més usades 
mundialment, a causa del baix 
preu dels seus components, 
tot i que existeixen nombroses 
alternatives amb més amplada 
de banda com KNX, INSTEON, 
BACnet o LonWorks.

Els primers sistemes 
comercials es van produir en 
la dècada de 1980, destinats 
a edifi cis terciaris, però a 
escala domèstica la integració 
comercial dels sistemes es va 
iniciar amb la popularització 
d’Internet els anys 1990 al Japó, 
als EUA i al nord d’Europa. Fins 
llavors els electrodomèstics es 
dissenyaven i fabricaven sense 
tenir en consideració la possible 
interconnexió.

Les instal·lacions de domòtica 
domèstica evolucionen cap 
a la unifi cació de tots els 
sistemes en una única xarxa 
de comandament, creant el 
que s’anomena llar digital, que 
requereix protocols d’actuació 
comuns i connexió a internet 
per poder comandar els serveis.

La domòtica ha 
de ser un agent 
actiu que ajudi 
les persones a 
controlar els espais 
de manera simple

Treball domèstic més còmode, i equitatiu?

Les catalanes dediquen quasi dues hores diàries més a la llar i a la família 
que no pas els catalans segons l’última Enquesta de l’ús del temps de 
l’Idescat, si bé el desequilibri disminueix tres minuts cada any que passa. El 
fet que la domòtica posi ordre i tregui ferro a les tasques domèstiques pot 
accelerar l’arribada del dia en què els homes i les dones se les reparteixin de 
manera equilibrada, cosa que encara no passa ni de bon tros. “De moment, 
la domòtica no et posa la roba a la rentadora, ni, després, l’estén (serà la 
parella que decideixi qui ho fa)”, adverteix, realista, Cristhian Calafat.
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Canvi climàtic i gestió 
energètica eficient

Durant els últims anys hem presen-
ciat un debat en relació amb el canvi 
climàtic que segueix enfrontant cien-
tífics, polítics i economistes, amb di-
ferents punts de vista. El 1997 a partir 
del Protocol de Kyoto, es van establir 
uns objectius per a la lluita contra el 
canvi climàtic, que després es van 
concretar en el conegut “20-20-20”, i 
que segueixen sent objectius que hau-
ríem d’aconseguir abans del 2020, tot 
i que la realitat ens diu que estem en-
cara molt lluny d’aconseguir-los. Sens 
dubte amb els Acords de París de de-
sembre de 2015, en què es van establir 
uns compromisos universals i vincu-
lants, subscrits en temps rècord per la 
gran majoria de països, entre els quals 
es troben els més contaminants del 
planeta, es posa de manifest la pràc-
tica unanimitat del reconeixement 
del problema a partir de les revelaci-
ons científiques i la necessitat urgent 
d’actuar per evitar els preocupants 
efectes devastadors que pugui ocasi-
onar l’escalfament global del planeta.

Podem continuar amb el debat, però 
és indubtable que la inacció davant les 
incerteses i els riscos del canvi climàtic 
podria deixar-nos sense marge de re-
acció per evitar els efectes que pogues-
sin derivar-se’n. Sens dubte, qualsevol 
mesura que posem en marxa serà en 
qualsevol cas un benefici per a la soste-
nibilitat i la qualitat ambiental.

És conegut que la indústria de 
l’energia és una de les principals con-

La indústria de l’energia és una de les principals fonts d’emissió de gasos 
amb efecte d’hivernacle. Per això, la gestió eficient de l’energia en les 
empreses, amb sistemes basats en el cicle de millora contínua, és un 
aspecte clau en la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, les 
auditories energètiques són eines essencials per identificar la capacitat 
d’estalvi energètic d’una empresa i plantejar-ne mesures de millora.

Antoni García
Membre del Comitè de l’Any 
de la Gestió Energètica Eficient. 
Expert en auditories energètiques

taminants de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle, que són els 
causants del canvi climàtic. Per tant, 
la gestió energètica eficient és un 
aspecte clau per a la lluita contra el 
canvi climàtic. L’eficiència energètica 
és un objectiu estratègic en l’edifica-
ció, en els processos i en el transport. 
Per això és bàsic implantar a les em-
preses sistemes de gestió energètica 
basats en el cicle de millora contínua. 
Les auditories energètiques són eines 
essencials per identificar la capacitat 
potencial de reducció de la demanda, 
així com d’estalvi de consum d’ener-
gia, i per plantejar mesures per a la 
millora energètica.

CAL UN MERCAT ENERGÈTIC 
TRANSPARENT
L’eficiència energètica comporta una 
reducció del consum i evita malba-
rataments, però al mateix temps  el 
creixement econòmic, l’augment de 
la població, el desenvolupament dels 
països emergents, etc. comporten un 
augment del consum. Per això, l’ús 
d’energies baixes en carboni i energies 

Hi participen:

Hi col·laboren:

renovables és encara més important 
que l’eficiència energètica, com també 
el repte d’edificis de balanç energètic 
nul NZBE, o l’autoconsum energètic, 
la generació distribuïda, o l’eficièn-
cia en el transport i la mobilitat. Però 
també es requereix un sistema i un 
mercat energètic transparent i a par-
tir d’un mix sostenible i competitiu, 
com també una millor reglamentació i 
seguretat jurídica. Una gestió energè-
tica eficient ha de conjugar necessàri-
ament totes aquestes estratègies. En 
cas contrari resulta insuficient.

Disposem d’innovació tecnològi-
ca. Disposem de grans professionals. 
Queda augmentar la conscienciació 
individual i col·lectiva, per entendre 
que la lluita contra el canvi climàtic 
s’ha d’abordar de manera activa des del 
compromís i la determinació, avaluant 
i millorant contínuament el nostre 
comportament energètic i ambiental, 
de manera racional, eficaç i eficient.  l

L’ÚS D’ENERGIES 
BAIXES EN CARBONI I 
RENOVABLES ÉS ENCARA 
MÉS IMPORTANT QUE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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Per sorprenent que sembli, els edificis 
consumeixen més d’un terç de l’energia 
utilitzada en tot el món i són una font 
d’emissions de diòxid de carboni molt 
important, segons l’informe de l’Agèn-
cia Internacional de l’Energia (AIE), 
Transition to Sustainable Buildings. 
Si no s’adopten mesures per millorar 
l’eficiència energètica a l’edifici s’espera 
que la demanda d’energia en el sector 
augmenti un 50% d’ara al 2050. És aquí 
on entra en escena la norma UNE-EN 
ISO 50001 per l’eficiència energètica 
dels edificis, el compliment de la qual 
ajuda a reduir tant el consum com els 
costos energètics associats.

Els edificis s’enfronten a múltiples 
desafiaments en els propers anys, des 
de frenar el consum d’energia fins a 
la creació d’edificis d’alt rendiment, 
alhora que es redueixen les emissions 
de diòxid de carboni i es garanteix la 
seguretat energètica. Les xifres par-
len clar: el 42% de l’energia mundial 
es consumeix en edificis. Avui, més 
que mai, la correcta gestió de l’ener-
gia en edificis és un tema crucial per a 
qualsevol organització.

