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en empreses a partir d’una dimensió mínima de 15 
treballadors. D’altra banda, hi ha uns 5.000 enginyers 
que estan a la funció pública, uns altres 5.000 en tasques 
relacionades amb l’educació, la universitat, la recerca i la 
innovació i uns 12.000 que estan en altres sectors, entre 
els quals hi ha o 
no involucrades 
empreses. 
Dins de cada 
organització, 
els enginyers 
desenvolupen 
diverses 
activitats i 
responsabilitats. 
Destaquen especialment: disseny i planificació de 
projectes, producció i operacions, i desenvolupament o 
disseny. Cal destacar que en un 79% dels casos assumeixen 
funcions de gestió i el 52% dels enginyers enquestats 
gestionen projectes. Finalment, la mitjana salarial d’un 
enginyer a Catalunya és de 39.900 €/any.  
Ho deixem aquí per motius d’espai. Podeu consultar 
l’informe complet en un destacat lateral del nostre web 
(www.enginyersbcn.cat/observatori).

L’enginyeria, com la resta de professions, ha 
d’evolucionar a marxes forçades per les noves necessitats 
i requeriments de les empreses i de la societat. Estem 
immersos en un mar de canvis i transformacions que 
necessiten estudis i informes com aquest per saber cap a 
on anem i sobretot cap a on hauríem d’anar. Així doncs, 
totes les iniciatives en aquest sentit són benvingudes i 
volem fer constar que des del Col·legi sempre estarem 
amatents a col·laborar-hi.   l

Per iniciativa del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya i amb el suport 
de la resta de col·legis d’enginyers, s’ha fet 
l’anomenat Observatori de l’Enginyeria per 
conèixer la situació actual de l’enginyeria a 

Catalunya. L’estudi se sustenta en una ambiciosa enquesta 
a 1.000 enginyers i 500 empreses, que recull la situació 
actual de l’enginyeria tant des del punt de vista de la 
presència dels enginyers, com des dels reptes empresarials 
que hi estan relacionats. Us comentem els resultats més 
rellevants a escala general i més endavant us informarem 
dels resultats del nostre col·lectiu en concret. Cal dir que 
és el primer cop que s’impulsa un estudi d’aquest abast i 
contingut, que ens permetrà reflexionar sobre el futur de 
l’enginyeria. 

Actualment s’estima que a Catalunya hi ha 117.000 
enginyers, 107.000 dels quals estan en edat de treballar. 
Un 53% dels enginyers a Catalunya tenen títol d’enginyer 
tècnic o grau en Enginyeria i un 47% tenen títol d’enginyer 
o màster enginyer. La major presència d’enginyers 
tècnics i de grau es concentra en dues àrees: la industrial 
i la informàtica. D’altra banda, l’àrea més nombrosa de 
l’enginyeria és la industrial, amb un 47% del total i amb 
una proporció del 56% d’enginyers tècnics industrials i de 
grau i un 44% d’enginyers industrials i màsters. Del total 
d’enginyers a Catalunya, només el 17% són dones. En l’àrea 
industrial el percentatge encara és inferior: el 14%. Pel que 
fa a les franges d’edat de totes les àrees, les més nombroses 
són la de 40 a 49 anys, amb el 31%, i la de 30 a 39 anys, amb 
el 29%. L’estudi afirma que els propers deu anys faran falta 
29.000 enginyers, 14.000 dels quals de l’àrea industrial.

Pel que fa a les empreses, només un 10% tenen 
un enginyer com a empleat, i això representa unes 
26.000 empreses que tenen com a mínim un enginyer. 
La presència d’enginyers es manifesta, bàsicament, 

RETRAT A L’ENGINYERIA

A CATALUNYA HI HA 
117.000 ENGINYERS. 
EL 53% SÓN 
ENGINYERS TÈCNICS 
O GRADUATS

El Pla STEMCat, impulsat pel govern català, s’estrena aquest curs a les escoles i instituts catalans per 
fomentar en els infants i els joves l’interès per les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques i, 
de retruc, cobrir en el futur la creixent demanda de titulats en aquestes disciplines per part de les empreses.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

TRAMPES FINS I TOT 
EN LA SOLIDARITAT

A  començaments de setembre, amb motiu de 
la presentació de les balances fiscals 
corresponents a l’exercici fiscal 2014 pel 
Ministeri d’Hisenda, la majoria de mitjans 
de comunicació espanyols titulaven que 

“Catalunya aporta a la solidaritat regional la meitat que la 
Comunitat de Madrid”, com una de les seves conclusions 
principals.

Segons les balances esmentades només quatre 
comunitats autònomes aporten a l’Estat més del que 
perceben. Madrid presenta un dèficit fiscal de 19.205 
milions d’euros, equivalent al 9,82% del PIB. Catalunya 
registra un saldo negatiu de 9.892 milions, que es 
correspon amb el 5,02% del PIB. Les altres comunitats 
són la valenciana i les Balears, amb xifres menors.

Estem de nou davant d’una manipulació de dades que 
porta a una mentida com una casa de pagès. Però això és el 
que es ven a Espanya (de tota manera, admeten un dèficit 
fiscal català d’uns 10.000 milions. Borrell parlava de 
3.000). No us embolicaré amb l’explicació sobre balances 
fiscals. Els interessats busqueu a la xarxa un dels molts 
articles de Xavier Sala i Martín que ho expliquen molt bé.

En què menteixen? Mireu, només ens centrarem en el 
costat dels ingressos. D’entrada, en analitzar el que diuen 
pagar en impostos, cal distingir Madrid dels madrilenys. Hi 
ha una raó evident: la majoria de grans empreses tenen la seu 
central a Madrid i paguen els seus impostos allà. Telefónica 
són els madrilenys? O Repsol? No, per descomptat, però ells sí 
que ho compten i així passa amb altres impostos. Fixeu-vos en 
el que suposa la recaptació de Madrid i Catalunya en una sèrie 
d’impostos sobre el total d’Espanya.

Segons les dades d’Hisenda de l’any 2014 (any per al 
qual està calculada la balança esmentada), la recaptació 
de Madrid en l’impost de Societats 
d’Espanya és el 42%, i a Catalunya, 23%; 
en IRPF, 40% i 20%; en IVA, 50% i 25%, 
i en impostos especials, 84% (90% en 
hidrocarburs i 90% en tabac) i 7%.

Algú es creu que els madrilenys paguen el 42% 
d’impostos de societats d’Espanya? No. I el 90% de 
benzines i de tabac? No. Allà es recapten, sí, però ells no 
els paguen, com sí que fan creure en la interpretació.

I en IRPF? Llegeixo a La Vanguardia que “el 2016, els 
contribuents madrilenys eren els que van pagar menys 
per IRPF amb independència de quins fossin els seus 
ingressos. L’impost de patrimoni no existeix a Madrid 
perquè el seu tipus és zero. I en impost de successions 
i donacions el tipus que paga és dels més baixos 
d’Espanya”. I per què surt tan alt? És senzill. L’atracció 
de moltes seus d’empreses comporta la residència de 
directius amb sous alts. També hi ha un plus per la 
residència de funcionaris més gran. Sense oblidar que un 
contribuent de rendes altes, si viu a Madrid, pagarà menys 
IRPF, no pagarà impost de patrimoni i, en cas de mort, la 
taxa que abonaran els seus hereus serà mínima. Quants 
espanyols s’han traslladat fiscalment a Madrid?

Davant d’aquestes dades, res millor que veure quin 
és el pes real de l’economia d’ambdues comunitats i 
comparar-ne les dades fiscals. El PIB generat en ambdues 
comunitats és el 19% del total d’Espanya. A Catalunya 
hi ha el 18% d’empreses i a Madrid, el 15%; en ocupats, 
els percentatges són del 17% a Catalunya i del 15% a 
Madrid. Són xifres que s’aparten molt de les tributàries. 
No fa falta dir gaire més. Simplement, que ja n’hi ha 
prou d’enganyar en termes de solidaritat comparada. Cal 
tenir clar que una cosa és la recaptació de Madrid i una 
altra el que paguen els ciutadans madrilenys. Ambdues 
magnituds no tenen res a veure.  l  
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La posada en marxa d’un projecte a l’enginyeria de l’àmbit industrial mai no és fàcil. La gran repercussió que 
té fa necessària la cobertura legal i el control per un tècnic competent. Amb la fi nalitat de facilitar-vos 
aquesta tasca, el Col·legi ofereix un excel·lent Servei de Visats que, més enllà de cobrir l’enginyer, garanteix 
la qualitat de, per exemple, naus industrials, instal·lacions elèctriques o climatitzacions.

Teniu un document o un projecte d’en-
ginyeria i necessiteu que un professio-
nal el visi? La millor opció és recórrer 
al reconegut servei que us proporciona 
el Col·legi, el qual disposa del perso-
nal i les eines adequades per fer-ho. 
D’aquesta manera, es comprova:
•  La identitat de la persona que signa 

el projecte o document.
•  Que la persona està col·legiada i que 

es troba en l’exercici de la professió.
•  L’observació dels reglaments i 

acords col·legials sobre l’exercici 
professional.

•  La correcció i integritat formal de la 
documentació que es vol visar.

L’objectiu és que la persona col-
legiada tingui cobertura en la seva fei-
na i que els treballs sotmesos a aquest 
control disposin d’un mitjà de prova 
fet per un tècnic competent i amb 
assegurança de responsabilitat civil. 

Així, també es lluita contra l’intrusis-
me professional.

MODALITATS
1.  Visats obligatoris: els previs-

tos a l’article 2 del Reial decret 
1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat 
col·legial obligatori. 

2.  Visats voluntaris: tots aquells que, 
sense ser obligatoris, el client de-
mana expressament de visar. Hi ha 
tres models diferents perquè el cli-
ent sol·liciti el visat.

