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important de tot és que hem fixat un rumb, perquè, com va 
dir Schopenhauer, no hi ha cap vent favorable per a aquells 
que no saben a quin port es dirigeixen.

I tot plegat per què ha estat així? Doncs perquè des 
del primer moment hem demanat suport i ajut per tirar 
endavant el nostre projecte i el pla estratègic associat. En 
primer lloc, a l’equip humà, que ha respost magníficament. 
Després, a diversos col·legiats que de manera altruista i 
desinteressada ens han donat un cop de mà, i, finalment, als 
col·laboradors externs i proveïdors, que han sabut estar a 
l’altura de les circumstàncies. Un cop més, el famós refrany 
“la unió fa la força” s’ha acomplert. 

Així doncs, d’acord amb els resultats obtinguts encarem 
el proper mandat amb energia i il·lusions renovades; 
també amb una renovació parcial dels membres de 
l’equip i amb una renovació important en l’estructura, 
ja que passem d’onze membres a vuit. L’objectiu és ser 
més àgils i eficients. La creació de l’Àrea del Col·legiat 
en la mateixa Junta i el departament corresponent en 
l’organització són dos al·licients afegits que ens serviran 
per millorar a l’hora d’anar bastint un Col·legi orientat al 
col·legiat, que és el que necessitem per créixer. Per tant, 
ens esperen quatre anys de molta feina. Quatre anys, el 
resultat dels quals pot ser clau per al futur del Col·legi. Un 
Col·legi que és de tots i totes, i, per tant, tothom se l’ha de 
sentir seu. I si tothom hi posa el seu granet de sorra estem 
convençuts que aconseguirem fer d’ENGINYERS BCN el 
col·legi de referència de l’enginyeria de l’àmbit industrial a 
Catalunya. Comptem amb tots vosaltres!

Nota: Hem volgut encartar al theknos el tríptic 
electoral perquè conegueu les nostres propostes per als 
propers quatre anys.l

Tot estava a punt i preparat perquè el Col·legi 
afrontés les seves sisenes eleccions, però 
finalment només es va presentar una sola 
candidatura, la nostra, i, per tant, va quedar 
proclamada com a Junta de Govern de manera 

automàtica. Si per un cantó la competència sempre és 
bona perquè ajuda a millorar, també és veritat que quan un 
projecte està llançat i no va malament del tot, pot resultar 
positiu per a tothom deixar-lo finalitzar —fins i tot per 
al Col·legi, ja que l’estalvi econòmic ha estat important. I 
pensem que és això el que ha passat. Per tant, tenim quatre 
anys més per poder continuar avançant amb la construcció 
del Col·legi del futur que vam proposar fa temps.

Cal dir que quan vam entrar com a nova Junta el juny 
del 2013, ens vam haver d’arremangar de valent. Calia 
passar d’una organització poc cohesionada, gens motivada 
i mal dirigida a una de cohesionada, motivada i ben 
dirigida com la que tenim ara. Calia aturar les pèrdues 
importants d’ingressos i col·legiats que patia el Col·legi 
any rere any. També cal dir que el 2016 va ser, des del 2007, 
l’any amb menys baixes de col·legiats, tot i que encara no 
hem aconseguit invertir la tendència per tenir més altes 
que baixes, però estem convençuts que tard o d’hora ho 
aconseguirem. Pel que fa als ingressos, deixant a banda 
els financers per la 
seva extraordinària 
variabilitat, hem fet 
possible que en els dos 
darrers exercicis els 
ingressos de cada any 
hagin superat els de 
l’any anterior. Per tant, 
a poc a poc, ens anem 
recuperant. I el més 

QUATRE ANYS MÉS

PER CONTINUAR 
AVANÇANT 
EN LA 
CONSTRUCCIÓ 
DEL COL·LEGI

L’Equip Darnés forma la nova Junta de Govern, després d’haver-se proclamant guanyador 
automàticament, i sense concórrer a eleccions, pel fet d’haver estat l’única candidatura presentada. 
Comença un període de quatre anys per acabar la feina començada i engegar nous projectes. 

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes
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Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

EL 2017 SERÀ MILLOR  
DEL QUE S’ESPERAVA

Poques vegades passa que una sèrie 
d’institucions de prestigi es posin d’acord que 
s’han equivocat a l’hora de fer una previsió 
sobre el món econòmic. I això és precisament el 
que ha succeït a finals de març i inicis d’abril. 

D’una banda, Funcas i el seu panell de setze serveis 
d’estudis privats, i, de l’altra, pocs dies després el Banc 
d’Espanya, han decidit millorar les previsions de 
creixement per al 2017 en l’economia espanyola. Cal 
destacar que, en el cas de Funcas, són onze dels setze 
gabinets els qui han apujat les previsions —cap les ha 
rebaixat—, i, en el cas del Banc d’Espanya, és molt 
important ja que es tracta d’una institució que no 
acostuma a deixar-se dur per l’optimisme, més aviat al 
contrari.

I què és el que ha canviat en aquests tres mesos? Per 
contestar aquesta pregunta és necessari, en primer lloc, 
analitzar quins són els epígrafs en els quals ha millorat la 
previsió. Doncs bé, no resulta difícil d’endevinar, perquè 
en ambdós casos hi ha coincidència: les exportacions 
creixeran més del previst, i el consum privat, malgrat 
abaixar el ritme de creixement de l’any passat, ho farà 
menys del que s’esperava. El Banc d’Espanya afegeix un 
aspecte nou que s’ha de tenir en compte a mitjà termini. Al 
seu informe adverteix que la millora de la competitivitat de 
les empreses espanyoles fa que no només exportin 
més, sinó que al mercat interior es comenci a 
notar una substitució d’importacions per 
productes locals, fet que frena la importació i 
millora la nostra balança exterior.

Cal tenir en compte que, en la millora de 
les expectatives en les exportacions, hi han 
influït dos aspectes clau. D’una banda, un 
creixement de l’activitat mundial més 
gran del que s’esperava, probablement 
perquè el preu del cru, malgrat haver pujat, 
no ho ha fet al nivell que es temia, i perquè, de 
moment, “l’efecte Trump” és menys negatiu del que 
es creia. De l’altra, dins de l’epígraf exportador es troba el 
turisme, i les previsions per a l’any no han augmentat en tres 
mesos, però continuen sent molt bones, ja que les situacions 
conflictives que viuen alguns països competidors directes no 
han millorat, sinó al contrari.

Més difícil resulta pensar què pot haver canviat en 
aquests mesos en les famílies, perquè hagin millorat 
les expectatives de consum. En aquest punt, el Banc 
d’Espanya apunta que, en el primer semestre d’aquest 
any, la revisió s’explica perquè “la informació conjuntural 
més recent assenyala que el to de l’activitat en els mesos 
inicials de 2017 estaria sent més favorable que el projectat 
el mes de desembre passat”. En aquest sentit, apunten, 
en particular, a “la fortalesa dels indicadors qualitatius 
procedents d’enquestes i el dinamisme de les dades 
mensuals d’afiliació a la Seguretat Social durant els dos 
primers mesos de l’any”.

L’augment de l’ocupació i una confiança més gran en els 
consumidors és el que hauria millorat, doncs, les 
expectatives en aquests mesos. El cert és que el Banc 
d’Espanya apunta a una pujada del PIB del 0,8% en el 
primer trimestre d’enguany, que suposa una certa 
acceleració respecte a com va acabar l’any i ens porta a un 
ritme anualitzat del 3,2%, molt fort, en comparació del que 
succeeix a la resta d’Europa. Esperem que els riscos 
geopolítics, Trump i el Brexit no trenquin aquesta 
tendència positiva… l  
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SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

  

Més enllà del Servei d’Ocupació o de la formació, ENGINYERS BCN pot aportar-vos beneficis que, tot i ser 
menys coneguts, també us seran d’utilitat. Coneixeu què més pot donar-vos el Col·legi per aprofitar-lo millor.

Descomptes i altres serveis:  
traieu tot el suc al Col·legi
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DESCOMPTES LLOGUER D’ESPAIS

CORREU ELECTRÒNIC GRATUÏT

SEGELL

Si doneu un cop d’ull al web www.enginyersbcn.
cat/descomptes us adonareu ràpidament de 
la gran quantitat de convenis que el Col·legi ha 
signat amb altres empreses, uns convenis que us 
permetran obtenir un benefici quan contracteu 
alguns dels seus serveis. En total, més de 50 ofertes 
amb companyies de tot tipus. A continuació, alguns 
descomptes destacats:

•  Endesa: canal específic per a consultes puntuals 
relacionades amb problemes o assessorament 
sobre subministrament per les instal·lacions 
projectades a través del Servei d’Orientació 
Tècnica del Col·legi.

•  Mútua General de Catalunya: condicions 
especials en la contractació de les assegurances.

•  Caixa d’Enginyers: solucions adaptades i 
personalitzades, amb nombrosos avantatges 
addicionals per als socis del Col·legi.

•  Regal: 7% de descompte a totes les assegurances 
sobre el preu obtingut segons el vostre historial 
de conductor, marca i model de cotxe i moto, 
característiques de l’habitatge...

•  Banc Sabadell: selecció de serveis financers 
exclusius, adaptats a l’activitat professional i a 
l’economia personal.

•  Ulabox: 10 € en la primera compra superior  
a 100 €.

•  Fundació Politècnica de Catalunya (UPC): 10% 
per matricular-vos a qualsevol programa formatiu. 

•  Sàpiens Publicacions: 30% en el preu de 
subscripció ordinària anual de 12 números de les 
revistes Sàpiens, Cuina, Descobrir i Súpers!

•  Clínica Dental Miravé: revisió, primera visita, 
urgències diürnes, pròtesis en tractament i 
fluoració anual gratuïtes.

•  Institut de Formació Contínua de la Universitat 
de Barcelona (UB): 5% en la matrícula dels 
màsters i postgraus i un 25% en la matrícula 
dels programes de formació contínua de l’àrea 
d’enginyeria.

Sala d’exposicions, d’actes, d’informàtica, de 
conferències, aules... Les instal·lacions del Col·legi, 
tant a la seva seu (Consell de Cent, 365) com al 
Tecnoespai (Bailèn, 68), són diverses. Si necessiteu 
un espai per a una reunió d’empresa, la presentació 
d’un producte, un curs que vulgueu organitzar o 
qualsevol altra activitat relacionada, podeu comptar 
amb ENGINYERS BCN. Tots els espais estan 
equipats amb ordinador 
portàtil i DVD, pantalla 
mural, accés a internet 
i un videoprojector, 
entre altres recursos. A 
més, es pot contractar 
un servei de càtering i 
de videostreaming. Més 
informació a www.
enginyersbcn.cat/lloguer

Un compte de correu electrònic amb el domini 
@ebcn.cat, 6 GB per emmagatzemar missatges, 
corrector ortogràfic i sistema antispam és el que 
us ofereix el Col·legi amb aquest servei totalment 
gratuït. Accediu a www.enginyersbcn.cat/correu i 
sol·liciteu-lo.

Un logotip que us identifica com a 
enginyer graduat o enginyer tècnic 
col·legiat. És el segell que el Col·legi posa 
a la vostra disposició per tal que pugueu 
demostrar la col·legiació. També es facilita a les societats 
professionals inscrites en el registre del Col·legi.
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La primera Diada de la nova Junta 
de Govern canvia d’escenari però 
manté l’essència de les edicions 
anteriors. En aquest article us ex-
pliquem per què no podeu faltar 
el proper divendres 30 de juny a la 
gran festa del Col·legi.

NOU ESPAI
Enguany, la Diada se celebrarà al 
Poble Espanyol (av. de Francesc 
Ferrer i Guàrdia, 13), a cinc minuts 
de la plaça d’Espanya de Barcelona. 
Es tracta d’un indret únic que 

recrea localitzacions d’arreu del 
país. Acollidor, ambientat a l’estil 
d’un poble mediterrani i amb 
metres quadrats de sobres per a 
una celebració d’aquest tipus.

L’ACTE
A les 20 h està previst que comenci 
la presentació de l’acte que donarà 
el tret de sortida a la jornada. Com 
cada any es lliuraran els Premis 
ENGINYERS BCN 2017: al millor 
treball de final de grau, a l’empresa 
innovadora, a l’eficiència energètica 
i un guardó al Col·legiat Distingit. 
Aquesta entrega comptarà amb el 
patrocini de l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS), el Banc 
Sabadell i la Caixa d’Enginyers. L’ac-
te també inclourà una actuació mu-
sical l’originalitat de la qual promet 
impactar els assistents.

FESTA POSTERIOR
Un cop acabada l’actuació, s’oferirà 
un refrigeri en un lloc emblemàtic 
del Poble Espanyol, on un grup de 
música en viu amenitzarà la nit. El 
càtering, escollit acuradament, serà 
l’excusa perfecta per retrobar-nos 
amb companys de professió, passar 
una bona estona entre altres col-
legiats i compartir anècdotes amb 
altres professionals. En conjunt, 
una jornada en què l’element prin-
cipal sou vosaltres. l

El 30 de juny no us perdeu 
la Diada de la Professió
Una oportunitat per fer contactes amb altres col·legiats, una 
manera d’estar orgullosos com a professionals de l’enginyeria 
industrial, o, simplement, una jornada per passar-ho bé. Cadascú 
es pren la Diada de la Professió d’una manera diferent, una festa 
que enguany celebra la 18a edició amb algunes novetats.

UNA GRAN FESTA PER 
ALS COL·LEGIATS QUE 
ENGUANY SE CELEBRA 
AL POBLE ESPANYOL 
DE BARCELONA

Claustre del monestir de Sant Miquel, ubicat al  Poble Espanyol, a Barcelona.

Vista aèria del recinte del Poble 
Espanyol de Barcelona.

Els tiquets es poden 
adquirir a la recepció 
del Col·legi o per correu 

electrònic  (ebcn@ebcn.cat) a 
partir de l’1 de juny. Preu per 
tiquet: 15 €, inclou l’entrada al 
Poble Espanyol, càtering fred i 
barra de combinats.
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blava i el text “S’emet per videostre-
aming (accés restringit a col·legiats i 
precol·legiats)” tal com es pot veure 
en aquesta imatge:

Si l’acte és obert a tothom el text serà 
simplement: “S’emet per videostrea-
ming”. Cliqueu a l’enllaç i, un cop dins, 
us apareixerà el vídeo en directe de 
l’acte en qüestió.

El Col·legi ha renovat, a principis 
d’any, la microfonia i els altaveus de la 
sala d’actes per tal que pugueu gaudir 
d’aquesta experiència amb la millor 
qualitat possible.

I SI NO PUC VEURE-HO EN DI-
RECTE?: en aquest cas, tampoc us 
heu de preocupar si sou col·legiat o 
precol·legiat. Les conferències que 

Ajudar-te a arribar on tu no ho puguis 
fer. Sota aquesta premissa el Col·legi 
posa les últimes tecnologies al servei 
dels col·legiats. Veure allò que us inte-
ressa des del mòbil, mentre per exemple 
viatgeu en metro, o des de l’ordinador, 
al despatx de casa, ja és possible. Aquí 
us expliquem què heu de fer per treure 
tot el suc a aquest servei.

QUÈ?: s’emetran per videostreaming 
totes i cadascuna de les conferències 
que s’organitzen al Col·legi. També els 
actes de rellevància per als col·legiats 
(per exemple, les Juntes Generals Or-
dinàries).

QUI?: és un servei exclusiu per a col-
legiats i precol·legiats. En comptades 
ocasions, a més, estarà obert a tothom.

COM?: si voleu veure algun acte per 
videostreaming el que heu de fer és 
anar al web del Col·legi (www.engi-
nyersbcn.cat). A la columna “Agen-
da” estan ordenades cronològicament 
les activitats. Busqueu la conferència 
que vulgueu veure en el moment en què 
estigui tenint lloc. Veureu una icona 

Nou servei de videostreaming:  
que no se us escapi cap conferència

Entreu al web del Col·legi i 
descobriu una xerrada que us 
interessa. Aneu a inscriure-us-hi i 
us adoneu que no podreu arribar a 
l’hora perquè abans teniu un altre 
compromís. Un altre cas: viviu a 
trenta kilòmetres de Barcelona 
ciutat i la conferència a la qual us 
agradaria anar té lloc a la seu 
col·legial. No patiu: en el moment 
que vulgueu, i des del dispositiu 
que preferiu, podreu seguir-la 
gràcies al nou servei de 
videostreaming que des d’aquest 
any posa en marxa ENGINYERS 
BCN. Un pas endavant cap a un 
Col·legi cada vegada més 
connectat amb tu. 

s’emeten en videostreaming es pen-
jaran, uns dies després, a internet. 
Busqueu, dins l’apartat “Agenda”, el 
dia en què es va realitzar l’acte que 
desitgeu veure. Allà, un enllaç us re-
direccionarà al vídeo. l

ENTREU AL NOSTRE 
CANAL DE YOUTUBE
Recordeu que al canal de YouTube 
del Col·legi (www.youtube.
com/enginyersbcn) podreu 
trobar els vídeos més destacats 
i alguns actes sencers que s’han 
emès en obert. Per estar al dia 
de tot el que passa al Col·legi us 
recomanem que us hi subscrigueu. 
D’aquesta manera rebreu una 
notificació quan ENGINYERS BCN 
pugi un nou vídeo.
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ATRACCIÓ ASSEGURADA

LES ASSEGURANCES D'AUTO, MOTO, LLAR I VIDA DE REGAL TENEN UNES CONDICIONS TAN EXCLUSIVES 
QUE T'ATRAURAN DES DEL PRIMER MOMENT

Companyia asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. A través del seu canal directe: Regal. C/Llacuna, 56-70, Edifici C, 08005 Barcelona. 