En els últims anys s’imposa la ten-
dència que evidencia que la gestió 
ambiental en general, i l’energèti-
ca en particular, són peces clau per 
al desenvolupament estratègic de 
les empreses. La norma UNE-EN 
ISO 50001, concretament, certifi-
ca aquelles organitzacions que te-

nen implantat un sistema de gestió 
energètica d’acord amb uns requisits  
determinats. 

EINA ESTRATÈGICA 
L’objectiu de l’ISO 50001 és proporci-
onar a les empreses els sistemes i pro-
cessos necessaris per millorar el seu 
rendiment energètic, tenint en comp-
te l’eficiència energètica, l’ús que es fa 
de l’energia, i el consum i la intensitat 
energètica dels processos associats. Els 
beneficis són de dos tipus. D’una ban-
da, ens pot ajudar a reduir les nostres 
emissions de diòxid de carboni (CO2), 
on una major adopció de la norma ISO 
50001 podria significar una reducció de 
les emissions equivalent a l’eliminació 
de 215 milions de cotxes en carretera 
abans de l’any 2030. D’altra banda, 

Xavier Barnils Castany
Responsable de Prescripció 
de Schneider Electric

Aplicació de l’ISO 50001: 
el camí de l’estalvi energètic en edificis
Els edificis consumeixen gran part de l’energia utilitzada en tot el món. Aquesta dada, facilitada per 
l’Agència Internacional de l’Energia, subratlla la necessitat d’adoptar mesures que millorin l’eficiència 
energètica dels edificis. Una d’elles és el compliment de la norma UNE-EN ISO 50001.
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l’adopció de la norma és benefici-
osa des del punt de vista empresarial i 
econòmic, ja que pot proporcionar un 
estalvi d’energia de 600.000 milions 
d’euros en el mateix període. 

La major part de l’energia dels edifi-
cis, entre el 54% i el 71%, és utilitzada 
pels sistemes de calefacció, refrige-
ració i enllumenat. Avui dia, la major 
part dels nous edificis haurien de por-
tar sistemes automatitzats de gestió 
(BMS), que permeten el control cen-
tralitzat de calefacció, refrigeració i 
ventilació (HVAC), però molts encara 
no aprofiten tot el potencial d’aquesta 
tecnologia per supervisar també el sis-
tema elèctric. La tecnologia Smart Pa-
nel fa servir dispositius que mesuren 
la qualitat i la quantitat de l’energia 
que flueix a través dels diferents qua-
dres intel·ligents fins al consum final. 
D’aquesta manera, es pot monitorar 
i maximitzar l’eficàcia de les operaci-
ons diàries, minimitzant el dispendi 
de l’energia. A més, permeten veure 
com els diferents sistemes afecten el 
sistema elèctric i com interactuen, afa-
vorint la detecció de possibles proble-
mes, i, per tant, la presa de decisions, 
contribuint també amb aquest nou 
indicador a potenciar estalvis.

Altres avantatges dels sistemes 
de gestió energètica en edificis són 
que maximitzen el rendiment dels 
equips, permeten verificar les factu-
res elèctriques, comparar les instal-
lacions i aplicar les analítiques per 
observar tendències ocultes dels  
sistemes. 

Entre un 20 i un 30% del consum 
d’electricitat d’un edifici és a causa dels 
motors, fet que suposa que també poden 
ser una àrea d’actuació efectiva a l’hora 

de maximitzar l’eficiència energètica 
d’un edifici: la regulació de motors mit-
jançant variadors de velocitat és una 
altra proposta per aconseguir aquesta 
eficiència, especialment en sistemes 
de climatització, ventiladors, bombes, 
compressors, regulació de pressió en 
el subministrament de l’aigua, etc. on 

podem adequar la càrrega de treball 
d’aquests sistemes a la demanda de la 
instal·lació. Tanmateix, posar en marxa 
qualsevol motor mitjançant un varia-
dor de velocitat ens permet reduir fins 
a tres vegades el pic de consum elèc-
tric generat durant l’arrencada. Con-
seqüentment, l’estalvi d’energia que 
s’obté és important. Regular la pressió 
de l’aire i la temperatura d’aquesta ma-
nera, per exemple, pot aportar fins a un 
20% d’estalvi en l’energia.

EL CAS BAC DE RODA
En coherència amb el seu programa 
d’empresa, amb un eix centrat en l’efi-
ciència, Schneider Electric es va pro-
posar com a objectiu a escala mundial 
arribar al 10% d’estalvi energètic a 
tota l’empresa l’any 2014. A Espanya, 
l’empresa va decidir reforçar les se-
ves actuacions en millora energètica 
iniciant el procés de certificació de 
diferents seus a la norma UNE-EN 
ISO 50.001-2001, començant per  
la seu corporativa, al districte 22@ 
de la ciutat de Barcelona i continuant 
amb altres implantacions, centres de 
producció i centres logístics. 

La seu de Bac de Roda disposa d’on-
ze plantes, amb una superfície útil to-
tal de 10.778 m2, que acull prop de 400 
treballadors. Gràcies a la participació 

de Schneider Electric en el procés de 
disseny de l’edifici, i la implantació de 
plans d’acció energètics, la implan-
tació de solucions d’estalvi d’energia 
era ja notable abans de participar 
en el procés de certificació en ISO 
50001, disposava d’un scada de con-
trol de l’edifici (BMS SmartStruxure), 
diferents sistemes de mesura i solu-
cions de gestió energètica avançada 
integrades en tecnologia Smart Panel 
que aporta dades permanentment a la 
plataforma cloud Resource Advisor. 

EL PROCÉS CAP A L’ISO 50001
Per obtenir la màxima rendibilitat i 
optimització de l’ús de l’energia, el pro-
cés d’implementació de l’ISO ha de ser 
posat en marxa per la direcció general 
de l’empresa, estar liderat per un equip, 
disposar d’un sistema de mesurament 
i establir un sistema de millora i de re-
visions contínues. En aquest sentit, en 
primer lloc Schneider Electric va defi-
nir un equip de gestió energètica liderat 
pel Departament de Serveis d’Energia i 
Sostenibilitat. Seguidament, consul-
tors del mateix departament van audi-
tar l’edifici per conèixer el consum i l’ús 
de les instal·lacions, així com les seves 
possibilitats de millora. 