3.  Els acordats per l’Administració en 
convenis especials amb els col·legis, 
com ara l’Informe d’Idoneïtat Tèc-
nica de l’Ajuntament de Barcelona.

4.  Registre de Verifi cació Documen-
tal (RVD): per a tots aquells tre-
balls professionals que no siguin 
objecte de visat obligatori o dels 
quals el client no vulgui sol·licitar 

SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

Visat i Registre de Verificació 
Documental: estigueu coberts 
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Jordi Cañas, 
col·legiat 9.520  

“He visat una gran 
quantitat de projectes 
al Col·legi. Mai han trigat 
més de 24 hores en acabar-ho 
i el Servei en general trobo que 
gaudeix d’una qualitat adient. 
També he fet ús de l’Informe 
d’Idoneïtat Tècnica bastant 
sovint, per a tots els projectes 
que faig de llicència d’obres 
a Barcelona.” Jordi Cañas és 
enginyer tècnic industrial amb 
més de 30 anys d’experiència 
en la redacció de projectes 
i especialitzat en la gestió, 
coordinació i supervisió.

COM VISAR? 
Des d’aquest any 2017 només es 
pot visar via Internet. Es tracta 
del Tecnovisat. Trobareu més 
informació a:
www.enginyersbcn.cat/
tecnovisat

el visat voluntari, el col·legiat haurà 
de demanar al Col·legi que s’efectuï 
un registre del treball professional 
per tal que aquest estigui cobert per 
la pòlissa de responsabilitat civil 
professional. ●

Més informació a: www.enginyersbcn.
cat/visats, i accedir al manual amb les 
normes del Servei de Visats.
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El vehicle elèctric envairà Barcelona 
els dies 11 i 12 de novembre

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Innovació i sostenibilitat s’uneixen 
en una cita imprescindible per als 
amants del motor, de la cura del 
medi ambient o simplement per 
a tots aquells que volen aprendre 
més sobre el vehicle del futur. 
Les principals activitats, totes 
elles gratuïtes i sense necessitat 
d’inscripció prèvia, són les següents:
e-Col·loquis: els organitza el Col·legi 
i tindran lloc dissabte i diumenge al 
matí a l’envelat situat davant del de 
l’organització. En aquestes xerrades, 
moderades pel presentador de 

TV3 Francesc Mauri, alguns experts 
resoldran dubtes sobre el cotxe 
elèctric des del punt de vista de 
l’usuari com de les facilitats que pot 
donar l’Administració.
e-Casa: recreació d’un habitatge que 
utilitza fonts d’energies renovables, 
entre les quals es troba un cotxe 
elèctric capaç de donar energia. Es 
tracta d’una exposició pionera a nivell 
europeu sobre l’estalvi energètic i 
econòmic.
e-Concert: una actuació musical 
del grup In Crescendo, guanyador 

de la segona edició del concurs de 
TV3 Oh Happy Day, que presentarà 
en primícia la cançó d’Expoelèctric. 
Al ritme de la música, els vehicles 
elèctrics demostraran com la seva 
conducció és tan poc sorollosa que 
no destorba el concert.
Expotest: un espai d’interacció que 
ofereix l’oportunitat de conèixer 
i provar tota mena de vehicles 
elèctrics en un circuit tancat per a 
motos i bicis i un recorregut obert 
per a cotxes.
http://expoelectric-formulae.cat

En un futur en què els combustibles fòssils són cada vegada més escassos 
el transport impulsat per electricitat s’imposa com la millor alternativa. 
El segon cap de setmana de novembre se celebra Expoelèctric, el punt de 
trobada sobre el vehicle elèctric que coorganitza ENGINYERS BCN al 
passeig de Lluís Companys. Col·loquis, exposicions i fi ns i tot un concert 
completaran el programa de les dues jornades.

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
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És una tradició al Col·legi celebrar la 
Diada Nacional de Catalunya amb un 
gran concert. Enguany la música de la 
cantant Txell Sust, el saxofonista Pep 
Poblet i el pianista Nito Figueres va 
protagonitzar un esdeveniment emoci-
onant en què l’art també va fer acte de 
presència en forma d’entrega de pre-
mis. Els col·legiats guardonats als con-
cursos de Pintura i Fotografi a van reco-
llir els seus guardons el 7 de setembre 
en una sala d’actes plena de gom a gom.

 UNS PREMIS D’ALTURA
Llums, càmeres, acció. Com el rodat-
ge d’una pel·lícula, el Col·legi ho dei-
xava tot llest per, un any més, celebrar 
la Diada amb molt d’art. La gerent, 
Marta Martí, donava la benvinguda 
als assistents i a totes aquelles per-
sones que seguien l’acte per videos-
treaming i anunciava el primer gran 
moment del vespre: l’entrega dels 
guardons al XVIII Concurs de Foto-
grafi a. En aquesta edició la temàtica 
era les infraestructures. Edifi cacions, 
obres i enginys de tot tipus van ser els 
premiats en una competició que va 
guanyar Lluís Remolà, col·legiat que 
va immortalitzar el pont de Brooklyn.

Després va ser el torn del XIV Con-
curs de Pintura. El premi d’honor va 
ser per a Montserrat Huguet amb 
l’obra Bodegó, que competia amb un 
bon nombre de quadres lloats pel ju-
rat, el qual va destacar l’alt nivell tèc-
nic dels participants.

Grans clàssics de la música 
per celebrar la Diada
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per assolir els objectius fi xats” i la vice-
presidenta, Maria Cinta Pastor, va con-
demnar en nom del Col·legi els atemp-
tats de Barcelona en un missatge de 
pau. A més, cap al fi nal de la jornada, els 
músics van interpretar Els Segadors, un 
dels moments més emocionants amb la 
sala en peu i la melodia de l’himne cata-
là cantada pels assistents. 

L’acte va acabar amb un aperitiu al 
Club EBCN, punt fi nal d’un esdeve-
niment amb moments per riure, per 
emocionar-se, però que sobretot va 
celebrar una jornada tan especial com 
és la Diada Nacional de Catalunya.  ●

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

EN CLAU MUSICAL
#enCantats és el nom de l’especta-
cle que van protagonitzar la cantant 
Txell Sust, el saxofonista Pep Poblet 
i el pianista Nito Figueres. Es tracta 
d’una reinterpretació de clàssics de 
la música amb un estil ben personal. 
“Man in the mirror”, “Boig per tu”, 
“I want to break free”... Aquestes i 
altres cançons mítiques es van poder 
escoltar en un concert amb un públic 
entregat, emocions a fl or de pell i un 
ambient íntim. Va ser un espectacle 
de qualitat, amb moments estel·lars 
que deixaven entreveure el talent 
d’uns músics amb anys d’experiència.

JORNADA COMPLETA
Per la seva banda, el degà, Miquel Dar-
nés, va demanar “continuar fent pinya 

#enCantats va oferir 
un espectacle  basat 
en clàssics musicals.

La sala d’actes del Col·legi va 
acollir l’entrega dels premis de 
pintura i fotografi a.

Les obres guanyadores: el quadre Bodegó, 
de Montserrat Huguet, i la fotografi a del 
pont de Brooklyn, de Lluís Remolà.
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Fins ara quan seguíeu una confe-
rència en directe a través del web 
del Col·legi només podíeu visualit-
zar-la. Ara això ja no només és així. 
Si teniu cap dubte també podreu 
preguntar al ponent a través d’In-
ternet. Formar-se mai no havia es-
tat tan senzill.

ENGINYERS BCN continua 
apropant la institució als col·legiats 
gràcies a la tecnologia. Sempre que 
hi hagi l’opció de seguir un acte 
del Col·legi per videostreaming ara 
també es podrà enviar una pre-
gunta en la mateixa pantalla des 
d’on es visiona l’esdeveniment en 
qüestió. Aquesta opció estarà dis-
ponible uns mome nts abans que 
s’iniciï l’acte i només caldrà indicar 
el nom, el correu electrònic i el nú-
mero de col·legiat abans d’escriure 

la pregunta. Aquesta informació la 
rebrà el ponent, que, quan contesti 
les qüestions dels assistents, tam-
bé donarà resposta a aquelles que 
s’hagin enviat per Internet, sempre 
segons el seu criteri.

El servei de videostreaming es va 
posar en marxa el 2015 per a algunes 
activitats i de forma regular aquest 
2017. Des d’aleshores ha servit per 
transmetre en directe centenars 
d’hores de conferències i cursos 
amb l’objectiu de portar el Col·legi 
més a prop del col·legiat.  ●

Totes les conferències i els actes so-
cials més destacats els podreu veure 
després de la seva emissió per videos-
treaming a l’apartat “Torna-la a veu-
re” del web: 
https://videos.enginyersbcn.cat

No et quedis amb el dubte: 
el videostreaming ara permet fer preguntes

la pregunta. Aquesta informació la 

ara permet fer preguntesara permet fer preguntesara permet fer preguntes
la pregunta. Aquesta informació la 

ara permet fer preguntesara permet fer preguntesara permet fer preguntesara permet fer preguntes

Inverteix en estalvi responsable

Consulta’n tota la informació a 
www.caixa-enginyers.com.

També pots informar-te’n sense cap 
compromís a qualsevol de les nostres 
oficines amb horari ininterromput de 
8.30 a 19 h de dilluns a divendres 
o trucar-nos a Banca TELEFÒNICA 
de dilluns a divendres de 8 a 22 h i 
dissabtes de 8 a 15 h al 902 300 321 
(+34 933 102 626).

A quines millores pots destinar aquesta inversió?

Millores de l’eficiència energètica en habitatges i locals:
Aïllaments tèrmics
Calefacció eficient
Il·luminació de baix consum
Fonts d’energia renovable
Etc.

