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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA
BNFFFNBPJONLIDEOAOALNCJHNPBNFFFNB
DFKNBGFIKLKEJJLJKAJOFCGJGKOBPGBFH
JCLJAGFDKLHPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH
MMICNAFFHMFEJPLFBOOHMGDAGKHIGKNNH
EAAEBBFMKOMPGLNIGAAGGGBAELGJHLNNH
MNFFNFEHKCLEJPIIEEHGECPPAHFHADJAO
APBBBPAPGAMPGPJJEGFOHEAOCHBFBDJBD
HHHHHHHPHHPHHHHPHHHHPHHHHPHHPHPPH

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

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

Remuneració fins a

+ +0 1% 3% TAE
comissions Primer any fins a 2,74%�TAE. Saldode devolució en els principals rebuts
d’administració i màxim remunerable�10.000�euros.2domiciliats i sobre les compres amb
manteniment. targeta de crèdit en comerços

d’alimentació.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos
procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims
mesos.Oferta vàlida, a partir del� 6 de febrer de 2017.
*Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de
col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les
despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus,
màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el
contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina
www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim�de 5 euros�i fins a�50 euros�al mes.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del
mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions,
plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap
altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim
existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus
PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte).
Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any:
270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats
en l’any: 295,96 euros.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc

del producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.

�
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d’enginyeria industrial de Barcelona i Terrassa hi ha un 
total de 1.099 matriculats als màsters habilitants per a 
enginyer industrial, amb un preu —amb l’aplicació de la 
rebaixa— de 1.853 euros per curs. Cal dir que els estudiants 
paguen una mitjana del 19% del cost total dels estudis; la 
resta ho fi nança 
l’Administració.  

Per acabar-
ho d’adobar, a 
banda dels graus 
d’enginyeria que 
donen accés a la 
professió regulada 
d’enginyer tècnic 
industrial, se n’han 
creat de nous, 
anomenats “graus 
blancs”. El nom prové del fet que, de manera inaudita 
i incomprensible, són enginyeries sense atribucions. 
Així doncs, tenim per exemple el grau en Enginyeria de 
l’Energia, el pla d’estudis del qual és molt semblant al del 
grau en Enginyeria Elèctrica, però no permet als seus 
titulats signar els projectes d’enginyeria que sí que poden 
dirigir i gestionar. I no podem oblidar les discriminacions, 
que des del Col·legi no ens cansem de denunciar i recórrer, 
de les titulacions d’enginyer graduat i d’enginyer tècnic 
industrial en nombroses ofertes de places per treballar 
a l’Administració pública. Pensem que tot plegat és un 
desgavell considerable que mereix que totes les parts 
implicades facin una refl exió profunda.  ●

Ja hem dit moltes vegades que el fet que continuïn 
existint dues professions en l’àmbit de 
l’enginyeria industrial no benefi cia ningú. 
Diuen que rectifi car és de savis, però no sembla 
que aquesta sentència es pensi aplicar en 

l’ordenament universitari actual, ans al contrari. I per 
què cal rectifi car? Doncs perquè des que a mitjans del 
segle xix es va començar malament amb la idea que hi 
havia enginyers de primera i de segona, ja que els titulats 
d’ambdues carreres exercien l’enginyeria de manera 
pràcticament idèntica i l’error s’ha anat arrossegant fi ns 
avui dia. Així doncs, els perits industrials, els enginyers 
tècnics industrials i ara els enginyers graduats, que 
sempre han exercit i exerceixen l’enginyeria industrial 
amb competència, professionalitat i garanties, han hagut 
de conviure i conviuen amb una altra titulació semblant, 
la d’enginyer industrial, cosa que crea confusió en les 
empreses, les administracions i la societat en general.

Aquesta confusió s’ha estès de manera que ni tan sols 
els mitjans de comunicació se n’escapen. Sense anar gaire 
lluny, el passat juny es va publicar una notícia en la qual es 
deia que s’abaratien les taxes universitàries per als màsters 
obligatoris per fer d’advocat, arquitecte, psicòleg sanitari 
i, ai las!, enginyer. La confusió entre màster obligatori 
i màster habilitant és manifesta. És clar que per fer 
d’enginyer en la immensa majoria de les activitats, perfi ls 
professionals, funcions, etc., amb el grau d’enginyeria n’hi 
ha prou. Per tant, ens hem de fer tots plegats un parell de 
preguntes: si volem ser un país europeu avançat, modern 
i solvent, cal mantenir aquesta divisió del segle xix, que 
té connotacions elitistes i classistes i que no existeix a cap 
altre lloc d’Europa? Ens podem permetre el cost econòmic 
que representa oferir estudis per a dues professions 
gairebé idèntiques? Un parell de dades. Només a les escoles 

L’ENGINYERIA ÉS UN GRAU

SI VOLEM SER 
UN PAÍS AVANÇAT, 
NO PODEM 
MANTENIR DUES 
PROFESSIONS 
GAIREBÉ IDÈNTIQUES

La professió d’enginyer de l’àmbit industrial continua el seu camí ascendent, ple de projectes i nous reptes, 
com es va poder comprovar el passat 30 de juny a la 18a edició de la Diada de la Professió del Col·legi, 
celebrada al recinte del Poble Espanyol de Barcelona. La foto és de la fotògrafa Marta Torrent.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

LA MEITAT DELS ATURATS SÈNIORS 
SÓN DE LLARGA DURADA

Es va confirmar el notable creixement 
econòmic del primer trimestre (0,8% 
intertrimestral i 3,0% interanual) i els 
indicadors d’activitat més recents no mostren 
signes de desacceleració, sinó més aviat el 

contrari. El bon compliment dels últims tres anys comença 
a donar fruits: en el segon trimestre, el PIB ha recuperat el 
nivell d’abans de la crisi. Espanya creix amb robustesa 
gràcies a factors tant externs com interns. Així, l’economia 
es beneficia de la recuperació de l’eurozona, d’un preu del 
petroli que es manté en cotes relativament moderades i 
d’unes condicions financeres favorables. És ressenyable 
que la composició del creixement és més equilibrada que 
en l’anterior etapa expansiva…

Aquesta és l’anàlisi positiva que de la situació actual fa 
el departament d’estudis de Caixabank en l’últim informe. 
Tot va segons el que es preveia, i una mica millor, ja que 
ara són els grans grups econòmics mundials els que 
s’han posat d’acord per anar cap amunt. Aquesta és la 
impressió que desprèn l’FMI. D’aquí venen els rècords en 
exportacions que s’estan obtenint, sobretot a Catalunya. 
Això incentiva el creixement de l’ocupació, que en el 
segon trimestre manté un bon ritme, segons les últimes 
estadístiques d’afiliacions a la Seguretat Social.

Tanmateix, hi comencen a haver nervis, perquè la 
recuperació no arriba a tots els segments de la població 
aturada. I la que més està notant un allunyament progressiu 
del mercat no són els joves, sinó 
els majors de 50 anys. Les dades 
que proporciona l’Idescat són 
inapel·lables. El mes de maig, 
ni més ni menys que el 70% del 
col·lectiu d’aturats registrats 
de llarga durada (24 mesos o 
més) tenen més de 50 anys. 
I si ho mirem des d’una altra 
perspectiva, gairebé la meitat de 
gent que passa dels cinquanta 
i està sense ocupació fa més de 
dos anys que no troba feina.

Però potser el que els està 
posant més nerviosos és 
observar com la recuperació de 

l’ocupació des del 2013 no va amb ells. Des del maig de 2013 
fins al maig del 2017 a Catalunya l’atur registrat ha baixat 
de 642.000 persones a 409.500, un 37%, que no està 
gens malament. També ha baixat l’atur de llarga durada, 
de 137.000 persones a 117.000, un 15%, dada que ja no 
està tan bé. I pitjor és per als aturats de llarga durada de 
majors de 50 anys, ja que han passat de 79.000 a 82.000. 
Han crescut!

Les dades addicionals sobre aquest segment tampoc 
no inspiren optimisme. El 78% dels majors de 50 anys té 
una formació del nivell d’estudis generals. Si hi afegim que 
les empreses en veure els 50 a la casella de l’edat ja no es 
fixen en res més i giren full, estem davant d’un problema 
molt greu, i encara més, tenint en compte que, d’altra 
banda, les prejubilacions s’han tallat en bona mesura, i la 
insuficiència de diners per a les pensions demana que la 
gent treballi fins i tot passats els 65 anys.

Respecte a Europa, no estem tampoc en una posició 
excepcionalment bona en aquest sentit. A Espanya, la taxa 
d’ocupació dels majors de 55 anys és del 47%, mentre que a 
Suècia, sense anar més lluny, estan en actiu tres de cada 
quatre majors de 55 (el 74,5%); a Alemanya en treballen 
dos de cada tres (el 66,2%); a Dinamarca, el 64,7%; a 
Estònia, el 62,2%; als Països Baixos, el 61,7%; a Lituània, el 
60,4%, i a Finlàndia, el 60%. És qüestió de fer números i 
posar fil a l’agulla... l  
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Ja no és 2010. Diuen els experts que 
la quantitat d’ofertes de feina ha tor-
nat als nivells previs a la crisi i que el 
d’enginyer és un dels perfils més sol-
licitats. Per tant, sabem que de feina 
n’hi ha. Però, és la que realment voleu?

A diferència d’altres plataformes, el 
SOPP exigeix uns requisits mínims de 
qualitat a les empreses, assessora els 
professionals i disposa d’un sistema que 
atrau un gran nombre de companyies.

Per tant, si esteu pensant a trobar 
una feina que us motivi, a millorar les 
vostres condicions laborals o si neces-
siteu un professional amb garanties, el 
SOPP és el vostre lloc. Encara no n’es-
teu convençuts? Continueu llegint.

1. REVISIÓ
El personal del SOPP supervisa que totes 
les vacants que arriben siguin realment 
d’enginyeria, que disposin de tota la 
informació i que rebin un sou que no 
només estigui dins la legalitat, sinó que 
a més sigui ètic i coherent, és a dir, en 
consonància amb el mercat i d’acord 
amb els requisits que es demanen.

2. ALERTES
Ser dels primers a enviar un currículum 
pot donar-vos una millor posició de 
cara a un procés de selecció. El Col·legi 
n’és conscient, i per això disposa d’un 
sistema d’alertes que comuniquen als 
interessats quan hi ha una nova oferta 
que encaixa amb els criteris i el perfil 
del col·legiat.

3. ADAPTACIÓ 
Hi ha moltes maneres de buscar feina, 
no només inscrivint-se a les ofertes. 
L’equip del SOPP dona assessorament 
personalitzat, parlant amb el sol·licitant 
i aconsellant-lo sobre on buscar feina, 
com plantejar el currículum o afrontar 
les entrevistes, amb un enfocament 
diferent per a cada persona.

4. ACTIVITATS 
Tenir confiança en un mateix, aprendre 
a comunicar-se, com ser més assertius... 
El SOPP us ajuda en altres aspectes que 
també són d’utilitat a l’hora de buscar 
feina i als quals normalment no es 
presta tanta atenció. En aquest sentit, 
organitza activitats de desenvolupament 

competencial i enfocades a obtenir 
recursos per a la recerca de feina. 
Pots consultar les activitats a www.
enginyers.cat/agenda.  l

SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP): 
l’enllaç entre empresa i col·legiat

Theknos    Juliol-agost 20176

UN SERVEI 
PERSONALITZAT

El Pla de promoció professional 
ofereix subvencions per al 
reciclatge professional i un servei 
personalitzat per acompanyar en 
el procés de recerca de feina. Anna 
Rosell, psicòloga i presidenta de 
l’Associació de Professionals per a 
la Inserció Laboral de Catalunya., 
col·labora amb aquest programa 
i reconeix que “aquí els col·legiats 
troben una atenció personalitzada 
que respon a les seves demandes. 
Les persones participants milloren 
les eines i estratègies de recerca 
de feina, clarifiquen el seu objectiu 
professional, i en definitiva troben 
l’espai de suport que pot ser 
definitiu per enfrontar-se amb èxit 
a la que pot ser una dura recerca 
de feina.

El SOPP ofereix  
atenció personalitzada 
als col·legiats.
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Agafar bolígraf, paper i posar-se a aprendre. No és un fet exclusiu 
dels més joves. La tornada a les aules, tot un símptoma que s’apropa 
la tardor, pot aplicar-se també als adults. I és que per a la temporada 
2017-2018 ENGINYERS BCN està preparant una selecció dels cursos 
que més s’adeqüen a les vostres necessitats. 

Els trobareu a www.enginyersbcn.cat/agenda, però a continuació 
us en presentem alguns dels més destacats:
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Aquesta tardor torna al Col·legi

Recordeu-ho, empreses
El crèdit de formació que assigna el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social no 
és acumulable. I és que la bonificació de 
la Fundación Tripartita s’esgota quan acaba 
l’any. No deixeu, per tant, passar l’oportunitat 
d’impulsar la formació, eina bàsica en el 
funcionament d’una empresa que requereix 
actualització constant. Contacteu amb el 
Col·legi per aprofitar aquests avantatges. 

Milloreu el vostre anglès 
No tot són coneixements tècnics en la professió de 
l’enginyer. Els idiomes estan adquirint cada vegada 
més importància. El Col·legi us ofereix la possibilitat 
d’estudiar en línia, durant sis mesos, un curs d’anglès 
amb un pla formatiu personalitzat segons el nivell i 
objectius de l’alumne. Equipat amb eines exclusives i amb 
la disponibilitat d’un tutor en temps real, els alumnes 
utilitzen l’anglès des del primer dia. Aquest any el Col·legi 
compta amb Berlitz, un nou proveïdor.

1. IV Curs de luminotècnia aplicada Ramon 

San Martin
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 d’octubre (2017), 

de 16.30 a 20.30 h.
Important curs sobre luminotècnia impartit 

per 13 ponents (entre els quals hi ha 
Antoni Tudurí, president de l’Associació 

Electrotècnica Espanyola, i diversos consultors, 

docents i tècnics del sector públic i privat), 

que consta de 32 hores lectives repartides 

en 8 jornades. La direcció i coordinació 

anirà a càrrec de Lluis Ferrero, professor del 

Departament d’Energia de Projectes i de la 

Construcció a la UPC.

3. Domòtica/immòtica i TIC adaptades 

a l’edificació (en línia)
Del 9 d’octubre al 7 de novembre (2017) 

(termini de què disposa l’alumne per ser 

tutoritzat pel/s professor/s)
Ensenya els aspectes tècnics i pràctics de 

la domòtica i la immòtica, posant l’accent 

en l’evolució que ha patit la situació 
del mercat nacional, les funcionalitats 

que s’han d’implementar i la 
legislació i la normativa que li són 
d’aplicació. Finalitza amb uns casos 
teoricopràctics mitjançant dues de les 

tecnologies de referència en aquest 
sector (KNX i LonWorks).

2. Curs bàsic de prevenció i seguretat en 

matèria d’incendis
Del 4 d’octubre de 2017 al 28 de febrer 

(2018). Dimecres de 16 a 20 h.
Es vol dotar d’una visió global de tot el 

ventall de reglamentacions, normes, guies 

i instruccions tècniques, així com saber 

interpretar i analitzar qüestions tècniques 

específiques que configuren la prevenció i la 

seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de 

formar personal tècnic amb una base sòlida.

4. Curs sobre aigua calenta sanitària (ACS)

26 de setembre i 3 d’octubre (2017), 
de 16 a 20 h.
La finalitat del curs és que comprengueu el 

funcionament d’una instal·lació i els equips, 

quins serveis i funcions presten els seus 

components i quina és la legislació aplicable. 

El professor serà Gaspar Martín, director 

tècnic d’ACV España, empresa que col·labora 

en la realització d’aquest curs.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL
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LA CAPÇALERA DEL WEB
Té ara una nova imatge, més visi-
ble, atractiva i actual. Els colors, la 
iconografia i l’ordre s’han renovat. 
A la part inferior dreta ara teniu 
un accés ràpid a l’eina de cerca, al 
webmail (accés directe al correu 
electrònic) i a l’agenda. Les xarxes 
socials estan al vostre abast a la 
zona superior dreta i hi ha una nova 
distribució. A més, les capçaleres de 
Notícies i Agenda s’han actualitzat i 
ara són clicables per poder consul-
tar totes les activitats.

EL SERVEI D’OCUPACIÓ I 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL 
També ha viscut un rentat de cara 
important (www.enginyersbcn.cat/
sopp). En primer lloc, ara la portada 
permet dos accessos: depenent de 
si sou un col·legiat o una empresa. 
Un cop dins, s’organitzen els suba-
partats d’una manera més intuïtiva 
i visual, amb nous continguts que 
expliquen millor els serveis que ofe-
reix el Col·legi i amb una estructura 
més neta i simple. D’aquesta mane-
ra, el SOPP continua el seu procés de 
renovació que l’ha fet consolidar-se 
any rere any fi ns a superar les 1.300 
ofertes de feina anuals.

L’APARTAT DE COL·LEGIACIÓ
Canvia de cap a peus. El procés 
per ser membre de la família 
d’ENGINYERS BCN és ara més 
senzill i entenedor. L’usuari és a un 
clic de distància dels serveis que 
ofereix el Col·legi, de col·legiar-se si 
encara no ho està, dels descomptes 
dels quals es benefi ciarà i d’accedir 
a les Preguntes freqüents per tal de 
fer el procés més aclaridor. A més, 
la precol·legiació comptarà amb un 
apartat diferenciat.

Senzill, entenedor i actual. És el nou look d’enginyersbcn.cat. El web ha iniciat un 
procés de renovació que facilitarà als col·legiats una millor experiència com a 
usuaris. L’objectiu és simplifi car qualsevol consulta i crear un entorn més accessible.

El web del Col·legi 
es renova
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LA RENOVACIÓ NO S’ATURA
El web continua el seu camí de re-
novació, i actualment ja s’està tre-

ballant per aprofundir encara més 
el canvi d’imatge. Us mantindrem 
informats. ●

CAPÇALERA

ABANS

ARA

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

usuaris. L’objectiu és simplifi car qualsevol consulta i crear un entorn més accessible.

SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL

ABANS ARA

APARTAT DE COL·LEGIACIÓ

ABANS ARA

endesa.comSi l’energia té cura
de la teva ciutat,
la teva ciutat té cura de tu.
Per això a Endesa ajudem en el desenvolupament del 
moviment intel•ligent amb projectes com eCar i car e-sharing. 
Perquè creiem en una ciutat sostenible per a una millor 
qualitat de vida, en una nova cultura i, en definitiva, 
en un nou concepte de mobilitat a l’abast de tothom.
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Potser us heu adonat que amb 
aquest número de theknos ve 
també un fulletó que recull el que 
ENGINYERS BCN pot fer per als 
seus col·legiats. És l’última versió 
de la Guia de serveis, la manera més 
senzilla i entenedora de conèixer 
tot el que fa el Col·legi.