Es va establir que els usos més sig-
nificatius de l’energia es produïen en 

EL COMPLIMENT DE 
L’UNE-EN ISO 50001 
AJUDA A REDUIR EL 
CONSUM I ELS COSTOS 
ENERGÈTICS 

ARTICLE TÈCNIC
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En el seu últim estudi sobre anàlisi i comparació de sistemes de gestió 
energètica en edificis intel·ligents (BMS), el 2016, Navigant Research 
va elaborar un detallat registre de quinze solucions de programari i 
sistemes de control amb les marques més importants del mercat. La 
tecnologia SmartStruxure de Schneider Electric va obtenir el 2016 la 
màxima puntuació, amb la qual lidera la llista, per les seves avançades 
capacitats d’anàlisi que promouen el desenvolupament d’edificis 
intel·ligents i la gestió de l’energia. Permet fer un control eficient d’HVAC, 
de la il·luminació, la gestió de l’energia, el sistema de seguretat i altres 
aspectes que comprenen la distribució elèctrica, fet que redueix els costos 
operatius i permet un estalvi energètic de fins al 30%.
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els sistemes de climatització, els quals 
representen el 56,1% de l’energia to-
tal consumida; en les càrregues d’IT, 
que suposen el 17,4%, i en els sistemes 
d’il·luminació, que consumeixen el 
13,8% de l’energia total de l’edifici. Te-
nint en compte això, es va decidir im-
plementar accions que permetessin 
aconseguir un estalvi més ràpid, con-

centrades en tres àrees: supervisió 
energètica, sistemes de climatització 
i sistemes d’il·luminació.

Per a cadascuna d’aquestes àrees 
es van plantejar plans d’acció, amb 
objectius a assolir, calendari d’imple-
mentació, indicadors d’acompliment 
energètic, i mètodes per verificar els 
resultats assolits. Entre les accions 
implementades, destaquen: 
•  La instal·lació d’equips de mesura 

elèctrica, de fred i de calor, que pro-
porcionen dades a la plataforma de 
supervisió energètica a través dels 
diferents quadres intel·ligents distri-

buïts en diferents zones. Això permet 
controlar els consums per plantes, 
tipus de dia i franges horàries.

•  Optimització de l’energia segons el 
calendari laboral i les franges ho-
ràries. Per exemple, a les set de la 
tarda es desconnecten els sistemes 
d’il·luminació i climatització, però 
queda a l’abast de l’usuari individual 
el control de la llum i climatització 
de la seva zona en particular.

•  El sistema de control permet con-
trolar remotament tots els fan coils 
de l’edifici, uns 340, fet que permet 
veure possibles alarmes i incidènci-
es en la climatització.

•  La instal·lació de detectors de pre-
sència i crepusculars.

•  La instal·lació d’il·luminació LED en 
l’enllumenat.

•  La programació del perimetral de la 
il·luminació de l’edifici, que s’activa 
o desactiva en funció de la incidèn-
cia del sol a cada façana.

Per tal d’entendre l’evolució, es van 
establir uns indicadors d’acompli-
ment energètics (IDEn), que en el 
cas de la seu de Schneider Electric a 
Espanya es van establir segons l’ús i 
el consum. El seguiment es porta a 
terme mitjançant el registre d’aques-
tes dades a l’eina cloud de gestió ener-
gètica Resource Advisor, programari 

35Març 2017    Theknos

per a la gestió energètica, que permet 
consolidar dades i lliurar anàlisis au-
tomàtiques.  l

Així doncs, tal com es mostra en 
aquest gràfic, gràcies a la participació 
en el procés de certificació en 
la norma ISO 50001 i el treball 
efectuat, la seu de Schneider Electric 
a l’Estat espanyol disposa ara 
mateix d’una estratègia energètica 
estructurada, que ha permès la 
consecució de gairebé el 30% 

d’estalvi energètic en les seves 
instal·lacions el 2014, superant 
àmpliament l’objectiu inicial del 10%.

És cabdal destacar la importància, 
en aquest procés, de comptar amb 
un equip de supervisió, de realitzar 
revisions constants que permetin 
detectar possibles desviacions 
i corregir-les ràpidament. Però, 

sobretot, són fonamentals el 
compromís i la conscienciació, des 
de la Direcció fins a la totalitat dels 
usuaris i treballadors de l’empresa. 
Aquesta presa de consciència 
queda refermada i “segellada” per 
l’ISO, com a demostració que tota 
l’empresa i la plantilla creuen en la 
importància de l’eficiència energètica.

SI NO ES MILLORA, 
S’ESPERA QUE LA 
DEMANDA D’ENERGIA EN 
ELS EDIFICIS AUGMENTI 
UN 50% D’ARA AL 2050

TOTAL
Energies
(kWh/m2)

Electricitat
(kWh/m2)

Calefacció
(kWh/m2.GD)

Refrigiració
(kWh/m2.GD)

Línia base 2014 137,5 31,5 95,7 264,7

Target Cortp. (-10%) 123,8 28,4 86,1 238,2

IDEn Real 2014 103,7 18,1 64,0 185,8

Estalvi % -24,6% -42,5% -33,1% -29,8%

IDEn 2011 (sense ajust)

INDICADORS DE DESENVOLUPAMENT ENERGÈTIC (IDEn)

Els edificis 
consumeixen més d'un terç 

de l'energia utilitzada 
a tot el món 

(Agència Internacional 
de l'Energia)

Entre el 

54% i el 71% 
de l'energia 

dels edificis és utilitzada 
pels sistemes:

+1/3

ELECTRICITAT CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ
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SOSTENIBILITAT

  

 

A Catalunya i, en general, a la Mediterrània, l’aigua és un recurs limitat. Episodis 
com la sequera de 2007-2008 han obligat a millorar les infraestructures per 
garantir la disponibilitat d’aigua i, sobretot, han incrementat la consciència 
social sobre l’estalvi i el bon ús de l’aigua. Un dels aspectes que cal continuar 
millorant ara és la reutilització d’aquest recurs preuat.   

L’aigua també es recupera

La reutilització dels recursos hídrics 
encara necessita millorar

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

L’estació depuradora d’aigües resi-
duals de Capçanes (Priorat) és una 
instal·lació de tractament biològic 
inaugurada el juliol de 2016. A banda 
de depurar fins a 140 m3/dia, aquesta 
planta va marcar una fita històrica 
perquè és la depuradora d’aigües re-
siduals número 500 a Catalunya. La 
construcció d’aquesta extensa xarxa 
d’estacions de tractament, impulsada 
pel conseller de Medi Ambient Albert 
Vilalta, a partir de 1991, ha estat un 
element essencial en la recuperació 
de la qualitat dels nostres rius, embas-
saments, litoral i aigües subterrànies.

L’existència d’aquestes depuradores, 
que a hores d’ara donen servei al 97% 

de la població a Catalunya, està fent 
possible també que una part de l’aigua 
tractada sigui reutilitzada per al reg, la 
indústria o els serveis municipals. No 
obstant això, el marge de millora en 
aquest àmbit és encara molt gran. 

Les 500 depuradores de Catalunya 
aboquen als rius i al mar gairebé 700 
hectòmetres cúbics d’aigua cada any. 
Bona part de l’aigua sanejada a les de-
puradores públiques catalanes se sot-
met a un tractament de regeneració 
terciari perquè assoleixi els nivells re-
querits per al seu ús posterior, d’acord 
amb el Reial decret 1620/2007. Tot i 
això, dels 700 hm3 d’aigua que surten 
de les depuradores només se’n reuti-
litzen 30 (dada de 2015, la més recent 
disponible).