Compra de vehicle ecològic nou:
Vehicle elèctric, híbrid, amb GLP, amb Gas Natural, etc. 

Adquisició d’electrodomèstics de classe energètica A o superior.

Ara tens totes les facilitats per millorar l’eficiència
energètica del teu entorn o del teu negoci

ECO
PRÉSTEC
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Avui potser està a peu d’obra compro-
vant el soterrament i connexió a GIS 
a Sabadell, demà és a un laboratori 
d’Holanda portant a terme un assaig 
de tipus i un altre dia és possible que 
s’encarregui de l’homologació d’un 
dels productes que fabrica la seva em-
presa. La Maria Gutiérrez parla de la 
seva feina amb determinació, de ma-
nera ràpida i segura, una prova més 
de l’amor que assegura que sent pel 
que fa. Aquest amor, però, no va arri-
bar de manera immediata. De petita 
li agradava jugar amb LEGO, amb un 
kit solar... però no va ser fins al primer 
any d’institut que no es va enamorar 
de l’enginyeria: “A classe de tecnolo-
gia vaig fer el meu primer muntatge 
elèctric i quan vaig veure que allò fun-
cionava va ser amor a primera vista, i 
tot i que ha estat un amant exigent, 
avui soc molt feliç amb la meva rela-
ció amb l’enginyeria”.

UN MÓN D’HOMES?
A partir d’aleshores la Maria fa tot 
el que pot per treballar en l’àmbit 
elèctric: “Soc una persona molt per-
feccionista i l’electricitat és quelcom 

DONES ENGINYERES

especialment perfecte; és molt fàcil 
que de principi a final tinguis molt 
poques pèrdues energètiques. A més, 
és molt motivador veure la quantitat 
d’avanços que tenim encara per fer en 
aquesta àrea”. Arriba a la universitat 
i es troba que és l’única noia en una 
classe de vuitanta persones. Tot i això, 
no té problemes per tirar endavant la 
carrera. Això sí, amb alguna anècdota 
aïllada: “A les pràctiques d’electròni-
ca, en un grup amb quatre nois, vam 
presentar un dossier en el qual jo vaig 
fer la redacció i els càlculs i vaig acabar 
obtenint la pitjor nota de tots. Es van 
queixar al professor però no va canvi-
ar d’opinió”. A la feina també està en-
voltada d’homes: “A peu de laboratori 
només m’he trobat una altra dona tèc-
nica, i va ser a Holanda”. “En la meva 
experiència professional he hagut de 
suportar un cert to paternalista, al-
gun company que em parla amb més 
condescendència del que és normal, 
mirades..., però en general crec que és 
un sector respectuós”, assegura.

L’EDUCACIÓ, CLAU
Parlant de per què creu 
que les dones són una 
excepció en aquesta pro-
fessió, la Maria opina 
que en part la culpa la té 
el fet que sigui tan difí-
cil trobar feina al nostre 
país en aquest àmbit i 
que s’anima les noies a 

escollir feines amb més sortides o on 
calgui menys anys d’especialització. 
I per què les noies? Perquè habitual-
ment ha estat així. Però sobretot creu 
que es tracta d’un assumpte d’edu-
cació: “A les escoles s’haurien de fo-
mentar des de ben petits les àrees 
tècniques ja que aquestes requerei-
xen més vocació que d’altres”. També 
apunta que no s’hauria de fer escollir 
l’especialitat als alumnes tan aviat als 
instituts, època en què encara són in-
fluenciables, i anima les famílies a fer 
que les seves filles s’apropin a aquest 
món des de ben petites perquè, com 
a mínim, tinguin l’opció de poder dir 
que no els interessa perquè ho han 
provat.

La Maria Gutiérrez parla de com 
d’important és que les nenes tinguin 
referents sense adonar-se que ella 
mateixa és part de la solució. Aquesta 
revista només és el vehicle, però veri-
tablement l’èxit prové de dones com 
ella, dones que marquen la pauta per 
a futures generacions.  l

L’enginyera que 
trenca motlles

Sabem que a l’enginyeria de 
l’àmbit industrial la presència 
femenina és escassa, però hi ha 
un sector, el de l’alta tensió, en el 
qual sembla que l’accés sigui 
exclusiu dels homes. Maria 
Gutiérrez, col·legiada i enginyera 
elèctrica, trenca aquest 
estereotip. No només el trenca, 
l’esmicola: té un càrrec de 
responsable a l’empresa Pfisterer, 
de material elèctric, on treballa 
des de fa gairebé una dècada com 
a especialista en alta i extraalta 
tensió. En aquest número del 
THEKNOS ens endinsem en la 
seva història, la història d’una 
dona que surt de la norma.

Maria Gutiérrez és enginyera 
elèctrica col·legiada i especialista 
en alta i extraalta tensió. Treballa 
a l’empresa Pfisterer. 
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Durant el curs 2017-18 es 
desenvoluparan diverses 
activitats que ajudaran 
els joves en el pas al món 
laboral. Si bé és cert que 
els darrers anys l’ocupa-
ció dels enginyers ha mi-
llorat substancialment, 
deixar enrere l’etapa 
d’estudiant i conver-
tir-se en un treballador 
competent continua 
sent un moment decisiu per a tots. 
El desconeixement del món laboral 
fa que moltes vegades costi prendre 
decisions respecte cap a on orientar 
la carrera professional, quina feina 
triar, quines serien les condicions 
que cal demanar davant una possi-
ble contractació, saber quins conei-
xements addicionals es requereixen 
o quins drets i deures es tenen com 
a treballadors i com a enginyers. El 
Col·legi proporciona respostes i su-
port davant aquests dubtes, i també 
proporciona recursos per optimitzar 
la recerca de feina i aconseguir un 
lloc de treball que s’ajusti als interes-
sos i competències personals.

A més, cal començar a pensar a cul-
tivar i cuidar la xarxa de contactes. 
Obrir espais de relació generadors 
d’oportunitats, “moure’s on toca”. 
Apropar-se a ENGINYERS BCN és 
sempre una bona opció, en aquest 
sentit. A més, com a novetat per a 
aquest curs, els més joves dins el col-
lectiu tenen la possibilitat de contac-
tar amb un mentor que els orienti i 
els aconselli en les primeres passes 
(www.enginyersbcn.cat/mentoria).

A les escoles d’enginyeria, un curs 
més, els estudiants podran accedir a 
tots aquests serveis, però a més poden 
assistir a activitats d’inserció laboral 
sobre sortides professionals o per al 
desenvolupament de competències. l

“Per estudiar a 
distància t’has de 
saber gestionar bé”
És un fet: les 
universitats 
no presencials 
creixen en 
nombre 
d’alumnes any 
rere any. Com 
és estudiar 
des de casa? 
En Víctor 
Garrell, precol·legiat, està 
finalitzant el grau combinat 
d’Enginyeria Mecànica i de 
Tecnologies Industrials a la 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). Amb 28 anys 
vol compaginar els estudis amb una 
feina. “És un canvi en la manera 
d’estudiar, no tens un horari fix i 
això significa que t’has de saber 
gestionar bé el temps.” Algunes 
assignatures tenen una part 
pràctica que ha de fer als 
laboratoris de la ETSII, a Madrid, i 
els exàmens són presencials, però la 
major part del temps se l’organitza 
com millor li convé. A la vegada 
treballa a l’enginyeria SIBAIX 
(Martorell), gestionant la 
Campanya d’Eficiència Energètica 
2017 a CaixaBank Facilities 
Management, on revisa projectes 
d’enginyeria relacionats amb la 
climatització i les lluminàries LED. 
La feina la va trobar gràcies al Servei 
d’Ocupació i Promoció Professional 
del Col·legi, que el va assessorar 
fins que va aconseguir el treball que 
volia. “Em van ajudar també en la 
presentació del currículum i el 
tracte va ser sempre excel·lent”, 
assegura, després de valorar molt 
positivament la seva experiència 
amb ENGINYERS BCN, del qual ara 
també vol aprofitar la formació 
apuntant-se a cursos i conferències 
sobre manteniment industrial, 
producció i eficiència energètica.

Arrenca un nou curs amb noves 
activitats del Col·legi a les escoles

Des de fa anys l’Agència de Quali-
tat Universitària (AQU) vetlla per 
la qualitat dels estudis impartits a 
les diferents universitats catalanes. 
Aquesta entitat avalua la feina que es 
duu a terme pels equips dels centres 
educatius universitaris, però a més fa 
enquestes d’inserció laboral als antics 
alumnes per tal de valorar fins a quin 
punt estan complint els objectius, si la 
universitat i el món laboral estan real-
ment connectats i si es dona resposta 
a les necessitats de les empreses i 
institucions, però també a 
les dels estudiants. Els re-
sultats de les enquestes es 

concreten en els informes que l’AQU 
fa públics al seu web (www.aqu.cat). 
A més, el passat mes de juliol va obrir 
nous portals a Internet per fer més 
àgils i entenedores les consultes: EUC, 
portal d’Estudis Universitaris de Cata-
lunya, EUC dades i EUC informes.

Uns comitès avaluadors integrats 
pels diferents agents (professors, tèc-
nics de qualitat, estudiants i treballa-
dors) visiten periòdicament els centres 
per tal d’establir-ne el grau de qualitat 
i idoneïtat. El Col·legi també té relació 

amb aquesta entitat com a 
exponent del món professio-
nal de l’enginyeria. l

La qualitat als estudis universitaris

Víctor Garrell,  
precol·legiat 55.857

El passat mes de setembre les escoles universitàries d’enginyeria 
posaven en marxa un nou curs. Com cada any, ENGINYERS BCN vol 
estar a prop dels estudiants per donar-los a conèixer la professió, el 
Col·legi i els avantatges que pot aportar-los. 
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fullet que incrementarà la visibilitat 
dels col·legiats que en formen part.