MÉS ACCESSIBILITAT
Sota el títol “Apropa’t al Col·legi”, l’ac-
tualitzada guia vol refl ectir el camí 
que està seguint ENGINYERS BCN 
en moltes de les passes que fa: ser 
una institució accessible . Un exem-
ple d’això és la incorporació d’un nou 
servei, el “Torna-la a veure”, que per-
metrà revisionar les conferències i al-
guns actes destacats una vegada s’ha-
gin produït (un servei exclusiu per a 
col·legiats i precol·legiats en la majo-

ria dels casos). La voluntat, per tant, 
és ser més propers, restar distància, 
amb la mirada sempre posada espe-
cialment sobre els que viuen lluny de 
la seu de Consell de Cent, guanyant 
temps i facilitant la formació i actua-
lització de coneixements.

POSADA AL DIA
La nova Guia de serveis també actu-
alitza l’apartat d’assegurances per 
refl ectir la realitat actual, millora el 
seu disseny i es presenta d’una ma-
nera clara i comprensible. Arribar a 
tothom i que els col·legiats aprofi tin 

al màxim tot allò a què tenen dret és 
prioritari per a ENGINYERS BCN. 
Ara, amb la renovació d’aquest tríp-
tic, això és més fàcil. ●

Nova Guia de serveis: tot el que 
el Col·legi pot oferir-te

LA GUIA ESTÀ 
ACTUALITZADA I AMB 
UN DISSENY QUE LA FA 
MÉS COMPRENSIBLE 

endesa.comSi l’energia té cura
de la teva ciutat,
la teva ciutat té cura de tu.
Per això a Endesa ajudem en el desenvolupament del 
moviment intel•ligent amb projectes com eCar i car e-sharing. 
Perquè creiem en una ciutat sostenible per a una millor 
qualitat de vida, en una nova cultura i, en definitiva, 
en un nou concepte de mobilitat a l’abast de tothom.
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Per què va triar una enginyeria?
Des de ben petita el meu pare em 
va inculcar la importància de for-
mar-me; sempre em repetia que la 
millor herència que em podia donar 
era una bona formació. L’any 64, als 
catorze anys, vaig acabar el batxillerat 
elemental i vaig decidir estudiar En-
ginyeria Tècnica especialitat Química 
Industrial a l’Escola Industrial per-
què sempre m’havia agradat la quími-
ca i perquè de les carreres tècniques 
era la més femenina... Hem de tenir 
en compte el context d’aquella època 
al nostre país.

Quantes noies hi havia a classe?
Eren classes molt grans. Si hi havia 
potser 150 nois, només érem unes 30 
noies al principi. Cada curs minvava el 
numero de companyes, i, al final, pot-
ser vam acabar sent unes cinc o sis.

Com va ser la relació amb professors i 
companys de classe?
Els professors llavors no tenien gai-
re passió per la seva feina, cap d’ells 
t’incentivava a estudiar, es notava 

ENTREVISTES A ENGINYERES

que no els agradava. Un d’ells ens deia 
que acabaríem de dependents a una 
botiga d’electrodomèstics. També 
recordo que les noies havíem d’estar 
sempre assegudes a les primeres file-
res, potser perquè pensaven que ens 
havien de protegir del sexe contrari.

Creu que li ha costat més i ha tingut 
més entrebancs que un home per 
arribar on és?
No, però en una època en què les do-
nes no podíem tenir passaport ni 
comptes corrents si no estàvem ca-
sades, sí que em va passar que quan 
vaig acabar la carrera, als dinou anys, 
quan vaig anar a demanar el títol, em 
van dir que si el volia, per ser dona, 
havia d’estar casada o fer un curs de 

sis mesos que es deia “Servicio 
Social” impartit per la “Sección 
Femenina del Movimiento Na-
cional”, on t’ensenyaven a ser 
el que consideraven que era una 
bona esposa, mare i mestressa 
de casa, és a dir, a netejar la casa, 
cosir, cuinar... No vaig fer ni una 
cosa ni l’altra i vaig començar a 
treballar perquè no em van de-
manar el títol. Quan va morir 
Franco vaig demanar-lo i final-
ment me’l van expedir.

Ha patit alguna discriminació a 
la feina pel fet de ser dona?
La veritat és que no. Em consi-
dero molt afortunada que hagi 
estat així.

Considera que les enginyeres 
aporten altres valors als equips 
de treball respecte d’un home 
enginyer? Quins?
Les dones en general tenim un 

punt de vista diferent, més humà. 
Tendim a explicar més i a raonar 
més. També preferim negociar que 
manar. Crec que som útils i necessà-
ries a tot arreu.

Si és mare treballadora, quines 
dificultats ha tingut per conciliar la 
vida familiar amb la laboral?
He tingut tres fills. Com que treballa-
va en una empresa pròpia no va ser 
tan difícil. A vegades havia d’estar 
fins a la matinada fent feina per po-
der-la acabar, però em permetia mol-
ta flexibilitat. A més, sempre m’he 
sentit molt recolzada pel meu marit 
i els meus fills. He gaudit molt fent 
el que feia, treballar ha estat la meva 
gran passió. l

“Les dones preferim negociar a manar 
i tenim un punt de vista més humà ”

Núria Tapiol, enginyera tècnica en Química Industrial. Col·legiada 6.800

Núria Tapiol forma part de la família d’ENGINYERS BCN des de fa 40 anys. El març passat, en el dia de la Dona 
Enginyera, va ser homenatjada per ser una de les col·legiades més veteranes. En el discurs de l’acte, va demanar 
a les dones “sortir cada matí al carrer amb el cap ben alt i l’autoestima pels núvols”. Va començar la formació 
superior als catorze anys i als dinou ja estava graduada, tot i que en plena època franquista no va poder obtenir 
el títol perquè no estava casada i no va fer el servei social.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

•  1969-1970: enginyera tècnica al 
laboratori d’una multinacional 
alemanya de productes alimentaris.

•  1970-1980: al departament de 
banys galvànics i d’investigació 
d’una empresa de fabricació de 
material d’escriptura.

•  1980-2011: cofundadora d’una 
oficina d’enginyeria.

•  Actualment està jubilada.
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Coincidint amb la recta fi nal del curs, 
l’EEBE va obrir novament les portes 
a ENGINYERS BCN, que va oferir als 
estudiants matriculats de projecte 
l’activitat “Presenta amb èxit el teu 
TFG”. Ja fa anys que el Col·legi du a 
terme aquesta activitat per oferir re-
cursos a l’hora de fer la defensa del 
treball fi nal de grau (TFG) davant el 
tribunal d’avaluació. 

Hi van assistir un total de 31 perso-
nes que, en fi nalitzar l’activitat, van 
mostrar la seva satisfacció amb el ser-
vei proporcionat pel Col·legi, consi-
derant que oferia consells de gran uti-
litat per poder dur a terme una bona 
presentació oral. Un dels alumnes, 
Marc Castells, assegura que aplicant 
aquesta informació va obtenir un 9 al 

seu TFG: “sense aquest taller, la pre-
sentació no m’hagués sortit tan bé”, 
va reconèixer en Marc.

 A més de treballar el tema central 
de l’activitat, es van presentar els 
avantatges de ser col·legiat posant 
èmfasi en el Servei d’Ocupació i Pro-
moció Professional, alhora que es van 
explicar els Premis EBCN i es va ani-
mar els assistents a participar en la 
present convocatòria. l

“Vaig sentir en tot 
moment el suport 
del Col·legi”
Dues setmanes és el que va tardar 
l’Eduard Merino a 
trobar feina. Tot just 
havia entregat el 
treball de fi  de grau i 
veia com les 
pràctiques que feia al 
Parc de Recerca 
Biomèdica de 
Barcelona estaven a punt d’acabar. 
Llavors va ser quan va centrar-se en 
la recerca de feina: “Vaig utilitzar 
portals d’Internet que em van 
aconseguir algunes entrevistes, 
però no eren per feines que 
realment volgués”. Al mateix temps 
va precol·legiar-se, després de 
conèixer el Col·legi a través dels 
Premis EBCN, els guardons que 
reconeixen el millor treball de fi  de 
grau, als quals va presentar el seu 
projecte. Aquest pas li va permetre 
accedir a la gran Borsa de treball de 
què disposa ENGINYERS BCN i, 
després, trobar la feina on és ara. 
Primer va parlar amb el Servei 
d’Ocupació del Col·legi: “Em van 
donar consells per tenir una bona 
entrevista de feina, com fer que el 
meu currículum destaqués, 
maneres d’orientar-me 
professionalment... realment em va 
ser útil; vaig aprendre molt”.

Finalment, va accedir a una oferta 
de feina que va proporcionar-li el 
Col·legi gràcies al fet que el Servei 
d’Ocupació ja coneixia el seu perfi l. 
“Era una empresa de programació 
de microcontroladors, justament la 
feina que esperava trobar. Va ser un 
procés complet i seriós, a diferència 
d’altres, i vaig sentir sempre el 
suport del Col·legi”, assegura. El 3 
de juliol va ser el seu primer dia. Té 
vint-i-tres anys i ja té un contracte 
indefi nit en la feina que vol.

Defenseu el TFG amb èxit 

A L’ACTIVITAT 
ORGANITZADA PEL 
COL·LEGI HI VAN 
ASSISTIR 31 ESTUDIANTS

Aquest juliol fi nalitza el que ha estat el primer curs al nou Campus del Besòs 
de la UPC. L’EEBE inicia la seva activitat educativa universitària i de transfe-
rència tecnològica, transformant un territori històricament compromès en un 
espai per al desenvolupament i el coneixement. El passat 12 juny va tenir lloc 
en aquest sentit la taula rodona “UPC i entorn: la Universitat implicada en la 
transformació del territori”, que va comptar amb la presència del rector de la 
UPC, Enric Fossas, i altres agents implicats en el projecte. 

Paral·lelament, el Campus UPC a Terrassa també tanca el primer curs d’una 
nova etapa, marcada per la unifi cació de les dues antigues escoles: Escola d’En-
ginyeria de Terrassa (EET) i Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Terrassa 
(ETSEIAT) en una d’única: ESEIAAT, que es converteix així en una de les escoles 
d’enginyeria més grans de l’Estat.  l

Acaba el primer curs d’una nova etapa

Eduard Merino, 
precol·legiat 55.851. 

Enginyer electrònic industrial.

Judit Obón, tècnica del 
SOPP, a l’activitat 

“Presenta amb èxit el teu 
TFG” a l’EEBE. 
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que veniu a la nostra seu com als que 
participeu en un grup territorial, o 
els que us quedeu a casa o a la feina, 
però no us voleu perdre res. Sigueu 
on sigueu podeu seguir totes les nos-
tres conferències a distància, en di-
recte, i podeu tornar-les a veure on 
i quan vulgueu. El Col·legi és al vos-
tre abast, sempre. Busquem noves 
formes d’apropar-nos als col·legiats, 
perquè sou el centre de les nostres his-
tòries, i les noves tecnologies ens per-

meten estar virtualment a tot arreu. 
Aprofi tem-ho! 

No hi fa res que estigueu lluny. Per 
nosaltres el món és molt proper…  ●

Ja fa més d’un any de la primera tro-
bada entre col·legiats de l’Anoia. En 
un ambient distès al voltant d’una 
taula ben parada, una vintena de 
col·legiats conversaven sobre l’estat 
actual de la professió i compartien 
inquietuds professionals. A aquesta 
primera trobada van seguir-la altres 
trobades similars a Osona, el Mares-
me, el Vallès Oriental i l’Occidental i 
van ser l’embrió dels grups territori-
als actuals. Aquesta iniciativa, impul-
sada per l’anterior Junta de Govern, 
i que l’actual pensa potenciar, va ser 
una aposta ferma per apropar el Col-
legi als col·legiats de zones de fora de 
l’àmbit de Barcelona ciutat.

Moltes raons responen a aquesta 
proposta: la primera és que sou gaire-
bé 3.500 els col·legiats que viviu fora 
de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
I nosaltres volem ser al vostre cos-
tat. El Col·legi vol ser on són tots els 
col·legiats. I per això ens cal escurçar 
distàncies i fer el món una mica més 
proper, a la nostra mida...

També perquè us volem conèixer mi-
llor, a tots i cadascun. Volem conèixer 
les necessitats i demandes dels profes-
sionals de l’enginyeria. I parlar de tu 
a tu, per poder respondre a les vostres 
expectatives com a col·legiats. Però, so-
bretot, perquè us conegueu entre vosal-
tres, per enfortir la xarxa de col·legiats 
d’ENGINYERS BCN i al fi nal, és clar, 
per generar noves oportunitats de col-
laboració professional. O és que enca-
ra dubtem del que ens pot aportar una 
bona xarxa de contactes? Compartir i 
contrastar experiències i coneixements 
és un dels actius principals de tota xar-
xa professional. Com més hi participem 
tots, més valor tindrà la nostra xarxa.

Però a ENGINYERS BCN som 
conscients que el món és també glo-
bal. I volem arribar a tots, tant als 

Un món global, un món proper

Volem ser a prop 
dels més de 3.000 

col·legiats que viuen 
fora de Barcelona

Marta Martí
Gerent 
d´ENGINYERS BCN

  Reunió del grup 
territorial de Sant 
Cugat el mes de 
juny. 

  Un grup de 
trenta col·legiats 
es van reunir a 
Sabadell el  passat 
16 de febrer  amb 
membres de la 
Junta de Govern.

  La primera 
trobada del grup 
territorial del 
Vallès Oriental va 
tenir lloc a 
Granollers el 23 
de febrer.
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“He tingut la sort de trobar companys 
molt ferms en un ambient de treball 
càlid.” Amb aquestes paraules Joan 
Rodés va rebre el premi al Col·legiat 
Distingit en la Diada de la Professió 
de l’any 2011. . El passat mes de juny 
va deixar-nos als noranta anys d’edat, 
després d’una carrera d’èxits, dedica-
ció i amor a la professió. Va ser secre-
tari del Col·legi i president de la Co-
missió de Qualitat i Innovació. 

EL RECORD DELS COMPANYS
El seu company a la Comissió, Xavier 
Cazorla, escrivia fa uns anys aques-
tes paraules: “He tingut la sort de 
treballar amb en Joan durant molts 
anys (...) i he vist de prop el respecte 
que encara li professen els seus ex-
companys de Philips - Lámparas Z, 
quan feia anys que ja estava jubilat”. 
I hi afegia: “D’ell he après molt, però 
sobretot hi ha una cosa que em mera-

ENGINYERS BCN s’acomiada de 
Joan Rodés, Col·legiat Distingit

Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00
www.mgc.es

mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

NOMINADA A LA MILLOR ASSEGURANÇA DE 
SALUT DEL MERCAT PER:

• La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat.
• Medicacions i teràpies contra el càncer que altres 

companyies no donen.
• Cobreix íntegrament la tècnica LASIK per a la 

cirurgia dels defectes de refracció.
• Reproducció assistida i moltes més cobertures...

Descobreix tots els altres avantatges de 
l’assegurança per als col·legiats trucant a la teva 
o�cina més propera (www.mgc.es).

Demanan’s el teu pressupost i 
emporta’t 2 entrades per anar al 
CINEMA (�ns exhaurir existències).

presenta

DE LA SEVA ASSEGURANÇA DE SALUT

vella: la seva vocació de col·laboració. 
Sempre ha estat capaç d’aportar ide-
es innovadores, d’ajudar la resta de 
companys i no veure mai problemes, 
sinó diferents oportunitats per fer les 
coses sempre millor (...); a més de ser 
un gran professional, és encara una 
millor persona”. 

“EL TROBAREM A FALTAR
Per la seva part, Lluis Duran, vice-
president de la Comissió, escriu: 
“Pels components de la Comissió de 
Qualitat i Innovació va ser un refe-
rent. Ha estat l’impulsor dels Premi 
a l’Empresa Innovadora, del Cine-
fòrum i del Tast de Qualitat. Estima-
va el Col·legi i tot el que representava 
pels col·legiats. El trobarem a faltar. 
A ell i a les seves reflexions, les se-
ves experiències professionals, les 
seves històries i els seus acudits en 
els sopars de la Comissió. També cal 
destacar la seva clarividència, com a 
participant de les series de partides 
comentades d’escacs que organitza 
la Comissió de Jubilats. Tota la Co-
missió estem de dol”. ●

  Joan Rodés en el moment de rebre el 
premi al Col·legiat Distingit l’any 2011.
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Ana Belén 
Menéndez, col·legiada 
24.684
Vaig enviar el currículum 
a l’empresa d’enginyeria 
on treballo a través de la 
Borsa de treball del Col·legi 
i així va ser com vaig poder 
aconseguir la meva feina 
actual, on estic molt contenta 
i em sento ben valorada. 
Aquest Servei d’Ocupació 
del Col·legi em sembla un 
dels millors que he trobat 
fins ara perquè busco créixer 
i desenvolupar posicions de 
més envergadura. Gaudeixo 
cada dia sabent que tinc 
una bona feina i que, a més, 
m’agrada. Sempre vaig saber 
que seria enginyera, ja que soc 

una apassionada del món del 
motor i tot el que l’envolta, 
i això és gràcies a l’afició que 
em va inculcar el meu pare i el 
suport de la meva mare  
i la meva germana. Fins fa cinc 
anys vivia a Oviedo, on vaig 
treballar com a cap d’obra i 
projectista en edificació al 
grup empresarial EUROFAR. 
Al Col·legi utilitzo força el 
Servei de Visat per visar els 
meus projectes. Crec que 
està molt ben estructurat 
i s’adapta a les nostres 
necessitats, facilitant-nos els 
tràmits i reduint el temps de 
gestió. M’agradaria continuar 
la meva formació i fer el 
curs per especialitzar-me en 
auditories energètiques, un 
tema essencial en el món de 
l’enginyeria.

professional, tant si estan 
a l’atur i busquen feina, 
com si treballen i saben que 
és important visualitzar-
se en el mercat a cada 
moment. El programa inclou 
l’autoavaluació personal, la 
creació de marca personal 
i la promoció del perfil 
personal creat: cara a cara 
i en línia. L’activitat anirà 
a càrrec de l’Anna Rosell, 
psicòloga consultora 
en desenvolupament 
professional i personal, 
presidenta de l’Associació 
de Professionals per a 
la Inserció Laboral de 
Catalunya i col·laboradora 
habitual del Col·legi.