SOL·LICITA ARA EL TEU PRESSUPOST

www.regal.es/enginyersbcn
ENTRA A

 esther.perez@libertyseguros.es
 

 CONTACTA AMB
93 489 06 77  

TRUCA A

(de dilluns a divendres, de 8 a 22h)

Per ser col·legiat/da pots beneficiar-te de les millors condicions en les teves assegurances 
d'auto, moto, llar i vida.

AUTO VIDAMOTOLLAR

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

Si heu passat recentment pel Club 
EBCN, l’espai al vostre servei que 
hi ha a la seu col·legial, us haureu 
adonat de la presència d’un aparell 
de dimensions considerables i amb 
aparença futurista. Es tracta d’una 
impressora 3D feta l’any passat per 
un grup de col·legiats en un taller 
organitzat per ENGINYERS BCN. 
Ara, aquesta i una altra d’igual es 
posen a la vostra disposició per aju-
dar-vos a tirar endavant els vostres 
projectes.

Una peça de maquinària, un ob-
jecte necessari però que no es tro-

ba al mercat o un prototip d’algun 
producte. Tot allò que es pugui 
imaginar ho podreu ara també crear 
gràcies a les impressores 3D que el 
Col·legi posa al vostre abast. 

REQUISITS PREVIS
Quin és el procés per poder utilit-
zar aquest servei? Us ho expliquem. 
Primer cal rebre una formació en 
línia en la qual us ajudaran a en-
tendre com funciona i a treure tot 
el partit a les impressores. Aneu a  
 
 

www.enginyersbcn.cat/cursoss-
lam i entreu al curs “Sessió pràcti-
ca per a la utilització de les impres-
sores 3D. En línia”. Un cop feta la 
inscripció, rebreu, en els següents 
dies, el correu d’accés al campus vi-
rual del Col·legi per poder realitzar 
el curs. Després, ja podreu reservar 
l’ús del servei. Accediu a www.en-
ginyersbcn.cat/slam. Allà, podreu 
reservar la data d’inici del lloguer. 
Consulteu a la Fitxa tècnica els 
preus del servei. Quan hàgiu seguit 
aquests passos ja estareu llestos 
per fer ús de les impressores. l

Utilitzeu les noves impressores 3D del Col·legi

Característiques de les dues impressores 3D:

•  Mides màximes d’impressió: 22 cm de diàmetre  
per 30 cm d’alçària.

•  Material per a impressió: PLA d’1,75 mm i ABS (el 
Col·legi disposa del material PLA en blanc o negre).

•  Utilització del programari gratuït Slic3r per poder 
generar G-code a partir de models digitals 3D.

•  Fàcil utilització amb una targeta SD.

Taller gratuït 
en el qual es 
van fabricar les 
impressores 3D 
del Col·legi. Es va 
fer l’any passat a 
Hangar Barcelona, 
a proposta de 
la Comissió de 
Disseny Industrial.

aquests passos ja estareu llestos 
per fer ús de les impressores. 
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Per què va triar una enginyeria?
Vaig començar Belles Arts perquè 
sempre m’havia agradat pintar, però 
la meva família volia que estudiés al-
guna cosa més. El meu avi era engi-
nyer i recordo veure els plànols que 
tenia a l’estudi i sentir fascinació per 
ells. Llavors, a partir del segon any 
de Belles Arts vaig combinar-ho amb 
l’enginyeria tècnica industrial. 

Quantes noies hi havia a classe?
Poques. El primer any, de cent, només 
n’hi havia tres o quatre. Més enda-
vant, en l’especialitat de tèxtil, les no-
ies devíem ser un 40% en una classe 
d’entre 12-15 alumnes. Vaig ser de les 
darreres promocions de l’especialitat 
d’enginyeria tèxtil a Barcelona.

ENTREVISTES A ENGINYERES

Com va ser la relació amb professors i 
companys de classe?
En general, la relació va ser bona, 
tot i que a vegades sí que em sentia 
un bicho raro. Algú se sorprenia pel 
fet que una noia escollís enginyeria, 
o pensaven que aquest no era el lloc 
més adequat, però un cop els tracta-
ves tot anava bé. No puc dir que m’ha-
gi sentit discriminada per ser dona 
mentre estudiava.

Creu que li ha costat més i ha tingut 
més entrebancs que un home per 
arribar on està?
En certa mesura, sí, sobretot la sensa-
ció d’haver hagut de lluitar-ho tot molt 
més que un home. No pots adormir-te 
gens perquè has de demostrar tota 
l’estona el que vals. En això les dones 
ho tenim més difícil. A més, encara no 
se’ns valora el tema de la maternitat; 
quan demanem la baixa per aquesta 
raó hi ha molts problemes. Abans els 
nois feien la mili i no passava res.

Ha patit alguna discriminació a la 
feina pel fet de ser dona?
Sí. Quan vaig arribar a cap de l’àrea de 
disseny tenia professors més grans 
que jo que van trobar malament que 
una dona, i a sobre una dona més jove, 
fos la seva responsable. Però un cop 
passades les reticències inicials, tot va 
acabar anant bé. També he hagut d’es-

coltar en un claustre de professors 
que les notes més baixes a l’especiali-
tat de disseny es devien a una major 
presència de dones, quan ara que estic 
a la UPC, les noies són les que menys 
abandonen la carrera. Encara queda 
molt per fer, al Col·legi hi ha un col-
lectiu de 600 dones que és important 
que tinguin veu, i per això existeix la 
Comissió Funcionem Junts, que pre-
sideixo. Aquest suport que jo no vaig 
tenir, voldria que les noves generaci-
ons sí que el tinguessin.

Considera que les dones enginyeres 
aporten altres valors o qualitats als 
equips de treball, respecte d’un home 
enginyer? Quins?
I tant. Tenim una manera de ser més 
col·laborativa, no som tan competiti-
ves. Mirem més el bé comú. Als projec-
tes aportem una visió més àmplia, no 
tan individualista. I, en general, som 
més comunicatives. Crec que tenim un 
punt de vista nou; els equips de treball 
amb dones guanyaran eficàcia.

Si és mare treballadora, quines 
dificultats ha tingut per conciliar la 
vida familiar amb la laboral?
Tinc dos nens, de set i nou anys, i la 
sort és que, com que he escollit prefe-
rentment el món de la docència, tinc 
gairebé les mateixes vacances esco-
lars que els meus fills. l

“Laboralment, no se’ns valora 
encara el tema de la maternitat”

Anna Pujol Ferran, col·legiada 17.388

Professora a l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa de 
la UPC, l’Anna Pujol també 
dona classes a dues escoles 
de disseny i col·labora amb 
les Aules d’Extensió 
Universitària per a la Gent 
Gran. Al Col·legi, és la 
presidenta de la Comissió 
Funcionem Junts. És 
llicenciada en Enginyeria 
Tècnica Industrial i en Belles 
Arts, i té un doctorat en 
Arquitectura. Es considera 
polivalent i amb un perfil que 
es mou entre el disseny i la 
part més tècnica.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

•  2014- actualment: professora a la 
UPC d’Expressió Gràfica i 
Metodologia de Projectes i en les 
escoles ENTI-UB i IED.

•  2012-actualment: consultora  de 
formació creant  cursos i postgraus 
innovadors.

•  2003-actualment : dissenyadora i 
enginyera a la constructora Santiveri 
Grup.

•  1997-2011: professora a Elisava- UPF.
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El passat dia 4 de maig es va dur a terme la prime-
ra edició del Fòrum d’Empreses de l’Escola d’En-
ginyeria de Barcelona Est (EEBE). Aquesta acti-
vitat està organitzada pels mateixos estudiants, 
amb el suport de l’Es-
cola i la col·laboració 
de la Fundació b_TEC.

ENGINYERS BCN 
va ser-hi present amb 
un estand i amb una 
xerrada a càrrec del 
cap dels Serveis Tèc-
nics, David Jiménez, 
en la qual s’informava 
a l’estudiantat sobre 
temes rellevants per a la professió d’enginyeria: re-
gulació i àmbits d’actuació, sortides professionals, 
responsabilitat civil, importància del Col·legi per a 
la professió, etc. 

El Fòrum va oferir un punt de trobada per con-
solidar la relació entre les empreses i institucions, 
la universitat i els joves enginyers (estudiants i aca-
bats de graduar).  l

ENGINYERS BCN present 
al primer Fòrum 
d’Empreses de l’EEBE

“Al Col·legi he conegut gent que t’inspira i et motiva”
Quan sentim la paraula emprenedor 
no és habitual imaginar-se algú tan 
jove com en Marc Vigo, graduat en 
Enginyeria Elèctrica, que, amb 24 
anys, ja va posar en marxa la pròpia 
empresa especialitzada en auditories 
energètiques: “És un sector que està 
creixent molt ràpidament i l’any passat 
vaig veure la millor manera de fer el 
que més m’agrada sense haver de 
dependre de ningú”. 

El que va impulsar en Marc a crear la 
seva empresa va ser la gran oportunitat 
que va viure a la seva feina anterior. I 
és que mentre estudiava el màster en 
Eficiència Energètica i feia les pràctiques, 
auditant de manera voluntària 
l’empresa DB Schenker Logistics, es va 
dictar el Reial decret 56/2016, pel qual 
s’obliga totes les grans companyies a fer 
una auditoria energètica. DB Schenker 
va voler comptar amb ell per fer aquesta 
feina, que en certa mesura ja estava 
duent a terme mitjançant un contracte 

en pràctiques. Dinou delegacions en 
nou mesos van servir per convèncer 
el director general de l’empresa per 
implementar mesures d’estalvi energètic 
i per convèncer en Marc que això era el 
que més l’omplia professionalment. 

Des de fa poc més d’un any és 
col·legiat. Assegura que el Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials l’ha ajudat com 
a eina per fer contactes gràcies al 
curs “Introducció al networking 
professional”: “coneixes molta gent 
que t’inspira, t’ensenya i et motiva 
amb les seves idees i experiències”. 
També li ha servit per fer els primers 
passos l’activitat “Autoocupació 
viable: no fracassis en l’intent” sobre 
com començar un negoci propi. “Vull 
aprofitar més el Col·legi, sobretot en 
la qüestió formativa.”

L’empresa de la qual és 
cofundador, Gesma Solutions, ja 
ha tingut els primers clients i busca 
estalviar energia a les empreses 
comprometent-se a cobrar els 
seus serveis compartint els estalvis 
aconseguits. “És un negoci en què 
tothom guanya. Nosaltres, l’empresa 
que estalvia diners i el planeta.”

EL FÒRUM ÉS 
UN PUNT DE 
TROBADA ENTRE 
LES EMPRESES 
I ELS JOVES 
ENGINYERS

Marc Vigo Macià, col·legiat 25.437. Especialitzat en auditories energètiques

Tècniques del 
Servei d’Ocupació  

i Orientació 
Professional del 

Col·legi a l’estand 
del Fòrum.



INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Theknos    Maig 201712

D’altra banda, les dificultats que es 
poden presentar a l’hora de trobar els 
perfils adequats per incorporar-los a 
l’empresa anivella la balança a l’hora 
de negociar les condicions. 

Pel que fa al tipus de feina, en 
aquest inici d’any, també es confirma 
la tendència a l’alça en la demanda de 
professionals tècnics en àmbits dife-
rents al comercial i de gestió, segons 

les dades extretes del servei. Així, 
per primer cop en els darrers anys, 
el perfil més sol·licitat deixa de ser el 
de tècnic comercial i destaquen les 

ofertes relacionades amb els projec-
tes d’instal·lacions, que presenten un 
increment de més del 50% respecte 
al 2016. Altres perfils que estan sent 
més buscats que l’any passat són els 
de direcció d’oficina tècnica i cap de 
projectes, les consultories d’enginye-
ria, els riscos laborals, la producció, i, 
sobretot, l’automatització.

INSCRIURE’S A LA BORSA DE 
TREBALL, ESTAR AL DIA DEL QUE ES 
MOU, COMPARTIR LA INFORMACIÓ
La majoria de persones només s’ins-
criu a les borses de treball quan ne-
cessita buscar feina activament, però 
mai no se sap quan pot sorgir una 
oportunitat que valgui la pena. A més, 
les ofertes de treball aporten infor-
mació sobre el que estan demanant i 
oferint les empreses, cosa que contri-
bueix a la presa de decisions respecte 
a la formació continuada o per a la re-
negociació de les condicions laborals.

D’altra banda, pot ser interessant 
compartir la informació amb altres 
enginyers que no utilitzin la Borsa 
de treball, per donar-los a conèixer 
aquest servei que ENGINYERS BCN 
posa a disposició dels col·legiats i fer 
córrer la veu entre els contactes.   l

El primer trimestre de 2017 va pre-
sentar un nou creixement en el nom-
bre d’ofertes (+ 32%), que va provocar 
un increment en l’índex d’ocupació 
dels enginyers de l’àmbit industrial, 
alhora que una davallada en el nom-
bre d’inscrits a les ofertes, que pre-
senta una baixada del 25% respecte 
a l’any anterior. La remuntada, que 
des del Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) s’ha anat cons-
tatant mes rere mes, es torna a fer pa-
lesa amb les primeres dades extretes 
d’aquest any, fet que cal que els can-
didats tinguin molt present a l’hora 
de planificar la recerca de feina o de 
negociar les condicions. 

AVANTATGES DE LA SITUACIÓ 
ACTUAL DEL MERCAT LABORAL
Com es pot imaginar, això implica una 
posició avantatjosa per a les persones 
que busquen feina, atès que es multi-
pliquen les oportunitats disponibles. 

Es busquen enginyers. 
La demanda continua creixent el 2017

És un bon moment per avaluar les oportunitats que ofereix el mercat 
laboral, trobar feina o plantejar-se un canvi professional. El Col·legi 
contribueix a connectar els professionals de l’enginyeria amb les 
empreses que els necessiten.

Ser col·legiat  
o precol·legiat 
incrementa 

les oportunitats 
laborals

+ Feina 
+ 32,4% d’ofertes 

a la Borsa  
de treball 

– Competència 
– 25% d’inscrits  

a la la Borsa  
de treball

La resta  
d’àmbits tècnics

Àmbits tècnics 
comercials  
i de gestió 
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Dades, xifres, percentatges... Parlar 
de comptes i balanços de pagament 
no és senzill, però és necessari. El Col-
legi té el deure de donar explicacions, 
de dir què fa amb els ingressos i d’ex-
posar-se a la valoració que en facin els 
col·legiats. Això és el que va passar el 
6 d’abril, dia en què es va sotmetre a 
dictamen la seva gestió.

BALANÇ DE L’ANY
El secretari, Jordi Artiga, va con-
duir l’acte que va obrir el degà, Mi-
quel Darnés, que va posar en valor 
l’acreditació per part de l’ENAC a  

El sí s’imposa clarament  
a la Junta General Ordinària

endesa.com

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.

AF_Theknos_195x140_Media_S&S_Endesa2017_Smartcity_TR_AD_CAT_v2.indd   1 6/3/17   12:41

ENGINYERS BCN com a organisme 
de certificació, les tasques dutes a ter-
me pels diversos departaments i l’es-
forç que fan les comissions per dina-
mitzar la vida del Col·legi. Després, el 
tresorer, Ricard Nogués, acompanyat 
per l’interventor, Fèlix Duran, va fer 
la presentació econòmica: comptes 
sanejats i amb guanys. 

MÉS PARTICIPACIÓ
La vostra opinió importa; una premis-
sa que es va tornar a posar de mani-
fest a la Junta. Es podia votar de dues 
maneres: presencialment, a la reunió 

Sí a la gestió de la Junta de Govern, al compte de resultats i al balanç de 
l’any passat. És la conclusió després d’una hora i mitja de reunió a la 
sala d’actes del Col·legi el passat 6 d’abril. Concretament: 263 vots a 
favor, 16 en contra i 17 abstencions. Rècord de participació a una Junta 
General Ordinària que va reflectir la transparència, la serietat i el 
compromís d’ENGINYERS BCN.

mateixa, i telemàticament, a través 
del mòbil i de l’ordinador, des del dia 
anterior. En conjunt va haver-hi 263 
vots a favor, 16 en contra i 17 abstenci-
ons. Aquest esforç per afavorir la im-
plicació es va traduir en un augment 
del 17 % de la participació respecte de 
la Junta del desembre passat.  l
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Artur Blasi,  
col·legiat 24.647
Actualment, estic treba-
llant com a enginyer de 
Crash Test al Grup Jané, 
desenvolupant nous sis-
temes de retenció infantil, 
homologant i fent el control 
de la producció segons les 
exigències de la normativa 
europea actual. 