COM UTILITZAR-LA? Entreu al web 
www.enginyersbcn.cat/guia. Hi ha 
tres pestanyes que us permeten fer cer-
ques com millor us convingui: a partir 
d’un concepte, un camp o una activitat. 
Després, heu de triar l’especialitat rela-
cionada i fi nalment la zona territorial 
(podeu buscar per municipi o per co-
marca). Finalment, cliqueu a “Cercar 
professionals” i us apareixeran els en-
ginyers que compleixen els vostres cri-
teris i, evidentment, els seus contactes: 
adreça, telèfon i/o correu electrònic.
D’altra banda, si necessiteu un tècnic 
certifi cador d’efi ciència energètica 
per realitzar la certifi cació del vostre 
edifi ci el podreu trobar al web www.
enginyersbcn.cat/certifi cadoree. ●

Un emprenedor vol obrir un local i 
necessita un professional per fer un 
estudi de l’impacte acústic. Un pro-
pietari necessita un enginyer per fer 
el peritatge de la reforma d’un habi-
tatge. Què poden fer? La millor opció 
és consultar la Guia de professionals 
(www.enginyersbcn.cat/guia). Uns 
900 enginyers per a 600 feines re-
partits en 139 municipis són les xifres 
d’una plataforma utilitzada per nom-
broses empreses i professionals.

ARRIBEM MÉS LLUNY. El Col·legi ha 
posat en marxa un any més una cam-
panya de difusió d’aquesta guia. En 
total es repartiran 33.000 exemplars 
d’un díptic informatiu (també encar-
tat en aquest número del theknos) 
a revistes professionals i d’altres col-
legis. Es renova la imatge i s’envia un 

El Col·legi distribuirà més de 33.000 fullets 
per difondre la Guia de professionalsGuia de professionals

El Nadal, època de regals, reunions 
familiars... i del gran concert que 
organitza el Col·legi. La basílica 
de Santa Maria del Mar acull un 
any més el tradicional espectacle 
musical d’ENGINYERS BCN. 
Enguany se celebrarà el 21 de 
desembre a les 20.30 h, un vespre, 
abans de les festes de Nadal, 
que sempre deixa un bon regust 
d’ambient festiu.

L’ACTUACIÓ
L’orquestra El Teatre Instrumental 
està especialitzada en música 
clàssica, concretament en el 
classicisme vienès (Mozart, 
Beethoven i Haydn). El reconegut 
intèrpret de clarinet Lorenzo 
Coppola impulsa i assessora aquesta 
companyia que es descriu com “una 

orquestra que s’inspira en la tradició 
del classicisme però amb un discurs 
dirigit al públic d’avui” i que en els 
seus concerts posa l’accent en “el 
vincle històric que existia entre la 
música instrumental i l’òpera”. ●

L’orquestra El Teatre Instrumental 
posarà música al Concert de Nadal de 2017

Les entrades es podran sol·licitar 
a partir del 6 de novembre 
enviant un correu a ebcn@

ebcn.cat o presencialment a la seu 
col·legial (c/ Consell de Cent, 365). 

  Interior de la 
basílica de 
Santa Maria del 
Mar, escenari ja 
habitual del 
Concert de 
Nadal del 
Col·legi.
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El Col·legi, espai clau 
per fer contactes

Amb el títol “Posa en pràctica el teu 
networking. Vine a fer contactes”, 
l’activitat té com a objectiu obrir un 
punt de trobada entre els membres 
del Col·legi, alhora que amb altres 
actors del sector de l’enginyeria, com 
associacions empresarials i entitats 
vinculades al sector.

Un dels principals avantatges de 
formar part d’ENGINYERS BCN és 
l’oportunitat de fer contactes que pu-
guin contribuir a l’èxit professional 
i guanyar visibilitat en entorns que 
interessin. Per aquest motiu, es busca 
que la sessió reuneixi perfi ls diversos 

directora d’una empresa dedicada a 
aquest fi . Cal fer la inscripció a www.
enginyersbcn.cat/agenda. Durant 
tot l’any es programen activitats per 
tal de desenvolupar els recursos de 
cara a fer contactes de qualitat i s’ofe-
reixen espais per a la trobada entre 
col·legiats, com les comissions i grups 
territorials, els actes socials, etc. 

Aquesta activitat tanca el cicle de 
tallers realitzats el 2017 per millo-
rar les habilitats de networking dels 
col·legiats.

Per a qualsevol consulta dirigiu-vos 
a: ocupacioipromocio@ebcn.cat ●

que puguin interactuar durant la tar-
da del 15 de novembre, però que pu-
guin ampliar la seva repercussió mit-
jançant les xarxes 2.0 i amb l’edició 
posterior de les presentacions dels 
assistents en format PDF. 

La sessió estarà dinamitzada per 
l’experta en contactes i xarxes Ro-
saura Alastruey, pionera en la intro-
ducció del networking professional 
en totes les seves modalitats i en les 
eines de la web 2.0 en l’entorn labo-
ral. Reconeguda investigadora, con-
ferenciant i professora universitària 
i d’escola de negocis, és fundadora i 

El proper 15 de novembre tindrà lloc una activitat 
especialment dissenyada perquè els col·legiats 
puguin fer networking entre ells i amb altres actors del 
món de l’enginyeria a Catalunya.

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.

Revista_Theknos_195x140_Página_S&S_Endesa2017_MOVILIDAD_TR_AD_CAT_v3.indd   1 26/6/17   17:22
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  José Manuel Pérez 
Reche, col·legiat 24.193
“Actualment treballo com a 
enginyer d’instal·lacions al 
departament de Projectes 
de CORP Promotors, una 
promotora immobiliària 
amb una gran expansió els 
últims anys. Anteriorment 
treballava com a cap 
d’enginyeria a una oficina 
tècnica. Estava buscant 
una millora professional 
i vaig trobar l’oferta de 
treball al Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional 

(SOPP) del Col·legi, gràcies 
al qual he trobat gairebé 
totes les feines en què he 
treballat. Inclús en un cas 
em van recomanar per a una 
entrevista on finalment vaig 
ser seleccionat. 

Sóc enginyer tècnic 
industrial especialitzat 
en electrònica industrial. 
Sempre he tingut curiositat 

des de fa anys, un referent 
entre els professionals i 
estudiants d’enginyeries 
de l’àmbit industrial. 
Moltes persones han trobat 
la primera feina, s’han 
reincorporat al món del 
treball o han aconseguit 
una millora laboral gràcies 
a aquest servei. Però no 
només aquells que estan 
en recerca activa de feina 
utilitzen el servei. Rebre 
ofertes de treball, tot i 
que no estiguem pensant 
a canviar de feina, és molt 
recomanable. Proporciona 
informació sobre el 
mercat de treball, sobre 
els sous i les condicions 
que s’estan oferint, sobre 
el coneixements més 
demanats, que poden 
ajudar a l’hora de decidir 
quina formació hem de dur 
a terme, sobre els perfils 
més sol·licitats, etc. Amb 
tot, contribueix a estar 
informat sobre el que es 
mou al món i assabentar-se 
de possibles oportunitats 
interessants, que a priori no 
tindríem en compte.

Donar-se d’alta a la 
plataforma de la Borsa 
de treball i, fins i tot, 
descarregar-se l’aplicació 
és fàcil i no requereix 
gaire temps. Els sistemes 
permeten activar i 
desactivar les notificacions 
d’ofertes, fer públic el CV 
o bé ocultar-lo, visualitzar 
notícies d’interès per a 
l’ocupació i poder inscriure’s 
a ofertes si en un moment 
donat així es decideix. 

No perdeu oportunitats; 
activeu-vos a la borsa 
de treball a: www.
enginyersbcn.cat/
borsatreball. Consultes a 
ocupacioipromocio@ebcn.
cat

per saber com funciona 
tot i soc un apassionat de 
la mecànica i l’electrònica. 
Després d’estar uns 
anys al Centre Tècnic de 
SEAT, em vaig reorientar 
professionalment cap al 
sector de les instal·lacions 
i vaig cursar el postgrau en 
Instal·lacions impartit per 
la UPC.

Em vaig col·legiar quan 
vaig finalitzar els estudis 
i crec que ENGINYERS 
BCN fa un gran esforç per 
tal de millorar les nostres 
competències i atribucions 
professionals i perquè se’ns 
vegi com a enginyers de 
referència. Regularment 
utilitzo el servei de visats 
per a la feina. A més, he fet 
alguns cursos i sempre que 
puc vaig a les conferències 
sobre normatives i novetats 
del mercat.”

BORSA 
DE TREBALL

  Flexibilitat, adaptar-
se al que ve i continuar
Adaptació: conjunt i 
resultat de les reaccions 
per mitjà de les quals 
un individu respon 
harmònicament a les 
diferents condicions que 
li planteja un determinat 
ambient. 
Flexibilitat: capacitat per 

cedir, per acomodar-se a la 

influència dels altres, a les 
circumstàncies, etc.

Aquestes capacitats estan 
molt relacionades entre si i 
faciliten considerablement 
el dia a dia laboral. Són una 
competència molt valorada 
per les empreses, i més en 
un context constantment 
canviant on la incertesa 
ens obliga a tenir capacitat 
per adaptar-nos a les 
circumstàncies que es van 
produint, aprenent cada dia, 
deixant anar maneres de fer 
per integrar-ne de noves, 
més adients a les noves 
tendències. 

Algunes vegades, 
es fa desitjable o fins i 
tot necessari un canvi 
d’orientació professional. 
El Col·legi també 
acompanya en aquests 
casos, mitjançant el Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional, o amb 
activitats com la que 
tindrà lloc el proper 6 de 
novembre: “Reorientació 
professional: canvia el teu 
rumb professional”.