S’ha especialitzat 
en l’assessorament i la 
formació a professionals 
amb formació universitària 
tant júniors com sèniors. 
Col·labora en projectes 
actuals i innovadors de 
millora de competències 
transversals relacionades 
amb el mercat laboral 
vinculats a universitats i 
altres centres educatius, 
col·legis oficials i entitats 
públiques principalment. 
www.enginyersbcn.cat/
marquetingpersonal

  L’assertivitat, 
guanyar-guanyar
Es tracta d’una paraula 
que cada cop se 

  Félix Thompson, 
col·legiat 24.128
Treballo a Ingeteca des 
de l’abril gràcies al Servei 
d’Ocupació d’ENGINYERS 
BCN. Vaig estudiar a 
l’Havana, Cuba, a l’ISPJAE. 
Des de ben petit m’ha 
interessat l’enginyeria, en 
el meu cas és vocacional. 
A Cuba vaig treballar en 

empreses de la indústria 
del metall i empreses 
constructores d’obres 
industrials, i aquí, en 
enginyeries. Soc col·legiat 
des del 2013 i considero 
que m’ha estat realment 
útil: m’he mantingut 
actualitzat i m’he relacionat 
amb temes d’interès 
professional. I és que he 
participat en diversos cursos 
i activitats organitzades 
pel Col·legi que han estat 
molt interessants i de 
gran utilitat per a la meva 
formació i posicionament. 

El Servei d’Ocupació 
m’ha ajudat a l’hora de 
buscar feina en molts 
sentits: no només amb 
l’oferta de treball, també 
a enfocar la documentació 
que genera la cerca de 
feina, les entrevistes, el 
posicionament a Internet...  
És un servei molt 
interessant per aconseguir 
trobar un projecte  
laboral afí.

BORSA 
DE TREBALL

  Practica el 
màrqueting, mostra el 
millor de tu 
Ens trobem en un mercat 
laboral competitiu i 
canviant. Hi ha moltes 
persones amb perfils 
professionals semblants i 
podem tendir a presentar-
nos d’una manera molt 
homogènia entre si. La 
realitat és que tots som 
diferents i hem de trobar 
en què. Un cop en som 
conscients, hem de crear 
una bona marca personal 
i saber-la promocionar, 
comunicar i mantenir.

El Col·legi ofereix un 
taller pràctic en què les 
persones assistents es posen 
a prova i s’emporten les 
claus bàsiques per millorar 
la imatge del seu perfil 

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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sent més, però... de què es 
tracta realment això de ser 
assertiu? La defi nició que 
proporciona el Diccionari 
de l’Enciclopèdia Catalana 
diu que és la capacitat 
personal d’expressar els 
sentiments, les emocions 
o els pensaments propis 
de manera lliure i amb 
seguretat, sense negar els 
drets dels altres i sense que 
els altres vegin en aquestes 
expressions conductes 
agressives o manipuladores.

Aquesta competència 
personal és de les més 
importants dins el 
món professional, ja 
que contribueix molt 
positivament a qualsevol 
procés de negociació per 
trobar aquelles solucions 
que aportin benefi cis per a 
totes les parts implicades. 
En aquest punt, com es pot 
imaginar, hi tenen molt 
a veure les estratègies 
comunicatives. Cal saber 
comunicar les pròpies 
necessitats de manera 
adequada, amb respecte 

BENEFICIS DEL COL.LEGIAT
Caixa d’Enginyers us ofereix solucions 
adaptades i personalitzades

DEL 19 DE SETEMBRE 
AL 21 DE NOVEMBRE
Curs de prevenció de 
riscos laborals (recurs 
preventiu, 60 hores)
Dirigit a qualsevol 
treballador que hagi de 
portar a terme funcions 
com a recurs preventiu 
en obres de construcció 
i d’altres als quals 
l’empresa vulgui formar 
en el nivell bàsic de 
prevenció. 
El curs habilita per al 
nivell bàsic en prevenció 
de riscos laborals (Reial 
decret 39/1997, annex IV 
i V Conveni General de la 
Construcció).
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai.

19, 21, 26 I 28 
DE SETEMBRE
Curs d’instal·lacions de 
fred industrial
Els objectius específi cs 
són conèixer els elements 
bàsics d’una instal·lació de 
fred industrial (bombes, 
compressors, evaporadors 
i condensadors) així com 
conèixer els principis de 
funcionament d’aquest tipus 
d’instal·lacions. Destinat 
a enginyers projectistes 
i altres professionals 
relacionats amb el sector 
del fred industrial, per 
a l’actualització de 
coneixements.
Horari: de 16.30 a 20.30 h.
Lloc: Tecnoespai.

28 DE SETEMBRE
Jornada Lean 
Management: Com 
aconseguir anar un pas 
més enllà respecte de la 
competència i millorar, 
no només en temps de 
crisi
Es pretén fer refl exionar 
els assistents sobre els 
processos i gestions que 
porten a terme en el seu 
negoci i pels quals el 
client no està disposat a 
pagar. Es revisa tot allò 
que és susceptible de 
ser millorat, que permeti 
aconseguir aplicar amb èxit 
en les seves organitzacions 
la metodologia lean 
management.
Horari: de 17.30 a 20.30 h.
Lloc: Tecnoespai

19 I 25 D’OCTUBRE
Curs d’excel·lència 
operativa en l’àmbit del 
Manufacturing. Value 
Stream Maping (VSM). 
L’eina estrella de l’èxit 
de Toyota
El value stream mapping 
(VSM) és una eina d’anàlisi 
de com són els nostres 
processos. Amb aquest curs 
podreu conèixer aquest 
sistema que us permet 
defi nir on sou i els reptes 
que cal superar, dibuixar la 
situació actual i establir una 
visió futura de la cadena de 
valor dels processos.
Horari: de 9 a 14 h i de 15 
a 18 h.
Lloc: Tecnoespai.

AGENDA 

i claredat, alhora que és 
important saber fer les 
preguntes idònies, per 
escoltar atentament les 
demandes de “l’altre”. 
També hi intervindran 
la capacitat d’anàlisi i la 

Són nombrosos els avantatges addicionals 
per als col·legiats, que poden gaudir de 
les prestacions i els serveis bancaris de 
què disposa Caixa d’Enginyers. Hi ha una 
àmplia oferta d’hipoteques i préstecs amb 
condicions molt avantatjoses, una oferta 
variada de fons d’inversió i plans de pensions 
propis i externs, dipòsits amb rendibilitat 
estructurada i un alt potencial de revaloració 
que permeten diversifi car la inversió, entre 

altres avantatges, a més d’una àmplia oferta 
d’assegurances personals i professionals i 
l’assessorament personalitzat d’un gerent 
de comptes o l’atenció i accés remots 
mitjançant Internet o a SMART Center.

Per a més informació us podeu posar en 
contacte amb l’Ofi cina Directa al telèfon 
933 126 725. En 40 anys d’història, més 
de 110.000 persones ja han escollit Caixa 
d’Enginyers.

creativitat, per tal d’explorar 
respostes que impliquin 
guanys a totes les parts 
implicades. És el famós win-
win, que aporta gran valor 
afegit dins de tots els equips 
de treball i organitzacions.

El Col·legi ofereix activitats 
per al desenvolupament de 
competències personals que 
contribueixen a la millora 
i promoció professional 
dels enginyers. www.
enginyersbcn.cat/agenda.  

www.enginyersbcn.cat/agenda
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La feina de perit judicial té les seves 
particularitats. Per tal que els professi-
onals que s’hi dediquen se sentin recol-
zats, la Comissió treballa en tres àrees:
1.  Tutela. Si algun membre pateix 

qualsevol incident, la Comissió ho 

trasllada al Departament Jurídic. 
Es busca sempre la solució més 
adient.

2.  Orientació. Ser perit judicial no 
és senzill, i moltes vegades és ne-
cessari algú que et guiï. L’assesso-

rament, des de l’acceptació fins a 
l’assistència a judici, tant a la part 
tècnica com a l’administrativa, és 
una tasca important que porta a 
terme aquest grup.

3.  Formació. És la feina més desta-
cada. El seu paper és determinant 
en processos judicials (els conei-
xements tècnics que tenen els 
membres de la Comissió ajuden 
els jutges a valorar els fets en cas 
de litigi).

Vetllar per les actuacions dels col-
legiats està sempre present en tot el 
que fa la Comissió, formada per 104 
membres i amb reunions el segon di-
lluns de cada mes. l

www.enginyersbcn.cat/comissions/
enginyers-actuacions-pericials 

COMISSIÓ D’ENGINYERS EN ACTUACIONS PERICIALS

Tutela, orientació i formació

Viatge al futur 
gràcies a la 
Comissió de 
Qualitat i 
Innovació
Encara no existeixen les màquines 
del temps, però a vegades no fan 
falta per saber què ens depararan 
els propers anys. Una vintena 
de col·legiats va visitar el 8 de 
maig l’empresa de robòtica ABB, 
instal·lada a Sant Quirze del 
Vallès i proveïdora líder de robots 
industrials.

Robots de muntatge amb doble 
braç, control robòtic d’última 
generació i un sistema de localització 
de peces mitjançant càmeres; és el 
que van poder veure els assistents. 

Es diu YUMI i diuen que serà una de 
les maquinàries del futur.

L’empresa ABB va obrir les portes 
al Col·legi per donar a conèixer 
quines seran les aplicacions del 

futur. Una visita ben interessant 
que s’emmarca dins la voluntat 
d’ENGINYERS BCN de formar els 
seus col·legiats en les tendències 
més actuals. l

  D’esquerra a dreta: Manuel Meixide,  
secretari; Francisco Roldan, president, i 
Francisco Menen, vicepresident.

El grup de visitants a les instal·lacions d’ABB de Sant Quirze del Vallès.
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meu punt feble eren les llengües i 
havia de posar-hi remei. Avui parlo 
molt bé l’anglès i em defenso en fran-
cès i italià.” Un cop més, el seu instint 
no el va enganyar.  

UNA CARRERA ASCENDENT
L’any 1999, just després d’acabar la 
carrera, va començar a treballar a 
GRUPIDEA com a enginyer de pro-

jectes. “Fèiem locals comercials i 
projectes d’enginyeria. Fèiem tots els 
càlculs d’electricitat, instal·lacions, 
so, alarmes, aire condicionat, a més 
de les llicències d’activitat i permi-
sos”, recorda. “He estat només a una 
empresa, però l’evolució que hi he 
fet ha estat com si hagués treballat a 

La mentalitat pràctica 
de l’enginyer va fer que 
l’Alejandro Mora es de-
cantés per l’enginyeria. 
D’alguna manera ho por-

tava a dins, i la seva afi ció per muntar 
i desmuntar maquinetes, les ciències 
i la física es van materialitzar en l’En-
ginyeria Tècnica Industrial Elèctrica. 
“Soc una persona molt organitzada i 
de ciències pures. Ho tenia bastant 
clar i l’enginyeria em va semblar una 
opció molt lògica”, explica. 

Cada dia anava a estudiar a la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya de 
Vilanova i la Geltrú des de Barcelona. 
Durant aquests anys, la seva vocació 
d’enginyer li va tornar a donar pistes 
de com podia enfocar la seva carrera 
professional. “M’interessava tot allò 
relacionat amb el disseny d’instal-
lacions d’edifi cis i locals comercials 
i vaig anar fent assignatures fi ns que 
em vaig fer la meva pròpia especia-
litat”, assegura. L’últim any el va fer 
a Holanda, a la ciutat de Groningen, 
amb una beca Erasmus. “Vaig anar-
hi per aprendre anglès. Sabia que el 

Text: Anna Carrió

“SOC UN ENGINYER EN UN MÓN 
D’ARQUITECTES”

ALEJANDRO MORA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL COL·LEGIAT. Col·legiat 14.734
SOCI. CAP DE L’ÀREA INTERNACIONAL D’AMÈRICA A GRUPIDEA (A MÈXIC)

L’any 2009, l’empresa va començar a estudiar la necessitat d’obrir ofi cines en altres 
països. Va ser l’any 2013 quan l’Alejandro va començar a viatjar a Mèxic i a familiaritzar-
se amb l’enginyeria que s’hi feia. Tot i que ell ja havia desenvolupat i gestionat projectes 
a diversos països d’Europa, va haver d’aprendre la normativa i els processos del país 
mexicà. Al cap de dos anys s’hi va instal·lar. “Pots intentar implantar la teva manera de 
treballar, però t’has d’adaptar al país. Tenen normes diferents”, assegura. I no només 
amb temes laborals, sinó també tècnics. “A Espanya, en l’àmbit elèctric, tot es fa amb 
canonades fl exibles, i a Mèxic això està completament prohibit; cal posar-hi canonades 
rígides d’acer o de ferro.” Han optat per consolidar un equip humà a Mèxic i deixar de 
treballar amb l’ofi cina de Barcelona per a treballs a Mèxic. 

cinquanta”, afi rma orgullós. Ha estat 
enginyer de projectes, cap de projec-
tes d’enginyeria, cap d’àrea, project 
manager, cap de l’àrea internacional 
d’Europa i ara cap de l’àrea interna-
cional d’Amèrica a Mèxic (a Ciutat de 
Mèxic), on lidera una ofi cina tècnica 
des de l’any 2012. No hi ha dubte que 
la seva carrera ha estat totalment 
ascendent. “L’any 2009 em van ofe-
rir formar part de la societat i vaig 
acceptar. Sempre m’he trobat a gust 
a l’empresa. M’han donat facilitats 
i oportunitats, i aquesta confi ança 
m’agrada retornar-la amb la meva 
feina.” 

“Espero tornar algun dia”, afi rma. 
“Sempre estaré unit a aquest país, 
per la meva fi lla, però sé que torna-
ré.” Segurament torna a ser el 
seu instint enginyer 
el que parla, l’únic 
que sap quin 
serà el pas pro-
fessional se-
güent de l’Ale-
jandro dins de 
l’empresa.  l

NORMATIVES, PROCESSOS I ENGINYERIA

“HE TREBALLAT NOMÉS 
A UNA EMPRESA, PERÒ 
L’EVOLUCIÓ QUE 
HI HE FET HA ESTAT COM 
FER-HO A CINQUANTA”

seu instint enginyer 
el que parla, l’únic 
que sap quin 
serà el pas pro-
fessional se-
güent de l’Ale-
jandro dins de 
l’empresa.  l
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ENTREVISTA

Què és i què es fa exactament a Bar-
celona Regional?
Històricament, l’agència és una en-
titat creada el 1993 que deriva de 
l’equip tècnic creat per a les Olimpí-
ades, i que té per objectiu imaginar 
la Barcelona del futur. Era “el braç 
armat” d’en Pasqual Maragall, en 
un moment en què l’àrea metropo-
litana no existia com a entitat admi-
nistrativa. Avui, les estratègies de 
futur passen per aquesta casa. Quan 
parlem dels projectes relacionats 
amb el Besòs, els plans Delta, el Fò-
rum, la Sagrera, etc., són projectes 
que han passat per aquí, en forma de 
col·laboració o lideratge. És una eina 
gairebé única al món. És un luxe po-
der pensar la ciutat del futur sense 
estar sotmès a les clàssiques compar-
timentacions, ja que som un equip 
transversal i multidisciplinari.

L’arquitecte Josep Bohigas 
(Barcelona, 1967) va fundar 
l’estudi d’arquitectura 
BOPBAA junt amb dos socis 
més. Ha estat professor de la 
Universitat Pompeu Fabra 
(Elisava) i de la càtedra Mies i, 
des de 2008, és professor 
associat de projectes de 
l’ETSAB. Ha comissariat 
projectes culturals de vivenda 
com Barraca-Barcelona 2003 i 
APTM 2005 i ha construït o 
remodelat edificis (cafè concert 
El Molino i ampliació del Museu 
Thyssen de Madrid, entre altres 
actuacions). És premi FAD 
d’opinió del 1998, 2007 i 2009, 
premi FAD d’espais efímers del 
2000 i Premi Ciutat de 
Barcelona en Disseny el 2007. 
Des del 2015 dirigeix  Barcelona 
Regional. 

   PERFIL 

“Si primer 
vam construir 
i després 
vam vendre, 
ara hem de 
reconquerir la 
ciutat per 
a la seva gent”

Text Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

Barcelona i la seva Àrea Metropolitana (AMB) es troben en un moment de crisi i canvi que 
afecta molts nivells. És per això que diferents problemàtiques han irromput amb força: els 
col·lapses circulatoris gairebé diaris, els índexs de contaminació, les possibles noves 
formes de mobilitat, l’increment incontrolat del preu dels lloguers i l’expulsió dels veïns 
més desafavorits per l’especulació entorn de l’habitatge... A Barcelona Regional, segons 
explica el director general Josep Bohigas, volen repensar la ciutat i la seva àrea d’influència 
de cap a peus, amb una visió de futur, i posant el ciutadà al centre de la discussió. 

“El millor amic de les 
polítiques de canvi  
de model de mobilitat  
és el col·lapse”

JOSEP BOHIGAS ARNAU
DIRECTOR GENERAL DE BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
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Treballen per encàrrec de 
l’Ajuntament i l’AMB?
Depèn. Hi ha dues potes. 
De vegades actuem per en-
càrrec directe i, diguem-ne, 
com una enginyeria, però 
altres vegades treballem 
com un think tank. Atès el 
nostre coneixement acumu-
lat, elevem preocupacions a 
l’Administració. Té un punt 
únic en aquest sentit. Tenim 
aquesta doble condició.

I, com a think tank, treballeu 
amb la universitat?
Sí, també hi col·laborem. De 
fet, penso que quan l’Ajun-
tament i la universitat han 
treballat conjuntament és 
quan millor ha anat a aques-
ta ciutat. Per exemple, amb 
el laboratori d’urbanisme 
de l’arquitecte Solà Morales.

Com poden incidir en les 
problemàtiques socials que 
hi ha actualment?
Podem pensar en les actu-
acions que s’han fet i que 
s’estan fent al voltant del 
Besòs. Fa vint anys, l’entorn 
del Besòs era pràcticament 
un clavegueram. Ara és una 
de les obres més impressio-
nants. Es va tractar de recu-
perar el riu i, alhora, incor-
porar el relat de la ciutat als 
seus municipis. Va ser molt 
emocionant com a operació 
metropolitana. Ara, ja es-
tem fent l’Agenda del Besòs, 

que actua a tot el barri que hi ha al seu 
entorn. Ja no es tracta d’arreglar la in-
fraestructura sinó de recosir els barris  
socialment.