Vaig estudiar Enginyeria 
Tècnica Industrial especia-
litzada en Mecànica i vaig 
fer el projecte de final de 
carrera a Noruega. Vaig 
precol·legiar-me just abans 
d’acabar la carrera, i al cap 
d’uns mesos de buscar feina 
com a enginyer, vaig tornar 
a donar-m’hi d’alta per 

des d’encara no fa un any. 
Em vaig donar d’alta dos 
mesos després d’haver-me 
graduat. Crec que el Col·legi 
m’ha aportat una visió més 
àmplia de la feina que pot 
arribar a fer un enginyer, i, 
al mateix temps, he pogut 
contactar altres professionals 
de diferents sectors. M’ha 
estat molt útil, sobretot a 
l’hora de trobar una feina 
adequada al meu perfil.

BORSA 
DE TREBALL

  L’apartat web del 
SOPP es renova
Continuant amb el procés 
d’actualització constant, 
el Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional s’ha 
fet un important rentat 
de cara. D’una manera 
molt més visual, senzilla 
i entenedora, el web del 
SOPP mira al futur per 
continuar consolidant-se 
com una potent eina de 
cerca laboral. 

Si visiteu habitualment 
la part del web 
relacionada amb la 
recerca de feina us 
adonareu ràpidament 
del nou estil. D’entrada, 
es diferencia l’apartat 
dedicat a col·legiats i 
l’enfocat a empreses. Un 
cop dins, s’organitzen els 
subapartats d’una manera 
més intuïtiva, amb nous 
continguts que expliquen 
millor els serveis que 
ofereix el Col·legi i amb 
una estructura més neta i 
simple.

Amb aquesta 
actualització els 
col·legiats tindran a 
disposició un ampli ventall 
de recursos per facilitar-
los el procés de recerca 
de feina, però també per 
a la millora progressiva i 
la promoció professional. 
Mitjançant el SOPP, 
el col·legi dona suport 

accedir a la borsa de treball 
del Col·legi. Allà va ser on 
vaig trobar l’oferta, i on 
tres anys més tard continuo 
treballant. 

En un moment en què 
la normativa de seguretat 
evoluciona cada pocs me-
sos, i la recerca en estudis 
biomecànics en seguretat 
dins de l’automòbil cada 
cop és més avançada, has 
d’estar pendent i aprenent 
a treballar amb nova infor-
mació constantment. La 
formació, per poder estar 
al dia de tota la informació 
i els mitjans necessaris, és 
molt important, i poder 
visitar i treballar amb la-
boratoris a l’estranger ha 
estat una experiència molt 
enriquidora de cara al meu 
futur professional.

  Ramon Poble,  
col·legiat 25.621
Gràcies a la Borsa de treball 
del Col·legi, recentment 
he trobat feina a Rubatec, 
com a adjunt al cap de 
manteniment d’instal·lacions 
d’edificis i d’infraestructures 

urbanes. Abans, vaig estar un 
any treballant a Gasdruck, 
SL, on vaig participar en 
projectes d’instal·lacions de 
gas, equips de regulació i 
mesura de gas i posicions en 
gasoductes.

De petit volia ser inventor, 
i això, sumat al fet que 
l’àmbit de les matemàtiques 
i la física m’atreia més que 
el sector de les lletres, 
m’ha portat a ser enginyer 
actualment.

Primer vaig estudiar 
un cicle de grau superior 
de Disseny de Producte 
Mecànic. Seguidament, 
vaig començar el grau en 
Enginyeria Mecànica al 
Tecnocampus de Mataró, 
durant el qual vaig poder 
participar en un Erasmus.  

Soc membre del Col·legi 

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

El Consell editorial de THEKNOS 
es reserva el dret de publicar les 
informacions que ens arribin 
per a aquest apartat.
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als enginyers durant 
tota la seva trajectòria 
laboral, des d’un inici, 
amb la primera feina, 
reforçant els recursos per 
als casos amb especial 
dificultat i fomentant 
el desenvolupament de 
competències.

Descobriu els nous 
continguts a www.
enginyersbcn.cat/serveis-
colegiats/borsa_treball/
index.html 

  Maig i juny, mesos per a 
les fires comercials
Durant els mesos de maig 
i juny, el recinte de Fira 
Barcelona acull diverses fires 
comercials que poden ser 
d’interès per als enginyers 
de l’àmbit industrial. Assistir 
a les fires permet conèixer 
les novetats en determinats 
sectors, però també 
proporciona una oportunitat 
per fer nous contactes o 
reprendre antigues relacions 
amb clients, proveïdors, 
col·laboradors i possibles 
empresaris. 

El Col·legi participa amb 

BENEFICIS  
DEL COL.LEGIAT
Formació gratuïta i 
documentació tècnica a 
un clic de distància

8 I 15 DE JUNY
Direcció de projectes de 
construcció
Curs per establir i 
sistematitzar l’entorn 
en el qual s’ha de moure 
un director de projecte 
i, molt especialment, les 
característiques personals i 
professionals que haurà de 
posar en joc per assegurar 
l’èxit en els projectes que 
se li encomanin.
Quan: de 16.30 a 20.30 h.
On: Tecnoespai.
 

14 I 21 DE JUNY
Curs d’excel·lència 
operativa en l’àmbit del 
Manufacturing. Value 
Stream Mapping (VSM)
Tota empresa necessita 
tenir una missió i visió, però 
més important és crear 
el mapa de la cadena de 
valor dels processos, que 
ens permeti innovar i ser 
més competitius. El Value 
Stream Mapping (VSM) 
o Mapa de la Cadena de 
Valor és una eina de gestió 
visual que ens ajudarà en 
aquest sentit.
Quan: de 9 a 14 h i de 15 
a 18 h.
On: Tecnoespai.

19 I 27 DE JUNY
Preparació i gestió dels 
contractes de serveis 
d’enginyeria
Després d’acabar el curs, 
l’alumne haurà de ser 
capaç d’entendre el procés 
de formació del contracte, 
d’interpretar-ne qualsevol 
tipus, de redactar 
contractes d’enginyeria i 
consultoria i fins i tot de 
gestionar la resolució de 
qualsevol contingència de 
la vida del contracte com a 
conseqüència del conflicte 
d’interessos entre les 
parts.
Quan: de 16 a 20 h.
On: Tecnoespai.

29 DE JUNY
El Facility Management, 
generador de valor per a 
les empreses
Es pretén proporcionar als 
participants una visió 
global i integral de la gestió 
dels recursos materials i dels 
serveis associats (Facilities) i 
conèixer com desenvolupar 
el model de gestió de les 
Facilities i aplicar criteris 
empresarials en la seva 
gestió amb la finalitat 
d’aportar valor.
Quan: de 9 a 18 h.
On: Tecnoespai.

www.enginyersbcn.cat/
agenda

AGENDA 

un estand a Construmat, 
que obrirà les portes entre 
els dies 23 i 26 de maig. 
També tindrà presència al 
Congrés de les Professions, 
amb la Intercol·legial, 
que s’inaugura a la fira 
BizBarcelona el 31 de maig, 
i dins el qual, de l’1 al 27 
de juny, s’oferiran diverses 
conferències a la seu 
col·legial. Una d’elles és “La 
certificació de professionals 
acreditada per ENAC”, que 
tindrà lloc el primer de juny.

A banda d’aquests 
esdeveniments en què 
ENGINYERS BCN té una 
participació directa, durant 
aquests mesos també tenen 
lloc l’Automobile Barcelona, 
de l’11 al 21 de maig, 
l’Innovate4climate, 
sobre el finançament i la 
innovació per a la lluita 
contra el canvi climàtic, del 
22 al 26 de maig, i el Saló 
Internacional de la Logística 
i la Manutenció, del 6 al 8 
de juny.

És recomanable estar al dia 
dels esdeveniments d’interès 
relacionats amb la professió. 

L’empresa Standard Hidráulica fabrica i comercialitza 
vàlvules per a instal·lacions d’aigua d’ús residencial, 
així com vàlvules i accessoris per a la conducció de gas 
i calefacció.

Els col·legiats que estiguin interessats en aquest 
sector ara tenen l’oportunitat de beneficiar-se de 
condicions avantatjoses.

Standard Hidráulica ofereix gratuïtat en els cursos 
formatius presencials que s’organitzin i s’imparteixin 
per aquesta companyia a les instal·lacions del Col·legi. 

A través del web www.standardhidraulica.com 
podeu sol·licitar l’enviament gratuït dels newsletter, 
documentació tècnica o catàlegs digitalitzats.

També podeu gaudir d’un servei gratuït 
d’assessorament tècnic a través del telèfon 900 102 837 
o el correu electrònic sat@standardhidraulica.com

Per a més informació, truqueu al telèfon 93 564 10 
94 o envieu un correu a info@standardhidraulica.com.



COMISSIONS

Theknos     Maig 201716

Formada actualment per 67 membres 
més 4 externs, la Comissió d’Ense-
nyament es reuneix el tercer dilluns 
de cada mes. El seu principal objectiu 
és oferir cursos i conferències sobre 
temes que afecten els col·legiats que 
treballen en el món de la docència.

LA JORNADA D’INNOVACIÓ
Les seves activitats busquen facilitar 
la tasca del professorat en qualsevol 
dels nivells educatius. En aquest sen-
tit, i sempre pendents de la qualitat 
docent, organitzen —aquest any per 
sisena vegada consecutiva— la Jorna-

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT

Formar a qui forma, ensenyar a qui ensenya

Avinyó, Ginebra, Nimes, Narbona... 
Algunes de les destinacions més 
emblemàtiques de França i Suïssa 
van ser visitades del 22 al 26 d’abril 
per la Comissió de Cultura i Esports. 
El grup, de 33 persones, va gaudir 

de la gastronomia, la història i la 
cultura d’aquests dos països. El viatge 
va incloure una visita al Palau de les 
Nacions Unides i una conferència 
a l’Organització Europea per a la 
Recerca Nuclear (CERN, en el seu 

acrònim en francès) a càrrec del físic 
català Pere Mató Vila. Al CERN van 
poder baixar a un dels pous, situat 
a 103 metres de profunditat, on 
s’efectua l’experiment de l’impacte 
de les partícules accelerades.  l

da d’Innovació i Recerca Educativa a 
la Universitat i a l’Ensenyament Se-
cundari, per tal de mostrar i premiar 
tant els millors treballs dels profes-
sors de tots els nivells educatius, com 
els dels alumnes del màster universi-
tari de Formació del Professorat.

ESTRUCTURA INTERNA
S’organitzen en grups oberts de tre-
ball, intentant promoure les iniciati-
ves de recerca i innovació educativa, 
on s’impulsa l’intercanvi d’opinions 
entre els membres d’aquests grups, 
i així també es valoren noves inici-
atives que la Comissió pot endegar i 
després fer-les públiques.  l
www.enginyersbcn.cat/comissions/
ensenyament 

  D’esquerra a dreta, 
Gustavo Miranda, F. 
Xavier Villasevil i 
Judith Tello.

La Comissió de Cultura i Esports viatja a França i a Suïssa

El grup de col·legiats 
al Parc Natural de la 
regió de Chartreuse .
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Durant aquesta etapa va créixer profes-
sionalment i va desenvolupar les seves 
capacitats tècniques i humanes amb 
escreix. Dedicació, compromís i esperit 
de superació el van portar a desenvolu-
par diverses especialitats com la gestió 
d’equips, la gestió i la supervisió de pro-
jectes en obres i instal·lacions integrals, 
la coordinació de departaments i la 
implantació de normatives ISO, entre  
altres àmbits. Però, tot i que l’enginye-
ria era la seva vida professional, ne-
cessitava un canvi d’aires i el Marc va  
decidir reenfocar la carrera i centrar-se 
a construir un projecte personal i qui 
sap si un nou gir en la seva trajectòria.

SOMNIS I RISCOS
La constància i la disciplina de l’en-
ginyer van fer més fàcil el fet de mar-
car-se un nou objectiu: el desenvolu-
pament d’aplicacions mòbils per a iOS i 
Android. L’any 2013 el va aprofitar per 
formar-se com a programador d’iOS, 
tot i que “també he estat molt autodi-
dacte”, afirma orgullós. Durant aquest 
any, en què es va mantenir allunyat de 
l’enginyeria, va fer realitat el seu somni 

A la vida del Marc l’engi-
nyeria va arribar per ca-
sualitat i va donar un gir 
inesperat al seu rumb. 
“Jo volia estudiar imat-

ge i so, volia ser càmera de televisió, 
però a la Selectivitat vaig treure la 
nota suficient per estudiar Enginye-
ria Tècnica Electrònica Industrial i 
vaig decidir provar-ho. Em vaig de-
cantar per l’especialitat Automàtica 
Industrial.” Aquesta decisió li ha per-
mès viure setze anys d’experiències 
com a enginyer de projectes, dirigint 
obres, projectes i legalitzacions; com 
a responsable de prevenció i riscos la-
borals, i com a responsable de qualitat 
en el sector de la instal·lació industri-
al i domèstica.

L’any 1999, mentre estudiava engi-
nyeria, va trobar feina en una empresa 
d’instal·lacions, Relsa, ubicada a Saba-
dell, com a responsable de Prevenció i 
Riscos Laborals i Qualitat. S’hi va que-
dar catorze anys i nou mesos, i va arri-
bar a ser gerent de l’empresa. No hi ha-
via cap dubte: l’enginyeria havia arribat 
per quedar-s’hi, i ho havia fet amb força. 

Text Anna Carrió / Foto cedida per Marc Cusidó

“CADA APLICACIÓ QUE FAIG ÉS UN 
PROJECTE NOU I SEMPRE CAL APRENDRE 
COSES NOVES”

MARC CUSIDÓ 
ENGINYER DE PROJECTES I DESENVOLUPADOR D’APLICACIONS MÒBILS iOS I ANDROID 
Col·legiat 18.477

Si navegueu per l’Apple Store, hi podeu trobar l’aplicació Noticeboard (www.noticeboard.cat), 
desenvolupada íntegrament per Marc Cusidó. Va deixar de banda temporalment la seva ment 
enginyera per abocar-se al desenvolupament d’aplicacions mòbils per a iOS i tirar endavant un projecte 
propi. Inspirada en els típics taulers d’anuncis de fulls amuntegats enganxats amb xinxetes, aquesta 
aplicació busca millorar la comunicació entre la família i l’escola gràcies a una estructura organitzada en 
taulers virtuals als quals els usuaris es poden subscriure per estar al dia de tota la informació del centre. 
A més, també permet posar-hi anuncis i oferir/recomanar serveis com un cangur, el lloguer d’un pis o la 
compravenda d’un cotxe. “Haver aconseguit crear aquesta aplicació és una gran satisfacció; 
m’agradaria dedicar-me només al desenvolupament d’aplicacions mòbils”, admet. 

i va desenvolupar una aplicació mòbil 
per a iOS en català, castellà i anglès. 
“Cada aplicació és un projecte nou i 
sempre cal aprendre alguna cosa nova”, 
afegeix. Però fer realitat els somnis im-
plica córrer riscos, i mentre espera el 

moment adequat per fer el gran pas, 
continua alimentant el seu cor d’engi-
nyer treballant a temps complet com 
a enginyer de projectes per a l’empresa 
Euroelectra i per a l’empresa General 
Facilities.  l

EL MARC VA DECIDIR 
REORIENTAR LA SEVA 
CARRERA I CONSTRUIR 
UN PROJECTE PERSONAL

D’ENGINYER A PROGRAMADOR D’iOS
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Es coneix prou la tasca que fan? Quin 
és el seu funcionament?
La nostra entitat és molt especial, 
de manera que tenim professionals 
i voluntaris. A Catalunya, som uns 
17.000 voluntaris i uns 1.200 profes-
sionals. Tots els professionals estan 
emmarcats en projectes concrets i 
són els qui regulen la feina dels vo-
luntaris. La tasca que fem és molt 
àmplia. Nosaltres som una organit-
zació humanitària que vol estar a 
prop de les persones vulnerables, 
tant a nivell nacional com internaci-
onal. Segurament, el que més es co-
neix de nosaltres és el que fem quant 
a socors i emergències, però actual-
ment bona part de la nostra feina se 
centra en les persones en situació de 
vulnerabilitat.

Actualment a casa nostra ens trobem 
qüestions derivades de la crisi econò-
mica i, a escala internacional, les cri-

Nascut al barri de 
Sant Andreu de 
Barcelona el 1933, 
Antoni Aguilera va 
treballar al Grup 
Almar, fabricants 
de maons, fins que 
es va jubilar, el 
1998. Va ser 
president de la 
Creu Roja a Sant 
Cugat del Vallès - 
Rubí entre 1990 i 
2007, i vicepresi-
dent de la Creu 
Roja a la demarca-
ció de Barcelona 
entre 2005 i 2006. 
Fruit de la seva 
dedicació i 
implicació a la Creu 
Roja, el 2015 el 
Rotary Club li va 
atorgar el Premi 
Paul Harris.

   PERFIL sis humanitàries dels refugiats. Com 
afronten aquestes qüestions?
La crisi va venir de cop, de manera que 
gent que el 2007 estava en bona po-
sició, entre el 2009 i el 2010 va caure 
en un pou. Per això, des de l’any 2009, 
vam reforçar els nostres projectes de 
lluita contra la pobresa arreu de Cata-
lunya, especialment el repartiment de  
productes alimentaris i bàsics. Més en-
davant, l’any 2014, vam iniciar la cam-
panya de l’Aliança Humanitària per a 
l’Alimentació Infantil, per aglutinar 
recursos i esforços de la ciutadania, en-
titats i empreses amb aquest objectiu. 
Des del 2016, estem desenvolupant la 
segona fase d’aquesta campanya, cen-
trada a donar ajuda alimentària als in-
fants de les famílies que es troben en 
situació de pobresa severa i crònica. 
També tenim programes per ajudar a la 
reinserció laboral i a la integració. Això 
és molt difícil, perquè hi ha molta gent 
que ha quedat fora del mercat.