REUTILITZAR AIGUA D’ÚS INDUSTRIAL
El volum d’aigua recuperada ha anat 
augmentant els darrers anys —i, de 
fet, el 2015 hi va haver un increment 
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depuradores de Tarragona i Vila-
seca i Salou disposen d’aquest trac-
tament de regeneració i, posterior-
ment, d’un altre tractament de doble 
osmosi per tal d’adequar la qualitat 
de l’aigua a les necessitats de les em-
preses del polígon petroquímic de 
Tarragona.

Amb tot, la xifra global aconsegui-
da encara és petita: només 3,5 hm3 
d’aigua regenerada (12% del total de 

30 hm3) es van dedicar el 2015 a usos 
industrials. L’aigua regenerada pro-
cedent de les depuradores també pot 
ser utilitzada de manera efi cient en 
la recàrrega d’aqüífers, reg agrícola i 
de camps de golf o neteja de carrers. 
En tots els casos, el reaprofi tament 
d’aquests volums suposa una millo-
ra ambiental important, en especial 
perquè redueix la pressió sobre la 
resta de masses d’aigua potable.  ●  

del 17% respecte al volum de l’any 
anterior —, però l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) reconeix que encara cal 
millorar en molts aspectes. De fet, les 
dades acumulades per aquesta agència 
adscrita al Departament de Territori i 
Sostenibilitat mostren que el màxim 
volum d’aigua reutilitzada es va asso-
lir en els anys 2007 i 2008, coincidint 
amb la greu sequera que va afectar tot 
el país (vegeu el gràfi c), amb una dis-
minució en els anys posteriors.   

Una de les millores imprescindi-
bles és la reutilització d’aigua ge-
nerada en serveis i usos industrials, 
com poden ser els circuïts de refrige-
ració. L’any 2015 per exemple es va 
produir un increment en l’ús d’aigua 
regenerada industrial, sobretot per 
l’augment de producció del tracta-
ment terciari de la depuradora de 
Vila-seca i Salou, que aporta aigua 
regenerada a les indústries del Camp 
de Tarragona. Instal·lacions com les 

El projecte principal de reutilització 
d’aigua a Catalunya actualment 
és l’estació de regeneració d’aigua 
(ERA) del Prat de Llobregat, una 
instal·lació construïda en resposta 
a la sequera de 2007-2008 que 
està pràcticament aturada des de 
fa anys per motius econòmics i 
falta de demanda d’aquesta aigua 
regenerada. 

L’ERA del Prat està equipada amb 
sistemes que permeten que l’aigua 
ja tractada a l’estació depuradora 
del mateix municipi passi per un nou 
procés més avançat que en garanteix 
la màxima qualitat.   

Per a aquest 2017, l’Agència 
Catalana de l’Aigua preveu potenciar 
el funcionament de l’ERA del 
Prat per injectar aigua regenerada 
per a la barrera contra la intrusió 
salina al delta del Llobregat, i, 

d’altra banda, per posar 
en marxa campanyes 
de demostració de les 
diverses utilitats d’aquest 
volum d’aigua. Entre altres 
serveis, l’aigua de l’ERA 
del Prat pot ser conduïda 
—amb una canonada que 
també està ja construïda— 
fi ns a Molins de Rei, on, 
si cal, pot tornar al riu 
Llobregat i millorar el 
seu cabal abans de la 
captació de la planta 
potabilitzadora de Sant 
Joan Despí.

La reutilització de l’aigua 
regenerada, tot i que es va concebre 
inicialment com una solució per a 
situacions de sequera, constitueix 
avui una oportunitat —és el que el 
conseller de Territori i Sostenibilitat 

Josep Rull, denomina aigua de 
quilòmetre 0– i un recurs potencial 
que incrementaria la disponibilitat 
d’aigua en una zona com la regió 
metropolitana de Barcelona que 
encara avui arrossega un dèfi cit 
estructural d’aigua potable.

APROFITAR UNA PLANTA QUE JA EXISTEIX

EVOLUCIÓ ANUAL DEL VOLUM D’AIGUA 
REUTILITZAT PER USOS (HM3)

Data d’actualització: setembre de 2016
Evolució de l’aigua reutilitzada a les conques 
internes de Catalunya. Els valors més alts es 
donen durant la sequera de 2007-2008.

NOMÉS 3,5 HM3 D’AIGUA 
REGENERADA ES VA 
DEDICAR EL 2015 A 
USOS INDUSTRIALS
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

“L’enginyer o enginyera que exerceix 
de responsble de producció potser no 
sap tocar tots els instruments que for-
men l’orquestra ni com reparar-los, 
però sens dubte ha de saber tocar 
moltes tecles i harmonitzar els re-
cursos humans i tecnològics, perquè 
tots vagin a l’uníson, així com saber 
detectar els errors i generar motiva-
ció amb l’objectiu d’optimitzar al mà-
xim el procés de producció del qual és 
responsable. Sense aquesta persona 
l’orquestra no acaba de ser res”, m’ex-
plica Javier Franco Sariñena, gestor 
de projectes de LeanBox i expert en 
Lean Manufacturing, un sistema de 
producció que té com a objectiu mi-
llorar els processos de producció en 
detectar on hi ha pèrdues de temps, 
com reduir els terminis d’entrega i in-
crementar la productivitat. 

FLEXIBILITZAR ELS PROCESSOS
Javier Franco imparteix formacions a 
ENGINYERS BCN en Lean Manufac-
turing i robòtica col·laborativa, uns 
coneixements que faciliten el dia a dia 
dels enginyers de producció. “El Lean 
Manufacturing proporciona una me-
todologia, per exemple, simplificar un 
canvi d’una sèrie o ordre de fabricació 
de les màquines; i el fet que ara les 
sèries de producció siguin més cur-
tes que abans de la crisi és una altra 
de les qüestions que ha de resoldre el 
responsable de la producció. Cal que 
flexibilitzi els processos de producció 
en un mercat on cada dia s’exigeixen 

  

Com la figura d’un director d’orquestra, sense la qual la música ni 
flueix ni sona quan ho ha de fer, la persona responsable de producció 
ha de gestionar, controlar, planificar i optimitzar el cicle productiu.  
Els seus grans reptes: aconseguir rebaixar els costos i el temps  
de producció, així com veure la manera de millorar els processos de 
producció, atès l’entorn cada dia més competitiu i canviant en el qual 
han de créixer les empreses. Gestionar l’estrès i motivar les persones 
de l’equip és també una altra de les seves funcions cabdals. 

Responsable de producció: dirigint l’orquestra 
perquè tots els processos industrials estiguin afinats

CAL TENIR 
CAPACITAT DE 
LIDERATGE PER 
GESTIONAR 
L’EQUIP I 
ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS
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terminis d’entrega més curts per po-
der captar més clients. La robòtica 
col·laborativa també permet guanyar 
aquesta flexibilització i que les mà-
quines s’adaptin a les persones, i no 
a l’inrevés. I és que per incrementar 
la productivitat d’un procés de pro-
ducció no sempre l’automatització és 
la solució: sovint veiem que s’han de 
treure robots perquè acabes patint 
“problemes automàtics”, explica Ja-
vier Franco, que recomana en aquesta 
millora del procés de producció “me-
surar bé des d’on es parteix per veure 

on vols arribar. Resulta fonamental 
una correcta captació de dades per 
identificar on són els problemes, i 
després no pots resoldre-ho i canvi-
ar-ho tot de cop, sinó anar reduint 
el temps de producció en una etapa, 
després en una altra, i sumar reducci-
ons dins del procés productiu”. 