La qüestió de la superilla del Poble-
nou està generant una autèntica pro-
blemàtica, si més no veïnal. Quina 
opinió en té?
No sé si tothom hi està d’acord, però 
és un episodi de transformació molt 
emocionant i important. És un re-

“El millor amic de les 
polítiques de canvi  
de model de mobilitat  
és el col·lapse” Barcelona Regional és un bon 

exemple de col·laboració. Li diré 
que el que passi aquí és molt 
engrescador precisament perquè 
el treball és totalment 
transversal. Cadascú té la seva 
idiosincràsia professional i 
cadascú defensa la seva opinió, 
però tot és complementari. Jo 
l’únic que exigeixo als enginyers 
és l’enorme capacitat de ser 
estratègics. L’enginyer té un do 
natural per articular i gestionar 
la complexitat. En canvi, els 
arquitectes tenim el do de no 
refusar la complexitat i fer 
emergir qüestions que potser 
per als enginyers es quedarien al 
calaix. Per dir-ho d’una manera 
una mica caricaturitzada, 
nosaltres ho emboliquem i ells 
ho simplifiquen. I la solució està 
en la conjunció.

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

Històricament, hi ha 
hagut força 
problemàtiques entre 
arquitectes i enginyers 
en qüestions, per 
exemple, 
competencials, però la 
realitat és que han de 
treballar conjuntament. 
Quins creu que són els 
punts de comunió entre 
ambdós professionals?

18-21 TK215_Entrevista.indd   19 12/07/17   21:26



Theknos   Juliol-agost 201720

Sobre l’encariment dels lloguers a 
Barcelona, hi ha algun tipus d’actua-
ció que es pugui fer des de Barcelona 
Regional?
Una de les coses que vaig veure quan 
vaig arribar aquí és que no hi havia 
departament concret d’habitatge. 
Totes les operacions urbanístiques 
tenen una part d’habitatge. Un pont 
no deixa de ser l’extensió de casa teva. 
Els carrers, les infraestructures, la 
ciutat són casa teva. Per exemple, ara 
estem veient com el tancament de 
la Model està afectant des del minut 
zero l’encariment dels habitatges de 
la zona. O la mateixa superilla. L’im-
pacte habitacional de qualsevol in-
tervenció és cabdal. Per això, el mes 
vinent presentarem l’Observatori de 
l’Habitatge. Serà una eina fonamen-
tal. Treballarem de manera integral 
problemes com la pobresa energètica, 
els habitatges buits, la gentrifi cació, el 
preu mitjà dels lloguers... Tot això en-
cara no s’ha pensat de manera global. 
A partir d’aquí, és quan podrem crear 
polítiques. I també serà un espai de 
referència per al ciutadà.

ciclatge radical de la topologia Cer-
dà. També trobo molt interessant que 
es posi a prova aquest model de forma 
tàctica. En certa manera, al Born i a 
Gràcia ja s’havia iniciat. Treballar en 
fases l’urbanisme tàctic és molt impor-
tant, i el debat urbà que està generant 
també és molt interessant.

Però no tots els afectats ho troben 
tan emocionant...
Es tracta d’una prova, i que es criti-
qui també és bo. Si s’ha de canviar, 
doncs es canvia. Les accions tàcti-
ques són reversibles. És agressiu, sí, 
però reversible.

1

2
3

4
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7
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COLLSEROLA
Relat del compromís de la 
ciutat de Barcelona versus el 
Parc Natural de Collserola.

DELTA DEL LLOBREGAT
Pla director estratègic de la 
plataforma econòmica del 
delta del Llobregat: establir 
una estratègia coordinada 
d’actuacions per a la millora 
del teixit productiu i les 
infraestructures associades que 
preservi els valors ecològics 
dels espais naturals de l’àmbit 
del delta del Llobregat.
  
LITORAL
Pla estratègic dels espais del 
Litoral: reconquerir el front 
litoral com un àmbit públic de 
qualitat, obert i gaudit per tota 
la ciutadania i pactar un nou 
model de governança amb els 
diferents agents. 

BESÒS 
Agenda Besòs: consensuar 
una agenda per al Besòs, i un 
pla d’acció (a mitjà, curt i llarg 
termini).   

SANTS ESTACIÓ
Estudi estratègic dels entorns 
de l’estació de Sants: resoldre 
els accessos intermodals a 
l’estació de Sants en un marc 
integrador dels espais lliures i 
peatonals que l’envolten.

TRAMVIA PER LA 
DIAGONAL
Connectar l’actual xarxa de 
tramvia per la Diagonal i 
integrar-ne l’espai urbà dels 
entorns.

PARK GÜELL
Una estratègia per al Park 
Güell: activar-lo socialment.

ENTREVISTA

“No sé si tothom 
hi està d’acord, 
però la superilla 
del Poblenou és 
un episodi de 
transformació molt 
emocionant. És un 
reciclatge radical 
de la topologia 
Cerdà”

PROJECTES D’ABAST DE CIUTAT I METROPOLITÀ
— OBSERVATORI DE L’HABITATGE DE BARCELONA (OHB).
—  ANÀLISI DE LA VULNERABILITAT DE BARCELONA AL 

CANVI CLIMÀTIC.
—  REENVERDIR. IMPULS DEL VERD (BARCELONA).
—  MODELITZACIÓ I PREVISIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

(BARCELONA).
—  POSAR LES BASES PER A UN PACTE MUNICIPAL 

D’INFRAESTRUCTURES (BARCELONA).
—  POTENCIAL TERRITORIAL DE L’ÀREA METROPOLITANA 

DE BARCELONA  PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTIVITATS PRODUCTIVES.           

Cal que els barcelonins incorporin el 
concepte d’àrea metropolitana en 
el que signifi ca viure a Barcelona?
Sí, segur. Per un costat és cert que la 
ciutat està “expulsant” molta gent del 
centre, però també és cert que avui 
Barcelona és una ciutat de ciutats. 
Però el funcionament també ha de ser 
conjunt, que no centrista. Els barce-
lonins hauran d’entendre que viure, 
per exemple, a l’Hospitalet, també és 
viure a Barcelona. Nosaltres matei-
xos anirem saltant “fronteres”. Per 
això, un altre canvi d’estratègia és que 
ara ja no ens dediquem a grandíssims 
projectes. Ara portem a terme projec-
tes de dins cap a fora. Posem al centre 
d’operacions la gent. Miri, els grecs 
defi nien la ciutat com l’espai on con-
fl uïa urbs, polis i civitas. L’urbs va ser 
l’aposta durant molts anys, com a inici 
dels projectes. Era l’època de Maragall, 
allò de ‘Barcelona posa’t guapa’. L’eix 
central era construir i reconstruir la 
ciutat. Després, en l’època de Clos a 
Trias l’eix estava en la polis, és a dir, 
a pensar la ciutat com a espai de trans-
acció. La ciutat gairebé es va posar en 
venda. Ara hem iniciat la fase civitas, o 
sigui, de posar al centre la gent. Tam-
bé hi ha la pedra i el negoci, és clar, si 
no, no seria ciutat, però ja no estan al 
centre. En tot cas, si primer vam cons-
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18-21 TK215_Entrevista.indd   20 12/07/17   21:26



21Juliol-agost 2017    Theknos

truir i després vam vendre, ara hem de 
reconquerir la ciutat per a la seva gent.

Una iniciativa seva va ser la possibi-
litat de fer habitatges de 30 m2 dins 
del projecte APTM. La ministra d’Ha-
bitatge va dir allò de “la dignitat no es 
mesura en metres quadrats”. Què en 
pensa?

Aquesta era una frase nostra que la 
ministra es va fer seva, i encara ara, 
efectivament, l’he de justificar. S’ha 
estigmatitzat, però jo hi continuo 
creient. Què són més dignes, 30 m2 al 
costat del metro o a una casa a la pe-
rifèria i mal comunicada? O 80 m2 en 
una casa sense rehabilitar? La dificul-
tat està a gestionar la complexitat. Re-
duir la dignitat en els metres quadrats 
no té cap sentit.

En un pla més regional, com aborden 
els temes de mobilitat i el col·lapse 
que es pateix darrerament a l’Àrea 
Metropolitana? 
El millor amic de les polítiques de 
canvi de model de mobilitat és el col-
lapse. Fins al moment en què anar 

en transport públic no sigui més 
econòmic, eficaç, net i còmode, no 
aconseguirem pacificar el trànsit, 
tant a l’interior de Barcelona com a 
tota l’Àrea Metropolitana i, alhora, 
millorar els índexs de contamina-
ció. I això ho veurem quan el model 
hagi canviat. És evident que el pro-
blema ara és el transport públic, ja 
que si bé Barcelona té un transport 
públic potent i competitiu, la rodalia 
és una porqueria. Cal construir una 
relació amb l’entorn a escala metro-
politana. Per exemple amb parks and 
ride en origen. Perquè, al cap i a la fi, 
l’única solució és tancar l’aixeta. Ens 
escandalitzaria saber les dades reals 
de morts prematures per culpa de la 
contaminació. l

“Hem creat l’Observatori de l’Habitatge, 
una eina per treballar de manera 

integral problemes com la pobresa 
energètica, els habitatges buits o  

el preu mitjà dels lloguers...”

EL FOCUS
Des del despatx on dirigeix, encara 
no fa dos anys, l’Agència de 
Desenvolupament Urbà, ens parla 
de la dignitat de les persones. És 
arquitecte, però la seva tasca va 
més enllà de dibuixar plànols i 
construir edificis. Ha d’aconseguir 
fer més vivible la ciutat i l’àrea que 
l’envolta... quasi res! Parlem de 
controlar el preu del lloguer dels 
habitatges, de garantir vivenda per 
a tothom, de la creació d’espais 
verds, de reduir el volum del 
trànsit i la contaminació... Una 
feina “emocionant”, reconeix, però 
no exempta, evidentment, de 
detractors. 
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“L
a vostra feina és impres-
cindible per a la solvèn-
cia del país. Gràcies per 
la vostra tasca fins ara i 
per la que fareu en el fu-

tur perquè el país assoleixi la màxima 
qualitat en les vostres disciplines.” Amb 
aquestes paraules s’adreçava el presi-
dent de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, als enginyers i enginyeres que 
van assistir a la Diada de la Professió de 
2017, que enguany es va celebrar al Po-
ble Espanyol el passat 30 de juny, i als 
voltants del monestir de Sant Miquel. 

Tot i que no va poder assistir a l’ac-
te, el president va voler enviar-hi un 
missatge on va valorar la feina dels 
enginyers graduats i enginyers tèc-

Darnés, va recordar que “l’enginyeria 
també és un grau”, va negar la neces-
sitat que coexisteixin encara actual-
ment dues titulacions acadèmiques 
d’enginyeria, una separació “del segle 
xix” que “confon els estudiants i la 
societat”, i va recordar que el títol de 
màster no és necessari per exercir la 
professió.

POSANT ÈMFASI 
EN EL MEDI AMBIENT
Si ja el Col·legi té incrustat a l’ADN 
el respecte envers el medi ambient, 
la sostenibilitat i l’eficiència energè-
tica, “no seríem uns bons enginyers 
si no tinguéssim en compte aquests 
elements, que són cabdals per a la 
preservació del planeta”. Enguany, 
que se celebra l’Any de la Gestió Ener-
gètica Eficient, aquests valors s’han 
fet notar encara més en els projectes 
premiats. El guardó d’eficiència ener-
gètica que atorga la Comissió d’Ener-
gia en la seva tercera edició va recaure 
en l’Ajuntament de Masquefa, a la co-
marca de l’Anoia, per la reforma de la 
llar d’infants La Baldufa. 

El projecte consisteix en un sòl ra-
diant que a l’hora és refrescant i que fa 
servir fonts d’energia renovables. “Era 
tot un repte, aconseguir que amb una 
instal·lació que era per fer calor, la 

nics industrials. També va assegurar 
que l’Administració catalana vol “col-
laborar més estretament per treure el 
bo i millor del conjunt del país, i amb 
la vostra generositat, aquest any ple 
de grans reptes i il·lusions, esperem 
que puguem fer camí junts”. 

Les paraules de Carles Puigdemont 
van encetar la 18a Diada de la Profes-
sió, a què van assistir prop de 400 per-
sones. Amb unes vistes esplèndides de 
la ciutat, en l’anomenada “hora màgi-
ca”, quan el sol es pon i la nit comença 
a conquerir el cel, la Diada, la primera 
de la nova Junta, va combinar entre-
teniment, emocions i professió. 

“Sense vosaltres no podem fer res”, 
assegurava el degà, Miquel Darnés, 
als assistents. “Tenim un Col·legi que 
és útil, eficaç i modern, de referència”, 
ressaltava, durant una vetllada con-
duïda per l’actriu Marta Bayarri —“es-
pero que ens expliqui què va fer amb 
la seva nòvia”, xiuxiuejaven alguns as-
sistents, amb referència al personatge 
que ha interpretat a la popular sèrie 
de TV3, La Riera— i que va estar ame-
nitzada per dos cantants lírics i una 
telista que va delectar el públic amb 
les seves acrobàcies, escalant literal-
ment l’escenari.  

També hi va haver espai per a les 
reivindicacions, però. El degà, Miquel 

La professió 
s’enlaira

La 18a Diada de la Professió arriba després de la renovació de la Junta del Col·legi, en què 
l’equip Darnés revalida el seu mandat. La trobada, celebrada enguany a l’emblemàtic 
Poble Espanyol, va servir per reforçar i evidenciar el compromís dels enginyers amb el 
respecte envers el medi ambient; també per mostrar que les joves dones enginyeres 

comencen a fer-se un lloc al costat dels seus companys homes. 

Text Cristina Sáez  l  Fotografia Josep Balcells
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La 18a edició de la Diada de la Professió va tenir el seu moment estelar 
amb l’entrega dels Premis EBCN 2017, i es va desenvolupar en un ambient 
distés entre amics i col·legues i amenitzat per música jazz en directe.
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canalla també tingués una tempera-
tura adequada a l’estiu sense aire condi-
cionat”, explicaven els guardonats, que 
afegien que “caldria donar també un 
premi als pares, per la paciència”.

LA INNOVACIÓ 
EN EL PUNT DE MIRA
Si la sostenibilitat ambiental és un 
dels valors fonamentals del Col·legi, 
també ho és la innovació, que és “com 
l’aire que respirem. Si una empresa 
no innova, l’única incògnita que hi ha 
és saber la data del seu tancament”, 
deia la presentadora, Marta Bayarri. I 
enguany l’empresa reconeguda per la 
seva capacitat d’innovació ha estat Vi-

lardell Purtí, ubicada a la comarca del 
Bages, dedicada a la fabricació de pe-
ces de degollatge i especialitzada en la 
fabricació d’articles que requereixen 
un alt nivell de precisió i valor afegit. 

JOVE TALENT
Un any més, el Col·legi ha volgut premi-
ar joves enginyers que han destacat pels 
seus treballs finals de grau, així com els 
tutors dels seus projectes. Jordi Artiga, 
secretari del Col·legi i secretari del Ju-
rat, abans del lliurament va comentar 
que havien rebut una gran quantitat de 
propostes de projectes que destacaven 
per la seva excel·lent qualitat i que voli-
en optar al guardó.  

“Hem hagut d’esforçar-nos molt 
per escollir-ne els guanyadors. Al final 
hem optat per dos accèssits i n’hi havia 
un tercer. Estava molt disputada, la 
cosa”, va confessar. En donen bona fe 
els tres projectes guardonats, com 

El Col·legi va premiar 
un any més 
els millors treballs 
finals de grau de 
joves enginyers i 
els seus tutors

EN PORTADA

1. L’espectacle va 
arribar amb 
l’acròbata Ruth 
Sánchez i el seu 
número aeri dalt de 
la tela. 
2. Jordi Artiga, 
secretari del 
Col·legi, va 
presentar una nova 
edició dels 
Premis ENGINYERS 
BCN. 

3. L’actriu Marta 
Bayarri va ser 
l’encarregada de 
presentar la 
vetllada. 
4. La màgia del 
recinte va captivar 
els gairebé 400 
assistents. 
5. La gran pantalla 
instal·lada a 
l’escenari repassava 
en imatges la tasca 
del Col·legi.

1

3

2

4

5
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MILLOR TREBALL DE FINAL DE GRAU
Guanyadors: Isabel García i Gerard Pinar.
Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
TFG: “Disseny d’un sistema per alimentar dispositius 
electrònics amb energies renovables”.
Tutor: Herminio Martínez (segon per l’esquerra de la 
imatge). Va lliurar el premi Andreu Moreno (primer a 
l’esquerra) de l’EUSS.

Accèssit ex aequo: Íñigo Gainza i Nerea García de 
Albéniz. Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
TFG: “Programari per convertir les imatges mèdiques a 
models 3D amb realitat augmentada”.
Tutors: Jordi Torner (al centre de la foto) i Francisco Alpiste.
Es tracta d’un projecte que permetrà ensenyar les 
cardiopaties a estudiants de medicina amb realitat virtual. 
Fa possible veure el funcionament del cor i interactuar amb 
les malalties que l’afecten per millorar-ne els coneixement

Accèssit ex aequo: Emma Alsina, Escola Superior 
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa (ESEIAAT).
TFG: “Disseny i fabricació d’un assecador de fruita de 
baix cost per a un país en vies de desenvolupament”.
Tutor: Jordi Voltas (a la dreta de la imatge). Va lliurar el 
premi Joan Dasquens del Banc Sabadell (a l’esquerra).
Aquest treball, Fandema, permet millorar les condicions 
de vida de les dones a Gàmbia. Permet assecar la fruita 
excedent per evitar que es faci malbé de manera que es 
pugui vendre en altres temporades.

PREMIS ENGINYERS BCN 2017

PREMI A L’EMPRESA INNOVADORA 
Vilardell Purtí
Empresa de fabricació de peces de degollatge. Va recollir 
el premi Jordi Roy, director de la Divisió Industrial 
(centre), de mans de Joan Sintes (esquerra), president 
de la Comissió de Qualitat i Innovació i Ricard Nogués 
tresorer del Col·legi. 

PREMI A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Ajuntament de Masquefa 
Projecte: sòl radiant i refrescant mitjançant bombes 
de calor d’aerotèrmia en la llar d’infants municipal La 
Baldufa de Masquefa.

COL·LEGIAT DISTINGIT
Francesc Amer, està certifi cat com a Expert en 
Instal·lacions de Baixa Tensió i és ex membre de Junta 
de Govern del Col·legi. Va recollir el guardó de mans del 
degà, Miquel Darnés, i la vicedegana, M. Cinta Pastor.