Més informació i 
inscripcions a l’agenda del 
web www.enginyersbcn.
cat/agenda 

  Mantenir-se 
informat per no perdre 
oportunitats
La Borsa de treball 
d’ENGINYERS BCN és, 

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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DEL 25 D’OCTUBRE AL 
14 DE DESEMBRE
Autòmats programables 
industrials
Curs presencial i en línia. 
Junt amb el disseny gràfic es 
determina el funcionament 
associat al programa del 
PLC, que permet modificar 
el projecte, per procurar 
una automatització 
eficient i d’acord amb els 
requeriments del client 
i l’activitat que s’hagi de 
desenvolupar.
Horari: les sessions 
presencials són de 18 a 
21 h.
Lloc: En línia i presencial. 
Classes presencials al 
Tecnoespai (Bailèn, 68).

6, 8, 13 I 15 DE 
NOVEMBRE
Càlculs senzills 
d’estructures
Hi ha projectes senzills 
com, per exemple, el de 
naus industrials, que amb 
una mica d’aprenentatge 
el tècnic pot aprendre 
a fer. Per aquesta raó, 
s’ha organitzat el curs de 
càlculs senzills en què es 
desenvoluparan petits 
càlculs d’estructura i 
fonaments.
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai  
(Bailèn, 68).

21 I 28 DE NOVEMBRE
Energia solar tèrmica
S’explica, entre altres 
continguts, la normativa 
espanyola d’aplicació, 
el càlcul de cobertura, 
els tipus i els elements 
d’una instal·lació solar 
tèrmica, els esquemes 
hidràulics disponibles i els 
mètodes per al control 
del sobreescalfament. El 
curs rep la col·laboració i el 
patrocini d’ACV España, SA.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai  
(Bailèn, 68).

28 I 29 DE NOVEMBRE
Dimensionament 
i legalització 
d’instal·lacions 
d’autoconsum solar
Els assistents al curs 
coneixeran les modalitats 
d’autoconsum existents, 
els principis bàsics de 
dimensionament de les 
instal·lacions d’autoconsum 
i el marc normatiu vigent 
i aprendran a plantejar 
la viabilitat tècnica i 
econòmica d’un projecte 
d’autoconsum solar.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai  
(Bailèn, 68).

AGENDA www.enginyersbcn.cat/agenda

BENEFICIS DEL COL.LEGIAT
Reducció del 8% en el 
preu del màster en 
Enginyeria de 
Manteniment a TÜV SÜD
Els col·legiats disposen en exclusiva 
d’un descompte del 8% (400 €), 
acumulable a altres promocions, 
en el màster en Enginyeria de 
Manteniment, 18a promoció de 
TÜV SÜD, empresa proveïdora de 
solucions d’alta qualitat, seguretat i 
sostenibilitat especialitzada també 
en formació.

El màster comença el 3 de 
novembre, té una duració de 600 
hores i és semipresencial.

Trobareu més informació al web 
de la companyia (www.tuv-sud.es), 
enviant un correu a master@tuv-
sud.es o trucant al 912 031 145.

10% de descompte en 
lloguer de cotxes a MFlex 
Rent a Car

Gràcies a un acord amb el Col·legi, la 
companyia MFlex Rent a Car ofereix 
als col·legiats una reducció exclusiva 
del 10% sobre els preus web. Entreu 
a l’àrea privada d’enginyersbcn.cat 
i després busqueu la promoció a 
l’apartat “Descomptes amb entitats 
col·laboradores”, dins de “Serveis 
per a col·legiats”.

MFlex Rent a Car és una 
companyia de lloguer de cotxes 
amb un ampli ventall de vehicles 
disponibles, des de compactes 100% 
elèctrics fins a models executius de 
les primeres marques, com Audi, 
BMW, Mercedes o Volkswagen.

Estalvieu-vos un 5% al 
programa de postgrau 
d·HEALTH Barcelona

Si esteu interessat a emprendre en 
l’àmbit de la salut aprofiteu aquesta 
oportunitat: el programa d·HEALTH 
Barcelona, amb data d’inici gener 
2018, ofereix als col·legiats un 5% de 
reducció en el preu total.

d·HEALTH Barcelona és un dels 
quatre programes de postgrau 
europeus més reconeguts 
internacionalment que forma 
emprenedors en salut. Durant nou 
mesos (a partir de gener de 2018) els 
alumnes treballen en equip i viuen un 
cicle complet d’innovació.

Per a més informació contacteu 
amb Raquel Riera, cap d’Innovació 
i Desenvolupament de Talent de 
Biocat, a rriera@biocat.cat.
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Professionals que treballen a l’Admi-
nistració. És la composició bàsica de 
la Comissió de Funció Pública. Tot 
i que és oberta a tothom que vulgui 
participar-hi, els seus membres, 45, 
són majoritàriament tècnics munici-
pals de la Generalitat de Catalunya i 
de la Diputació de Barcelona.

OBJECTIUS
La legislació que regula l’accés a l’Ad-
ministració pública i les condicions 
laborals dels funcionaris varia peri-
òdicament. Per tal d’estar informat, 
aquesta comissió organitza reuni-
ons  on es comenten les novetats que 
es produeixen a la Funció Pública. 
Igualment, proposen i donen suport 
a l’organització de cursos de formació 
(com el que actualment es desenvolu-
pa de preparació d’oposicions), dema-
na dur a terme accions jurídiques en 
casos de discriminacions en convoca-
tòries de llocs de treball i assessora els 

col·legiats que ho sol·licitin en matè-
ria de funció pública i el seu accés. 

L’any passat el nombre d’inscrits es 
va incrementar en un 30%, una xifra 
notable per a una comissió que va ini-

COMISSIÓ DE FUNCIÓ PÚBLICA

Al servei dels que treballen per la societat

Interessant xerrada d’innovació  
i recerca a les aules
La Comissió d’Ensenyament va celebrar el passat 
dia 14 de setembre una jornada que va girar al 
voltant d’una idea: com millorar l’aprenentatge 
dels alumnes. Sobre aquesta premissa, 
diversos experts van mostrar-se d’acord que 
l’ensenyament, tant a l’educació secundària com 
a la Universitat, ha patit un cert acomodament 
històric i que el nou entorn social i econòmic 
reclama canvis. En aquest sentit, F. Xavier 
Villasevil, president de la Comissió d’Ensenyament 
i doctor en Enginyeria Electrònica, Multimèdia, 
Filosofia i en Ciències de l’Educació, i Marc Sibila 

Vidal, coordinador de Formació Professional, 
es van mostrar d’acord que cal impulsar la 
innovació i la recerca en l’àmbit docent. l

 D’esquerra a 
dreta, Josep 
Manuel García, 
vicepresident, i 
Alberto 
Martínez, 
president.

 F. Xavier Villasevil Marco, president de la 
Comissió d’Ensenyament del Col·legi.

ciar la seva feina l’any 1998 i que des 
d’aleshores ha ajudat un gran nom-
bre d’enginyers de l’àmbit industrial 
que han volgut dedicar-se a l’àmbit 
públic. l
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vaig recuperar el temps perdut i vaig 
aconseguir accedir a la universitat”, 
explica. Va estudiar Enginyeria Tèc-
nica Industrial i es va especialitzar en 
electrònica. “Vaig formar part de la 
primera promoció que es va deixar de 
dir pèrits i es va dir enginyers tècnics.” 

UNA PROPOSTA INESPERADA
Un dia, quan encara vivia amb els pa-
res, van rebre la visita d’un parent que 
es dedicava a fabricar bàscules mecà-
niques. “Vaig entrar a casa i me’l vaig 
trobar al menjador. Em va dir que ha-
via vingut a buscar-me. De cop i volta 
em vaig trobar dins un avió amb destí 
a Milà, acompanyat del Sr. Ràfels per 
assistir a una reunió de negocis. Així 
és com vaig entrar al món del pesatge 
industrial”, narra divertit. 

Va començar a treballar per Bàs-
cules Ràfels amb l’objectiu de desen-
volupar una bàscula electrònica, i ho 
va aconseguir mitjançant una cèl·lula 
de càrrega, que quan li apliques un 

Escoltar en Josep Maria 
Puig explicar com va co-
mençar la seva història 
amb l’enginyeria és com 
llegir la primera pàgina 

d’un llibre. “Jo vaig néixer a pagès, en 
una masia que estava a la Zona Fran-
ca, on ara hi ha Mercabarna”, comen-
ça a relatar. Ajudava els seus pares a 
treballar la terra i l’enginyeria ni tan 
sols se li havia passat pel cap. Però els 
seus pares, que no veien gaire futur 
a viure de pagès en aquell emplaça-
ment, van insistir que estudiés i fi nal-
ment es va començar a interessar per 
l’electrònica. “Tenia bona memòria 
i una gran capacitat d’aprenentatge; 

“VAIG DESENVOLUPAR LA PRIMERA 
BÀSCULA ELECTRÒNICA DE L’ESTAT”

JOSEP MARIA PUIG FIUS
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL Col·legiat 6.858

Text: Anna Carrió

Pesar objectes ha estat el que ha mantingut ocupat en Josep M. durant tots aquests anys, una 
tasca que està present en infi nitat de sectors, com el del vidre. “Vam participar en un projecte 
amb una empresa vidriera de la Zona Franca. Llavors no hi havia PC i vam crear un procés pel 
qual, mitjançant un teclat, els operaris podien delimitar els quilos que volien de cada 
component i el sistema s’encarregava de la resta de la tasca”, explica. 