Text Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

De manera silenciosa però efectiva, els professionals i voluntaris de la Creu Roja estan sempre a 
prop nostre. Sens dubte, el que més destaca de la tasca ingent que fan són les seves actuacions en 

casos d’emergència o salvament, així com el seu suport en tot tipus d’actes més o menys 
multitudinaris. Però la feina que fa aquesta organització internacional és molt important també per 

als sectors més desvalguts de la nostra societat. D’aquesta feina potser menys visible, però tan 
important en els temps de crisi actual, en parlem amb el seu president a Catalunya, Antoni Aguilera.

“Cal establir quin perjudici 
pot significar la desigualtat 

en una societat futura”

ANTONI AGUILERA
PRESIDENT DE LA CREU ROJA A CATALUNYA
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“Treballem amb 
l’Administració 
a nivell local, 
comarcal, provincial 
i autonòmic. A 
Catalunya tenim uns 
500 convenis signats 
amb les diferents 
administracions”

Quin tipus d’actuacions fan des de la 
Creu Roja Catalunya per als refugiats?
En l’àmbit internacional, nosaltres tre-
ballem amb el concepte de les quatre 
anelles. La primera anella correspon 
al país en situació de conflicte o violèn-
cia, per exemple, Síria. Allà treballem 
amb la Mitja Lluna Roja siriana, però 
també amb el Comitè Internacional de 
la Creu Roja. La segona anella es refe-
reix als països limítrofs, com podria ser 
el Líban, on ara mateix estem portant 
a terme un projecte d’atenció gineco-
lògica per a dones refugiades similar 
al de la Maternitat d’Elna, per enten-
dre’ns. La tercera anella es refereix 
als països de trànsit, com per exemple 
Itàlia o Grècia. I la quarta anella és casa 
nostra: el país d’acollida.

Parlem de la quarta anella... Què fan 
per als refugiats que ja són aquí?
L’any passat vam atendre en primera 
acollida més de 1.600 persones re-
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fugiades. Algunes d’elles provenen 
de camps de refugiats de Grècia, Tur-
quia, el Líban…, menys de les que ens 
agradarien, però la majoria de les que 
arriben a Catalunya estan entrant a tra-
vés del port, l’aeroport o la frontera sud 
d’Espanya. A Catalunya, la Creu Roja és 
l’entitat que atén les persones refugia-
des quan acaben d’arribar i els fa la pri-
mera acollida, que sol durar un mes; fem 
una primera valoració del seu cas i des-
prés les derivem a les places d’acollida 
disponibles. A partir d’aquí les persones 
refugiades inicien un programa estatal 
d’acollida i integració, gestionat per en-
titats com la Creu Roja, entre d’altres, 
que dura 24 mesos. És un programa 
que preveu diferents fases d’integració 
a la societat. En un primer moment, 
els acollim en pisos que tenim especi-
alment destinats per a això —la Creu 
Roja té 156 places a tot Catalunya—, els 
distribuïm pel territori, i, després, a poc 
a poc, s’han d’anar integrant per, final-
ment, sortir del programa plenament 
integrats. Per tot això, treballem amb  
altres entitats i ens organitzem a través 
dels serveis socials dels ajuntaments.

I surten plenament integrats o a partir 
d’aquí els començaran els problemes 
reals?
Hem d’aconseguir que surtin plena-
ment integrats. Però encara no hi ha 
cap grup, d’entre les persones refugi-
ades que van arribar després de l’es-
clat de la crisi de població refugiada 
a finals de l’any 2015, que hagi arribat 
als 24 mesos…

“Ara, el nostre Pla 
d’acció està molt 
focalitzat sobre la 
pobresa infantil 
i la pobresa 
crònica familiar”

Quins serveis ofereix Creu Roja a les ad-
ministracions públiques i a la ciutadania?
Oferim tot tipus de serveis dirigits a 
persones que necessiten ajut. La Creu 
Roja no tanca la porta a ningú; una al-
tra cosa és que depenent de cada cas 
pot ser que els hàgim de dirigir a una o 
altra entitat o administració. Per això, 

treballem amb l’Administració a nivell 
local, comarcal, provincial i autonòmic.  
A Catalunya tenim uns 500 convenis 
signats amb les diferents administra-
cions. Tenim unes 100 assemblees lo-
cals i comarcals, i més de 200 punts de 
presència directa. I fem activitat a més 
de 850 municipis. Des de fa temps, dis-
posem de dos ERIE (equips de resposta 
immediata d’emergències) homolo-
gats, que són el de gossos de recerca i 
el de suport psicosocial. També tenim 
ERIE de creació d’albergs provisionals, 
en recerca i salvament terrestre i de su-
port a infants en situació d’emergència. 
Per això, necessitem professionals de 
tots els àmbits que vulguin treballar 
amb nosaltres com a voluntaris.

A què destina cada 100 € la Creu Roja?

15,89
Prevenció, 
socors, 
emergències i 
salvament

5,33
Infància en 
dificultat 
social

2,70
Persones amb 
toxicomanies 
i malalties de 
sida

12,54
Voluntariat 
i formació

15,65
Altres  
col·lectius

2,40
Cooperació 
internacional

21,05
Lluita contra 
la probresa 
i la inclusió 
social

6,49
Persones 
refugiades i 
estrangeres

7,25
Ocupació i 
col·lectius 
vulnerables

10,70
Gent gran i 
persones 
amb 
discapacitat

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

Com veu Creu Roja l’afectació sobre la població  
en el camp energètic, la pobresa i la precarietat?

Amb molta preocupació. Tot ve donat per les seqüeles que està deixant 
aquesta crisi. Per això, hem adoptat un clar compromís per donar resposta a les 
diferents situacions de vulnerabilitat. Les nostres actuacions s’adapten als 
canvis i a les demandes socials i procurem un enfocament integral per tal de 
reforçar tant la vessant preventiva com la dimensió transformadora que 
puguem oferir. Les nostres actuacions estan dirigides a col·lectius que van des 
de famílies i persones afectades per la crisi fins a persones grans en situació de 
dependència, passant per persones en situació d’extrema vulnerabilitat, dones 
en dificultat social, infants, joves, immigrants i refugiats, persones amb 
addiccions o privades de llibertat, entre d’altres.
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EL FOCUS
La seva veu és la de la Creu Roja 
de Catalunya. Com a professional 
ha treballat en altres sectors, però 
ha dedicat bona part de la seva 
vida i, sobretot, de la seva 
jubilació, a aquesta organització 
no lucrativa. La seva tasca és 
humanitària, treballen per les 
persones, però el seu esforç es 
calcula en xifres, sempre 
elevades, en alguns casos per sort 
i, en d’altres, per desgràcia. Us 
posem exemples: Creu Roja 
Catalunya està integrada per 
17.000 voluntaris i 1.200 
professionals. Només l’any passat 
van atendre en primera acollida 
més de 1.600 persones 
refugiades arribades a casa 
nostra. Han signat 500 convenis 
amb diferents administracions 
catalanes. Tenen 100 assemblees 
locals i comarcals i més de 200 
punts de presència directa. La 
seva activitat arriba a més de 850 
municipis i, amb molts anys de 
feina, han fet unes 12.000 
teleassistències domiciliàires per 
a la gent gran... Seguim sumant?Centre de Coordinació. Tenim anys 

d’experiència en què hem portat a ter-
me unes 12.000 teleassistències do-
miciliàries per a la gent gran. A més, 
també tenim el telèfon de suport a les 
víctimes de violència de gènere, que 
funciona des de fa uns deu o quinze 
anys i la veritat és que els últims anys 
aquest fenomen ha augmentat.

A què creu que és degut aquest augment 
dels casos de violència de gènere?
Està comprovat que en una situació 
de crisi tot es complica i aquest tipus de 
qüestions s’accentuen. Però també és 
cert que ara hi ha més cultura i co-
neixement social en aquest àmbit, de 
manera que es denuncia més.

Quina estructura té la Creu Roja a Ca-
talunya i quin grau d’independència te-
nen respecte de la Creu Roja en l’àmbit 
de l’Estat espanyol?
Tenim un president nacional, 17 pre-
sidents autonòmics i 53 presidents 
provincials. I cada assemblea provin-
cial està formada per les diferents as-
semblees locals. A més, l’activitat de 
la Creu Roja està totalment lligada al 
territori, de manera que tota l’activitat 

recau a les assemblees locals. El Pla 
d’acció es defineix a escala nacional, 
però també és definit, alhora, per la Fe-
deració Internacional, que es reuneix 
cada quatre anys a Ginebra. La Creu 
Roja és present als països signataris de 
les convencions de Ginebra.

Què poden fer entitats com ara els col-
legis professionals en temes com els 
que tracten a la Creu Roja?
A nivell personal, qualsevol professi-
onal és benvingut a la nostra organit-
zació per fer tasques de voluntariat. 
A escala internacional, disposem 
d’equips d’emergències especialitzats 
per actuar davant de catàstrofes na-
turals, per exemple de potabilització 
d’aigua. Aquest és un bon exemple 
per entendre que també necessitem 
l’experiència de personal altament 
qualificat. I també podrien haver-hi 
col·laboracions importants amb ins-
titucions com ENGINYERS BCN. l

Com acoten les activitats que cal fer?
Cada quatre anys definim el Pla d’acció, 
i, sobre els punts que s’hi estableixen, 
actuem. Ara, el Pla d’acció està molt 
focalitzat sobre la pobresa infantil i la 
pobresa crònica en l’àmbit familiar.

Noteu si estem sortint de la crisi?
És cert que l’economia a poc a poc 
s’està recuperant. Hi ha menys casos 
puntuals, però en canvi hi ha més ca-
sos crònics. Hi ha famílies en què fa 
sis o set anys que ningú no treballa 
ni té un sou que arribi als 600 euros. 
I d’aquí deriva el fenomen de la gent 
que treballa però és pobra. Ara són 
pobres, però en el futur, si és que ar-
riben a tenir algun tipus de jubilació, 
no se’n sortiran. I cal remarcar que 
pobresa és sinònim de falta de salut.

Recentment, han estat els adjudicata-
ris del servei de les oficines d’atenció a 
víctimes de delictes, dependent de la 
Conselleria de Justícia. Quina valoració 
fan de la prestació d’aquest servei?
Molt positiva. És un servei que donem 
de dilluns a divendres i l’oferim en ca-
talà, castellà, anglès, francès, alemany 
i àrab. L’implementem des del nostre 
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Fotografies Maria Jou Sol

Des d’ara i durant els pròxims quatre anys, la nova Junta de Govern, 
encapçalada per Miquel Darnés, treballarà per consolidar la feina 
feta durant la darrera legislatura i, sobretot, per assolir nous 
reptes, com són la creació de la xarxa e-BCN de l’enginyeria, 
estendre l’àrea d’influència del Col·legi amb l’obertura de 
delegacions territorials i impulsar la formació en línia.  

FEINA I FUTUR
Objectius de la nova Junta de Govern
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 L 
a presentació d’una única can-
didatura a les eleccions que 
s’havien de celebrar aquest 
mes de maig per escollir la 
nova Junta de Govern —i com 

marquen els estatuts col·legials (ar-
ticle 53; punt 3.12)—, ha proclamat 
automàticament com a guanyadora la 
presentada sota el nom d’Equip Dar-
nés, encapçalada pel que ha estat el 
degà durant l’etapa anterior, Miquel 
Darnés. El mandat de la nova Junta, 
la qual va prendre possessió el pas-
sat 19 d’abril, és per quatre anys i per 
tant finalitzarà el segon trimestre del 
2021. És el primer cop en la història 
del Col·legi que només es presenta 
una candidatura per liderar la Junta 
de Govern, ja que en les anteriors cinc 
ocasions (celebrades el 1997, el 2001, 
el 2005, el 2009 i el 2013) sempre 
s’havien presentat com a mínim dues 
candidatures. 

AMB GANES DE SEGUIR AVANÇANT
La nova Junta es va presentar públi-
cament als col·legiats el 25 d’abril, 
en un cerimònia celebrada a la sala 
d’actes del Col·legi i en la qual el 
degà, Miquel Darnés, va manifestar 
la il·lusió amb la qual el nou equip 
afronta la nova etapa, un equip que 
aglutina l’experiència acumulada per 
alguns candidats que ja formaven 
part de la Junta, i nous membres que 
aporten idees fresques i innovado-
res. Miquel Darnés també va aprofi-
tar per exposar els principals punts 
del seu full de ruta, presentats en el 
programa electoral, i que marcaran 
la línia de treball dels pròxims quatre 
anys col·legials. 

I com a conclusió, el degà va re-
cordar que “després de molta feina 
feta, ara volem continuar amb més 
empenta encara per esdevenir, si no 
ho som ja, el Col·legi de referència 
de l’enginyeria de l’àmbit industrial 
a Catalunya, i perquè una professió 
forta necessita un Col·legi fort”. l

Maig 2017    Theknos

Objectius de la nova Junta de Govern
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EN PORTADA

Equip Darnés: divers i plural per un Col·legi més fort i millor
Està format per professionals competents i compromesos amb la corporació i la professió. Un equip divers 
i plural, compost per col·legiats vinculats a diversos àmbits de l’enginyeria industrial i que aporten els seus 
coneixements, experiència i compromís per aconseguir l’objectiu de fer un Col·legi cada cop millor.

Miquel Darnés  
i Cirera
Degà

Enginyer tècnic 
industrial. Està 
llicenciat en Periodisme. 
És vicepresident del 
Consell de Col·legis de 
Catalunya. És consultor 
independent.  
Excatedràtic d’institut 
de projectes tècnics i 
cap de departament 
d’electrònica. 
Va treballar al 
departament 
d’enginyeria de 
Telefónica.
És amant del futbol, el 
jazz i la bona lectura. 
Pensa que amb il·lusió, 
ganes i esforç, qualsevol 
cosa pot ser possible.

M. Cinta Pastor  
i Redondo
Vicedegana

Enginyera tècnica 
industrial. Està 
llicenciada en Química 
i té el màster en 
alimentació. És experta 
en aigües i certificació: 
Enginyeria, Legislació i 
Anàlisi i Formació. Va 
ser guanyadora de la 
primera convocatòria 
del premi Donatech 
(UPC). Mentora de la 
UPC.
L’apassionen la natura 
i les ciències que  
ens l’expliquen. Creu 
en l’equip com la clau 
de l’èxit personal i 
professional.

Ricard Nogués  
i Parra
Tresorer

Enginyer tècnic 
industrial. MBA. 
Té un postgrau 
en Compres, un 
postgrau en Direcció 
de la Producció i un 
postgrau en Gestió de 
Riscos i Emergències. 
Ha estat director 
comercial, director 
regional i director 
general. És el fundador 
i director d’ORGANIZE, 
Enginyers Consultors 
d’Organització, on 
treballa com a enginyer 
consultor i formador. 
La música, el bàsquet 
i Badalona... la seva 
passió.

Fèlix Duran  
i Passola
Interventor

Enginyer tècnic 
industrial. Està 
diplomat en Direcció 
Producció i Direcció 
Màrqueting. Realitza 
anàlisi de balanços i 
comptabilitat general. 
Està diplomat en 
Facilities Management 
i té un postgrau i 
màster en Gestió de 
Riscos i Emergències. 
És consultor en 
exercici lliure. Ha estat 
professor associat 
d’ESADE.
És amant dels esports i 
activitats de muntanya. 
Pensa que el treball en 
equip arriba més lluny.
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Jordi Artiga  
i Pascual
Secretari

Enginyer tècnic 
industrial. Màster en 
Qualitat i en Plàstics 
per l’UPC. Secretari 
del Col·legi. Enginyer 
municipal en Protecció 
Civil i Comerç. Exercici 
lliure i formador. 
Membre de la TAAC 
i FUE. És expert en el 
comitè de certificació en 
legalització d’activitats.
La marxa nòrdica, 
l’esquí i el senderisme 
són les seves aficions. 
Li agraden el fred i la 
muntanya. La seva frase: 
qualsevol canvi provoca 
una oportunitat.

Sergi Albet  
i Tarrasó
Vocal primer

Enginyer tècnic 
industrial i enginyer en 
Organització Industrial. 
Té un màster en Social 
Media Strategist. 
Treballa com a enginyer 
d’instal·lacions a 
la Universitat de 
Barcelona (UB). També 
és consultor digital, 
ajuda les empreses en 
estratègies digitals.
És aficionat a la pràctica 
esportiva i a la lectura. 
Gaudeix de la vida en 
família. El seu lema 
de vida és: creu en tu 
mateix.

Laura López  
i Demarbre
Vocal segona

Enginyera tècnica 
industrial. Està 
llicenciada en 
Investigació en 
Tècniques de Mercat. 
MBA. Té un postgrau en 
Direcció de Màrqueting 
i Vendes, i és consultora 
en internacionalització. 
Ha estat assessora 
acreditada per ACC10 
durant 3 anys i 
professora del MPM 
(màster de Projectes de 
la Salle).
L’apassiona la bona 
gastronomia, la pintura 
i descobrir nous indrets. 
Creu en l’art d’escoltar 
la vida.