L’alcalde de 
Masquefa, Xavier 

Boquete (a la 
dreta) va recollir el 
premi acompanyat 

per altres membres 
del consistori.
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El degà del Col·legi, Miquel Darnés, es va reunir amb el president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, uns quants dies abans de la celebració 
de la Diada de la Professió. Per motius d’agenda, Puigdemont no podia 
assistir a l’acte però va voler adreçar unes paraules als enginyers i 
enginyeres gravant un vídeo. La trobada entre Darnés i Puigdemont, 
a més, va servir perquè el degà traslladés al president les demandes 
professionals del sector. Per la seva part, Puigdemont es va mostrar molt 
receptiu i obert a redreçar la situació. 

“A vegades l’Administració no hem estat prou al costat”, admetia el 
president. “Diversos col·lectius professionals demanen que l’Administració 
sigui més proactiva i que hi comptin més”, assegurava, i reblava que 
“estem al vostre costat i sabem que esteu al nostre i, per tant, farem 
tot el que puguem fer en el futur per anar encara col·laborant més 
estretament, per poder treure el bo i millor que teniu per oferir”. 

“ESTEM AL VOSTRE COSTAT”

energies renovables. Penseu en tots els 
wearables, per exemple, que ja portem 
a sobre per quantifi car-nos o els cada 
cop més freqüents sensors instal·lats 
a casa que ens fan la vida més fàcil. 
La Isabel García i el Gerard Pinart, de 
l’Escola d’Enginyeria de Barcelona 
Est, han ideat un projecte que permet 
fer servir diverses fonts d’energies 
renovables alhora, fet que augmenta 
prop d’un 50% la potència dels dispo-
sitius actuals i no contamina. Aquest 
premi està recompensat amb 2.000 
euros per als estudiants i 500 euros 
per al tutor del treball de fi  de grau. Els 
premis estaven patrocinats per l’Es-
cola Universitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS), el Banc Sabadell i la Caixa 
d’Enginyers. 

EN CLAU FEMENINA
Però no tan sols el gran nombre de 
propostes i la qualitat van cridar 
l’atenció. També que la meitat dels 
joves guardonats eren dones. “Alguna és el presentat per dos joves de 

l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est 
(EEBE), Íñigo Gainza i Nerea García 
de Albéniz. Es tracta d’un programari 
que permet ensenyar als estudiants de 
medicina les malalties del cor utilit-
zant ulleres de realitat virtual, amb les 
quals poden interactuar per millorar 
els seus coneixements.

Aquest projecte va rebre un accèssit, 
recompensat amb 500 euros a repartir 
amb l’altre accèssit ex aequo, donat a la 
iniciativa de la jove enginyera Emma 
Alsina, de l’Escola Superior d’Engi-
nyeries Industrial, Aeroespacial i Au-
diovisual de Terrassa (ESEIAAT), que 
ha desenvolupat un projecte pensat 
per millorar el nivell de vida de les do-
nes de Gàmbia. L’ha anomenat Fande-
ma i es tracta d’un aparell que permet 
a les dones d’aquest país africà assecar 

Ca
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a

la fruita excedent per tal d’evitar que 
es faci malbé i així poder vendre-la en 
altres temporades. 

Alsina ha fet diversos prototips 
d’aquest assecador de fruita de baix 
cost fi ns a arribar a la versió fi nal, que 
va presentar al premi. Es tracta d’un 
enginy molt econòmic, que reutilitza 
una nevera espatllada. Amb aquest 
assecador, a més, l’objectiu que es per-
segueix és que les dones s’associïn per 
crear petites empreses. Enginy i conei-
xement al servei de la solidaritat.

I si els dos primers projectes van 
deixar els assistents bocabadats, el que 
es va fer amb el premi en aquesta edi-
ció ha estat fi ns i tot reconegut per la 
multinacional Texas Instruments com 
un dels set projectes més innovadors 
d’Europa. Es tracta d’un sistema per 
alimentar dispositius electrònics amb 

El degà, Miquel Darnés, acompanyat per la 
vicedegana, M. Cinta Pastor, van agrair als 
assistent la seva presència i dedicació.
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cosa està canviant”, afirmava amb op-
timisme i entusiasme la vicedegana, 
Maria Cinta Pastor, després de l’acte, 
amb un somriure. De fet, el Govern 
català acaba d’anunciar un ambiciós 
pla, STEMcat, per incentivar les voca-
cions científiques i tecnològiques a les 
escoles, amb el focus posat en les noies. 
L’objectiu és potenciar les anomenades 
disciplines STEM (ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques), de ma-
nera que s’espera que en un futur pro-
per el canvi de què parla la vicedegana  
es concreti encara més en un nombre 
més gran de premiades.

En acabar l’acte, els premiats més 
joves es feien una selfie somrients, 
amb els seus diplomes, ben orgullo-
sos. Potser d’aquí a un temps tornen a 
pujar a l’escenari el Dia de la Professió 
per ser guardonats de nou, aquest cop 
per algun projecte empresarial propi.

RECONEIXEMENT A 
LA TRAJECTÒRIA PERSONAL 
“Nessum dorma” cantava el tenor 
Josep Fadó mentre la telista Ruth 
Sánchez s’enlairava i volava pel cel 
del recinte del Poble Espanyol fent 

somiar els centenars d’assistents a 
l’acte. Ningú no s’adormia en aquesta 
vetllada especial, en què Fadó i la so-
prano Mireia Casas van interpretar 
algunes de les peces més conegudes 
i boniques de la música clàssica, com 
ara el brindis de “La Traviatta”, de 
Giuseppe Verdi, amb què van donar 
pas, precisament, al brindis de la pro-
fessió en honor al Col·legiat Distingit 
d’enguany, en Francesc Amer. Tot 
això, amb les vistes espectaculars de 
Barcelona com a teló de fons.

Aquest enginyer ha estat un dels pri-
mers col·legiats a certificar-se com a 
Expert en Instal·lacions de Baixa Ten-
sió; com ja sabeu, ENGINYERS BCN 
és el primer col·legi professional de 
l’Estat acreditat per l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC), per certificar 
professionals. Visiblement emocionat, 
Amer va pujar a l’escenari per agrair 
als companys i la família el guardó, i 
també donar les gràcies a tots aquells 
que li han donat suport. La vicedegana, 
Maria Cinta Pastor, va ser l’encarrega-
da, juntament amb el degà, de lliurar 
el premi, i ambdós van ressaltar que 
Amer “és un dels imprescindibles” per 
la seva trajectòria col·legial. 

“VOLEM SER UN PAÍS MODERN”
En el seu tradicional discurs com a 
degà, Miquel Darnés va voler recollir 
la història de la professió a través de la 
vida, les aventures i desventures d’un 
enginyer, en Balsells, fill d’un fuster 

de Gràcia, que va acabar els estudis 
d’enginyer de segona el 1860, perquè 
“els de primera eren massa llargs i no 
s’ho podia permetre” i que va ser un 
dels primers membres de l’Associa-
ció d’Enginyers de Barcelona, creada 
el 1863, on convivien els dos nivells 
d’enginyers.

Després de repassar la nissaga 
Balsells, ben farcida d’enginyeria in-
dustrial, el degà va voler qüestionar 
la necessitat de continuar avui dia 
tenint dos nivells d’enginyeria, com 
al segle xix. “Si volem ser un país eu-
ropeu, avançat i modern, cal mante-
nir aquesta divisió del segle xix que 
té connotacions elitistes i classistes 
i que crea confusió entre els estudi-
ants, les empreses i la societat?”, es 
preguntava. I reblava “ens podem 
permetre el cost econòmic que repre-
senta oferir estudis per a dues profes-
sions gairebé iguals?”.

Com a cirereta d’una vetllada espe-
cial per als enginyers, un dels patroci-
nadors de l’acte d’enguany, Bestours 
Viatges, va sortejar un cap de setmana 
per a dues persones a una capital eu-
ropea. La guanyadora va ser, la Rosa 
García, tècnica del Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional del Col·legi.

Finalment, les veus dels lírics Fadó 
i Casas es van unir a la del músic Jofre 
Bardagí, excantant de Glaucs, per in-
terpretar un tema ben conegut, “All for 
Love”, de Bryan Adams. Tot és per amor, 
amor a una vocació que és professió.  l

1. Un moment de 
l’actuació de la 
soprano Mireia 
Casas i el tenor 
Josep Fadó.
2. Després de la 
cerimònia, la 
vetllada va 
continuar amb un 
refrigeri a l’aire lliure 
i jazz en directe.

3. Francesc Amer, 
guardonat com a 
Col·legiat Distingit 
de l’any.
4. Rosa García, 
tècnica del Col·legi, 
guanyadora del 
sorteig de Bestours 
Viatges.

1

3

2

4
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

El perfil d’enginyeria electrònica in-
dustrial, automatització i robòtica 
dirigeix i gestiona projectes d’engi-
nyeria en els àmbits de l’electrònica 
industrial, automàtica i/o robòtica: 
disseny, projecció i desenvolupament 
de sistemes electrònics analògics, 
digitals i de potència, sistemes de 
control i d’automatització industri-
al, sistemes robotitzats, informàtica 
industrial i comunicacions. “És un 
perfil en alça, una professió del futur. 
No se’n troben. Nosaltres fins i tot 
anem a buscar-los abans que acabin 
els estudis”, comenta Joan Hinojo, 
director de Circontrol, una empresa 
amb tecnologia pròpia on la inno-
vació és constant. Creada l’any 1997, 

  

L’electrònica industrial, automatització i robòtica: 
una professió amb molt de futur

Theknos    Juliol-agost 201728

dona solucions per a l’eficiència i la 
mobilitat als pàrquings i també faci-
lita la recàrrega intel·ligent dels ve-
hicles elèctrics. De les 100 persones 
que treballen a Circontrol, 60 són en-
ginyers: 35 dins l’àrea d’R+D innovant 
en producte, set a l’àrea industrial i qua-
litat, i deu dins l’àrea comercial i servei 
tècnic. Molts són tècnics en electrònica 
industrial, automatització i robòtica, 
tot i que hi ha enginyers de programari 

que s’ocupen de programar “la puça” 
o cervell que va dins els equips elec-
trònics. “Per continuar sent competi-
tius és molt important que els nostres 
professionals d’enginyeria transme-
tin entusiasme, siguin àgils i flexibles. 
Guanya qui és més ràpid. Tots parlen 
anglès i tenen una gran capacitat per 
aprendre i integrar tot allò que arriba 
de fora”, precisa Joan Hinojo. 

L’automatització d’aquestes ciutats 
en miniatura beneficia tant el propi-
etari com l’usuari dels pàrquings. “Al 
conductor l’allibera de l’estrès d’haver 
de buscar aparcament ja que és infor-
mat de quantes places lliures hi ha i a 
quina planta són. El sistema el porta 
fins on pot aparcar i, en marxar, amb 

Cada dia l’automatització és i serà més important a les nostres vides ja que desenvolupa des de les tasques 
més senzilles i repetitives a les més complicades i precises. L’automatització i la robotització aplicades en els 
processos de producció milloren l’eficiència, incrementen la qualitat i la producció alhora que, la majoria de 
vegades, estalvien costos i riscos. No és estrany que el perfil d’enginyeria electrònica industrial, 
automatització i robòtica sigui un dels més demanats avui. 

NO SE’N TROBEN. LES 
EMPRESES HAN D’ANAR A 
BUSCAR-LOS ABANS QUE 
ACABIN ELS ESTUDIS
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les tres primeres xifres de la matrícu-
la, li diu on té aparcat el cotxe i el mi-
llor camí per arribar-hi. Menys cotxes 
en trànsit, signifi ca menys fum dins 
l’aparcament i un estalvi en ventilació. 
I, com que la il·luminació també està 
regulada segons l’ocupació, s’hi suma 
un estalvi de llum. Mig miler d’aparca-
ments al món han implementat aquest 
sistema”, explica Joan Hinojo. 

Circontrol també ha instal·lat més 
de 30.000 punts de recàrrega de cot-
xes elèctrics principalment a Euro-
pa, però també a l’Antàrtida —el lloc 
més fred del món— i a Dubai —un 
dels més calorosos. “Els professionals 
d’enginyeria que dissenyen aquestes 

Roger Salichs, enginyer electrònic. Col·legiat 24.139

“Per treballar en l’automatització 
industrial cal formació constant”  

Roger Salichs és enginyer electrònic 
amb experiència en automatització 
industrial SCADA i PLC. Fa dos 
anys que treballa a AUTISEL 
Automatismes, una empresa que 
dona servei en el desenvolupament 
de projectes d’automatització de 
processos dins la indústria. “Soc 
la persona que fa de pont entre 
l’autòmat i les necessitats del 
client. El client explica el que li cal, 
i jo ho passo a un llenguatge que 
la màquina pot entendre fi ns a 
aconseguir que faci el que volem, 
perquè el procés resulti efi cient. 
M’ocupo del disseny del procés i 
de programar-lo. Hi ha una part de 
treball que desenvolupo a l’ofi cina, 
l’anàlisi del programa i disseny de 
l’automatització del procés, i una 
altra part a fàbrica per dur a terme 
la posada en marxa i la comprovació 
que tot funcioni com ho has pensat. 
Cal ajustar la teoria a la pràctica i 
efectuar proves sense producte 
i amb producte fi ns que la línia 
de producció funcioni de manera 
òptima”, explica. Ha treballat 
en el sector de l’automoció, en 

empreses químiques, d’alimentació 
i farmacèutiques. “Cadascuna 
té necessitats molt diferents. 
Per treballar en l’automatització 
industrial has de formar-te 
constantment i ser una persona 
proactiva i curiosa. És un món en 
evolució en què el que és vàlid 
avui, demà ja està obsolet. Has de 
dominar diferents llenguatges 
de programació, llegir esquemes 
elèctrics i t’ha d’agradar entendre 
com funcionen les màquines i els 
processos de producció.” 

Una de les tasques importants 
que avui està permetent 
l’automatització i la robotització 
dels processos de producció és el 
recull de dades per controlar la 
producció en els diferents punts 
de la línia. “Aquest recull de dades 
permet a les empreses entendre on 
tenen els problemes i saber on falla 
la cadena per millorar l’efi ciència 
després de l’anàlisi de les dades i 
de resoldre les incidències. És bonic 
veure que el que has fet funciona i 
millora un procés de producció. Et 
fa sentir bé.”

EN PRIMERA PERSONA

estacions tenen el repte d’aconseguir 
que resisteixin les inclemències ex-
teriors, a més que siguin funcionals 
per a l’usuari. Són gent innovadora i 
també motivada per treballar en una 
empresa que contribueix a la millora 
del món i del medi ambient”, assegura 
el director de Circontrol, que es mou 
en un mercat, el del cotxe elèctric, que 
registra un creixement anual del 60% 
a escala mundial, mentre que el del 
pàrquing efi cient té un creixement 
anual del 20%. “Els cotxes del futur 
són cotxes connectats, autònoms i 
elèctrics. Estem davant la nova era 
de l’automoció. D’aquí a cinc anys tot-
hom tindrà un vehicle elèctric.”  ●

  

Segons la magnitud de l’empresa 
aquests llocs de treball els poden 
assumir diversos perfi ls:

PROJECTES D’AUTOMATITZACIÓ 
I ROBÒTICA

PROGRAMACIÓ DE PLC/SCADA-
PROGRAMACIÓ DE ROBOTS-

LABORATORI ELECTRÒNIC

QUALITAT DE PROCESSOS 
ELECTRÒNICS I/O COMPONENTS

DESENVOLUPAMENT DE 
PRODUCTE

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA 

I/O INSTAL·LACIONS

R+D+I

OFICINA TÈCNICA

PRINCIPALS PERFILS 
VINCULATS A 

L’AUTOMATITZACIÓ

LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ:
Visual Basic, C/C ++, C#, Python, 
Ensamblador, Matlab, VHDL.
SOFTWARE DE PROGRAMACIÓ: 
— PLC: Simatic S7, TIA Portal, 
Microwin, CX-One, RSLogix.
— HMI i SCADA: Wonderware 
System, Platform, InTouch, WinCC, 
WinCC fl exible, FactoryTalk.
PROGRAMES DE DISSENY ELÈCTRIC: 
EPLAN, EAGLE. 
PROGRAMES DE DISSENY 
ELECTRÒNIC: Proteus, OrCAD PSpice 
Designer, Proteus Design 8, PSIM 
Software, LabVIEW, LTSpice, Xilinx 
ISE, Vivado.

CONEIXEMENTS
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David Jiménez
Cap dels Serveis Tècnics del Col·legi

En aquest sentit, l’aprovació del nou 
RIPCI (Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis) a través 
del Reial decret 513/2017 permet als 
fabricants de sistemes de protecció 
activa contra incendis tenir per fi un 
reglament més actualitzat.

No obstant això, cal dir que s’ha 
tornat a perdre l’oportunitat de regu-
lar els sistemes de protecció passiva, 
una qüestió encara per resoldre en la 
legislació bàsica de l’Estat, ja que els 
principals reglaments que desenvolu-
pen les mesures de protecció contra 
incendis (CTE i RSICIEI) no establei-
xen com executar-les, amb el que això 
suposa: es demana un alt grau d’espe-
cialització als instal·ladors d’equips 
i sistemes actius de protecció contra 
incendis, i, per contra, no es para 
atenció en l’industrial que executa les 
mesures passives.

A partir d’aquí, i entrant ja en els fets 
més rellevants que desenvolupa el nou 

Anàlisi de la publicació del nou RIPCI 

RIPCI, podem des-
tacar el següent:

1 La disposició 
final quarta es-

tableix que el MI-
NETUR haurà de 
mantenir actualit-
zat el llistat de nor-
mes UNE que són 
d’aplicació en cada 
moment. S’indica que, si es produeix 
una actualització de norma no reco-
llida per aquest llistat i quan aquesta 
actualització no modifica criteris bà-
sics de l’anterior UNE, però sí millora 
la seguretat intrínseca del material 
o bé l’assaig corresponent, podran 
aplicar-se simultàniament ambdues 
normes UNE fins la següent resolució 
d’actualització de normes publicada 
pel MINETUR. 