També ha treballat en l’àmbit dels carburs metàl·lics per fer les proves hidràuliques 
d’alta resistència de les ampolles. Fins i tot ha desenvolupat una màquina electrònica 
d’expedició de bitllets de ferrocarril per a la xarxa de ferrocarrils del nord d’Espanya i 
que va ser la primera que hi va haver en aquest país. Però un dels projectes que més 
recorda és el que li van encarregar des de La Casa de la Moneda. “Rebien 
reclamacions de bosses que arribaven amb menys monedes. Vam deduir que també 
n’hi devia haver amb més monedes i que ningú no reclamava”, comenta. Van 
detectar que el comptador òptic que feien servir s’embrutava i donava error. Va idear 
una solució: pesar les bosses de monedes dinàmicament, i va ser un èxit. El sistema va 
sortir refl ectit fi ns i tot en un documental de TVE.

pes, proporciona un senyal elèctric 
proporcional al pes. “Vaig desenvolu-
par la primera bàscula electrònica de 
l’Estat espanyol”, afi rma. 

 EL PAS A L’EMPRESA PRÒPIA
Això li va donar confi ança i de seguida 
es va posar a treballar en el projecte 
següent. Va entrar de ple al món dels 
microprocessadors i van dissenyar 
una balança que ja incorporava un 
teclat i feia càlculs. Poc després, tot i 
continuar vinculat a Bàscules Ràfels, 
juntament amb un company van cre-
ar una empresa dedicada a fer apli-
cacions industrials de les cèl·lules de 
càrrega, DSM, i més endavant es va 
aventurar i va fundar la seva pròpia 
empresa, SHS, Sistemes de Hardware 
i Software. “Amb la crisi vam decidir 
parar l’activitat i l’any 2008 em vaig 
començar a dedicar a fer projectes 
d’activitats.”  l

“FORMO PART DE LA 
PRIMERA PROMOCIÓ 
QUE ES VA DEIXAR DE 
DIR PÈRITS I ES VA DIR 
ENGINYERS TÈCNICS”

EL MÓN DEL PESATGE INDUSTRIAL
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ENTREVISTA

Després de molt de temps de sem-
brar, finalment es veu com les vos-
tres tesis no només estan a l’ordre 
del dia sinó que són la clau per garan-
tir un futur millor per al planeta...
Així és. Al final ha imperat el sen-
tit comú. I si bé als anys 70 estàvem 
molt sols, sobretot a casa nostra, 
nosaltres ja defensàvem que calia 
estudiar com disposar d’energia sen-
se haver de cremar res, que és el que 
passa amb el carbó, el petroli o el gas 
natural. El fet és que podem afirmar 
que, des del descobriment del foc, no 
hem canviat de paradigma a l’hora de 
disposar d’energia, i és evident que 
amb el model econòmic i productiu 
que es desenvolupa amb la industria-
lització, això ha anat a més. Nosaltres 
creiem que cal agafar el camí invers.

Què li sembla que en un país com Ale-
manya un 33% de la producció ener-

Enginyer industrial 
especialitzat en tècniques 
energètiques i diplomat en 
Enginyeria Biomèdica i en 
Enginyeria del Medi 
Ambient, Ecologia i Gestió 
Ambiental. Va ser 
fundador i assessor tècnic 
d’Ecotècnia, empresa 
dedicada a la fabricació 
d’aerogeneradors, i 
fundador d’Ecoserveis, una 
associació professional 
dedicada a la consultoria i 
a l’educació sobre energia i 
medi ambient. És professor 
associat de la UAB i ha 
estat impulsor de la 
cooperativa energètica 
Som Energia. També és 
president del Consell 
Assessor d’Eurosolar – As-
sociació Europea per les 
Energies Renovables.

   PERFIL gètica provingui de fonts no contami-
nants? A quant es podria arribar en un 
país com el nostre, amb, per exemple, 
un potencial solar inacabable?
Avui dia ja ningú no discuteix que s’ha 
d’anar cap a l’energia 100% renovable, 
i això serà possible amb la combinació 
de diferents tecnologies, tant pel que 
fa a la producció, com la distribució i  
—un factor també important— una 
major eficiència. A casa nostra, és evi-
dent que estem molt afavorits pel sol i, 
en determinades zones, pel vent. Tam-
bé cal tenir en compte la geotèrmia.

Avui, però, el problema el tenim so-
bretot amb la legislació, oi?
Sí, sobretot si pensem en el Govern 
espanyol. Ara mateix està al servei 
d’unes empreses determinades, pre-
ocupades pels seus ingressos. Han 
posat tots els entrebancs possibles, 
però nosaltres estem engegant 

Text Jordi Garriga  l Fotografia Tomás da Silva

Als anys 70, amb la primera crisi del petroli, es van començar a sentir les primeres veus del 
moviment ecologista. Aquestes veus, que ja advertien dels perills de la preponderància dels 

hidrocarburs en el desenvolupament econòmic i tecnològic, han fet una llarga travessia fins que han 
estat realment escoltades i, les seves idees, dutes a terme. I més al nostre país. Però ja aleshores, des 

del món científic i tècnic hi havia qui s’esforçava a plantejar respostes factibles per a un món més 
net i eficient energèticament. A casa nostra, una d’aquestes veus ha estat la de l’enginyer Pep Puig, 
lluitador incansable que ha fet palès el seu compromís estant al darrere d’iniciatives com Ecotècnia, 

Som Energia o, avui, Viure de l’Aire del Cel.

“L’Estat vulnera la carta 
de l’energia per defensar 
els oligopolis energètics”

PEP PUIG
IMPULSOR DE LA COOPERATIVA ENERGÈTICA SOM ENERGIA
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“Avui ja ningú no 
discuteix que s’ha 
d’anar cap a l’energia 
100% renovable, i això 
serà possible amb 
la combinació de 
diferents tecnologies, 
tant pel que fa  
a la producció com 
la distribució i una 
major eficiència”
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Me’n pot donar més detalls?
Viure de l’Aire del Cel està duent a 
terme la instal·lació d’un aerogene-
rador a Pujalt, a l’Anoia, de propietat 
compartida, de manera que permet 
als seus participants, primer, calcu-
lar l’energia que necessiten per a la 
vida diària i, en funció d’això, inver-
tir una quantitat determinada. Així, 
saben que l’equivalent a l’energia que 
ells necessiten es genera amb una 
font totalment verda. Les obres per 
a la instal·lació de l’aerogenerador 
han començat justament a finals de  
setembre.

projectes que demostren que la 
gent, tant individualment com col-
lectivament, pot fer coses per superar 
aquestes traves en el camí cap a la de-
mocratització de l’energia.  

Vostè ha estat al darrere d’iniciati-
ves com Som Energia, la cooperativa 
que fomenta les “energies verdes”, i 
ara està impulsant Viure de l’Aire del 
Cel... En què consisteix això de viure 
del vent?
Es tracta d’un projecte que va néixer 
el 2009, just quan feia 25 anys del 
primer aerogenerador connectat a la 
xarxa a Catalunya, a Vilopriu. Ales-
hores, commemorant aquell fet, des 
d’Eurosolar vam pensar que calia 
impulsar encara més l’energia eòli-
ca a casa nostra i, alhora, poder dur 
a terme una iniciativa que permetés 
que la gent en fos partícip. El pro-
jecte s’entén molt bé a través del seu 
web, www.viuredelaire.cat. En defi-
nitiva, el fet és que actualment ja te-
nim la tecnologia, i el que cal per fer 
un pas endavant és innovació social, 
i això és el que hem fet. Viure de l’Ai-
re del Cel no és res més que la instal-
lació d’un aerogenerador mitjançant 
la participació de la gent que se sent 
responsable en la disminució de les 
emissions de CO2.

Però vostès seran productors, no dis-
tribuïdors, oi?
Sí, exacte...

I què en treu el particular que hi par-
ticipa? Vull dir que no estarà directa-
ment connectat a l’aerogenerador...
No, és clar. Però, d’entrada, aquell que 
hi participa sap que està en un projecte 
que, a la llarga, tindrà una capacitat per 
generar més de 5.000 MWh a l’any, és a 
dir, l’equivalent a la demanda d’unes 
2.000 famílies, amb un estalvi de fins 
a 6.000 tones de CO2 a l’any. Això no 
és poc. Però, a més, amb els beneficis 
de la venda a la xarxa, es recuperarà la 
inversió. El pla de negoci és per a vint 
anys, i es fa amb contractes de comp-
tes participatius entre EOLPOP, l’em-
presa que tira endavant el projecte, 
i aquells que hi participin. És un pas 
més en la democratització de l’energia. 
No només tenim el deure de disminuir 
les emissions de CO2, també tenim el 
dret de disposar d’energia.

L’objectiu és poder arribar a realitzar 
contractes bilaterals amb els usuaris 
finals?
Sí, però ara mateix estem obligats a 
passar per les comercialitzadores. 
Actualment la legislació no ens ho 
permet, però creiem que amb les di-

“Viure de l’Aire 
és la prova que 
la ciutadania 
agrupada pot 
actuar de manera 
efectiva contra el 
canvi climàtic i 
que té la capacitat 
de democratitzar 
l’energia”

ENTREVISTA
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Sí, però no es pensi que no tenen els 
seus estira-i-arronses amb les grans 
corporacions energètiques i elèctri-
ques convencionals. El que passa és 
que les situacions de democràcia real 
permeten disminuir el macropoder 
que tenen aquestes grans corporaci-
ons. A l’Estat espanyol, on tenim un 
dèficit democràtic enorme i evident, 
el que prevalen són els interessos dels 
grans que trepitgen els drets dels pe-
tits. Això ho hem vist els últims set o 
vuit anys amb la legislació que s’ha po-
sat en marxa a l’Estat espanyol. És que 
l’Estat està vulnerant la carta de l’ener-
gia que ha signat! Simplement per de-
fensar els interessos dels oligopolis 
energètics. Les antigues oligarquies 
agràries que van manar a l’Estat espa-
nyol durant els segles xix i bona part 
del xx s’han transformat en les oligar-
quies actuals bancàries i energètiques.