Llàtzer del Amor  
i Castaño
Vicesecretari

Enginyer tècnic 
industrial. Postgrau en 
Energies Renovables. 
Tècnic Superior en 
PRL i Pèrit Forense 
d’Accidents de 
Treball. Està acreditat 
per a la redacció de 
PAU. Cofundador i 
director del Grup SEE, 
oficina d’enginyeria i 
arquitectura, i de SEE 
Training com a entitat 
de formació.
Li agrada la lectura, la 
fotografia i la música 
en bona companyia.
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UN GRAN SALT 
ENDAVANT  

Seguint els punts del seu programa 
electoral, la nova Junta estructura el 
seu full de ruta en dos grans blocs: el de 
la “Feina”, que inclou propostes 
basades en la feina feta durant els 
passats quatre anys, amb les millores i 
innovacions que hi volen incorporar; i el 
del “Futur”, que exposa les propostes i 
projectes nous que es volen dur a terme 
en els propers quatre anys.

QUATRE ANYS PER SEGUIR 
TREBALLANT
Les propostes per als propers quatre 
anys de la nova Junta són una barreja 
de l’experiència acumulada per alguns 
candidats que ja formaven part de la 
Junta, amb l’actual degà al capdavant, i 
de saba nova, que aporta idees fresques 
i innovadores. Tot plegat per seguir 
endavant amb pas ferm cap a un Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona cada vegada 
més fort, útil i eficaç.

1.  Fer un Col·legi orientat als col·legiats amb més 
serveis i de més qualitat. Situar les persones 
col·legiades sempre en el centre de les actuacions i 
projectes del Col·legi.

2.  Defensar les nostres titulacions i atribucions 
de qualsevol discriminació professional i 
administrativa. Consolidar el Col·legi com a entitat 
certificadora de persones i implantar la certificació 
de producte.

3.  Promocionar els col·legiats de la Guia de 
Professionals i del Registre de Certificadors 
Energètics. Fer que les relacions amb l’Administració 
reverteixin en benefici dels col·legiats.

4.  Redissenyar el web d’acord amb la intranet 2.0 de 
nova creació. Atendre les consultes a les assessories 
amb les eines digitals més actuals. Publicar manuals 
tècnics de qualitat.

5.  Potenciar les comissions de treball com a eina de 
networking i creixement professional. Refermar els 
grups territorials perquè siguin útils als col·legiats 
de fora de Barcelona.

6.  Mantenir l’equilibri entre els guanys i les inversions 

FEINA

Presa de possessió

El 19 d’abril els vuit integrants de la nova Junta de 
Govern van prendre possessió dels seus càrrecs en un 
acte celebrat a la sala de Juntes del Col·legi i durant 
el qual van signar un document de confidencialitat 
en referència als temes que es tractin en les reunions 
de la Junta de Govern i d’altres reunions a les quals 
s’assisteixi en nom del Col·legi.

L’acte va cloure amb un brindis al Club EBCN, que 
va simbolitzar l’inici d’aquest nou mandat.



per continuar amb l’economia sanejada que tenim. 
Conservar les nostres seus en condicions, com a 
patrimoni a cuidar.

7.  Crear actes de networking entre empreses i 
col·legiats per a l’intercanvi de coneixement. 
Continuar amb una gestió econòmica acurada i 
rigorosa tant en l’impuls dels ingressos com en el 
control de les despeses.

8.  Participar activament en els àmbits professionals 
i tècnics en els quals aportem coneixement, 
col·laboració i suport. Seguir de prop els 
esdeveniments del país i participar-hi.

9.  Ser un Col·legi plenament compromès amb la 
igualtat, la visibilitat i la representació de les dones 
enginyeres. Incrementar els actes familiars que es 
fan al Col·legi.

10.  Posar en valor l’ús del Club EBCN com a espai 
únic i exclusiu per als col·legiats, per a múltiples 
activitats, tant col·lectives com individuals. 
Fer-lo servir com a espai d’intercanvi per a les 
comissions.

1.  Agilitzar la presa de decisions amb el nou model 
de governança, que passa d’onze membres a vuit. 
Completar la visió estratègica amb el Consell Assessor.

2.  Aportar valor a la col·legiació amb el nou departament 
del col·legiat que potenciarà la Borsa de treball, les 
comissions, els grups territorials i crearà nous serveis.

3.  Crear la gran xarxa e-BCN de l’enginyeria per potenciar 
el networking entre els 6.000 col·legiats a través d’una 
intranet 2.0. Fer d’ENGINYERS BCN el lloc idoni per 
contactar, connectar i compartir.

4.  Obrir delegacions territorials per oferir serveis a les 
persones col·legiades de comarques i per estendre 
l’àrea d’influència del Col·legi en benefici de tot el 
col·lectiu a l’hora de treballar-hi.

5.  Avançar cap a la transformació digital del Col·legi per 
facilitar als membres la feina del dia a dia a l’hora de 
treballar amb l’Administració, empreses, clients, etc.

6.  Ampliar el Servei d’Orientació Tècnica a tot el col·lectiu 
amb noves àrees tècniques. Implementar un xat a 
través de la intranet 2.0 per fer les consultes més àgils 
i eficients.

7.  Oferir un servei de mentoratge i emprenedoria a 
través de la intranet 2.0 per aprofitar l’experiència dels 
col·legiats i explorar les oportunitats professionals.

8.  Donar un impuls a la formació a fi i efecte que abasti 
tot l’espectre formatiu necessari per als enginyers del 
segle XXI, tot potenciant la formació en línia.

9.  Redactar un codi de bona conducta per a la Junta de 
Govern, d’acord amb les exigències de transparència i 
bon govern que demanen els temps actuals.

10.  Treballar per fer un gran salt endavant i arribar a ser, 
d’aquí a quatre anys, el major nombre de col·legiats i 
col·legiades per millorar la solidesa del Col·legi.

FUTUR



PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

La veu del client, qui vetlla per ell 
dins l’empresa i s’avança als possibles 
problemes que es poden presentar 
en la línia de producció o servei; així 
podria definir-se el responsable de 
qualitat, una figura polivalent i ver-
sàtil, que dona valor afegit i ajuda a 
superar els reptes que planteja un 
món global, canviant i competitiu. “El 
consumidor cada dia és més exigent, i 
per això la qualitat és també cada dia 
més rellevant, tant pel que fa al pro-
ducte que es fabrica com per la imatge 

  

Responsable de qualitat,  
la veu del client dins l’empresa 
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de marca de l’empresa. A la llarga és el 
que més compta en un món on es pro-
dueix allà on la relació qualitat/preu 
resulta més adient”, assenyala Joan 

Ollé, membre de la Comissió de Qua-
litat del Col·legi d’Enginyers Gradu-
ats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona i responsable de qualitat 
especialitzat en el sector de l’alimen-
tació i del cafè. 

UNA FEINA D’EQUIP
Però cal considerar la qualitat com 
una feina d’equip. Per això, una gran 
virtut d’aquest perfil ha de ser, a més 
d’estar atents a les noves normati-
ves tècniques i legals que cal aplicar 

Analitzar, dissenyar i planificar les mesures que cal seguir dins la línia de producció, així com establir els 
indicadors i paràmetres de control que permetran mantenir i avaluar la qualitat en la fabricació d’un producte o 
d’un servei són les funcions més importants del responsable de qualitat. La seva tasca està en consonància 
amb les normatives ISO que regulen la qualitat dels productes i serveis de les empreses a Europa, de manera 
que la qualitat pugui ser certificada per un tercer i avalar la sortida del producte en el mercat. 

VETLLA PEL CLIENT DINS 
L’EMPRESA I S’AVANÇA 
A PROBLEMES QUE POT 
HAVER EN LA LÍNIA DE 
PRODUCCIÓ O SERVEI
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segons el país i les 
característiques del 

producte o servei, tenir la 
capacitat de convèncer, des 

de la direcció de l’empresa fins 
a les persones que estan en la línia  
de producció, comercials, personal de 
magatzem, etc., que implementin les 
mesures necessàries per aconseguir 
que els defectes en la qualitat tendei-
xin a zero. 

En aquest sentit, les normatives 
ISO (Organització Internacional per 
a l’Estandardització, que inclou els 
representants d’organismes de nor-
malització de més de 150 països), que 
asseguren la qualitat dels productes 
i serveis que ofereixen les empreses, 
constitueixen una bona eina per re-
gular la feina del responsable de quali-
tat i eviten que ningú se salti la qualitat 
a favor dels costos o de la producció. 
“L’ISO 9001 i l’ISO 14001 defineixen 
els mínims que cal complir. La norma 
ISO 9001 és un molt bon comença-
ment. Està basada en el coneixement 
i l’experiència dels millors tècnics de 
qualitat. Es triguen molts anys a treu-
re-li tot el profit que ens pot donar”, 
assegura Xavier Cazorla, secretari de 
la Comissió de Qualitat del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona. 

QUAN QUALITAT SIGNIFICA SALUT
“També és important que el respon-
sable de qualitat s’avanci als possibles 
problemes que poden sorgir: detectar 
manques de qualitat un cop el pro-
ducte està elaborat representa costos 
massa alts. En el sector de l’alimenta-
ció, on qualitat és també sinònim de 

salut, el més difícil és man-
tenir el perfil organolèptic 
del producte. Les auditories 

que poden fer les empreses 
autoritzades per l’ENAC, 
com que tenen una visió 

externa, t’ajuden a veure 
si hi ha alguna cosa que fas 
malament i de la qual no 

t’has adonat”, diu Ollé. 
Una de les moltes tas-
ques que la Comissió de 

Qualitat del Col·legi 
d’Enginyers Graduats 

i Enginyers Tècnics 
Industrials de Bar-

celona està du-
ent a terme és la 

  

Xavier Cazorla, director de qualitat i medi ambient a 
Genebre i secretari de la Comissió de Qualitat del Col·legi 

“La qualitat és una actitud”  

Xavier Cazorla i Rodrigo és director 
de qualitat i medi ambient a 
Genebre, una empresa dedicada a 
la producció de vàlvules i accessoris 
per al control de fluids, que, des 
de l’any 2000, va començar a 
treballar segons el Model Europeu 
d’Excel·lència Empresarial (EFQM), 
i l’any 2003 va guanyar el Premi 
a la Qualitat de la Generalitat de 
Catalunya. “Nosaltres exportem a 
cent països diferents uns 1,2 milions 
de vàlvules al mes. Només una 
bona gestió de la qualitat permet 
aconseguir que 24 vàlvules de 
cada milió de peces venudes siguin 
defectuoses. Malgrat les dificultats 
que suposa assolir aquest objectiu, 
l’alta qualitat és la millor garantia 
per fer front a la gran competitivitat 
actual. Les empreses que asseguren 
la qualitat de producte —a més de 
complir els terminis i els acords—, 
garanteixen el futur i el creixement”, 
assegura Xavier Cazorla, que 
considera la qualitat com una tasca 
d’equip. “El millor aliat per assolir 

aquests èxits és tot l’equip humà 
que forma Genebre. La qualitat no 
la fa sols el responsable de qualitat, 
sinó tota l’empresa. Tenim un equip 
multidisciplinari de disset persones 
en diversos països i la bona relació 
entre els companys ha estat clau, 
així com la motivació per superar-
nos”, diu Cazorla, que assegura que 
el responsable de qualitat ha de 
ser com el bambú, molt resistent i 
alhora flexible. “És una feina en què 
cal solucionar problemes cada dia. 
Les normatives de producte canvien 
contínuament, sobretot en una 
empresa que té un catàleg de 5.000 
referències actives de producció i 
venda. La qualitat és una actitud, i 
la figura del responsable de qualitat 
s’anirà esvaint a mesura que tothom 
es responsabilitzi de la qualitat de 
la seva feina dins l’empresa. A canvi, 
el responsable de qualitat i l’equip 
de qualitat s’ocuparan d’altres 
tasques com la gestió ambiental, 
la prevenció de riscos laborals, i la 
innovació”, conclou.

EN PRIMERA PERSONA

d’analitzar i definir com evolucio-
nen les normatives ISO de quali-
tat que es renoven cada cinc anys 
i facilitar-ne la divulgació i imple-
mentació mitjançant cursos i xer-
rades. Seguint les directrius de les 
ISO, les empreses acreditades per 
l’ENAC fan auditories que certifi-
quen la qualitat d’una empresa i els 
seus productes i/o serveis, un aval 
per guanyar clients.  l

HA D’ESTAR ATENT A 
LES NOVES NORMATIVES 
TÈCNIQUES I LEGALS 
QUE CAL APLICAR
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

El compromís del Col·legi amb la lluita 
contra el canvi climàtic va més enllà 
d’unes paraules en un discurs institu-
cional o d’una promesa en un paper. 
La inauguració de l’Any de la Gestió 
Energètica Eficient ha fet més tan-
gible aquest compromís. Va ser el 28 
de març a la sala d’actes de la seu col-
legial, en una jornada en què experts 
en la matèria van debatre sobre el pre-
sent i el futur de l’estalvi energètic.

INSTITUCIONS SENSIBILITZADES
“El Col·legi té la sostenibilitat a l’ADN.” 
D’aquesta manera, el degà, Miquel 
Darnés, va voler expressar la voluntat 
del Col·legi d’aportar el seu gra de sor-
ra a una qüestió tan vital per al futur 
com és el medi ambient. Ho va fer en 
l’obertura de l’acte, posant d’exemple 
la participació d’ENGINYERS BCN 
a Expoelèctric o a la Taula d’autocon-
sum. El coordinador de l’Any de la 
Gestió Energètica Eficient, Pere Ro-
dríguez, va expressar la preocupació 
del Col·legi en la lluita contra el canvi 
climàtic, una lluita en què, segons As-
sumpta Farran, directora general de 
l’Institut Català d’Energia, també hi 
és present la Generalitat. En aquest 

Queda inaugurat oficialment  
l’Any de la Gestió Energètica Eficient

sentit, va recalcar la necessitat de dei-
xar de resoldre els problemes amb les 
solucions del passat.
 
EPICENTRE DEL DEBAT
Com es pot reduir la producció de ga-
sos perjudicials per al medi ambient 
des de les institucions, les empreses 
i les cases? És la idea que va estar 
present durant les més de dues hores 
que va durar la taula rodona i el debat 
posterior. Una sala d’actes gairebé 
plena, amb preguntes dels assistents, 
amb aportacions de pes, amb experts 

responent i compartint les seves ex-
periències i inquietuds... En conjunt, 
una jornada que durant un matí va fer 
d’ENGINYERS BCN un punt de tro-
bada imprescindible per a tots aquells 
compromesos amb la sostenibilitat. l

Cada any, des del seu 50è aniversari, el Col·legi escull un tema que inspira conferències, debats i 
activitats de tota mena. Si el 2015 va ser l’Any de la Rehabilitació en Instal·lacions, i el 2016 el de la 
Indústria 4.0, enguany ENGINYERS BCN aposta per la sostenibilitat amb l’Any de la Gestió Energètica 
Eficient, un fet al qual el matí del 28 de març es va donar el tret de sortida amb un reeixit i enriquidor 
fòrum tècnic que també es va poder seguir per videostreaming.

D’esquerra a dreta: Pere Rodríguez, coordinador de l’Any de la Gestió Energètica Eficient; Assumpta 
Farran, directora general de l’Institut Català d’Energia, i Miquel Darnés, degà del Col·legi.

La sala d’actes es va omplir de col·legiats interessats en el debat dels 
experts sobre el present i el futur de l’estalvi energètic.
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Entre 2005 i 2009 el Col·legi va publicar 
el que és una eina de gran utilitat per a la 
consulta de molts professionals: el Manual 
de seguretat contra incendis. Però els anys 
passen, s’aproven noves normes, s’incorporen 
al mercat nous productes i el Manual es 
torna, en alguns punts, obsolet. Per tal de 
mantenir-lo vigent, la Comissió de Seguretat 
contra Incendis i Emergències, que ja va 
iniciar la seva primera redacció, ha impulsat 
l’actualització i l’edició digital d’aquest text.

Fins ara, al web d’ENGINYERS BCN hi 
ha publicades cinc fitxes. Un cop feta la 
feina d’edició, es fa una presentació a la sala 
d’actes, oberta a tothom i que s’emet per 
videostreaming. La redacció, en la qual han 
col·laborat nombroses empreses punteres 
del sector, és en castellà per tal d’arribar a 
un públic més gran.

La formació dels col·legiats és de gran 
importància per al Col·legi. Animant i posant 
les seves eines al servei de projectes com 
aquest, busca dinamitzar ja no només els 
professionals, sinó també la professió en 
conjunt.  l

El Manual de seguretat contra incendis s’actualitza

El Manual s’estructura en sis famílies, i cadascuna d’aquestes se 
subdivideix en fitxes. Actualment, hi ha visibles a www.enginyersbcn.
cat/msci cinc fitxes, les quals es destaquen a continuació: 
1.  Protecció passiva

1.1  Reacció al foc, de Ruben R. González Rivero.
1.2  Resistència al foc. Resistència al foc, requeriments normatius i 

sectorització fixa, de Xavier Cemeli Duran.
1.3  Sectorització, de Lorena Huerta Vázquez.
1.4  Estabilitat al foc, de Lluis Masimon Clavera.