2S’estableix el sistema d’acredita-
ció del compliment dels requisits 

de seguretat dels productes de PCI, 
que es pot fer a través de: 

—  Amb marcatge CE segons Regla-
ment de Productes de la Construc-
ció (RPC), si els productes estan 
inclosos al RPC

—  Si els productes no estan inclosos 
al RPC mitjançant la corresponent 
marca de conformitat a norma se-
gons RD 2200/1995 a través d’un 
organisme notificat, acreditat per 
ENAC

—  Si els productes són no tradicionals 
o innovadors i no disposen de nor-
ma, caldrà acreditar-ho mitjançant 
una avaluació tècnica de la confor-
mitat que com a mínim contindrà 
els punts recollits a l’Article 4

3S’obliga a que les empreses instal-
ladores i mantenidores disposin de 

la certificació del seu sistema de gestió 
de la qualitat orientat al compliment 
de les exigències del RIPCI i emès per 
una entitat de certificació acreditada. 
L’abast d’aquesta certificació ha d’in-
cloure cada un dels equips o sistemes 
de PCI instal·lats o mantinguts per 
aquestes empreses (aquest requisit no 
serà d’aplicació pels instal·ladors que 
només executin la instal·lació d’enllu-
menat d’emergència).

4Per les instal·lacions en edificis 
industrials (s/RSCIEI) caldrà pre-

Si mirem enrere 25 anys i pensem en la tècnica i la tecnologia d’aquella època, causa vertigen pensar el 
grau d’evolució que s’ha produït d’aleshores ençà: sector industrial, automoció, tecnologies de la 
informació, etc. Per aquest motiu costa assumir que durant tot aquest temps les instal·lacions de PCI 
hagin hagut d’estar regulades per un mateix reglament.
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A Caixa Enginyers complim 50 anys oferint solucions personalitzades a les necessitats financeres i asseguradores 
dels nostres socis. Aquest aniversari s'ha fet realitat gràcies a col·lectius com el COL·LEGI D'ENGINYERS 
GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA i per això volem celebrar amb tu el 
camí recorregut i el que ens queda per recórrer.

Ens esforcem per ser la teva Entitat de referència amb professionalitat, compromís i transparència. Tu ets 
la nostra prioritat principal.

T'esperem en les nostres oficines, obertes de dilluns a divendres de 8:30 
a 19:00h ininterrompudament. O, si ho prefereixes, pots trucar a Banca 
TELEFÒNICA +34 933 102 626, de dilluns a divendres de 8:00 a 
22:00h i dissabtes de 8:00 a 15:00h. www.caixa-enginyers.com

50 anys d'experiència al teu servei
#50CreixentJunts

sentar un projecte o documentació 
tècnica signada per tècnic competent 
i desenvolupada segons la norma UNE 
157001, davant el servei competent en 
matèria d’indústria de la CCAA. Pels 
edificis coberts pel CTE es deixa en 
base al propi Codi. Caldrà veure com 
es vehicula aquest tema a Catalunya 
on, a data d’avui no existeix un tràmit 
d’inscripció al RITSIC d’aquest tipus 
d’instal·lacions. En aquest sentit, i per 
la posada en servei d’aquestes instal-
lacions el RIPCI obliga l’expedició per 
part de les empreses instal·ladores 
d’un certificat final d’instal·lació signat 
per tècnic titulat competent així com 
un contracte de manteniment tant per 
les instal·lacions sota l’empara del RS-
CIEI com del CTE.

5Un dels aspectes més conflictius 
del RIPCI és segons la nostra opi-

nió, el que es recull a l’article 22 jun-
tament amb la disposició transitòria 
quarta, en relació a les inspeccions 
periòdiques de les instal·lacions de 
PCI. En primer lloc caldrà veure com 
s’harmonitzen aquestes inspeccions 
a Catalunya on, a través de la Llei 

3/2010 s’ha desenvolupat el control 
administratiu sobre les activitats en 
matèria de PCI. Així mateix, també 
sembla incongruent que, havent tri-
gat gairebé 25 anys en aprovar el nou 
reglament, ara només deixin un any 
de carència per passar la inspecció 
periòdica a aquelles instal·lacions 
amb antiguitat superior als 20 anys.

6A l’Annex I és on es regula amb 
bastant més detall que l’anterior 

reglament cadascuna de les diferents 
instal·lacions de PCI. Entre d’altres 
s’incorporen noves instal·lacions com 
els sistemes de control de fums, l’en-
llumenat d’emergència i els senyals 
luminescents. 

Dels requeriments tècnics podem 
destacar, amb caràcter no exhaustiu, 

que per exemple s’han revisat les al-
çades mínima i màxima d’instal·lació 
així com la distància de separació dels 
extintors. També s’ha revisat l’alçada 
màxima de col·locació dels polsadors 
d’alarma. En aquest sentit, és impor-
tant remarcar que segons les disposi-
cions transitòries 1ª i 2ª pels sistemes 
i equips existents només els hi serà 
d’aplicació les tasques de manteni-
ment recollides a l’Annex II, per tant 
no caldrà reajustar aquestes distànci-
es o alçades als equips existents. 

Altre punt molt important que in-
trodueix el nou RIPCI és la fixació de 
la vida útil de determinats equips o 
sistemes, (10 anys pel cas dels detec-
tors i les senyals luminescents i 20 
anys per les BIE’s) en cas que el fabri-
cant no indiqui el contrari. 

Cal destacar que és de suposar que 
s’hagi de treure una correcció d’es-
menes del RIPCI ja que indica que les 
característiques dels extintors s’han 
d’ajustar al RD 769/1999 que està de-
rogat pel RD 709/2015.

Indicar també que el MINETUR s’ha 
compromès a treure una Guia Tècnica 
abans de que entri en vigor el RIPCI. l

EL MINETUR S’HA 
COMPROMÈS HA TREURE 
UNA GUIA TÈCNICA 
ABANS QUE ENTRI EN 
VIGOR EL RIPCI
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A partir del 18 de setembre la 
tramitació de visats o registres de 
verifi cació documental (RVD) en 
paper deixarà d’existir. Serà així per 
l’entrada en vigor de la norma que 
obliga a relacionar-se electrònicament 
amb les administracions a les 
persones que exerceixen una 
activitat professional per a la qual es 
requereixi la col·legiació obligatòria. 
L’alternativa és el servei que funciona 
al Col·legi des de 2002: el Tecnovisat, 
o visat per Internet, que es podrà 
gestionar directament des del 
despatx professional o bé a la seu del 

Col·legi, aportant la documentació 
en suport informàtic. Recordeu 
que tots els documents (memòria, 
pressupost, plànols, certifi cats, etc.) 
hauran d’estar generats en format 
PDF i signats digitalment. Tots 
aquells col·legiats que necessitin 
ajuda per tal de poder adaptar-se 
a aquest sistema de tramitació 
comptaran amb el personal del Servei 
de Visat del Col·legi, que restarà a 
la seva disposició per resoldre els 
dubtes que es puguin presentar. 
L’acompanyament per a aquells 
col·legiats que acostumen a fer ús del 

Servei de Visat en suport paper tindrà 
un termini de dos mesos a partir de 
la supressió del Servei de Visat en 
suport paper. En el cas de no tenir 
signatura digital en el moment de 
visar de manera presencial, el Col·legi 
podrà facilitar una signatura digital de 
Firmaprofesional al cost establert per 
a aquest servei.

 Desapareix el suport paper per al visat 
i el registre de verificació documental

nZEB. Quedeu-vos amb aquesta pa-
raula perquè la sentireu sovint. Vol 
dir “nearly Zero Energy Buildings”, 
o el que és el mateix: edifi cis de con-
sum quasi nul. I és que les directives 
europees s’han fi xat que en els pro-
pers anys cada vegada n’hi hagi més. 
Per tractar aquest tema, el 13 de juny 
va tenir lloc a la sala d’actes del Col-
legi el debat “Efi ciència energètica en 
l’edifi cació i la producció industrial”. 
Més de tres hores d’anàlisi, idees i opi-
nions amb intervencions d’experts, 
preguntes del públic i seguiment per 

videostreaming en el marc de l’Any de 
la Gestió Energètica Efi cient.

TESTIMONIS DE LUXE
“Un edifi ci que no consumeixi ha de 
ser capaç de relacionar-se amb el cli-
ma.” Són paraules de Mauro Manca, 
enginyer d’edifi cis a Pich Aguilera i 
un dels ponents del debat. Després de 
les presentacions de Pere Rodríguez, 
coordinador de l’Any de la Gestió 
Energètica Efi cient, i d’Antoni Gar-
cia, consultor, el també arquitecte va 
destacar la importància de l’aprofi -

Els edificis del futur gairebé 
no consumiran energia

DEBAT TÈCNIC

tament de la llum solar, d’utilitzar la 
inèrcia tèrmica per traslladar el calor 
o el fred a les hores que menys mo-
lesten i d’aprofi tar la ventilació natu-
ral. Lluís Morer, de l’Institut Català 
d’Energia, va explicar les estratègies 
de la Generalitat i com s’està avan-
çant en també millorar la comunica-
ció; Frederic Andreu, gerent de Solar-
tradex, va relacionar l’aprofi tament 
de les energies renovables amb l’exis-
tència dels nZEB; i Joaquim Daura, 
sales manager de Schneider Electric, 
va parlar d’assegurar l’efi ciència 
energètica a partir de l’automatitza-
ció, control i regulació dels edifi cis.

Aquest és el segon debat d’una tri-
logia d’actes relacionats entre si. El 
primer va girar entorn de les audito-
ries energètiques i el tercer se cele-
brarà el 26 octubre i tractarà l’efi ci-
ència als entorns urbans.  ●

Enquesta Dafo 
Què s’ha fet bé, què malament i 
com millorar. És el que es vol saber
amb l’enquesta DAFO (debilitats, 
amenaces, fortaleses  i oportunitats) 
que s’envia als implicats de l’Any 
de la Gestió Energètica Efi cient. 
A mode de cloenda d’aquest 
cicle d’activitats sobre l’efi ciència 
energètica es realitzarà el 30 de 
novembre el debat tècnic 
de l’Any de la Gestió 
Energètica Efi cient 
on es presentaran les 
conclusions en un acte 
obert i participatiu.
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PREGUNTES FREQÜENTS

A la majoria d’empreses, el soci ma-
joritari és a la vegada administrador i 
desenvolupa la seva activitat diària a 
l’empresa. Aleshores com ha de cotit-
zar a la Seguretat Social?

Si un treballa en la seva pròpia 
empresa, la cotització a la Seguretat 

Com han de cotitzar a la Seguretat Social els socis i 
administradors d’una empresa?

Social dependrà de si en té el control 
efectiu i de les funcions que hi exer-
ceixi en el dia a dia.

Si la persona autònoma té el con-
trol efectiu de la societat i també hi 
treballa, està obligada a cotitzar en el 
RETA (règim especial de treballadors 
autònoms). Cal dir que es té el control 
efectiu de la societat si es posseeix al-
menys el 50% de les accions. També 
es considera que es té el control de la 

societat —encara que en aquest cas 
s’admet prova en contra— si es com-
pleixen alguns dels requisits següents:

Primer. Si es té el 50% del capital su-
mant les participacions, les del cònju-
ge i les dels seus familiars fins a segon 
grau que convisquin amb ell (fills).
Segon. Si de manera individual, té al-
menys una tercera part del capital. Per 
exemple, un soci amb un 40% no té el 
control efectiu si el 60% restant el té 
un únic soci. No obstant això, sí que el 
té si aquest percentatge està repartit 
entre socis minoritaris.
Tercer. Si es té el 25% del capital i a més 
exerceix funcions de direcció i gerència.

En definitiva el que determina que un 
soci cotitzi al RETA és el fet de posseir 
el control efectiu de l’empresa i que hi 
treballi. Ara bé, si es treballa en una 
societat de la qual es tenen participa-
cions però sense arribar a tenir-ne el 
control, s’haurà de cotitzar al règim 
general de la Seguretat Social (ordi-
nari o assimilat segons les tasques 
que es portin a terme).

Si és administrador de l’empresa i 
exerceix el càrrec de manera activa ja 
que fa funcions de direcció i gerència, 
cotitzarà al règim general de la Segure-
tat Social (RGSS) com a assimilat sen-
se protecció d’atur ni FOGASA (Fons 
de Garantia Salarial). Cal dir que, si el 
càrrec és gratuït i no porta a terme al-
tres tasques per a l’empresa, no haurà 
cotitzar.

En canvi, si exerceix el càrrec d’ad-
ministrador de manera passiva —as-
sistint només a juntes o signatura de 
comptes— o si no n’és l’administra-
dor, només cotitzarà al règim gene-
ral Ordinari si a banda treballa per a 
l’empresa (tant si desenvolupa tas-
ques de gerència com qualsevol altre 
tipus de funcions). No obstant això, si 
no hi treballa no haurà de cotitzar. l

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

Soci amb control efectiu Cotització al 
RETA

No cotització  
al RETA

Administrador actiu X

Administrador passiu X

Administrador passiu i treballador X

Treballador X

Ni administrador ni treballador X

Eva Mestres, 
advocada al Servei d’Assessorament 
Jurídic del Col·legi

Soci sense control (o no soci) Cotització 
RGSS

No cotització 
RGSS

Administrador actiu X
Administrador actiu no retribuït i no treballador X

Administrador actiu no retribuït i treballador X

Administrador passiu X

Administrador passiu i treballador X

Treballador X

Ni administrador ni treballador X
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Un residu és com s’anomenen les 
substàncies o objectes el posseïdor 
responsable dels quals té l’obligació de 
desprendre’s. Per gestionar els residus 
de manera efi cient, s’estan aplicant 
els conceptes plantejats al pack d’eco-
nomia circular de la Unió Europea 
sobre el residu zero i les 3R (reduir, 
reutilitzar i reciclar), amb l’objectiu de 
complir els propòsits presentats de re-
ciclar el 65% dels residus municipals, 
reciclar el 75% dels d’envasos i reduir 
fi ns a un màxim del 10% la disposició 
de residus a l’abocador, entre d’altres. 
A més, es vol aconseguir impulsar la 
simbiosi industrial, extreure el màxim 
valor dels productes i residus per usar-
los com a matèries primeres, fomentar 
l’estalvi energètic i reduir les emissi-
ons de gasos amb efecte d’hivernacle.

Segons la legislació espanyola, la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de resi-
dus i sòls contaminats, defi neix en 
l’article 3 el terme de subproducte que 
correspon a la substància resultant 
d’un procés de producció sense pre-
sentar cap transformació. I en l’arti-
cle 5 es troba la fi gura de fi  de condició 
de residu (FCR), que és una condició 
aplicable a fl uxos de residus que des-

INNOVACIÓ

La gestió eficient dels residus

prés de patir una operació de valorit-
zació perden la seva condició per ser 
un producte. El repte és que els estats 
membres desenvolupin i implemen-
tin aquestes fi gures seguint el pack 
d’economia circular, com s’està fent a 
Catalunya utilitzant com a substitut 
de la matèria primera un 6% de mit-
jana dels residus industrials.

Des del Consell General de Cam-
bres de Comerç de Catalunya i amb 
el suport de l’Agència de Residus de 
Catalunya, el 1992 es va posar en fun-

cionament la Borsa de subproductes i 
matèries primeres, que és una plata-
forma virtual que facilita el contacte 
entre empreses com un marketplace, 
per tal d’impulsar l’ús dels residus 
com a matèries primeres secundàries. 

Aquest servei ajuda a la gestió de re-
sidu i també participa en l’àmbit d’in-
novació i tecnologia ja que és soci de 
l’agència europea EIT; en concret for-
ma part del KIC (Knowledge Innova-
tion Community) de Raw Materials, 
el qual dona suport a projectes amb el 
repte de convertir una dependència 
de les matèries primeres, i també mi-
llorar i innovar en la cadena de valors 
des de l’exploració de la mineria i el 
processament pel reciclatge, la reuti-
lització i l’ecodisseny. ●

Hi participen:

Hi col·laboren:

A CATALUNYA S’UTILITZA 
COM A SUBSTITUT DE 
LA MATÈRIA PRIMERA 
UN 6% DE MITJANA DELS 
RESIDUS INDUSTRIALS

Josep Manuel García Roig, 
membre de la Comissió 
de Medi Ambient i Seguretat
Neus García Prat, 
col·laboradora de la Comissió 
de Medi Ambient i Seguretat
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Anna Sayeras
Product Marketing Manager
Ariston Thermo España 

El primer nivell, el de producció o ob-
tenció de l’energia, queda fortament 
condicionat per la gestió pública i po-
lítica o de grans corporacions. Aquest 
condicionament afecta també el pas 
següent que fa l’energia dins la cade-
na: el transport des del lloc de pro-
ducció fi ns al punt de consum. Sem-
pre amb algunes excepcions, tot i que 
encara molt minoritàries, de produc-
ció d’energia a escala local mitjançant 
recursos naturals.

Per aquest motiu és al punt de con-
sum, en el moment en què es trans-
forma l’energia, on les actuacions de 
millora de la gestió energètica poden 
tenir més impacte. Queda palès que 
per reduir el consum energètic en 
aquest nivell encara quedarien ober-
tes dues vies: actuar sobre l’efi ciència 
dels equips que transformen l’energia 
o actuar sobre les necessitats ener-
gètiques fi nals. Aquesta última opció 
—reduir necessitats— es pot veure 
frenada en un alt grau ja que pot supo-
sar la davallada del confort personal, 
del benestar o canvi d’hàbits.

ARTICLE TÈCNIC

Hi ha diferents aspectes en què infl uir per millorar la gestió dels recursos energètics que fem com a societat. 
Hom es pot centrar en la producció o l’obtenció de l’energia, en la distribució fi ns als punts de consum 
d’aquesta energia o bé en l’ús que se’n fa per transformar-la en les diferents necessitats que tenim en l’àmbit 
domèstic, comercial o industrial.

La gestió energètica 
a diferents nivells de la cadena

ÉS EN EL PUNT DE 
CONSUM ON LES 
MILLORES DE LA GESTIÓ 
ENERGÈTICA PODEN 
TENIR MÉS IMPACTE

Lydos Hybrid permet instal-
lar-se a qualsevol espai només 
essent necessària una connexió 
elèctrica. Té les mateixes dimen-
sions entre la fi xació a la paret i 
les conexions hidràuliques que 
un termo elèctric estàndard. Per 
a la recollida de condensats hi ha 
accessoris disponibles que per-
meten evitar-ne la conducció. I 
per a la circulació d’aire necessari 
pel funcionament de la bomba 
de calor, no cal una unitat exteri-
or ni canalitzacions.
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lloc d’un termo elèctric 
sense necessitat de més 
espai ni intervencions ad-
dicionals a l’habitatge (ni 
a l’interior ni a l’exterior).