Creu que amb la independència a Ca-
talunya hi hauria una millor gestió 
energètica?
Sí. L’arc polític català actual demostra 
una sensibilitat clarament diferent 
de com es legisla des d’Espanya en 
aquesta matèria. El Pacte nacional 
per a la transició energètica n’és una 
mostra clara.

Fins quan creu que el Govern espanyol 
podrà mantenir la seva política ener-
gètica, que ha estat tan perjudicial per 
a les renovables?
L’aguantaran tant com puguin. L’im-
mobilisme demostrat és brutal. Però 
hi ha una tendència internacional que 
els obligarà a canviar.

Abans em parlava de democratitzar 
l’energia. A què es refereix exactament? 
Miri, per a alguns la democràcia ener-
gètica es basa a poder escollir l’ener-
gia que ens arriba. Per mi, però, va 
més enllà. Si jo puc captar diferents 
fonts d’energia, per què no en puc dis-
posar? Jo capto localment, de manera 

rectives i lleis que s’estan discutint en 
el si de la Unió Europea, tard o d’ho-
ra ho podrem fer. En el moment en 
què la figura jurídica de “comunitat 
d’energia” entri en vigor, que això és 
el que s’està impulsant des de la Unió 
Europea, les regles de joc canviaran 
radicalment.

Vistos els avenços tecnològics, estem 
gaire lluny de l’autoconsum o autoa-
bastiment?
Tecnològicament no hi estem gaire 
lluny. De fet, això ja és possible actual-
ment, sobretot en petites comunitats. 
El que passa és que han fet unes bar-
reres administratives i burocràtiques 
que ho fan molt difícil. La tendència 
i la línia que marquen els països que 
estan més avançats en aquest aspecte 
és que la generació local i l’autoabas-
timent augmentin, tant individual-
ment com col·lectivament, per mitjà 
de cooperatives, comunitats d’energia 
o altres formes jurídiques. Hem de 
pensar que a Alemanya en aquest mo-
ment ja hi ha més de 1.000 cooperati-
ves ciutadanes d’autogeneració.

Però a Alemanya tenen una legislació 
que ho afavoreix...

individual o col·lectiva, consumeixo i 
gaudeixo dels possibles beneficis. Ara, 
el que passa és justament el contrari. 
Per això considero tan important el 
projecte Viure de l’Aire. És la prova 
que la ciutadania agrupada pot actu-
ar de manera efectiva contra el canvi 
climàtic i que té la capacitat de demo-
cratitzar l’energia.

Amb tot, a Catalunya, sense donar 
l’esquena a les energies verdes, sí que 
veiem com, per exemple, cada vega-
da que es vol fer un parc eòlic, surten 
defensors del territori de sota les pe-
dres, en contra...
Però això ha estat ocasionat per un fet 
molt concret, i és que no s’ha permès 
que la gent del lloc hi participés. Per 
mi el problema és la manera com s’han 
desenvolupat els projectes, amb la fi-
losofia extractiva. A Dinamarca, per 
exemple, està regulat, de manera que 
un mínim del 20% de qualsevol planta 
energètica ha de ser de propietat local.

I això, fins a quin punt el Pacte per a la 
transició energètica ho té en compte?
S’ha de desenvolupar, però precisament 
un dels punts bàsics és la democratit-
zació de l’energia. I ja li ho dic, amb un 
nou país potser fins i tot podríem tenir 
l’oportunitat de superar països com No-
ruega o Dinamarca, en aquest sentit. l

“No només tenim el 
deure de disminuir 
les emissions  
de CO2, també 
tenim el dret de 
disposar d’energia”

Confia que el Pacte 
nacional per a la 
transició energètica que 
s’està tramitant al 
Parlament de Catalunya 
sigui prou ambiciós?
Crec que està sent un gran avenç 
que s’hagin assentat i redactat les 
bases del Pacte. Ara es tractarà 
de legislar per posar-lo en 
pràctica. I miri, li diré una cosa, 
veient com funciona l’oligarquia 
espanyola, penso que el procés 
polític actual a Catalunya és una 
oportunitat per canviar els 
criteris i el paradigma en matèria 
energètica.

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

VIURE DE L’AIRE  
DEL CEL

Primer projecte 
comunitari d’energia 

eòlica de l’Estat

Funciona 
2.405 hores/any

Genera 
5.653 MWh/any

Equivalent a la  
demanda de 

2.000 famílies

Estalvi de fins a 
6.000 tones de CO2/any
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U na impressora 3D, unes 
smartglasses, a l’estil de les 
ulleres de Google, controla-
des mitjançant un smartpho-

ne, un submarí amb forma cúbica, un 
dron o una incubadora de pollets. Són 
alguns dels projectes que han sorgit 
els darrers anys de les aules de l’Insti-
tut Sant Andreu, a Barcelona, un cen-
tre d’educació secundària que és un 
dels pioners a Catalunya a impulsar 
les anomenades matèries STEM (les 
inicials, en anglès, de ciència, tecnolo-
gia, enginyeria i matemàtiques).

Al capdavant hi ha l’Òscar Amorós, 
professor de tecnologia i informàtica. 
“Vam començar el 2009 oferint una as-
signatura de robòtica i només cinc anys 
després a causa de l’èxit de la iniciativa, 
ja vam crear una línia pròpia de treball 
per a projectes a l’ESO i treballs de re-
cerca a batxillerat. Al principi, eren re-
lativament senzills, però ara són cada 
cop més i més complexos!”, explica a 
theknos Amorós, que és, a més, el cap 
de departament de Tecnologia.

Al principi treballaven amb kits de 
robòtica i amb Lego, “més econòmic”, 
fins que fa tres anys un dels alumnes 
va aconseguir muntar una impressora 
3D. “Ara podem imprimir les peces que 
necessitem i això ens permet treballar 

tica– va en augment, tot i que de ma-
nera desigual entre nois i noies. En el 
cas d’aquest institut, per exemple, el 
70% de l’alumnat matriculat a quart 
d’ESO vol cursar informàtica, tot i que 
a les classes només el 20-25% del total 
són noies. “És clau —considera Amo-
rós— treballar des de ben petits amb 
els alumnes la creativitat i les ganes 
d’innovar, de fer les coses diferents, 
perquè això permet millores molt im-
portants a la societat”.

Aquesta idea de fomentar les disci-
plines STEM en els infants de Catalu-
nya i també, en definitiva, en la societat 
catalana, és també la que està al darrere 
del Pla STEMCat, impulsat pel Govern 
català, presentat fa uns mesos i que 
entra en vigor aquest curs 2017-2018. 
Aquest pla s’emmarca dins de l’Estra-
tègia SmartCat del Govern, posada en 
marxa recentment; està liderat pel De-
partament de la Presidència, a través de 
la Secretaria de Telecomunicaci-

amb una filosofia més maker: creem 
les peces i els robots que volem amb 
la impressora”, indica aquest profes-
sor, que explica que també organitzen 
una jornada de robòtica al centre. “Fa 
vuit anys que l’organitzem, ha anat 
creixent, sempre ha tingut molta de-
manda dels nois i noies, i des del 2014 
els alumnes de batxillerat se l’han feta 
seva i són ells els que l’organitzen”, ex-
plica amb orgull.

Arran d’aquesta jornada, han anat 
desenvolupant altres iniciatives, com 
ara una marató de programació, amb 
alumnes de tots els nivells que han  
de superar diferents reptes en funció de 
l’edat. “Fomentem, a més de la innova-
ció, la col·laboració tant entre matèri-
es a l’IES com externes; en aquest cas, 
en la darrera edició vam involucrar en 
aquesta jornada centres de primària 
adscrits”, destaca aquest professor.

L’interès per aquestes assignatu-
res —robòtica, tecnologia i informà-

Text Cristina Sáez  l  Fotografia Jack Ristol

Es busquen enginyers  
i enginyeres!

El Govern impulsa un pla, que entra 
en vigor aquest curs, per fomentar la 
ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les 
matemàtiques (STEM) en la societat 

Cada cop hi ha més demanda de titulats en ciència, enginyeria, tecnologia i matemàtiques. Es 
preveu que a Europa el 2020 caldran prop d’un milió de professionals en aquest àmbit. 

Tanmateix, no hi ha prou joves que optin per aquests graus per satisfer-ne la demanda. Per tal 
de redreçar aquest atzucac actual, el Govern català impulsa el Pla STEMCat, que pretén 

fomentar les vocacions en aquestes disciplines.
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Alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut Sant Andreu, a 
Barcelona, a la classe de 
tecnologia. Aquest 
institut és un dels 
pioners a Catalunya a 
impulsar les matèries 
STEM.
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ons, i hi participen a més les univer-
sitats catalanes, els departaments d’En-
senyament i d’Empresa i Coneixement.

El va anunciar el president Carles 
Puigdemont en el decurs del sopar de 
benvinguda als organitzadors del Mo-
bile World Congress el febrer, en què 
va assegurar que és un objectiu priori-
tari de la Generalitat impulsar les vo-
cacions científi ques i tecnològiques, 
sobretot entre les noies. “Catalunya 
és i serà un actor actiu en aquest sec-
tor”, va assegurar.

Un informe del Parlament Europeu 
del 2015 va estimar que caldrà cobrir 
set milions de llocs de treball en l’àm-
bit de les STEM fi ns al 2025. Tanma-
teix, tot i l’increment de la demanda de 
professions tecnològiques, a Catalu-
nya “no tenim prou estudiants de cièn-
cies, tecnologia, enginyeria i matemà-
tiques”; és per això que amb STEMCat 
“volem afrontar aquest repte”. 