2.  Protecció activa
2.2  Boques d’incendi equipades, de Manuel Carrasco Valentín.

Con el soporte de:

PROTECCIÓN PASIVA

1.1. Reacción al fuego
Rubén González Rivero
Ingeniero técnico industrial

COLECCIÓN FICHAS SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Con el soporte de:

PROTECCIÓN PASIVA

1.2. Resistencia al fuego,    
  requerimientos normativos 
  y sectorización fija

Xavier Cemeli Duran
Arquitecte tècnic

COLECCIÓN FICHAS SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

1.2. Resistencia al fuego,    
requerimientos normativos 

   

Con el soporte de:

PROTECCIÓN PASIVA

1.3. Sectorización
Lorena Huerta Vázquez
Ingeniera técnica industrial

COLECCIÓN FICHAS SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Con el soporte de:

PROTECCIÓN PASIVA

1.4. Estabilidad al fuego.   
  Protección estructural
Lluís Masimon Clavera
Ingeniero técnico industrial

COLECCIÓN FICHAS SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Con el soporte de:

Protección estructural

PROTECCIÓN ACTIVA

2.2. Bocas de incendio 
equipadas
Manuel Carrasco Valentín
Ingeniero Técnico Industrial

COLECCIÓN FICHAS SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
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No són poques les vegades que s’ha par-
lat de crisi energètica, i per tots és ben 
conegut que quan el cost del barril de 
petroli supera un cert preu (per exem-
ple, els 100 $/barril), la nostra econo-
mia se’n ressent i tothom es queixa. Per 
tant, necessitem energia barata i abun-
dant, per continuar avançant i evoluci-
onant.

Som tan dependents de les fonts 
d’energia fòssil i aquestes són tan im-
portants per a nosaltres, que, si compa-
rem el mercat mundial de petroli amb 
la suma de tots els mercats mundials 
dels metalls, observem que el mercat 
del petroli és més de dues vegades més 
gran (vegeu la figura 1).

És per aquest motiu, a més dels mo-
tius estratègics, que l’eficiència energè-
tica i la gestió de l’energia han adquirit i 
adquiriran encara més importància, en 
el present i en el futur.

Gaudim d’un preu de petroli baix, i 
això ajuda al sistema econòmic mun-
dial. Si actualment el preu del barril és 
de 50,5 $, el preu al consumidor dels hi-
drocarburs correspon a un preu d’1,05 
€/l de gasoil; l’abril de 2013 el preu del 
barril era de 105 $ i el del litre de gasoil 
era de 1,45 €/l.

La gestió i l’eficiència són eines fo-
namentals per “suavitzar”, “aplanar”, 
“minimitzar” els efectes de les escala-
des de preus en els inestables mercats 
mundials. Tenen, però, l’inconvenient 
que, tot i ser eines fonamentals, tenen 
limitacions. I és que, ens agradi o no, 
continuem depenent massa dels hi-
drocarburs, per desventura nostra i del 
nostre planeta i ecosistemes.

Dels tres conceptes (gestió, eficièn-
cia i energia), l’únic que es considera 
il·limitat és l’energia. 

L’energia és il·limitada perquè tenim 
el sol, una estrella que no s’esgotarà en 
el transcurs dels pròxims quatre mil 
milions d’anys, i que ens dóna energia 

INNOVACIÓ

Gestió, energia, eficiència. 
Què és il·limitat?

en forma de llum i de calor, cada dia, 
en cada instant. Els hidrocarburs són 
energia solar emmagatzemada en mo-
lècules químiques que, a base de llum, 
pressió i calor, s’han transformat en hi-
drocarburs i s’han quedat atrapades en 
grans quantitats al subsòl, a més de ser 
contaminants. Els hidrocarburs són re-
cursos naturals, són “esgotables”, i, per 
tant, són limitats en el temps. També el 

vent, que aprofitem amb tecnologia eò-
lica, es una energia que prové en certa 
forma del efecte de la radiació solar en 
la nostra atmosfera.

Ens arriben del sol 1.366 w/m2 en for-
ma de llum, a cada metre quadrat de la 
meitat de la superfície terrestre, que és 
de 127.400.000 km2. Per tant, ens arri-
ben 1,74 × 1017 Watts  (174.000.000.000 
megawatts) cada segon. No n’aprofitem 
ni un 0,000000001% sent aquesta una 
energia “gratuïta”, renovable i, el més 
important, neta. El camí és, sense dub-
te, prou clar.  l

Hi participen:

Hi col·laboren:

Petroli
Or
Ferro
Alumni
Zinc
Coure
Magnesi
Níquel
Estany
Titani
Plata
Pal·ladi
Platí
Grafit
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Figura 1

Albert Bagué i Carlos Marqués, 
Comissió d’Energia
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La legislació espanyola, mitjançant 
el Reial decret 235, des de l’any 2013 
obliga que per efectuar la compra o el 
lloguer de qualsevol tipus d’immoble 
se n’emeti un certificat energètic, en 
el qual es pugui quantificar el grau 
d’eficiència energètica. Aquest cer-
tificat únicament respon a un mesu-
rament, però no implica que s’hagin 
escomès reformes que millorin l’efi-
ciència energètica, si bé es creu que, 
com que s’ha d’obtenir un certificat 

que indiqui el consum energètic, es 
tendirà que aquest baixi.

Prèviament a aquesta legislació, a 
escala mundial existeixen diverses or-
ganitzacions sense afany de lucre que 
han promocionat diferents sistemes de 
certificació que persegueixen l’objectiu 
de la sostenibilitat als edificis des del 
mateix moment en què es projecten. 
Els certificats més coneguts i usats són 
BREEAM (de procedència britànica), 
LEED (de procedència americana) i 
VERDE (d’origen espanyol). Es consi-
dera que mitjançant la implementació 
d’aquests sistemes s’aconsegueix un 
sobrecost de l’obra d’entre un 2 i un 3%, 
però que queda amortitzat, segons la ti-
pologia, al cap de 2-5 anys.

SISTEMES DE CERTIFICACIÓ 
ENERGÈTICA
Els sistemes són relativament sem-
blants, especialment BREEAM i 
LEED, ja que el que fan és perme-
tre quantificar de manera senzilla, a 
partir de l’aplicació d’una sèrie de re-
quisits, el grau de compromís amb la 
sostenibilitat d’un edifici, fixant uns 
paràmetres de compliment obligatori 
i oferint un catàleg de requisits, a tall 
de checklist. En funció dels requisits 
abordats amb èxit, s’atorga un nom-
bre de punts que determina la classi-
ficació final de l’edifici.
Sistema BREEAM: amb aquest sis-
tema es poden certificar edificis in-
dustrials, d’oficines, comercials 

Gustavo Díez Gómez 
Cap de projectes 
Presto Ibérica

Una edificació sostenible és la que garanteix una estructura saludable i productiva per als seus ocupants i 
que és eficient amb els recursos que empra. Aquest tipus d’edifici augmenta el seu valor al mercat a causa 
d’una millora contrastable de l’eficiència energètica respecte de projectes similars, un augment de la 
visibilitat del producte al mercat, una millora de les condicions interiors dels ocupants i augments de la 
productivitat associats, entre altres aspectes.

Sistemes de certificació energètica dels 
edificis i la incidència que hi té l’aixeteria



o habitatges. Aquesta certificació 
intenta adaptar-se a les condicions 
mediambientals del país on s’aplica, 
per la qual cosa desenvolupa a escala lo-
cal la seva eina personalitzada i utilitza 
assessors formats per BRE, que són els 
que s’encarreguen d’aplicar els criteris 
de certificació que tindran lloc. 

El sistema BREEAM per a edifica-
ció avalua l’impacte en deu categories: 
gestió, salut i benestar, energia, trans-
port, aigua, materials, residus, ús del 
sòl i ecologia, contaminació i innova-
ció; de manera que les qualificacions 
obtingudes són: aprovat, bo, molt bo, 
excel·lent i excepcional.

Certificació LEED: per aspirar a ob-
tenir una certificació LEED, existei-
xen uns prerequisits (obligatoris) i 
uns crèdits (voluntaris), i en funció 
dels crèdits abordats amb èxit, tam-
bé s’atorga un nombre de punts que 
determina la classificació final de 
l’edifici. El sistema LEED mesura el 
següent: sostenibilitat, eficiència en 
l’aprofitament de l’aigua, energia i 
impacte atmosfèric, materials i re-

cursos emprats, qualitat de l’ambient 
interior i innovació i procés de disseny; 
de manera que la classificació final de 
l’edifici serà LEED Certified (més de 40 
punts), Silver (més de 50), Gold (més 
de 60) o Platinum (més de 80). El sis-
tema LEED no forma expressament 
els qualificadors, tot i que es concedeix 
un crèdit addicional si en el procés in-
tervé un professional acreditat. A més, 
des del 2015 inclou criteris regionals 
de normativa, condicions climatològi-
ques, unitats mètriques, etc.
Certificat VERDE: aquest certificat és 
diferent, ja que reconeix la reducció 
de l’impacte mediambiental de l’edifici 
que s’avalua en comparació d’un edifi-
ci de referència. L’edifici de referència 
sempre és un edifici estàndard que 
s’ha construït complint les exigències 
mínimes fixades per les normes i per la 
pràctica comuna. 

És un sistema “made in Spain”, de-
senvolupat per un equip espanyol, de 
manera específica per a edificis espa-
nyols i amb un procés objectiu, ja que 
es basa en un consens científic i extern 
que analitza una aproximació a l’anàli-
si del cicle de vida en cada fase del pro-
jecte, obra, etc., i consisteix a avaluar la 
reducció dels impactes de l’edifici i el 
seu emplaçament per a la implemen-
tació de mesures, tant de disseny com 
de rendiment, agrupades en una llista 
de criteris de sostenibilitat.

Els criteris avaluats per VERDE són 
els següents: informació del projecte, 

parcel·la i emplaçament, energia i at-
mosfera, recursos naturals, qualitat de 
l’ambient interior, qualitat del servei, i 
aspectes socials i econòmics.

VERDE certifica edificis de nova 
construcció de qualsevol tipologia i 
rehabilitacions d’edificis residencials, 
de manera que la seva metodologia  
permet, a més, el desenvolupament 
d’eines adaptables a les necessitats 
d’empreses, administracions públiques, 
etc. Al final, l’edifici obté una certifica-
ció de 0 a 5 “fulles verdes”.

L’ESTALVI D’AIGUA
Dins dels diferents sistemes de pun-
tuacions, té una importància espe-
cial l’estalvi d’aigua; tant és així, que 
a BREEAM i LEED implementar 
mesures d’eficiència és un requisit 
obligatori. En funció dels productes 
seleccionats, s’aconseguirà una pun-
tuació millor.

Segons la tipologia d’edifici, si és 
per a ús col·lectiu o per a ús residen-
cial, podem distingir entre diferents 
aixetes eficients. D’aquesta manera:

Ús col·lectiu:
•  Fluxors amb regulador de cabal in-

corporat i/o polsador de doble des-
càrrega. 

•  Aixetes temporitzades eficients: 
porten menys temporització i ca-
bals més reduïts. 

ARTICLE TÈCNIC
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LA LLEI OBLIGA A 
EMETRE UN CERTIFICAT 
ENERGÈTIC ABANS DE 
COMPRAR O LLOGAR 
UN IMMOBLE



•  Aixetes electròniques de cabal re-
duït: únicament funcionen quan 
detecten l’ús, i, a més, fan servir poc 
cabal. Són les més eficients.

•  Aixetes domòtiques: optimitzen i 
parametritzen l’ús de la instal·lació, 
de manera que constitueixen un sis-
tema de gestió de l’aigua. 

Ús residencial: a més de les aixetes 
domòtiques, comentades més amunt: 
•  Aixetes amb regulador de cabal in-

corporat: limiten la sortida d’aigua i 
aconsegueixen reduir el cabal d’acord 
amb el que exigeixi el certificat.

•  Aixetes monocomandament amb 
obertura progressiva: tenen un 
topall a la meitat del recorregut 
d’obertura per a l’estalvi d’aigua. 
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Amb aquest article s’ha pretès do-
nar a conèixer alguns aspectes de 
la certificació energètica d’edificis i 
possibles tecnologies d’estalvi d’aigua 
que contribueixin a sumar punts. 

Si a aquestes mesures d’estalvi d’ai-
gua sumem que alguns sistemes de 
certificació premien les baixes emis-
sions de CO2 degudes al transport de 
mercaderies, guanya en importància 
emprar les potents marques espanyo-
les, com, per exemple, Presto Ibérica 
o Griferías Galindo, per a l’abastiment 
d’aquest tipus de productes. l

•  Aixetes monocomandament amb 
“obertura en fred”: l’aixeta únicament 
mescla aigua des de la posició central 
fins a la posició d’aigua calenta. És una 
mesura d’estalvi d’energia ja que con-
sumeix menys aigua calenta, però no 
és una mesura per se d’estalvi d’aigua.per se d’estalvi d’aigua.per se d’estalvi d’aigua.per se

•  Aixetes termostàtiques: ús de sen-
sors de mescla per mantenir cons-
tant la temperatura. L’estalvi ve de 
malbaratar menys aigua fins a acon-
seguir la temperatura desitjada.

ARTICLE TÈCNIC

DINS ELS DIFERENTS 
SISTEMES DE PUNTUACIONS 
L’ESTALVI 
D’AIGUA TÉ 
ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA
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El passat 5 d’abril, dins del marc de 
l’Any de la Gestió Energètica Eficient, 
ACV va organitzar la jornada tècni-
ca “La condensació com a clau per a 
l’eficiència de les instal·lacions tèr-
miques de calefacció i ACS”. Gaspar 
Martín, director tècnic d’ACV, va fer 
una presentació a les instal·lacions 
d’ENGINYERS BCN, enfocada a 
destacar la importància de la tecno-
logia de condensació per minimitzar 
el consum energètic en les instal-
lacions que donen servei per a cale-
facció i aigua calenta sanitària (ACS). 

ÚS DE SISTEMES DE REGULACIÓ I 
CONTROL ADIENT A LA TECNOLO-
GIA DE LA CONDENSACIÓ
Després d’una introducció de la si-
tuació i el marc normatiu europeu 
actual pel que fa a l’eficiència ener-
gètica enfocada a la reducció d’emis-
sions de gasos contaminants per a 
la consecució de compromisos me-
diambientals —parlant, en especial, 
de les directives d’ecodisseny ErP i 

etiquetatge ELD—, es van comen-
tar els principis de funcionament i 
els estalvis associats a la tecnologia de 
condensació aplicada a calderes de gas.

Es va ressaltar la importància del 
sector de la calefacció i la refrige-
ració a Europa —tant a les instal-
lacions de tipus residencial com de 

serveis—, per tal d’assolir els nivells 
d’eficiència energètica a què es vol 
arribar a Europa a mitjà i llarg termi-
ni. Dins d’aquesta tipologia d’instal-
lacions, s’hauria d’augmentar el 
ritme de renovació de les calderes 
existents per les de condensació  
—amb estalvis en gas de prop del 
25% en comparació de les tecnologi-
es de no condensació.

També es va comentar la necessi-
tat d’utilitzar sistemes de regulació 
i control adients a aquestes tecno-
logies (gestió modulant, termòstats 
ambientals, seqüència de calderes, 
etc.) a fi de maximitzar els estalvis 
de combustible.

SOLUCIONS SEMIINSTANTÀNIES 
DE CONDENSACIÓ 
Quant a les instal·lacions per con-
sums d’ACS, es va comentar la im-
possibilitat de poder condensar amb 
calderes convencionals en disseny 

Més informació a: www.acv.com

quan es treballa per aquesta de-
manda. Dins d’aquest tipus d’instal-
lacions, molt exigents en termes de 
confort, tenen cabuda les solucions  
semiinstantànies de condensació 
HEAT MASTER TC proposades per 
la marca ACV. Aquestes calderes, 
específicament dissenyades per 
produir altes quantitats d’aigua ca-
lenta, poden treballar en producció 
d’ACS amb rendiments instantanis 
s/PCI de prop del 105%, i plantegen 
estalvis en gas de gairebé el 20% (en 
comparació de sistemes tradicionals 
nous amb grans acumuladors). A 
més, són solucions molt compactes 
que simplifiquen la instal·lació hi-
dràulica i redueixen l’espai necessari 
a la sala de calderes.

La jornada va concloure ressaltant 
la necessitat de vincular les tecnolo-
gies de condensació amb energies 
renovables com la solar tèrmica per 
a la producció d’ACS. l

La condensació minimitza el consum energètic 
en les instal·lacions per a calefacció i ACS

Gaspar Martin, a la dreta, director 
tècnic d’ACV, acompanyat per Pere 

Rodríguez, coordinador de l’Any de la 
Gestió Energètica Eficient. 

CAL VINCULAR LES 
TECNOLOGIES DE 
CONDENSACIÓ AMB 
ENERGIES RENOVABLES 
COM LA SOLAR TÈRMICA 
PER PRODUIR ACS
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Els centres hospitalaris tenen un 
consum energètic estimat d’uns 
400 kWh/m2 anuals.