TERMO ELÈCTRIC, 
BOMBA DE CALOR 
AEROTÈRMICA I TERMO 
HÍBRID
Actualment hi ha dos ni-
vells molt diferenciats 
de productes per produir 
ACS utilitzant energia 
elèctrica i acumulació. 
Aquests queden acotats 
pels productes emprats, 
que són termos elèctrics 
o bombes de calor (ma-
joritàriament aerotèr-
miques). La diferència 
de consum elèctric per 

produir la mateixa quantitat d’aigua 
calenta entre una tecnologia i l’altra 
és d’un 70%. Al mateix temps, la di-
ferència de cost d’implementació per 
a l’usuari entre una solució i l’altra és 
també important. És aquest factor el 
que marca la dimensió de la inversió 
que ha de fer el ciutadà, el que sol 
tenir una influència més incisiva en 
la decisió de tirar endavant la imple-
mentació d’una solució d’eficiència 
energètica.

És doncs una oportunitat mani-
festa el fet de disposar d’un produc-
te situat en un punt entremig entre 

Per tant, per ser una gran influ-
ència en el resultat global del consum 
energètic i alhora poder-se adaptar a 
les necessitats globals i als beneficis 
cercats per la societat, es conside-
ra que el punt més òptim d’actuació 
dins la gestió energètica eficient és als 
equips que transformen l’energia per 
cobrir les necessitats domèstiques 
dels ciutadans.

POSSIBILITATS REALS I VIABLES 
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A LA LLAR
En una solució d’eficiència energè-
tica és tan important la reducció de 
consum obtinguda com la viabilitat 
d’implementació. És a dir, per aconse-
guir que la proposta tingui èxit hi ha 
d’haver un equilibri entre aquests dos 
factors, que es tradueix d’una manera 
senzilla en el període d’amortització.

Un dels camps més desenvolupats i 
en què hi ha més opcions disponibles 
que compleixen aquests dos factors és 
la producció d’aigua calenta sanitària 
(ACS). Totes les llars i moltes altres 
aplicacions quotidianes necessiten 
ACS, i el que és més important per a 
l’impacte energètic, hi ha demanda 
cada dia de l’any.

ACTUAR SOBRE LA PRODUCCIÓ 
D’ACS: UNA OPCIÓ APLICABLE I 
VIABLE
La producció d’ACS es pot fer tant 
de manera instantània com mitjan-
çant acumulació. Es pot utilitzar font 
d’energia elèctrica o combustibles 
fòssils derivats del petroli (majori-
tàriament gas natural, butà o propà). 
En gran part, al nostre mercat i per les 
instal·lacions i forma de construcció 
presents, la producció instantània es 
fa amb derivats del petroli com a font 
energètica. En canvi, quan es disposa 
d’energia elèctrica es tendeix a acu-
mular l’aigua calenta per poder ob-
tenir la quantitat desitjada a la tem-
peratura requerida sense necessitat 
de disposar d’una potència elèctrica 
contractada massa elevada.

Les opcions de producció d’ACS 
mitjançant acumulació i energia 
elèctrica són moltes, entre les quals 
varien principalment la capacitat 
d’acumulació, la capacitat tèrmica 
disponible i l’eficiència energètica. En 
aquest últim punt, l’eficiència ener-
gètica de l’equip de producció d’ACS, 
hi ha una gran diferència en funció de 
com s’utilitzi l’energia elèctrica. És a 

ARTICLE TÈCNIC
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LA DIFERÈNCIA DE 
CONSUM ELÈCTRIC PER 
PRODUIR LA MATEIXA 
AIGUA CALENTA AMB UNA 
SOLUCIÓ D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA ÉS DEL 70%

dir, es pot escalfar l’aigua continguda 
al dipòsit mitjançant energia elèctri-
ca com a denominador comú però uti-
litzant-la de diferent manera:
— Per provocar l’efecte Joule mitjan-
çant una resistència elèctrica.
— Per proporcionar el funcionament 
d’una bomba de calor (que pot ser ae-
rotèrmica o geotèrmica, per exemple).
— Per proporcionar el funcionament 
a un sistema d’energia solar tèrmica 
(es necessita energia elèctrica en els 
sistemes de circulació forçada per  
la bomba hidràulica de circulació i la 
centraleta de gestió).

Clarament les dues opcions amb un 
rendiment energètic més elevat (amb 
gran diferència respecte de l’efecte 
Joule) són les dues últimes. Quan 
entra en joc la viabilitat de la solu-
ció (la relació entre el cost i l’estalvi 
d’energia obtingut) destaca la bomba 
de calor aerotèrmica pel seu temps 
d’amortització i per la flexibilitat 
d’adaptació ja que es pot instal·lar en 

Els termos híbrids són els únics 
del mercat amb capacitats per a 
80 i 100 litres que assoleixen una 
classificació energètica A segons 
la directiva ErP (Reglament UE 
814/2013). Això es tradueix en un 
estalvi energètic del 50% respec-
te el termo elèctric estàndard 
més eficient que es pugui trobar 
al mercat (de classe B).
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el termo elèctric i la bomba de calor 
aerotèrmica, tant pel que fa al preu 
d’implementació com pel que fa a 
maximitzar l’estalvi energètic obtin-
gut per l’usuari. Aquesta possibilitat 
ja quedarà coberta des d’aquest any 
2017 amb la incorporació al mercat 
d’una nova categoria de producte que 
compleix aquests requeriments: el 
termo híbrid.

El termo híbrid és un  termo elèc-
tric, amb la qual cosa implica que té 
una resistència elèctrica per escalfar 
l’aigua mitjançant l’efecte Joule, però 
al mateix temps té una bomba de calor 
aerotèrmica ja acoblada en un únic cos 
juntament amb el dipòsit. Totes dues 
tecnologies es combinen per escalfar 
l’aigua de la manera més efi cient possi-
ble i alhora proporcionant sempre les 
necessitats d’aigua calenta de l’usuari 
assegurant el confort desitjat.

Per aconseguir-ho, el termo híbrid 
disposa d’un programari que determi-
na la tecnologia que ha de funcionar 
en cada moment. Per poder-ho fer, 
conscients que l’usuari no coneix la 

37Juliol-agost 2017    Theknos

elecció només l’ús que en fa. És a dir, 
l’única responsabilitat de l’usuari 
per tal d’aconseguir el màxim estalvi 
que pot donar-li aquest producte és 
fer-lo servir segons les seves neces-
sitats sense preocupar-se de res més. 
Aquesta és la clau de l’èxit del termo 
híbrid, que aconsegueix un estalvi del 
50% respecte del consum que tindria 
el termo elèctric convencional més 
efi cient que es pogués trobar al mer-
cat. La manera de traslladar aquesta 
informació a l’usuari és mitjançant la 
classifi cació energètica ErP (obtingu-
da amb el Reglament UE 814/2013), 
que a través d’una etiqueta energè-
tica indica el nivell d’efi ciència de 
l’equip. En el cas d’un termo elèctric 
convencional la classifi cació més alta 
possible per a productes a partir de 50 
litres de capacitat és la B, mentre que 
el termo híbrid assoleix la classe A.

Es presenta, doncs, una oportuni-
tat viable tant des del punt de vista 
econòmic com des del punt de vis-
ta d’efi ciència energètica per actuar 
d’una manera massiva sobre el parc 
de productes instal·lats de producció 
d’aigua calenta sanitària per fer una 
gestió energètica més efi cient: el ter-
mo híbrid.  ●

temperatura d’escalfament que neces-
sita, el producte memoritza els hàbits 
de l’usuari per poder anticipar-se a les 
seves necessitats, evitant així que si-
gui l’usuari qui digui al producte com 
ha de funcionar i deixant a la seva 

UNA NOVETAT ÉS EL 
TERMO HÍBRID, SITUAT 
ENTRE EL TERMO 
ELÈCTRIC I LA BOMBA 
DE CALOR AEROTÈRMICA

El punt més òptim d’actuació dins la ges-
tió energètica efi cient és als equips que 
transformen l’energia per cobrir les ne-

cessitats domèstiques dels ciutadans.
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SOSTENIBILITAT

  

 

La comunitat científica comença a fer servir amb relativa freqüència la 
paraula antropocè per referir-se a una nova era geològica (posterior a l’holocè) 
caracteritzada per l’impacte omnipresent de les activitats humanes a la Terra. 
Alguns experts consideren que aquesta nova època s’inicia al segle XVIII amb 
la Revolució Industrial i un dels seus elements essencials és la creació que fan 
els humans de nous materials. 

Minerals de nova creació

Activitats humanes com la mineria, la construcció 
o l’abocament de residus han provocat la formació 
de 208 minerals 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Un equip d’investigadors dels Es-
tats Units ha presentat aquesta pri-
mavera a través de la revista Ameri-
can Mineralogist el primer catàleg 
dels minerals nascuts en l’antro-
pocè. En total, l’equip encapçalat 
per Robert Hazen, del Laboratori 
de Geofísica de la Institució Car-
negie, a Washington, ha presentat 
una llista de 208 espècies minerals 
que s’han format principalment o 
exclusivament com a conseqüència 
d’activitats humanes o processos 
induïts pels humans. 

Una d’aquestes “espècies” de nova 
formació és l’abellaïta, el primer i de 
moment únic mineral descobert a Ca-
talunya (vegeu el requadre).

Aquesta selecció de minerals de 
nova formació s’inclou en la llista 
oficial de l’Associació Mineralògica 
Internacional, que reconeix l’exis-

tència de 5.256 espècies de minerals 
al nostre planeta, segons l’actualit-
zació de dades publicada per aquest 
organisme el maig de 2017. 

HI HA D’HAVER 
CENTENARS DE 
MINERALS ENCARA NO 
RECONEGUTS EN MINES 
VELLES O FONERIES
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estudi destaquen que “els éssers hu-
mans s’han tornat incansablement efi -
cients en la redistribució de certs mi-
nerals naturals, com pedres precioses 
i espècimens minerals, a tot el món”.

“Atesa la infl uència omnipresent 
de la humanitat en el medi ambient, 
hi ha d’haver centenars de minerals 
encara no reconeguts en mines velles, 
foneries, edifi cis abandonats i molts 
altres racons. A més, noves sèries de 
compostos poden estar formant-se 
en, per exemple, abocadors de residus 
sòlids on les bateries velles, l’electrò-
nica, els electrodomèstics i altres des-
carts d’alta tecnologia estan exposats 
a la intempèrie i l’alteració”, ha desta-
cat Robert Dows, un dels quatre coau-
tors de l’estudi sobre els minerals de 
l’antropocè. ●  

Durant milions d’anys, els minerals 
es van formar per processos físics, 
químics i biològics naturals, “en can-
vi, des de l’adveniment de la mineria i 
altres activitats humanes com les vin-
culades a la Revolució Industrial, els 
compostos minerals han experimen-
tat un canvi important en la seva di-
versitat i distribució”, detalla l’equip 
de Robert Hazen.

Els autors expliquen que hi ha tres 
tipus principals d’activitats humanes 
amb impactes en els minerals. La in-
fl uència més evident és la creació de 
compostos de tipus mineral, alguns 
dels quals es fabriquen directament 
per a aplicacions concretes. En aquest 
apartat es poden incloure des dels 
vidres YAG —que s’utilitzen per a là-
sers— o el ciment pòrtland fi ns a al-
guns nous minerals semblants en les 
parets de les mines, els abocadors de 
residus o les incineradores.

Una segona infl uència humana en la 
distribució dels minerals en la super-
fície de la Terra es relaciona amb mo-
viments a gran escala de roques i sedi-
ments. Finalment, els autors d’aquest 

SE’N PODEN ESTAR 
FORMANT DE NOUS 
EN ABOCADORS DE 
RESIDUS SÒLIDS I 
D’ALTA TECNOLOGIA

5.256 
són les espècies de minerals 

que hi ha al planeta
(Font: Associació Mineralògica Internacional)

2017

5.256 
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5.256 

La primera i, de moment, única 
espècie mineral descoberta a 
Catalunya va ser presentada 
en públic el passat mes de 
desembre a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans en el marc de 
les conferències mineralògiques 
organitzades per la Institució 
Catalana d’Història Natural i el 
Grup Mineralògic Català. 

La protagonista de l’acte 
va ser l’abellaïta, un mineral 
descobert a la mina Eureka 
de Castellestaó, a Torre de 
Cabdella (Pallars Jussà), d’on es 
va extreure urani fi ns als anys 
setanta. Aquest hidroxilcarbonat 
de plom i sodi —de fórmula 
química NaPb2(CO3)2(OH)—, va 
ser aprovat com a espècie vàlida 
per l’Associació Mineralògica 
Internacional (IMA) l’any 2015. 

L’abellaïta és un cas típic de 
mineral de nova formació, és a 
dir, que no existia a la natura 
fi ns que una activitat minera va 
facilitar-ne l’aparició. En aquest 
cas, el mineral es forma per 
l’oxidació i precipitació d’aigües 
meteòriques enriquides en sodi i 
plom a les parets de la mina.

En l’acte de presentació van 
participar el seu descobridor, 
Joan Abella, gemmòleg i 
especialista en diamants de la 
Universitat de Barcelona, i el 
científi c encarregat del procés 
d’identifi cació del mineral, Jordi 
Ibáñez, director científi c del 
Servei de Difracció de Raigs X 
(DRX) de l’Institut de Ciències 
de la Terra Jaume Almera 
(ICTJA-CSIC).  

ABELLAÏTA, EL 
PRIMER MINERAL 
DESCOBERT 
A CATALUNYA
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El dijous 15 de juny va tenir lloc a l’Espai 
Xavier Corberó, a Esplugues de Llobre-
gat, la cerimònia d’entrega de la setena 
edició dels Premis Lamp Lighting So-
lutions 2017.

L’acte, presidit per Ignasi Cusidó, 
director general de Lamp Lighting, 
va ser clausurat pel prestigiós ligh-
ting designer i president del jurat, 
Kaoru Mende. A més, l’esdeveniment 
va comptar amb la col·laboració de la 
Invisible Lighting Design Studio, que 
va sorprendre tothom amb la seva 
instal·lació lumínica.

Uns 450 professionals del sector 
van voler ser partícips del lliurament 
d’uns premis que ja són tot un refe-
rent en el sector de la il·luminació 
a escala internacional. Retent ho-
menatge a l’escultor Xavier Corberó 
(1935-2017), els assistents van brin-

dar per l’art i la llum, recreant les 
llegendàries festes de Dalí. Va ser un 
esdeveniment bohemi i artístic molt 
agradable en el qual els assistents van 
poder degustar tapes típiques espa-
nyoles i arrossos, fer networking als 
relaxants chill-out o beure un gintò-
nic mentre ballaven amb la música en 
directe dels músics del Piano Bar. 

LA CONSOLIDACIÓ DELS PREMIS
L’edició actual, la setena, ha batut el 
rècord d’internacionalització, amb  
el 75%, i per primera vegada ha obtin-
gut una participació del 60% de dis-
senyadors d’il·luminació. Un total de 
523 projectes rebuts de 43 països de-
mostren la consolidació internacional 
dels Premis Lamp Lighting Solutions,  
que han estat dotats amb un total de 
16.000 € repartits en quatre categori-
es. Els guanyadors dels Premis Lamp 
Lighting Solutions 2017 han estat: a 
la il·luminació exterior arquitectòni- Més informació a: www.lamp.es

ca, The Australian War Memorial, de 
Steensen Varming (menció especial 
a “Light Frieze” Kunstmuseumbasel, 
de Multivision LED-Systeme GmbH 
i art AG); a la il·luminació d’interiors, 
First Sunset In The Pacific, de Clavel 
Arquitectos; a la il·luminació Urbana 
i paisatge, Light in Transition Cen-
tral Square of Kozani, de Mara Spent-
za (menció especial a Raval Km0, de 
Curro Claret i Maria Güell Ordis); a  
Students Proposals, In Praise of Sha-
dows, de Sergi Sauras i Pau Garrofé.  l

Els Premis Lamp Lighting Solutions 2017 
ja tenen guanyadors

Text Departament de Comunicació,
Lamp Lighting

Aquesta setena edició es va celebrar a l’Espai Xavier 
Corberó d’Esplugues de Llobregat.
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RASTRES

L’obra de Curro Claret 
(Barcelona, 1968) destil-
la enginy, rigor, respecte, 
sostenibilitat, humilitat i 
sentit de l’humor. Una obra 
que convida a reflexionar i 
reivindica l’ús del disseny 
industrial com a eina de 
transformació i canvi del 
món en què vivim. 

Claret és el dissenya-
dor d’un element molt 
familiar per al conjunt  
de ciclistes urbans que 
diàriament recorre els 
carrers de Barcelona: el 
separador de carril bici del 
sistema Zebra. Va ser un 
encàrrec de Zicla, empre-
sa amb seu a Barcelona 
dedicada a projectes rela-
cionats amb el reciclatge i 
la sostenibilitat. Flexible  
i de formes arrodonides 
per amorosir un possible 
impacte amb el trànsit 
rodat, el separador està 
fabricat amb PVC reciclat 
provinent de fundes de 
cable fora d’ús i residus  
de lones i mànegues, i llu-
eix un seguit de bandes re-
flectants per millorar-ne 
la visibilitat. Vuit anys des-
prés de sortir al mercat ja 
se n’han instal·lat més de 
100.000 unitats, a ciutats 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

El separador per a carril bici 
de Zicla i Curro Claret

RECICLAT, RECICLABLE... I CICLABLE
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Més informació a: www.lamp.es

Tres imatges diferents de separadors 
instal·lats a la ciutat de Barcelona.

PER SABER-NE 
MÉS

•  Pàgina web de Zicla. “Treballar 
per convertir els residus en nous 
materials per a la indústria i en 
nous productes per al mercat”: 
així es descriu Zicla, fundada el 
2005 a Barcelona i que compta 
amb un equip de professionals 
experts en medi ambient, 
economia circular, residus, 
disseny i desenvolupament 
industrial. Zebra és un dels 
productes de Zicla que té més 
èxit. www.zicla.com

•  Pàgina web de Curro Claret. 
Clara, diàfana i sense efectismes, 
al web de Curro Claret trobem 
exposada i explicada amb 
detall l’obra del dissenyador 
barceloní, que inclou projectes 
de producte, interiorisme i 
docència. www.curroclaret.com

•  Lectura i reflexió sobre 
el disseny industrial. 
Conversación polifónica sobre 
diseño y otras cosas. Retrato 
imperfecto de Curro Claret. 
Gustavo Gili va editar el 2016 
aquest llibre en què Oscar 
Guayabero i Ramón Úbeda 
conversen i reflexionen sobre 
disseny a través de xerrades 
amb Curro Claret i altres 
personatges vinculats al món  
del disseny. 

d’Europa, Àsia, Oceania i Amèrica. Va 
obtenir el 1r premi de Disseny per al 
Reciclatge de l’Agència de Residus de 
Catalunya, el 2009, i el 2n premi Best 
Recycling Product, de l’European As-
sociation of Plastic Recycling and Re-
covery Organisations, el 2011. l
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 Z

ic
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DISSENY INDUSTRIAL
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La utilitat dels centres tecnològics 
a l’hora de facilitar la innovació po-
sant al servei de l’empresari mitjans 
i infraestructures queda palesa amb 
exemples com el d’Ultrasion/Eurecat, 
responsables del desenvolupament 
d’una tecnologia que sembla destina-
da a imposar-se en un camp amb tanta 
projecció com és la injecció de peces 
de plàstic de petites dimensions, tam-
bé coneguda com a microinjecció.