Els responsables de producció han 
de conèixer molt bé la normativa es-
pecífica del seu producte i del sector 
(automoció, alimentació, joguines, 
màquines, material hospitalari...), 
normatives que poden ser molt can-
viants. Forma part del seu dia a dia 
gestionar incidències i apagar focs ve-
ient més enllà de les flames. Així que 
una altra de les seves virtuts ha de ser 
saber fer front a l’estrès i la pressió. 
“Si et dediques massa sovint a apagar 
focs és senyal que no tens un sistema 
productiu ben estabilitzat i que cal 
canviar alguna cosa urgentment. I per 
analitzar i resoldre la situació, el res-
ponsable de producció ha de ser capaç 
d’abstraure’s i contemplar el proble-
ma amb distància. Ha de ser bon líder 
i gestionar el seu equip perquè facin 
les tasques en un temps rècord”, con-
clou Javier Franco.   l

REBAIXAR ELS 
COSTOS I EL TEMPS 
DE PRODUCCIÓ 
PER MILLORAR ELS 
PROCESSOS SÓN ELS 
SEUS GRANS REPTES

  

Josep Lluís Checa, expert en innovació i 
transformació d’organitzacions i processos

“La transformació digital és clau 
en la millora dels processos de producció” 
Josep Lluís Checa és gerent del Centre d’Excel·lència en Nanotecnologia 
de Leitat a Xile i també assumeix tasques com a comissionat en 
desenvolupament digital, un rol que el porta a centrar-se en la 
indústria 4.0 i la transformació digital. Leitat, un centre tecnològic 
català —membre de TECNIO i reconegut pel Ministeri d’Economia 
i Competitivitat—, té com a objectiu col·laborar amb les empreses i 
institucions afegint valor tecnològic, tant als productes com als processos 
de producció. Fer de pont i realitzar una transferència de coneixements 
des de les fonts procedents de la universitat i els centres de recerca cap a 
les empreses és una de les seves missions. 

“Em dedico a divulgar, acompanyar i transmetre un missatge inspirador 
per a les empreses i les institucions que ens consulten en tot allò que 
té a veure amb la temàtica del món digital, intentant fer meus els seus 
reptes” —explica el Josep Lluís. “La transformació digital és clau en la 
millora dels processos de producció. És evident que la nanotecnologia ha 
obert un nou camí d’aplicació de la capacitat que tenen els materials que 
ja coneixíem quan són baixats a la dimensió nanomètrica, però si hagués 
de reduir el futur a un concepte seria al que arribaran a representar la 
transformació digital i la indústria 4.0, una transformació que s’està 
estenent a tot Europa i que ja s’equipara a una nova revolució industrial. 
Les empreses intueixen els grans canvis que comportarà en els propers 
anys i que s’han de preparar per afrontar-los, entendre’n els fonaments, 
com acabarà afectant el seu dia a dia i els processos de producció. 
Nosaltres els acompanyem en aquesta transformació i en la gestió 
d’aquest canvi, creant valor, tant econòmic com social.”

EN PRIMERA PERSONA
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© Mobles 114

Amb anys de retard, l’1 de gener de 
2017 va entrar en vigor l’ampliació a 
quatre setmanes del descans per pater-
nitat, el que suposa que un treballador 
el podrà gaudir en cas de naixement de 
fill, adopció, guarda amb fins d’adopció 
o acollida, i tindrà dret a aquest per-
mís de quatre setmanes ininterrom-
pudes (28 dies) sense fraccionar. Per 
tant, quinze dies més respecte al per-
mís regulat anteriorment. 

Amb relació a la tramitació, inde-
pendentment de la concessió de la sol-
licitud per part de la Seguretat Social 
(SS), l’empresa haurà de descomptar els 
dies corresponents al descans per pa-
ternitat a la nomina dels mesos en què 
el treballador gaudeixi del permís, in-

S’ha ampliat el període de descans laboral per paternitat?

dependentment que la SS li concedeixi 
o denegui la prestació. A banda del què 
pugui disposar el conveni, a la prestació 
de la SS s’entén inclosa la part propor-
cional de pagues extraordinàries. Si el 
treballador no presenta la sol·licitud, 
no podrà gaudir dels dies de descans i 
l’empresa no tindrà cap responsabilitat 
al respecte. L’única obligació de l’em-
presa, un cop que el treballador li hagi 
comunicat que s’acollirà al seu dret  
a gaudir del descans, és el lliurament 
a l’empleat d’un certificat d’empresa a 
on s’assenyali la base de cotització del 
mes anterior a aquell en què gaudeixi 
del descans o suspensió per paternitat. 
Cal recordar que durant el descans per 
paternitat, l’empresa continua obligada 

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

PREGUNTES FREQÜENTS

a cotitzar pel treballador, que percebrà 
una prestació equivalent al 100% de la 
base reguladora. Així doncs, el treballa-
dor podrà gaudir del descans o bé des 
de la finalització del permís retribuït 
de dos (o quatre dies) per naixement 
de fill i fins que finalitzi la suspensió del 
contracte per maternitat, o bé immedi-
atament després de la finalització de la 
citada suspensió per maternitat.  l 

L’ENAC acredita el Col·legi per certificar experts en 
auditories energètiques i en legalització d’activitats

El procés de certificació de persones 
es basa en la norma internacional 
UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 i és 
una eina que aporta confiança al mer-
cat, les autoritats i els empresaris so-
bre la competència de determinades 
persones per executar certes activi-
tats. Aquesta confiança s’aconsegueix 
per mitjà del procés acceptat global-
ment, d’avaluació i reavaluacions pe-
riòdiques de la competència de la per-
sona certificada que recull la norma.

Aquesta eina respon a la cada vega-
da més elevada velocitat d’innovació 
tecnològica i especialització del món 
professional que permetrà als clients 
dels tècnics certificats una elecció in-

formada basada en la competència, 
que augmentarà la transparència i 
competitivitat d’aquests mercats.

ENGINYERS BCN es va convertir 
l’any passat en el primer col·legi pro-
fessional de l’Estat a rebre l’acreditació 
per certificar persones segons la nor-
ma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. En 
ampliar l’abast de la seva acreditació 
amb aquests esquemes, ENGINYERS 
BCN continua sent l’únic col·legi a es-
cala estatal que ofereix certificacions 
de persones acreditades per l’ENAC.

L’acreditació per l’ENAC com a 
organisme de certificació té amplis 
avantatges per als usuaris del Ser-
vei de Certificació Professional del 

La certificació de persones acreditada per l’ENAC és l’única manera 
reconeguda i consensuada en l’àmbit internacional de poder 
demostrar davant dels clients o l’Administració que el professional és 
un expert en aquestes disciplines.