Tenint en compte la conjuntura 
econòmica actual, i per tal de com-
plir amb els acords internacionals 
en matèria mediambiental, és ur-
gent establir mètodes que permetin 
més estalvi energètic.

En un entorn hospitalari, on els sis-
temes d’alimentació ininterrompuda 
(SAI, d’ara en endavant) es conver-
teixen en un equipament fonamental 
(24 h/365 dies l’any) de cara a garantir 
una seguretat elèctrica de les instal-

lacions, s’ha de treballar en aquesta 
línia amb equips d’última generació 
que, alhora, siguin altament eficients 
i respectuosos amb el medi ambient.

A dia d’avui, es proposen solucions 
amb equips de fins al 96,5% de rendi-
ment, que donen les millors condici-
ons de servei a la càrrega. És important 
que un organisme oficial certifiqui 
aquest nivell d’eficiència.

D’altra banda, i per controlar que 
l’eficiència energètica sigui l’òptima, 
es requereix un sistema de monitorat-
ge elèctric d’última generació. 

SAI DE MÀXIMA EFICIÈNCIA
L’eficiència en un SAI es defineix com 
el quocient entre la potència activa de 
sortida i la potència activa d’entrada al 
SAI. L’energia que es dissipa com a ca-
lor durant el funcionament del SAI re-
presenta, naturalment, un cost extra. 
Com més alta sigui aquesta dissipació 
de calor, caldrà més energia elèctrica 
addicional per condicionar l’aire de la 
sala (temperatura de funcionament 

recomanada de 22 ºC). En un càlcul 
anual, el cost de l’energia elèctrica per 
a una càrrega donada s’obté de la fór-
mula següent:

Cost energètic (€) = Pu x ((1 / h) -1) 
x T x C. Pu: potència activa (Kw); h: 
rendiment del SAI; T: 24 x 365; c: cost 
energètic kW/h.

Per a una mateixa càrrega, amb un 
SAI d’un 96,5% de rendiment, com-

Més informació: www.socomec.es

parat amb un altre de prestacions 
inferiors, s’obtenen estalvis molt 
importants. Socomec proposa la 
gamma de màxima eficiència GREEN 
POWER 2.0. 

SISTEMA DE MONITORATGE 
ELÈCTRIC
Socomec recomana la solució Digi-
ware: 
• Un display centralitzat i un únic 
punt de mesura de tensió per a tot el 
sistema: DIRIS Digiware comparteix 
funcions per a una més alta eficiència.

• Mòduls de mesura de corrent in-
terconnectats mitjançant un bus 
Digiware (cable RJ45) per mesu-
rar els consums energètics al punt 
més proper possible a les càrregues. 
Cada mòdul pot monitorar un o més 
circuits mitjançant els sensors de 
corrent, gràcies a les seves entrades 
independents de corrent (3, 4 o 6 se-
gons el mòdul). Amb tres entrades, el 
mòdul de corrent pot monitorar tant 
un circuit trifàsic com tres circuits 
monofàsics. L’estalvi econòmic és 
de fins al 30% comparat amb equips 
convencionals.  l

Energia elèctrica eficient i segura  
a l’entorn hospitalari

Text Oscar Bermúdez Cabrera
Responsable de prescripció 
Socomec Ibérica SAU

UN CENTRE HOSPITALARI 
TÉ UN CONSUM 
ENERGÈTIC DE  
400 kWh/M2 ANUALS

El SAI Modulys Green Power 2.0: sistema 
modular de 25 a 600 kVA, amb una 
eficiència certificada de fins al 96,5%.

El sistema DIRIS Digiware: múltiples 
mòduls de corrent amb un display 
centralitzat i un mòdul de tensions comú.
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SOSTENIBILITAT

  

 

Els productes “ecològics” (“orgànics” o “bio”, com es denominen en diferents 
països) van ser considerats durant molts anys una simple moda de joves i 
sectors molt minoritaris. Ara, un segment cada vegada més important de 
consumidors confia en aquest tipus d’aliments. A Catalunya, el creixement 
d’aquest sector en els últims deu anys ha estat espectacular. 

L’agricultura ecològica pren força

La superfície dedicada a la producció ecològica 
s’ha triplicat els últims deu anys a Catalunya

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Les dades del Consell Català de Pro-
ducció Agrària Ecològica (CCPAE) 
indiquen que, en data 31 de desem-
bre de 2016, Catalunya comptava 
amb 1.891 productors vegetals (page-
sos), 605 productors ramaders i 979 
elaboradors. La superfície inscrita 
en agricultura ecològica sumava a 
finals de l’any passat 171.937 hectà-
rees, mentre que un any abans (31 de 
desembre de 2015) era de 142.023,94 
hectàrees. És a dir que, l’any passat, 
la superfície inscrita en agricultu-

ra ecològica a Catalunya va créixer 
un 21,06%. En el mateix període, el 
nombre de pagesos dedicats a la pro-
ducció ecològica es va incrementar 
un 8,3% (dels 1.745 inscrits el 2015, 
fins als 1.891 del 2016).  

Els cultius amb més superfície  
inscrita en agricultura ecològica a 
Catalunya són la vinya (13.851 hec-
tàrees), oliveres (7.994 ha), cereals 
i lleguminoses per a gra (5.538 ha) i 
fruits secs (2.426 ha). 

LA VINYA, LES OLIVERES 
I ELS CEREALS SÓN 
ELS CULTIUS AMB MÉS 
SUPERFÍCIE ECOLÒGICA 
A CATALUNYA
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A escala global, l’anuari estadístic 
El Món de l’Agricultura Ecològica, 
presentat el passat 15 de febrer de 
2017, mostra que el sector “ecològic” 
continua creixent amb força, impul-
sat per un important increment de 
la demanda dels consumidors. Amb 
dades tancades el 31 de desembre de 
2015, a tot el món hi havia inscrites 
en producció ecològica un total de 
50,9 milions d’hectàrees, amb un in-
crement de 6,5 milions d’hectàrees 

respecte a la mateixa data de l’any an-
terior. Austràlia és el país amb la ma-
jor superfície agrícola ecològica (22,7 
milions), seguit de l’Argentina (3,1 mi-
lions) i els Estats Units (2 milions). A 
l’Estat espanyol, les dades del Ministe-
ri d’Agricultura indiquen que la super-
fície agrícola dedicada a la producció 
ecològica va arribar l’any 2015 al rè-
cord històric de 1.968.570 hectàrees; 
un 15,08% més que el 2014. Espanya és 
el país de la Unió Europea amb major 
superfície d’agricultura ecològica, per 
davant d’Itàlia (1.387.000 d’hectàre-
es, dada de 2014), França (1.118.000) 
i Alemanya (1.047.000). No obstant 
això, cal recordar que bona part de la 
producció ecològica aconseguida a l’Es-
tat espanyol es destina a l’exportació.

Els països europeus en què es con-
sumeixen més productes ecològics són 
Alemanya, França i el Regne Unit (amb 
l’Estat espanyol en la posició 8). En xi-
fres de consum per capita, el rànquing 
de països europeus amb més interès 
pels productes ecològics està liderat 
per Suïssa, Luxemburg i Dinamarca 
(l’Estat espanyol en la posició 18).  l  

El creixement del sector “ecològic” a 
Catalunya és realment notable si s’ana-
litzen les dades dels últims deu anys. 
També amb dades oficials del CCPAE, 
el 31 de desembre de 2006, a Catalunya 
hi havia una superfície inscrita en agri-
cultura ecològica que sumava 55.355 
hectàrees, mentre que deu anys més 
tard —com s’ha indicat anteriorment— 
es va arribar a les 171.937 hectàrees; és 
a dir, la superfície “ecològica” es va tri-
plicar entre el 2006 i el 2016. 

Més de 250 professionals van assistir el passat 23 de març a la primera 
trobada anual de l’alimentació de producció ecològica, organitzada per la 
Fundació Catalunya - La Pedrera al Món Sant Benet (Sant Benet de Bages). En 
aquesta jornada, la consultora especialitzada Kantar Worldpanel va presentar 
l’estudi “Què busca el consumidor d’avui?”, basat en una enquesta sobre 
les preferències actuals dels consumidors i els seus hàbits alimentaris. En 
aquest estudi es posa en evidència el creixent interès existent a Catalunya 
pels productes ecològics i de proximitat. El director de l’àrea d’alimentació 
de Kantar Worldpanel, Joan Riera, va destacar que el 63% dels consumidors 
catalans assenyalen que prefereixen “productes sostenibles” i el 41% considera 
que els aliments de producció ecològica tenen una major qualitat.

PRIMERA TROBADA AL MÓN SANT BENET

Mercabarna tindrà 
un pavelló 
especialitzat
L’alimentació de producció 
ecològica disposarà, a partir del 
2018, d’un pavelló especialitzat 
a Mercabarna. Les obres del 
que serà el primer centre de 
productes “bio” o “ecològics” 
en un mercat majorista a l’Estat 
espanyol es posaran en marxa 
després de l’estiu, segons ha 
confirmat la presidenta de 
Mercabarna, Montserrat Ballarín. 
El pavelló ecològic reunirà les 
empreses d’aquest sector que 
fins ara estaven instal·lades a 
diferents espais de Mercabarna 
i oferirà oportunitats de negoci 
a molts altres productors i 
comercialitzadors. L’objectiu del 
projecte és donar visibilitat a la 
producció ecològica i facilitar-ne 
la distribució.

I A MÉS

Font: Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE. 31 de desembre de 2016).

DADES A CATALUNYA
• 1.891 productors vegetals (pagesos)
• 605 productors ramaders
• 979 elaboradors

Superfície inscrita 
en agricultura ecològica

• 2015                         142.023,94 ha
• 2016                         171.937 ha 
•  Resultat: 21% de creixement en superfície agrícola ecològica
•  Del 2006 al 2016, la superfície inscrita en agricultura 

ecològica es triplica (de 55.355 ha a 171.937 ha).

Cultius amb més superfície 
en agricultura ecològica

•  Vinya (13.851 ha)
•  Oliveres (7.994 ha)
•  Cereals, lleguminoses per a gra (5.538 ha)
•  Fruits secs (2.426 ha)
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PREGUNTES FREQÜENTS

Sí. Els projectes, els plànols, les  
maquetes i els dissenys d’obres d’en-
ginyeria són objecte de propietat 
intel·lectual, d’acord amb l’article 
10.1, lletra f), de la Llei de propietat 
intel·lectual (Reial decret legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril; en endavant, 
LPI). Els requisits per a la protecció 
de l’obra d’enginyeria són:

a)  S’exigeix que el resultat derivi 
d’una activitat creativa humana, 
incloent-hi les obres dissenyades 
per una persona amb l’ajut d’un 
programa informàtic, atès que l’or-
dinador és únicament una eina de 
treball de la qual se serveix l’autor 
per desenvolupar la seva activitat 
creativa. 

b)  L’obra d’enginyeria ha de mostrar 
una determinada originalitat que 
pot ser tant objectiva (novetat en 
la concepció o en l’execució de 
la creació intel·lectual) com 
subjectiva (reflex de la 
personalitat de l’au-
tor).

Per gaudir de la 
protecció dels 
drets de pro-
pietat intel-
lectual no és 
n e c e s s à r i a 
la inscripció 
de l’obra d’en-
ginyeria en el 
Registre de pro-
pietat intel·lectual. 
Ara bé, si s’hi inscriu l’obra, 
qui aparegui com a autor en la ins-
cripció es beneficiarà de la presump-
ció que els drets inscrits existeixen i li 
pertanyen (article 145.3, LPI).

L’enginyer autor de l’obra d’engi-
nyeria és el titular originari dels drets 
de propietat intel·lectual de l’obra 
(article 5.1, LPI). No obstant això, la 
LPI estableix que els drets de propi-
etat intel·lectual de l’autor assalariat 
(relació laboral) es presumeixen que 
són cedits en exclusiva a l’empresari, 
si no es pacta el contrari per escrit en 
el contracte laboral (article 51, LPI).

Els projectes tècnics d’enginyeria estan protegits 
per la Llei de propietat intel·lectual?

Els drets d’autor es componen de 
drets morals, que són irrenunciables 
i que no poden ser objecte de cessió 
(article 14, LPI), i de drets d’explota-
ció patrimonials, que es poden trans-
metre (articles del 17 a 23, LPI).

Els drets d’explotació de l’obra du-
ren tota la vida de l’autor i 70 anys 
després de la seva mort (article 26, 
LPI).

Els drets 
d’explotació de 
l’obra es poden 
transmetre per ac-
tes entre vius, i en 
queda limitada la ces-
sió als drets cedits, a les 
modalitats d’explotació 
expressament pactades i 
al temps i l’àmbit territo-
rial que es determinin (arti-

cle 43.1, LPI). La falta de menció del 
temps de la transmissió la limita a 
cinc anys, i la de l’àmbit territorial, al 
país en què es porti a terme la cessió 
(article 43.2, LPI).

Per tant, tota cessió s’ha de for-
malitzar per escrit (article 45, LPI) 
i el simple lliurament del suport on 
estiguin contingudes les obres d’en-
ginyeria no suposa per se la cessió de 
drets d’explotació de la creació intel-
lectual al client (article 56.1, LPI).

Els denominats drets d’autor són 
independents, compatibles i acu-
mulables amb els drets de propie-
tat industrials que puguin existir 
sobre l’obra (article 3.2, LPI): mar-
ques, patents, models d’utilitat, dis-
senys industrials o topografies de  
semiconductors. l 

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

Els drets 
d’explotació de 
l’obra duren fins a 
70 anys després de 
la mort de l’autor

la concepció o en l’execució de 
la creació intel·lectual) com 
subjectiva (reflex de la 

Per gaudir de la 
protecció dels 

semiconductors.
la mort de l’autor
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DISSENY INDUSTRIAL

Pete Sans defineix el seu 
disseny industrial com 
“escultura industrial”. 
I aquest és l’esperit que 
amara tota l’obra d’aquest 
dissenyador barceloní es-
tablert a l’Empordà, de la 
qual destaca la cadira co-
queta, un treball reeixit 
que data de 1987 i que pren 
com a punt de partida una 
obra anterior, la chaise-
longue Regina. La cadira 
Coqueta consta d’una sim-
ple estructura d’acer cro-
mat, formada per dos arcs i 

un travesser, en què se sub-
jecta un seient que com-
bina el vímet i la medul·la. 
Un cinturó de cuir dona 
estabilitat a l’estructura 
metàl·lica i evita que s’obri 
en seure-hi. Aquesta ca-
dira de disseny equilibrat, 
orgànic i minimalista va 
merèixer un premi Delta 
d’or. Va mantenir-se en el 
catàleg de BD Ediciones de 
diseño fins al 2006, sem-
pre fabricada a Barcelona 
de manera completament  
artesanal. l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Disseny i artesania

LA CADIRA COQUETA, DE PETE SANS 
Museu del Disseny, a Barcelona: 
conserva, en el seu fons, un 
exemplar de la cadira Coqueta. 
Pot consultar-se’n la fitxa al 
web del Museu. http://cataleg.
museudeldisseny.cat/fitxa/madb/
H299595/?lang=es
Brots i l’obra actual de Pete 
Sans: Tais Sans, Jordi Llopis, Kiko 
Tous i Pete Sans són els impulsors 
de Brots, “un espai amb vida, actiu 
i dinàmic on es valora el procés de 
disseny i la venda de sèries curtes, 
i al mateix temps fetes a mida”. 
La seu d’aquesta associació, que 
aposta per la llibertat de creació i 
la proximitat, és a Camallera (Alt 
Empordà). Al seu web trobem 
bona part de l’obra recent de Sans 
(www.brots.org).

PER SABER-NE 
MÉS

  Documentació 
presentada per 
optar a la selecció 
dels Premis Delta 
de 1988.

  Vista general 
i detalls de la 
cadira Coqueta. 
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Sala de muntatge de bancs,  
a la planta de Montferri (Tarragona).

La història recent de Salter és la d’una 
empresa que ha fet front a la crisi amb 
èxit i ha aprofitat les dificultats per 
posicionar-se de cara al futur imme-
diat. El 2008 la reducció dràstica de 
les comandes en el mercat nacional 
va obligar la direcció a emprendre 
mesures d’urgència per redreçar els 
balanços: es va donar una empenta 
al producte de consum domèstic —el 
que pot adquirir-se en botigues d’es-
ports o en línia— i va iniciar-se una 
intensa campanya d’internacionalit-
zació. Marta Peydro codirigeix l’em-
presa juntament amb els seus tres 
germans, i va viure en primera perso-
na aquest canvi de rumb: “Vam saber 
reaccionar a temps. Vam aconseguir 
augmentar les vendes en el mercat 
domèstic, que avui ja suposa el 40% 
de la facturació, i les vendes a l’es-
tranger no han parat de créixer. L’any 
passat el 20% de les comandes van 

viatjar a països com França, Xile, Po-
lònia, el Marroc o els Emirats Àrabs”.