APORTAR UNA SOLUCIÓ 
A UNA NECESSITAT
Ultrasion es troba en un moment clau 
de la seva curta història: du a terme 
una intensa tasca industrial i comer-
cial mentre els seus tècnics miren 
d’albirar els límits de la tecnologia que 
han desenvolupat. Enric Sirera, direc-
tor general, fa un forat en una agenda 

carregada de feina i viatges per fer-nos 
cinc cèntims d’un projecte pioner i 
amb projecció internacional que ope-
ra des d’Eurecat. “A fi nals dels noran-
ta, la distància entre la tecnologia i les 
necessitats de la indústria va posar-se 
de manifest quan molts sectors van 
començar a miniaturitzar els seus pro-
ductes fi ns a uns nivells on la injecció 
convencional no podia arribar.” L’ús 
d’ultrasons per a la soldadura de com-
ponents de plàstic és un procés àmpli-
ament difós des que es va descobrir a 
mitjans de la dècada dels seixanta. A 
Eurecat (llavors ASCAMM, Associa-
ció Catalana d’Empreses de Motlles i 
Matrius), van estudiar la possibilitat 
d’emprar els ultrasons per fondre el 
material en el procés d’injecció. Des-
prés d’un període de recerca en què es 
va certifi car la vàlua de la idea, el 2010 
es va fundar Ultrasion, destinada a 
desenvolupar aquesta tecnologia per 
a aplicacions industrials. 

Així van començar tres anys de tre-
ball intens que van culminar amb el 
registre de les patents relatives a la 
nova tecnologia i el muntatge i indus-

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Una injecció de futur

Ultrasion, SL 

La injecció amb ultrasons és una tecnologia innovadora desenvolupada per 
Ultrasion, empresa derivada del Centre Tecnològic Eurecat. Es tracta d’una 
alternativa a la injecció convencional que aquesta petita i ambiciosa 
empresa catalana està donant a conèixer arreu del món. 

Els motlles per a injecció per 
ultrasons inclouen la càmera 
per a la fusió del material. A 
la imatge, un motlle per a la 
producció d’un component 

de la carcassa d’un audiòfon.
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trialització de la primera màquina per 
a injecció per ultrasons del món, la So-
norus 1G. En aquest període va tenir 
un paper decisiu el fabricant de ma-
quinària barceloní Mateu & Solé, un 
dels socis de la societat i l’experiència 
en la injecció del qual, segons Sirera, 
“ha resultat importantíssima en la mi-
llora del procés des de la idea original, 
aportant solucions i una visió crítica 
des del punt de vista més productiu 
del projecte”. 

LA SONORUS 1G 
Ja testejades les primeres unitats, el 
projecte va deixar enrere la fase de 
proves i el 2015 es va iniciar la produc-
ció seriada de la Sonorus 1G. Sirera en 
desgrana les virtuts, que no són po-
ques: “Amb aquesta primera genera-
ció de màquines solucionem gran part 

dels problemes que presenta la micro-
injecció tradicional amb tremuja i vis 
sense fi , perquè la fusió del material 
es porta a terme en el mateix motlle 
amb un procés amb molt poca inèrcia 
tèrmica. L’aplicació d’ultrasons en la 
fusió incrementa el volum lliure entre 
les molècules dels polímers i en redu-
eix la viscositat, i això permet injec-
tar a pressions més baixes. Tot plegat 
evita la degradació del material que 
sol presentar-se en els sistemes con-
vencionals a causa del llarg període de 
residència del plàstic en el vis sense fi  
i a les altes pressions requerides per 
fer-lo arribar, ja fos, a tots els racons 
del motlle”. Els avantatges de la nova 
tecnologia no acaben aquí: “Hi ha un 
estalvi de material que pot arribar al 
90%, ja que no se’n malbarata ni en 
la posada en marxa ni en l’aturada. 

Empresa dedicada al disseny, 
desenvolupament i fabricació de 
màquines per a injecció de precisió 
per ultrasons.

Any de fundació: 2010
Nre. de treballadors: 9
Nre. d’ETI: 2

Av. Universitat Autònoma, 23
08290 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)
Tel.: +34 935 944 700
info@ultrasion.com
www.ultrasion.com

ULTRASION, SL

Aquest és un factor important per als 
fabricants, perquè el cost dels plàstics 
tècnics és sovint molt elevat. L’estalvi 
energètic degut a l’ús de sonòtrodes en 
comptes de resistències elèctriques és 
de prop del 90%”. 

ON ÉS EL LÍMIT? 
La Sonorus 1G pot injectar fi ns a 2 
grams de material, i permet fer pe-
ces amb gruixos de tan sols 0,075 mil-
límetres amb toleràncies de fabricació 
centesimals. En tractar-se d’una tec-
nologia de creació recent, a Ultrasion 
evolucionen pas a pas per defi nir-ne 
els límits. “Hem aconseguit fer peces 
que fi ns ara es consideraven impossi-
bles d’injectar. Això ens obre moltes 
portes i és aquí on rau el principal va-
lor afegit de la nostra tecnologia.”

Ultrasion ha assistit a les fi res més 
importants del sector per donar a co-
nèixer el producte, i l’impacte comer-
cial d’aquesta labor ha estat notable: 
ja s’han fabricat 25 màquines que 
treballen instal·lades als EUA, Mèxic, 
Europa, Espanya, Israel, Japó... “Col-
laborem molt amb els nostres clients, 
tan interessats com nosaltres a dur tan 
enllà com es pugui les possibilitats de 
la injecció amb ultrasons. Tot plegat 
és un projecte molt engrescador; un 
projecte català, que parteix d’una idea 
desenvolupada a casa nostra, amb socis 
i proveïdors locals. Som pioners i estem 
molt orgullosos de la nostra feina, un 
projecte que des de Catalunya mira al 
món sencer”. ●

“El mercat no és gaire gran, però ens el repartim dos únics fabricants a Europa”, 
comenta Rius, que veu en l’exigent sector mèdic un camp amb molt futur i a 
què Rius-Comatex cada vegada destina més recursos. S’està habilitant una 
sala espaiosa per muntar les màquines destinades a aquest sector amb uns 
estàndards de producció i materials especialment exigents. 

“Soc optimista de mena. Fem màquines molt especials, per això mai ens 
faltarà feina. Em pregunto qui s’embolicarà a fer aquestes coses que fem 
nosaltres. El nostre és un camp molt especial i no resulta atractiu per a 
empreses de grans dimensions.”

OPTIMISME

En la tecnologia 
desenvolupada per 
Ultrasion el motlle 
d’injecció inclou una 
petita cambra on es fon el 
material. Allí arriba el 
plàstic granulat o gransa 
(exactament el mateix 
que es faria servir en la 
microinjecció 
convencional). Com 
s’aprecia en el gràfi c, el 
sonòtrode es disposa en la part superior del motlle. El pistó inferior pressiona el 
material que es fon per efecte dels ultrasons i, empès pel pistó, penetra en el 
motlle. La fusió instantània i la baixa pressió d’injecció abarateixen el cost dels 
motlles, n’allarguen la vida útil i milloren la qualitat de la peça fi nal. 

EL “SECRET” 

Enric Sirera, director general d’Ultrasion, amb 
una unitat de la Sonorus 1G, primera màquina 
d’injecció per ultrasons del món.

El procés d’injecció 
per ultrasonsEl sonòtrode vibra a 

l’amplitud adient per 
al material a injectar

El pistó pressiona 
la gransa

La gransa 
es fon

El plàstic fos 
omple el motlle
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S’apliquen tècniques del màrque-
ting tradicional combinades amb les 
tècniques dels nous mitjans: comerç 
electrònic, continguts, gestió de la 
marca, servei al client, vendes. El que 
fa realment interessant aquest nou 
màrqueting és que permet la realit-
zació d’estratègies personalitzades ja 
que ofereix una gran capacitat analí-
tica, fet que possibilita engegar cam-
panyes per a mercats segmentats. 

El rastre que deixa un usuari quan 
es connecta a Internet permet te-
nir-ne un retrat cada cop més real. A 
Internet deixem informació sobre els 
nostres gustos, els nostres interessos, 
el nostre poder adquisitiu, les nostres 
relacions; informació molt valuosa 

  

Les principals tendències  
en màrqueting digital 
Quines són les principals estratègies i com en podem fer ús? 
Donem un cop d’ull als darrers moviments del sector digital 

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora 
de comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

per al màrqueting digital i que permet 
que les marques puguin segmentar 
molt millor i arribar d’una manera 
més directa al possible client. 

LES SIS TENDÈNCIES QUE NO 
S’HAN DE PERDRE DE VISTA
Storytelling. El contingut pren cada 
cop més importància; continguts ori-
ginals per part de les marques, de quali-
tat i alineat amb els temes de conversa 
dels usuaris i l’actualitat del moment. 
Un contingut que s’estudiarà com 
arriba a l’usuari i com aquest inter-
preta gràcies al control que es pot fer 
a través de les mètriques. Els bàners 
publicitaris desapareixeran i donaran 
lloc a la publicitat a través de contin-

El màrqueting digital es defineix com la combinació i l’aplicació d’aquelles estratègies de comercialització que es duen a 
terme als mitjans digitals. És el màrqueting que fa ús dels dispositius com els telèfons mòbils, els ordinadors, les tauletes, 
i amb tecnologies i plataformes com el correu electrònic, les xarxes socials o les aplicacions web. 
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guts (textos, imatges, vídeos, infogra-
fies, etc.). Es parla de l’storytelling 
entès com la capacitat de connectar 
emocionalment a través d’una his-
tòria i de com s’explica, deixar que 
s’arribi al cor i generi unes emocions i 
uns estímuls. És el moment, doncs, de 
pensar què agrada als nostres clients 
potencials, com es mouen a Internet i 
generar continguts que els interessin 
i vinculats als productes o serveis que 
volem comercialitzar. 
Comerç a les xarxes socials i mòbil. Es 
va consolidant el mercat de les apli-
cacions mòbils i el comerç a través 
del mòbil. Poder comprar, consultar 
preus, les dades bancàries, fent només 
un parell de clics. També xarxes soci-
als, com Facebook, per exemple, estan 
facilitant que els mateixos usuaris pu-
guin consumir continguts, conversar 
amb amics i fins i tot fer transferències 
o compres sense sortir de la platafor-
ma. Tenir una passarel·la de compra a 
Facebook o estar present en diferents 
espais d’Internet de venda són noves 
oportunitats a l’hora de vendre serveis 
en el camp de l’enginyeria. 

Realitat virtual o augmentada. Po-
der provar productes o serveis d’una 
manera més realista pot ser una de 
les aplicacions pràctiques d’aquesta 
tecnologia en augment: emprovar-se 
un vestit, unes ulleres de sol, visitar un 
hotel abans de reservar-lo i tot, a tra-
vés de l’ordinador, és una tendència 
en alça. Es tracta, doncs, de noves ma-
neres d’interactuar amb els usuaris, i, 

alhora, de facilitar la feina i intentar 
convertir un espai de venda en línia 
en un espai físic a través de l’experi-
ència. 
Intel·ligència artificial. Cada cop se-
ran més presents els automatismes 
que permetin realitzar determinades 
operacions que es consideren pròpies 
de la intel·ligència humana. De fet la 
intel·ligència artificial ja està present 
en molts llocs: vehicles autònoms, re-
coneixement de veu, etc. En el sector 
digital, la intel·ligència artificial es 
veu reflectida en llars que estan con-
nectades i que, per exemple, avisen 
amb la llista de la compra perquè la 
nevera ja està buida, o bé xarxes so-
cials capaces d’interactuar amb els 
usuaris i crear contingut propi simu-
lant que contesta una persona, i molts 
altres dispositius que, gràcies a Inter-
net, podran portar a terme més fun-
cions i també actuar d’una manera 
més intel·ligent. 
Les emissions en directe. El 
vídeo és el present i el futur 
pel que fa als continguts. 
I una tendència en alça és 
la transmissió de vídeos a 
temps real amb eines com 
Periscope, Facebook Live 
i també Instagram. Poder 
transmetre esdeveniments, 
reunions o qual-
sevol moment en 
directe genera 
més confiança i es 
converteix en més 
humà i pròxim, 
fet que aporta 
més credibilitat. 
A més, la inver-
sió econòmica és 
molt baixa perquè 
aquestes eines 
són gratuïtes. 

Aplicacions de missatgeria mòbil.  
WhatsApp o Telegram s’han conver-
tit en aplicacions d’èxit i un dels prin-
cipals canals de comunicació entre 
usuaris, amb una gran quantitat de 
missatges enviats diàriament. Hi ha 
empreses que ja les estan utilitzant 
com un canal d’atenció al client i tam-
bé per enviar promocions. A l’hora 
d’usar-les per empreses o amb fina-
litats comercials, però, cal ser molt 
respectuós i no utilitzar-les de ma-
nera intrusiva amb els clients o es pot 
aconseguir l’efecte contrari.  l

It is one of the latest professions 
to appear in the United States. It is 
a new professional profile that is 
much sought after among start 
ups. Its main responsibility is to 
ensure that the company has 
sustainable growth in Internet, to 
use technology solutions to 
increase the value of the brand, 
increase virality and sales while 
upholding the values of the 
company. It requires both 
analytical and creative skills, 
knowledge of marketing, usability, 
product development and client 
psychology.  

WHAT IS A 
GROWTH HACKER?  

44-45 TK215 Enginyers 2.0.indd   45 12/07/17   19:51



Theknos     Juliol-agost 201746

ESTIGUES AL DIA

HYPERLOOP UPV 
Tren del futur

Un equip d’estudiants de la 
Universitat Politècnica de València 
dissenyen un projecte de tren 
futurístic que podria viatjar més 
ràpid que un avió comercial (www.
hyperloopupv.com). 

L’equip Hyperloop UPV treballa 
en el prototip anomenat Atlantic 
II, juntament amb una universitat 
americana, després que el seu 
projecte hagi estat seleccionat 
en una competició de l’empresa 
SpaceX, del també cofundador de 
Tesla Motors, Elon Musk.

La idea és un transport, amb 
energia 100% renovable, basat 
en un sistema de tubs al buit per 
on circulen càpsules similars a les 
utilitzades als supermercats per 
succionar els diners, a una velocitat 
de 1.000 km/h i amb capacitat 
per al transport de passatgers o 
mercaderies. 

TRANSPORT

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

 
EXPOSICIÓ

WHAT’S NEXT? • Mostra de materials avançats
L’exposició “What’s next?” explora el futur de la 
indústria i la societat a través dels materials que 
representen un avenç en el disseny, l’enginyeria 
o l’arquitectura, una mostra de materials com-
postos, biològics, nanomaterials… Es tracta d’una 
exposició viva a la qual s’aniran afegint nous pro-
jectes constantment. Així que si sou un fabricant, 
distribuïdor o professional que treballa en l’entorn 
de materials avançats i voleu exposar els vostres 
projectes, envieu la vostra proposta a Materfad.
Fins al 31 de desembre al Disseny Hub Barcelona. 
Entrada lliure. www.materfad.com

SUMBARINE CABLE MAP! • Cables ocults
INTERNET

Submarine Cable Map sembla un 
mapa de rutes marítimes quan en re-
alitat és un mapa que mostra el recor-
regut ocult dels cables que ens con-
necten a Internet. 

Des del web www.submarinecable-
map.com es pot veure la xarxa de ca-
bles marins que recorren mars i oceans 
per interconnectar països i continents. 
Els cables submarins moderns utilit-
zen fi bra òptica. El tub conté fi laments 
del diàmetre d’un cabell que trans-
porten els senyals de llum. Els làsers 
d’una punta disparen a una velocitat 
extremament ràpida a través de la fi na 
fi bra de vidre cap als receptors de l’al-
tra punta. A través dels cables es poden 
transportar més dades a un cost més 
econòmic que el satèl·lit. 
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Fabricademy és una acadèmia internacional de tèxtil i tecnologia que 
combina fabricació de tecnologia portàtil, materials i sostenibilitat.

El proper mes de gener comença el programa que consisteix en tretze 
classes impartides per reconeguts experts i dos mesos d’incubació i 
desenvolupament d’un projecte amb tutoria. Els estudiants aprendran eines 
i desenvoluparan conceptes que entrecreuen moda, tecnologia i biologia 
amb l’objectiu d’equipar el futur 
dissenyador multidisciplinari. Les 
inscripcions estan obertes des del 
mes de setembre fi ns al desembre: 
www.textile-academy.org. 

FABRICADEMY
Acadèmia de tecnologia i tèxtil

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

elcollegiconnecta.cat

FORMACIÓ 

ESPECIALITZADA

SERVEIS PER ALS 

PROFESSIONALS

NETWORKING

COMISSIONS

CONVENIS I  

DESCOMPTES  

PROFESSIONALS  

I D’OCI

ACTES  

SOCIALS

Estem amb tu!

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 

Tècnics Industrials de Barcelona és una 

corporació moderna, útil i proactiva al servei 

dels col·legiats, la professió i la societat que 

agrupa 6.000 professionals. 

NO SOM NOMÉS UN COL·LEGI,

SOM ENGINYERS BCN

Theknos.indd   1 04/04/17   11:14
46-47 TK215 estiguesaldia_publi.indd   47 12/07/17   19:49



C O M

P

T

E

E

TN

elcollegiconnecta.cat

www.enginyersbcn.cat/certificacio

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

La Certificació Professional permet als tècnics 

l’obtenció del reconeixement de les seves 

competències professionals.

El Col·legi està acreditat com  

a Entitat Certificadora per ENAC

 

Esquemes de certificació desenvolupats per 

ENGINYERS BCN (segons Norma UNE-EN ISO/

IEC 17024:2012):

 

EXPERT EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

EXPERT EN AUDITORIES ENERGÈTIQUES

EXPERT EN LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS

Certificació  

Professional

ACREDITA’T AMB NOSALTRES
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