Col·legi, ja que 
només una certi-
ficació obtinguda 
amb un orga-
nisme acreditat 
té reconeixement a escala interna-
cional (més de 70 països del món), 
entre ells, la majoria dels estats del 
continent europeu, i d’altres de molt 
importants per als nostres professio-
nals com ara els Estats Units, el Ca-
nadà, el Japó, Austràlia o el Brasil.

Al web del Col·legi trobareu publi-
cades les convocatòries per al mes de 
març dels tres esquemes acreditats.  l

www.enginyersbcn.cat/servei-certifi-
cacio-professional
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DISSENY INDUSTRIAL

Versàtil, elegant i moderna, 
per a la prestatgeria Tria no 
passen els anys: el 2018 en 
farà ni més ni menys que 
40, des que Mobles 114 va 
posar-la al mercat el 1978. 
Creada per Josep M. Mas-
sana i Josep M. Tremoleda, 
la prestatgeria Tria manté 
inalterat el disseny original, 
basat en una estructura de 
vareta d’acer i unes lleixes, 
originalment de fusta, sub-
jectades de manera gairebé 
invisible.

La Tria va néixer amb 
vocació de prestatgeria 
de paret per a llibres, tot 
i que la validesa del con-
cepte constructiu i el pas 
del temps l’han convertit 
en un moble versàtil i apte 
per a qualsevol estança de 
la llar. A les prestatgeries 
de fusta originals van afe-
gir-se’n de metàl·liques, i 
s’ha ampliat la gamma de 
colors. Una versió amb més 
fondària va permetre l’apa-
rició d’accessoris diversos 
(calaixos, armaris) i d’una 
versió de peu. 

La fabricació dels di-
versos components de la 
prestatgeria Tria es porta 
a terme íntegrament en 
el cinturó industrial de 
Barcelona. Mobles 114 de-
mostra d’aquesta manera 
la seva aposta pel disseny  
i la fabricació de qualitat i 
de proximitat. l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Una “tria” lògica

PRESTATGERIES TRIA

Pàgina web de Mobles 114: La 
informació més complerta sobre 
la prestatgeria Tria en les seves 
múltiples versions la trobem a la 
pàgina web de mobles 114; també 
una breu nota biogràfica dels seus 
autors (www.mobles114.com).

Els autors, a la Viquipèdia: Josep 
M. Massana i Flotats i Josep M. 
Tremoleda Álvarez van fundar 
Mobles 114 el 1973. L’editora de 
mobles barcelonina va merèixer 
el Premi Nacional de Disseny 
Industrial el 2001. Els dos 
fundadors tenen una entrada a la 
Viquipèdia.

 

PER SABER-NE 
MÉS
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  Detall de 
la fixació i de 
l’estructura de 
la prestatgeria: 
senzilla i 
funcional.

 El disseny 
de diversos 
components i 
accessoris ha fet 
augmentar la 
versatilitat de la 
prestatgeria Tria.

  Inicialment, la 
prestatgeria Tria 
es va dissenyar per 
a la instal·lació 
mural, a la 
paret, i amb els 
prestatges de 
fusta. L’estructura, 
de vareta d’acer, 
aconsegueix un 
conjunt d’aspecte 
lleuger, elegant i 
atemporal.
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Sala de muntatge 
de carregadors de 

bateries, a la 
planta de Ferve.

El pas dels anys forja la personalitat de 
les empreses, i el Ferve Center és un 
refl ex de la idiosincràsia de les tres ge-
neracions de la família Ferret dedica-
des a la baixa tensió de l’automòbil: un 
edifi ci modern a tocar de la fàbrica on 
es concentren l’administració, l’ofi cina 
tècnica i el laboratori, i que conté tam-
bé un museu i una petita biblioteca 
centrada en l’arquitectura, el disseny 
i el motor. 

APOSTA PELS AMPERS
En el Vendrell rural dels anys 20 
del segle passat, l’inquiet Benvingut 
Ferret Vidales va decidir dedicar-se 
a l’incipient món de l’automoció, re-
parant l’aparell elèctric dels escassos 
automòbils de la comarca, bobinant i 
reparant motors elèctrics i fabricant 
bateries d’acumuladors de plom. El 
seu fi ll Joan Ferret Carbonell va do-
nar l’empenta defi nitiva al negoci i el 
1956 va crear la marca Ferve (Ferret-
Vendrell), concentrant els esforços 

en el disseny i la fabricació de carre-
gadors per a bateries i comprovadors 
de circuits elèctrics. El desenvolu-
pament del parc mòbil nacional, que 
poblava la geografi a de tallers, va do-
nar ales a l’empresa vendrellenca, que 
disposava del carregador amb rodes 
més senzill, funcional i econòmic del 
mercat. El 1972 Ferve va inaugurar 
una fàbrica nova i moderna, i l’any 
2000, amb la fi rma plenament con-
solidada i ja amb la tercera generació 
de Ferret en la direcció, es va portar 
a terme terme la darrera ampliació, 
amb la construcció del Ferve Center.

BAIXA TENSIÓ 
Tot el catàleg de Ferve gira al voltant 
de la baixa tensió de l’automòbil. Els 
carregadors formen el gruix de la pro-
ducció: convencionals, electrònics de 
font commutada, automàtics, ràpids i 
multicarregadors. Els arrencadors en 
múltiples formats, aparells de com-
provació, cables d’emergència i acces-
soris diversos completen la resta de 
l’oferta de Ferve. “Quan vam comen-
çar estàvem sols, però ara el mercat 
és global i trobem molta més compe-
tència —explica Joan Ferret Pinyol, 
enginyer tècnic electrònic i actual di-

  

 

Ferve va apostar per l’aparell elèctric de l’automòbil en el moment 
adequat. I ja fa 60 anys que fa costat a tallers i particulars i vetlla per la 
bona salut de les bateries de vehicles d’arreu del món. 

Amb les bateries carregades

Ferve, SA

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat
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rector general—. Aquí lluitem contra 
certa tendència a desconfiar del pro-
ducte nacional, i a Europa el Made in 
Spain de vegades és un problema. Hem 
d’anar explicant que a Ferve treballem 
d’una altra manera i que fem les coses 
bé. Després de desenvolupar i posar en 
producció un producte cal fer el més 
difícil de tot: vendre’l”. 

Bregant en el mercat global, amb un 
90% del producte de disseny i produc-
ció propis i amb una tecnologia a l’abast 
de qualsevol país desenvolupat, és llo-
able que Ferve mantingui una bona 
salut fabril. Això és degut a una política 
d’empresa que ha limitat el creixement 
vertical i ha mirat de repartir la feina 
entre proveïdors i col·laboradors. N’és 
l’exponent més clar l’empresa Fermsa, 
la societat creada per produir la part 
metàl·lica dels aparells, inclosos els 
acabats i la pintura. Els submuntatges, 
circuits electrònics, etc., arriben de 
proveïdors externs. “Sempre mirem 
de proveir-nos d’empreses locals, però 
això cada cop és més difícil especial-
ment després de la crisi —es lamenta 
Ferret— perquè moltes empreses han 
tancat. També treballem amb proveï-
dors asiàtics, quan els locals no tenen 
capacitat per servir-nos”.