SEIXANTA ANYS 
DEDICATS A L’ESPORT 
Els ancestres de Salter es remunten al 
1946, quan Salvador Peydro va establir 
un petit taller mecànic al barceloní 
carrer de Llançà. Allí va iniciar la fabri-
cació de complements per al càmping 
i material relacionat amb la pràctica 
de l’esport: manxes per inflar pilotes, 
pesos lliures, tensors... El seu fill Salva-
dor, home d’acció i amb visió de futur, 
va veure en l’esport una possibilitat per 
fer créixer l’empresa, i, ja al capdavant 
del negoci, va decidir apostar per aquest 
sector en el qual llavors era l’únic repre-
sentant del país des del vessant produc-
tiu. El procés culminà el 1979 amb la 
creació de la societat Comercial Salter 
(Sal de Salvador, i Ter de Teresa, la seva 
dona), dedicada a la fabricació i la dis-
tribució de material esportiu.

Llavors Peydro ja operava des d’unes 
noves instal·lacions a Esplugues de Llo-
bregat, i per a fer front al creixement 
constant i amb l’objectiu de respon-
sabilitzar-se tant com fos possible del 
procés productiu, es construí una mo-

  

 

L’esport és un sector emergent en què Salter fa valer l’experiència acumulada 
durant gairebé quatre dècades fabricant i comercialitzant material per a la 
pràctica del fitness. Des de la seu d’Esplugues, Salter es reivindica com el 
primer fabricant europeu en aparells de musculació i màquines de gimnàs.

Fabricants amb múscul

Comercial Salter, SA

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat
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derna fàbrica a Montferri (Tarragona), 
inaugurada a mitjan anys 80 i objecte 
de successives ampliacions. 

Amb vora 40 anys de trajectòria, la 
Salter del segle xxi situa el seu catàleg 
en la gamma mitjana-alta del sector, i 
treballa dues línies de producte: mate-
rial professional (equipament desti-
nat a gimnasos) i domèstic (material 
per a la pràctica del fitness a casa, o 
d’ús particular). L’experiència i el re-
nom com a fabricant queden especial-
ment reflectits en l’anomenada línia de 
força (màquines destinades a exercicis 
per a grups musculars concrets mitjan-
çant el moviment directe o indirecte de 
pesos), de disseny i producció propis. 
Els productes de l’anomenada línia 
cardio (el·líptiques, cintes de córrer, 
bicicletes de spinning...) i la resta de 
productes comercialitzats es fabriquen 

de manera externalitzada sota les espe-
cificacions de la firma catalana. 

“Els músculs humans no han can-
viat —apunta la Marta—, però les mà-
quines cada cop tenen més en compte 
la biomecànica, i això n’ha modificat 
substancialment la forma”. El disseny 
dels diferents productes, tant des del 
punt de vista estètic com del funcio-
nal, és molt important. Al departament 
tècnic de Salter treballen sis persones, 
distribuïdes entre l’oficina tècnica 

d’Esplugues i la de Montferri. “Molts 
establiments volen estar sempre a l’úl-
tima moda, i això ens obliga a tenir mol-
ta cura amb el disseny i els acabats, a 
renovar contínuament l’estètica i a ofe-
rir un ampli ventall d’acabats perquè el 
client pugui escollir.” 

VERTICALITAT, LA NECESSÀRIA
“Fa vint anys teníem recursos per 
fer-nos gairebé totes les màquines 
—recorda la Marta—: disposàvem de 
seccions pròpies de matriceria, plan-
xa i mecanització, soldadura, cromatge 
i pintura, i una cadena de muntatge. 
Vam arribar a ser cent treballadors, 
en una estructura molt vertical”. Per 
alleugerir l’estructura sense perdre 
els avantatges de ser fabricants, els 
germans Peydro han externalitzat 
els processos menys rendibles, “man-
tenint les seccions clau per al nostre 
producte: disseny, mecanització, pin-
tura, control de qualitat i muntatge”.

Les màquines de gimnàs estan sot-
meses a un tracte continuat i inten-
síssim, i cal tenir cura de fer-ne un 
manteniment adequat, imprescin-
dible per a un servei i funcionament 
correctes. “Per això és tan important 
el servei tècnic, un dels puntals de 
l’empresa —apunta la Marta—. En 
tenim en cada delegació nacional i 
internacional, preparats per dur rà-
pidament les peces que calgui allà on 
calgui. Aquest servei eficient és marca 
de la casa i un dels motius pels quals a 
l’estranger només treballem amb dis-
tribuïdors: sempre busquem empre-
ses consolidades que tinguin capacitat 
per oferir un servei tècnic de qualitat”.

A Salter es respira un ambient d’op-
timisme moderat. La pràctica esporti-
va ha arrelat en la societat, el sector viu 
un moment expansiu i apareixen nous 
clients i nous models de negoci: hotels, 
escoles o universitats, grans empre-
ses, centres de rehabilitació, els gim-
nasos low cost... La Marta remarca el 
caràcter dinàmic del món de l’esport: 
“requereix oferir novetats constants, 
i això juga a favor d’una empresa fa-
miliar com la nostra, que disposa d’un 
equip en què la comunicació flueix de 
manera horitzontal i la presa de deci-
sions és ràpida. Tenir fàbrica pròpia 
ens proporciona agilitat i rapidesa en 
l’execució dels projectes, i ens permet 
fer sèries curtes i adaptades al client. 
Aquest és un avantatge competitiu i 
un fet diferencial molt important res-
pecte de la competència”. l

Empresa dedicada al disseny, la 
producció i la comercialització de 
màquines i complements per a 
gimnasos i pràctica de l’esport.
Nre. de treballadors: 45
Nre. d’ETI en plantilla: 2
Any de fundació: 1979

C/ Lluís Millet, 52 
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelonès)
Tel.: 902 400 640
info@salter.es
www.salter.es

COMERCIAL SALTER, SA

AMB QUASI 40 ANYS 
DE TRAJECTÒRIA, AVUI 
SITUA EL SEU CATÀLEG 
EN LA GAMMA MITJANA-
ALTA DEL SECTOR 

  Les manuelles són uns dels productes 
més populars de Salter.

  Detall constructiu de la màquina 
Essence, versió per treballar l’extensió 
de cames.
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La Web Analytics Association —l’as-
sociació de referència internacio-
nal— defineix l’analítica web com “la 
medició, el processament, l’anàlisi i 
el report del tràfic d’Internet per en-
tendre i optimitzar l’ús d’una pàgina 
web”. Es tracta, doncs, de poder ex-
treure conclusions i definir estratègi-
es de negoci sobre les dades extretes 
del web o el blog d’una empresa o pro-
fessional. 

No és només la recopilació de da-
des, l’analítica web ha de ser un estudi 
constant i comparatiu d’informació 
que, amb interpretació i coneixe-
ment, es pugui convertir en un ins-
trument vàlid per valorar l’audiència, 
la imatge, la marca i els objectius de la 
pàgina web. 

GOOGLE ANALYTICS, 
L’INSTRUMENT MÉS EMPRAT
Google Analytics és l’eina més co-
neguda per fer analítica web; aporta 
dades, mètriques i informes amb els 
quals es poden fer comparatives i mi-

  

Quantes visites rep la nostra pàgina web o el nostre blog? Quins són aquells continguts que la nostra audiència considera 
interessants? Els visitants que rebem són realment els que volem que ens vegin? Interactuen, comparteixen contingut o 
compren? I què és el que agrada menys? Els usuaris del web arriben a través de les xarxes socials? El butlletí que enviem 
mensualment té èxit? Són preguntes que cal considerar constantment per tal d’optimitzar la nostra pàgina web, i, tenint 
en compte la importància que té Internet actualment, millorar la nostra imatge i les nostres estratègies de negoci. 

Indicadors i analítica web

Google Analytics i altres eines
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llorar estratègies web. Amb aquesta 
eina podrem interpretar el compor-
tament que fa el visitant. És gratuïta i 
també té la versió premium si s’hi vo-
len afegir més funcionalitats. 

Per començar, només cal tenir un 
compte de Google, al qual podem vin-
cular diferents pàgines web. Google 
Analytics obté les dades mitjançant un 
codi de seguiment que cal inserir a la 
pàgina web. Un cop connectat correc-
tament Google Analytics amb el web, 
ja es pot començar a utilitzar l’eina. 

Els informes i les comparatives de 
les mètriques són uns dels elements 
més interessants de Google Analytics. 

Un informe és un conjunt de dades 
estadístiques del lloc web que estan 
agrupades per categories. Es poden 
trobar els informes següents:
•  De temps real: dades en relació amb 

els usuaris que estan connectats en 
el moment de la mètrica web.

•  D’audiència: ubicació i procedència 
de les visites, de la zona geogràfica, 
la tecnologia que usen o la connexió 
que tenen. 

•  D’adquisició: dades sobre l’origen de 
les visites, com troben el web, a tra-
vés de quines paraules clau, així com 
des de quines xarxes socials. 

•  De comportament: com naveguen 
els usuaris dins el web, quin contin-
gut interessa més, on abandonen la 
navegació. 

Google Analytics is not the only measuring tool, there are a number of 
alternatives, such as:
•  Piwik: This is free too, and open source, so many of its functions can also be 

customised. It places no restrictions on objectives or data exports. 
•  Adobe Sitecatalyst: This tool is very complete and is widely used by large 

corporations and the media. It is not free.
•  Feng-gui: It simulates human vision to make predictions about how the user 

will react to the page. It is not free.
•  Inspect-let: This tool records videos of user sessions to analyse their 

browsing habits. It offers a free version with a limited number of sessions.

BESIDES GOOGLE ANALYTICS

ELS INFORMES I 
LES COMPARATIVES 
MÈTRIQUES SÓN UNS 
DELS ELEMENTS MÉS 
INTERESSANTS
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•  De conversions: mètriques en detall 
sobre els objectius personalitzats 
que es considerin, d’acord amb el 
temps de permanència dels visi-
tants o el comportament d’aquests a 
la pàgina web. Per exemple, si volem 
dades d’una pàgina determinada del 
web, les descàrregues que es fan d’al-
gun document o la gent que ha vist 
un vídeo. 

Totes aquestes dades estan relaciona-
des amb un període de temps que es 
pot modificar. És recomanable esta-
blir períodes de temps per analitzar 
i comparar (per exemple, mensual-
ment) i així poder extreure’n conclu-
sions. Per exemple, es poden compa-
rar les dades d’un mes amb l’anterior 
o amb l’any anterior. D’aquesta mane-
ra, es podrà saber si l’estratègia al web 

està funcionant o si cal dur a terme 
alguna millora. Aquests informes, a 
més, es poden descarregar en PDF o 
Excel, o enviar per correu electrònic. 

Són moltes les variables i dades 
que es poden extreure amb Google 
Analytics, però a grans trets, desta-
quem les que poden ser més útils 
i interessants:
•  Gràfic de visites: a la pesta-

nya “Visió general” hi ha les 
dades globals més útils, i, 
entre elles, el gràfic de 
visites, que analitza 
el moviment que ha 
tingut la pàgina 
web durant un 
període de temps. 
Podem veure si hi 
ha un increment 
en visites, quan hi 

ha caigudes, etc. Al costat d’aquest 
gràfic, n’apareix un altre de circular, 
en què es poden comparar els nous 
visitants amb els que tornen. És im-
portant saber els visitants fidels que 
té el web, però també els nous i com 
aquests es converteixen en fidels. 

•  Percentatge de rebot: es refereix 
a la quantitat de persones que en-
tren al web i l’abandonen de manera 
gairebé immediata. Si el percentat-
ge de rebot és baix significa que els 
visitants troben el contingut inte-
ressant. Si el percentatge és alt, cal 
analitzar per què abandonen el web. 
Seria ideal mantenir aquest percen-
tatge per sota del 50%. 

•  Fonts de tràfic web: indica des d’on 
han arribat els visitants al web. N’hi 
ha tres: 
-  tràfic de cerca: indica les visites 

que arriben a través dels busca-
dors i permet saber quines són les 
paraules clau que els usuaris han 
fet servir.

-   tràfic de referència: mostra qui-
nes són les pàgines externes que 
porten tràfic al web.

-  tràfic directe: indica els usuaris 
que arriben perquè han posat di-
rectament l’URL al navegador.

•  Contingut del web: és una taula on 
es pot veure quines són les pàgines 
més visitades. Si es tracta d’una bo-
tiga en línia, per exemple, es podrà 
saber així quins són els productes 
que més busquen els usuaris, i, si és 
un diari digital o un blog, quins són 
els articles o les notícies més inte-
ressants. 

•  Xarxes socials: Facebook i Twit-
ter tenen un gran impacte sobre el 
tràfic dels webs. Google Analytics 
també permet conèixer quines són 
les xarxes socials que generen més 
visites.  l
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CARDBOARD 
TECHNOLOGIES 
Un món de cartró
L’empresa Cardboard 
Technologies ha patentat una 
tecnologia per crear productes 
ecològics i econòmicament 
accessibles. Aquesta tecnologia 
pot ser adaptada i aplicada a 
la fabricació de pràcticament 
qualsevol cosa, des d’objectes 
simples i quotidians com 
mobles, a implementacions més 
complexes com automòbils.

La Cardboard Bike és el primer 
producte que l’empresa crea 
amb la seva tecnologia. Una 
bicicleta feta de cartró reciclat i 
plàstic de pneumàtics reciclats. 
La Cardboard Bike, tot i ser de 
cartró principalment, és resistent 
al foc i a l’aigua i pot suportar 
fins a 125 kg de pes. 

RECICLATGE

TZEITEL PUIG 
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cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

 
INDÚSTRIA

BIONIC MOTION ROBOT
Xarxa d’aprenentatge biònica
Bionic Motion Robot és un 
braç robòtic amb moviments 
naturals inspirats en la trom-
pa de l’elefant i en els tenta-
cles del pop. Una tecnologia 
automatitzada per encarre-
gar-se de les tasques diàries 
en fàbriques, com agafar, 
moure i posicionar objectes. 

El robot Bionic Mo-
tion ha estat desenvo-
lupat per Bionic Learning 
Network. Es tracta d’una es-
tructura flexible de silicona 
amb dues files de ventoses, 
igual que un pop. El braç 
pot ser controlat pneumàti-
cament amb aire comprimit 

i pot moure una càrrega de 
3 kg. Quan el tentacle rode-
ja l’objecte, les ventoses fan 
el buit de manera que el Bi-
onic Motion Robot subjecta 
la càrrega. Més informació a
www. festo.com

LEGO BOOST • Robots DIY
NENS

Lego ha tret un kit de construcció i 
programació, Lego Boost, que combi-
na els coneguts blocs de plàstic amb 
un sistema de tecnologia pensat per 
portar la creativitat dels nens a un ni-
vell més enllà i apropar-los al món de 
la codificació.

Es proporcionen les peces neces-
sàries per construir des de la guitarra 
4000, al robot Vernie o el gat Frankie, 
i fins a cinc models multifuncionals 
diferents que es poden crear fàcil-
ment seguint les instruccions pas a 
pas de l’aplicació, una interfície de 
codificació intuïtiva basada en icones.

Es tracta d’un joc per construir i 
codificar interacció en robots, models 
i creacions motoritzades amb tecno-
logia de sensor de distància, color i 
inclinació. Un kit d’eines amb el qual 
els nens podran donar vida a les seves 
creacions. 

Lego Boost estarà disponible el 
proper mes d’agost. www.lego.com©
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Relacionat amb els jocs de blocs de plàstic, dos dissenyadors 
industrials han creat Nimuno Loops, una cinta adhesiva i flexible 
compatible amb Lego i altres jocs de construcció. 

Amb aquesta base es poden fer creacions a llocs que fins ara 
eren impossibles. Per exemple, en un 
tros de Nimuno Loops a la nevera, 
a la paret o al sostre s’encaixen els 
blocs de construcció. Una de les 
característiques més atractives és que 
és flexible i pot adaptar-se a superfícies 
corbes.

El preu d’un rotlle de sis metres és 
d’11 dòlars i s’espera que el producte es 
pugui entregar el proper mes de juliol. 

© Nimuno Loops
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al foc i a l’aigua i pot suportar 
fins a 125 kg de pes. 

industrials han creat Nimuno Loops, una cinta adhesiva i flexible 

eren impossibles. Per exemple, en un 
tros de Nimuno Loops a la nevera, 
a la paret o al sostre s’encaixen els 

característiques més atractives és que 
és flexible i pot adaptar-se a superfícies 

El preu d’un rotlle de sis metres és 
d’11 dòlars i s’espera que el producte es 
pugui entregar el proper mes de juliol. 

© CARDBOARD TECHNOLOGIES 

NIMUNO LOOPS • Cinta adhesiva
RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN



elcollegiconnecta.cat

INDÚSTRIA FORMACIÓ

EMPRESES

COL·LEGIATS

VIDA SOCIAL 

INSTITUCIONS

Un Col·legi modern, 

útil i proactiu al servei 

dels col·legiats i de  

la societat.

Els nostres serveis

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

— Formació

— Comissions

— Publicacions

— Borsa de treball

— Orientació i inserció 

laboral

— Club EBCN        

— Assegurances

— Mupiti

— Certificació professional 

— Visat

— Orientació tècnica

— Documentació tècnica

— Promoció del 

professional        

— Assessoria jurídica

— Descomptes i convenis de 

col·laboració
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Poble Espanyol
30 de juny de 2017 a les 20 h

Els tiquets es poden adquirir a la 
recepció del Col·legi o per correu 
electrònic  (ebcn@ebcn.cat) a partir de 
l’1 de juny.

Preu per tiquet: 15 €, inclou entrada al Poble Espanyol, 
càtering fred i barra de combinats