Aquesta estructura alleugerida dona 
a Ferve la flexibilitat necessària per a la 

producció d’un producte estacional, i 
va permetre superar els pitjors anys de 
la crisi. En el conjunt de l’organització, 
a més de les funcions de director gene-
ral, Ferret és també responsable tècnic 
i comercial: “M’encarrego de seguir 
l’actualitat del mercat, anar a les fires, 
veure els requeriments dels clients i 

les iniciatives de la competència per 
decidir cap a on hem d’evolucionar”. 
Més enllà dels aspectes organitzatius, 
Ferret destaca un fet imprescindible 
per mantenir-se ben posicionats al 
mercat: “Disposem d’una marca amb 
prestigi i un reconeixement guanyat a 
pols que actualment és un dels nostres 
actius principals”.

FUTUR INCERT  
Ferve sempre ha tingut una cura es-
pecial en el disseny exterior del pro-
ducte i la imatge de marca. Els seus 
aparells, de línies sòbries i pintats de 

En el Ferve Center brilla amb llum 
pròpia el petit museu d’una empresa 
orgullosa del camí que ha seguit. En el 
marc productiu hi trobem una nodrida 
mostra de prototips, maquetes i de la 
producció passada i present. També 
una vitrina dedicada a les còpies dels 
productes Ferve realitzades 
il·legalment aprofitant la fama de la 

firma catalana. A cavall entre l’art i la 
tecnologia, els Ferret fan un petit 
homenatge als referents del disseny 
industrial internacional de producte. I 
llueixen particularment les dues 
aventures sobre rodes de Ferve: el 
Ferve-Patín, un patinet motoritzat, 
progenitor dels molts ginys que avui 
en dia poblen els carrers de les grans 

ciutats, i el Fervelectric, el cotxe 
construït per Joan Ferret Carbonell el 
1967, que té l’honor de constituir 
dues fites tècniques estatals: va ser el 
primer cotxe elèctric matriculat a 
Espanya, i, posteriorment, es va 
convertir en el pioner dels automòbils 
animats per energia solar, a mitjan 
anys 80.

QUI NO TÉ PASSAT, NO TÉ FUTUR

vermell i blanc, s’han convertit en un 
clàssic dels tallers. El futur immediat 
portarà novetats al catàleg de Ferve: 
l’arrencador booster amb supercon-
densadors i els carregadors electrò-
nics de fins a 50 ampers, aquest últim 
un producte que va camí de conver-
tir-se en imprescindible en els tallers 
i concessionaris per reprogramar el 
sistema electrònic dels cotxes.

Ferret creu que és impossible fer pre-
diccions en el seu ram, un sector que 
tard o d’hora afrontarà canvis profunds 
relacionats amb les mesures mediam-
bientals i el previsible augment de preu 
dels combustibles fòssils: “El futur és 
incert. A hores d’ara el vehicle elèctric 
és purament testimonial, i quan arri-
bi haurem de plantejar-nos què fem. 
Potser ens tocarà reconvertir-nos. Som 
una fàbrica petita i el dia a dia ens ocupa 
gran part dels esforços”. l

Empresa dedicada al disseny i 
producció de carregadors, 
comprovadors i accessoris 
relacionats amb la instal·lació 
elèctrica dels vehicles automòbils 
de baixa tensió.
Nre. de treballadors: 25
Nre. d’ETIS: 2
Any de fundació: 1956

Carretera de Calafell, 15-25
43700 El Vendrell (Tarragona)
Tel. 977 66 05 00
www.ferve.com
ferve@ferve.com

FERVE, SA

EL SEU CATÀLEG 
INCORPORARÀ NOVETATS 
COM ELS CARREGADORS 
ELECTRÒNICS DE FINS 
A 50 AMPERS

 Vora 40 anys separen aquests dos 
carregadors de bateries, un dels 
supervendes de Ferve.
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Compartim vídeos motivacionals, 
notícies audiovisuals, memes o imat-
ges en moviment per WhatsApp, Fa-
cebook o Twitter. Fins i tot els prin-
cipals mitjans de comunicació, per 
aconseguir més visites al seu web, 
d’un vídeo viral en fan notícia. I apa-
reixen unes noves “estrelles medià-
tiques”: els youtubers, que parlen de 
cinema, de llibres, entrevisten perso-
natges famosos, parlen d’alimentació 
i de mil temes més. Saben moure’s per 
Internet, s’han convertit en prescrip-
tors especialitzats en el seu camp i 
compten amb una audiència fidel. 

Per què el contingut audiovisual 
té èxit? Perquè el nostre cervell està 
acostumat a rebre informació visual 
i els vídeos aconsegueixen captar un 
major grau de retenció, ens desperten 
emocions. També perquè gràcies a 
les xarxes socials i als smartphones, la 
distribució d’aquest tipus de contin-
gut és molt fàcil i econòmica. 

Com a empresa o freelance, usar 
el vídeo o una imatge com a eina per 

  

La gran majoria de la població anem armats amb un mòbil que disposa d’una 
càmera de fotos i vídeo. Fotografiem allò que passa al nostre entorn, expliquem 
en directe què estem fent i ho compartim a les xarxes socials. Cada cop són més 
les empreses que usen el vídeo a les xarxes socials per arribar a un públic més jove. 
El consum de vídeo a Internet ha incrementat un 155%, i segons un estudi de 
l’empresa Cisco, el 2020, el 82% del trànsit a Internet serà de vídeo.  

Eines gratuïtes (i senzilles)  
per a l’edició de fotografies i vídeos
Internet és visual

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora de 
comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

difondre els nostres serveis, projec-
tes, etc., és a dir, fer videomàrqueting, 
ofereix molts avantatges: és més vis-
tós per al receptor i és més fàcil de 
retenir en la memòria que un text; 
permetrà reforçar la imatge de mar-
ca; és fàcil de compartir i fins i tot pot 
convertir-se en viral, i millora el posi-
cionament de la pàgina web perquè es 
reben més visites. 

D’altra banda, una tendència a l’al-
ça és la retransmissió de vídeo en di-
recte. De fet, xarxes socials com Twit-
ter o Facebook ja permeten gravar i 
alhora emetre al teu perfil o pàgina  
i estar en contacte amb els teus segui-
dors. Així doncs, incorporar la trans-
missió en streaming és fonamental i 
val la pena estudiar en quins àmbits 
del vostre dia a dia professional és in-
teressant dur-ho a terme. 

A continuació, us detallem algunes 
eines gratuïtes per poder treure el 
màxim profit dels vídeos.l 

We have to accept that when we upload a photo or video onto internet, we no 
longer own it and it can be seen by absolutely anyone. We must therefore 
think hard before uploading something as professionals, and even more so in 
our private lives. There are some images that should never be publicly shared, 
such as our Identity Card, Passport or Credit Card, but then there are our 
emails, home addresses and telephone numbers. When it comes to personal 
photos or pictures of children, that calls for another article on its own.

WHICH IMAGES SHOULD NOT BE 
SHARED ON SOCIAL MEDIA?

GRÀCIES A LES 
XARXES SOCIALS I 
ALS SMARTPHONES, 
DISTRIBUIR VIDEOS ÉS 
MOLT FÀCIL I ECONÒMIC
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EDICIÓ DE VÍDEOS
•  Cameo. Només per a usuaris 

d’iOS, permet editar i compartir 
fàcilment vídeos de qualitat 
cinematogràfica amb el telèfon. 
A més, d’una manera molt 
intuïtiva, podeu combinar vídeos, 
incloure filtres de vídeo, pistes 
d’àudio, etc. El resultat és força 
“cinematogràfic”. 

https://vimeo.com/cameo

•  Videolicious. Podeu filmar-vos 
a vosaltres mateixos i fer de 
presentador d’una seqüència de 
vídeos que es poden ordenar. És 
a dir, es grava primer el missatge 
que volem transmetre i després 
el podem editar afegint vídeos 
secundaris, exemples que es vagin 
citant, etc. Pot ser útil com a manual 
d’ús d’un producte o per explicar 
algun projecte concret. 

https://videolicious.com

•  Wideo. Té moltes plantilles que 
s’adapten a allò que necessiteu i 
permet fer animació d’objectes i 
imatges, modificar colors, icones, 
tipografies, etc. És senzilla i 
intuïtiva. En la versió gratuïta, 
però, apareix impresa una marca 
d’aigua. http://get.wideo.co/es/

STREAMING O 
EMISSIONS EN 
DIRECTE
•  Bambuser. Permet retransmetre 

en directe des d’un mòbil. L’enllaç 
que genera es pot incrustar 
a un web o un blog, així com 
compartir-lo a les xarxes socials. 
http://bambuser.com

•  Facebook Live. La xarxa social 
més popular també s’ha apuntat 
a l’emissió en directe de vídeos 
i permet compartir qualsevol 
esdeveniment a través del mòbil. 
A més, les persones que veuen la 
retransmissió poden interactuar 
directament amb comentaris, fent 
likes, etc. https://live.fb.com

•  Periscope. És una aplicació de 
Twitter que permet també fer 
retransmissions en directe com 
Facebook Live. També permet 
interactuar amb la comunitat de 
seguidors. www.periscope.tv

EDICIÓ DE 
FOTOGRAFIES
•  Canva. Solució en línia i també 

gratuïta per generar continguts 
audiovisuals amb imatges. 
Podeu sobreposar imatges, 
crear plantilles, incloure icones, 
tipografies, etc. Ideal per crear 
imatges amb les mides adequades 
per compartir a les xarxes socials. 
www.canva.com

•  Polarr. És un editor de fotos en 
línia en format aplicació mòbil. 
Edita fotografies en diversos 
formats i també podeu posar-hi 
filtres com a l’Instagram. 

www.polarr.co

•  Befunky. És un editor d’imatges 
senzill i ràpid d’utilitzar. Podeu 
agregar filtres a les fotos, fer 
collages i retallar les imatges 
per ajustar-les a la mida que 
necessiteu. És ideal per compartir 
imatges a les xarxes socials perquè 
les ajusta a la mida correcta. 
www.befunky.com/es

44-45 TK211 Enginyers 2.0.indd   45 07/03/17   22:34



Theknos     Març 201746

ESTIGUES AL DIA

EXPEDICIÓ A 
L’ANTÀRTIDA
Diari de bord
L’Antarctic Circumnavigation 
Expedition (ACE) és la primera 
expedició científi ca que donarà 
la volta sencera a l’Antàrtida. 
Científi cs de més de 30 països 
es troben a bord del trencaglaç 
rus Akademik Treshnikov amb el 
propòsit de mesurar i quantifi car 
l’impacte del canvi climàtic i 
la contaminació, entre altres 
qüestions.

L’oceanògraf català Rafel Simó 
escriu un diari de l’expedició 
per compartir algunes de les 
aventures que ell i el seu equip 
es troben durant els tres mesos 
de viatge per l’oceà Austral. El 
projecte liderat per Rafel Simó 
estudia el paper de la “natura 
invisible”, formada per microbis i 
gasos, en la regulació del clima. 

Per saber més sobre el 
desconegut continent gelat, llegiu 
el seu diari de recerca a www.
recercaenaccio.cat

MEDI AMBIENT

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

I NNOVACIÓ

NOUS MATERIALS
Valorització de PFU
Investigadors de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, juntament amb les empreses 
COMSA i GMN (Gestió Mediambiental de 
Pneumàtics), creen un nou material a partir 
de les fi bres tèxtils dels pneumàtics vells. De 
tots els components amb què està fabricat un 
pneumàtic, el tèxtil era l’únic que fi ns ara no 
es podia reutilitzar. 

Aquest nou material s’ha obtingut a partir 
de la combinació de les fi bres amb la pasta de 

paper reciclat i la cola blanca adhesiva. El re-
sultat és un producte efi caç per al sector de la 
construcció i per a projectes ferroviaris per-
què és un aïllant acústic i tèrmic.

El tèxtil que fi ns ara anava directe a l’abo-
cador no només s’ha convertit en un aïllant 
excel·lent sinó que té un preu més competi-
tiu al mercat. 

L’invent no es troba al mercat però sí 
en moltes pàgines web dedicades al 
disseny (yankodesign.com) i és que la 
idea és interessant. 

El Trio Dish Dryer és un recipient on 
es col·loquen els plats un cop esbandits. 
Sota dels plats hi ha uns petits conteni-
dors individuals per a herbes aromàti-
ques. La idea és que l’aigua escorreguda 
i passada per un fi ltre es recicli per regar 
les plantes. Cada torreta es pot separar 
de l’escorreplats i guardar a part si es vol. ©
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THE TRUE SIZE • La Terra sobre el paper

EINES

No es coneix encara quina és la manera més correcta de representar l’esfera 
terrestre sobre un full de paper. Cada projecció cartogràfi ca té algun tipus 
de distorsió. El mapa més conegut és el de Mercator, i una de les crítiques 
més habituals és que exagera la grandària dels països més propers als pols.

El web www.thetruesize.com és una eina que pot ser molt útil a 
les escoles i per a tothom que vulgui visualitzar com és de gran el món 
en realitat. L’aplicació ha estat creada perquè ens imaginem millor les 
dimensions dels països. Un exemple molt clar és el de Groenlàndia, que a la 
projecció de Mercator sembla que tingui la mateixa mida que Àfrica. Amb 
aquesta aplicació es pot arrossegar el país dins de la línia de l’Equador i es 
veu clarament com s’empetiteix. 
En realitat, el continent africà és 
catorze vegades més gran que 
Groenlàndia!
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óTRIO DISH DRYER • Cuina
RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN
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Un Col·legi modern, útil 

i proactiu al servei dels 

col·legiats i de la societat.

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

elcollegiconnecta.cat

INDÚSTRIA FORMACIÓ

EMPRESES

COL·LEGIATS

VIDA SOCIAL 

INSTITUCIONS
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