“Moltes empreses internacionals 
continuen escollint Catalunya per ex-
pandir els seus negocis digitals, des de 
la impressió 3D fi ns a sistemes intel-
ligents de gestió logística, robòtica o 
computació en el núvol. [...] Tenim els 
actius, el talent i la capacitat per afron-
tar amb èxit els reptes i les oportuni-
tats d’una societat cada cop més con-
nectada”, va afegir Puigdemont.

NO HI HA PROU TITULATS
El Pla neix, doncs, de la constatació 
d’aquest decalatge entre la deman-

da del sector laboral pel que fa a llocs 
de treball en empreses innovadores 
instal·lades a Catalunya i el nombre 
d’estudiants titulats en ciència, tecno-
logia, enginyeria i matemàtiques que 
surten cada any dels centres catalans. 
I no és un problema només del nostre 
país, sinó que es replica a la majoria de 
països occidentals.

Un estudi de l’Institu Tecnològic de  
Massachusetts (MIT) alertava que les 

matrícules en aquest tipus d’estudis 
havien caigut un 30% i apuntava que 
potser calia buscar “culpables” en la 
idea cada cop més estesa que eren dis-
ciplines massa difícils, que requerien 
molt d’esforç o massa anys.

“Els xavals acostumen a considerar 
que no estan prou capacitats per en-
frontar-se a una carrera de ciència o 
d’enginyeria, tenen la percepció que 
és massa difícil i aquesta percepció és 

La creació d’una 
agenda interactiva és 
un dels projectes que 
fan els alumnes de 
l’IES Sant Andreu al 
llarg del curs.

Dels set milions de feines que s’estima que caldrà omplir a Europa en 
l’àmbit de les STEM, una proporció elevada —en concret 1,4 milions de nous 
llocs— correspon a sectors emergents vinculats amb les tecnologies de la 
informació i les comunicacions, les anomenades TIC. Tanmateix, un informe 
de la Comissió Europea adverteix que les universitats del vell continent no 
formen prou estudiants en àrees STEM per respondre a la demanda.

En aquest àmbit, la diferència entre gèneres és també palesa. Segons un 
estudi de la Comissió Europea fet el 2013, només 29 de cada 1.000 dones 
amb estudis universitaris tenen una titulació relacionada amb les TIC. En 
canvi, en el cas dels homes, la proporció és de 95 de cada 1.000. 

“El sector de les TIC és un dels que té més vitalitat dins de l’àmbit de les 
STEM”, destaca el document del Pla que ha elaborat la Generalitat. De fet, 
el nombre de llocs de treball en el sector augmenta al nostre país a un ritme 
del 26,5% anual mentre que la taxa d’atur se situa en un 5,2%, tres vegades 
més baixa que la mitjana d’atur, que és del 17,7%. Tanmateix, el nombre 
d’estudiants que opten per cursar graus d’aquest àmbit a Catalunya s’ha 
reduït a la meitat els darrers tretze anys: del 10,1% d’alumnes el curs 2001-
2002 a tan sols el 4,9% del 2014-2015.  

EL SECTOR TIC, EL QUE MÉS DEMANDA TÉ
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molt més elevada entre les noies. És 
cert que les ràtios de fracàs, d’aban-
donament, són més altes que en altres 
estudis universitaris”, explica Joan 
Francesc Córdoba, membre del gabi-
net tècnic de la Secretaria d’Universi-
tats i Recerca, que ha format part de 
l’equip que ha elaborat l’STEMCat. 
“També pensen que són estudis que 
requereixen molta dedicació. Jo sem-
pre poso aleshores l’exemple de carre-
res com medicina o arquitectura, que 
també són difícils i requereixen molta 
dedicació i estan plenes d’estudiants. 
Potser la diferència 
entre unes i altres 
és que aquestes 
darreres tenen un 
component vocaci-
onal que potser les 
enginyeries o la bi-
oquímica no tenen. 
Als joves els falten 
referents, en aquest 
sentit. No tenen 
una idea clara de 
quina és la vida pro-
fessional o la situació de mercat d’un 
enginyer de telecomunicacions o d’un 
genetista”, reflexiona Córdoba. 

Aquest desequilibri entre la de-
manda de persones qualificades en 
STEM i les que posseeixen titulacions 
en aquest àmbit és, com apunta Cór-
doba, encara més accentuat en el cas 
de les dones. Si bé elles accedeixen 
amb major proporció que els homes 
als estudis superiors, ho fan en un 
grau molt menor que ells a aquestes 
disciplines.

El document del Pla destaca que 
“els estereotips de gènere associats a 
professions científiques i tecnològi-
ques es comencen a formar des de la 
infància i es consoliden entre els 10 i 
els 14 anys”. Per tant, les mesures pre-

El 70% de 
l’alumnat de 4t 
d’ESO de l’IES 
Sant Andreu 
cursa informàtica, 
però només el 
25% són noies

La demanda actual i les previsions futures de 
demanda de professionals tècnics i científics posen 
en evidència que el nostre sistema no està generant 
suficients vocacions en aquests àmbits i que això pot 
tenir repercussions per als estudiants (major ocupació, 
millors condicions laborals) i per a la societat (major 
desenvolupament econòmic, menor dependència 
tecnològica de l’exterior).

El Pla d’impuls de les vocacions científiques, 
tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques a 
Catalunya (STEMCat) és una iniciativa del Govern de 
la Generalitat dissenyada en col·laboració amb les 
universitats i amb altres institucions relacionades com 
ara la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 
o el Cercle Tecnològic de Catalunya.

El Pla STEMCat no es proposa exclusivament 
atreure estudiants als àmbits STEM sinó també 
millorar la cultura tecnològica de tota la població i 
traslladar una visió positiva del rol que la ciència i la 
tecnologia tenen en la millora del benestar social i en 
la sostenibilitat del planeta.

Entre les diverses actuacions que desenvoluparà, el 
Pla preveu la implicació dels professionals dels àmbits 
científics i tecnològics. Donar visibilitat a aquests 
professionals entre el jovent i traslladar una visió 
positiva de la seva tasca és una de les estratègies que 
es promouen. Des d’aquestes línies els volem animar 
a contribuir i a implicar-se personalment, per exemple 
actuant com a mentor o mentora d’estudiants 
o apadrinant una escola per traslladar la seva 
experiència professional i personal a la gent jove.

Secretaria d’Universitats i 
Recerca
Departament d’Empresa i 
Coneixement, Generalitat  
de Catalunya

Joan Francesc 
Córdoba

EN SEGONS

LA CULTURA TECNOLÒGICA 
DE LA POBLACIÓ, EN JOC

ció del Departament d’Ensenyament 
del Govern català. “Hi ha una subre-
presentació de l’alumnat amb un ni-
vell socioeconòmic baix, persones 
procedents de classes socials baixes 
o treballadores”, constata. Aquest 
desequilibri entre necessitat i oferta 
fa que la demanda del sector no es pu-
gui cobrir, i si no canvia la dinàmica, 
es preveu que l’ocupació serà sa-

vistes per tal de fomentar vocaci-
ons en aquestes disciplines no es 
limiten a estudiants de secundà-
ria i batxillerat, sinó que s’inicien 
des de les etapes de primària. 

“Un altre desequilibri impor-
tant té a veure amb la procedèn-
cia sociocultural”, assenyala Àn-
gel Domingo, subdirector general 
d’Innovació, Formació i Orienta-
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tisfeta per professionals d’altres 
països. I el sector, segons alerta el text 
del Pla, es ressentirà a mitjà termini 
per la manca de professionals.

ADREÇAT A QUATRE COL·LECTIUS
En aquest sentit, el Pla, dotat amb 10 
milions d’euros fins al 2020  —que el 
Govern espera finançar en part amb els 
fons europeus Feder concedits recent-
ment a Catalunya—, incorpora un ampli 
ventall de mesures que s’espera adoptar 
per corregir la situació i que van dirigi-
des a quatre col·lectius: en primer lloc, 
al professorat, per tal d’ajudar-los a 
millorar en l’ensenyament de les disci-
plines STEM. En aquest sentit, s’inclo-
uen per exemple mesures com estades 
de formació i investigació en residèn-
cia, la creació d’una xarxa d’aprenen-
tatge entre docents de primària i 
secundària, i fins i tot la creació d’un 
perfil professional de professor CTM 
(ciència, tecnologia i matemàtiques).

“Sempre que sigui possible, s’in-
clouran aspectes creatius i artístics. 
Parlem de STEAM, la A fa referència 
a arts, com els models anglosaxons 
que inclouen aspectes creatius i de 
disseny adreçats a la vida pràctica, 
de cada dia”, assenyala Domingo, que 
posa com a exemple els centres —com 

l’IES Sant Andreu amb què començà-
vem aquest reportatge— que treba-
llen amb impressió 3D, incorporant 
aspectes tècnics d’enginyeria, ciència 
i disseny artístic.

En segon lloc, a l’alumnat, per tal 
de fomentar l’interès per aquestes as-
signatures i deixar de banda els pre-
judicis que els n’allunyen. El Pla diu 
que cal millorar l’orientació educativa 
perquè els alumnes tinguin un millor 
coneixement de les opcions que ofe-
reixen les carreres STEM, així com 
accions específiques per reduir la di-
ferència de gèneres en aquestes àrees. 
“Els centres d’investigació, els col·legis 
professionals, les universitats o les 
empreses podrien involucrar-se en 
l’assessorament dels alumnes de bat-
xillerat en els treballs d’investigació”, 
apunta Córdoba.

“Un estudi de la Fundació Everis 
que analitza per què els alumnes opten 
per unes matèries o altres, i per graus 
universitaris, ha trobat que les opcions 
ja estan bastant decidides des que els 
infants són bastant petits. Als 13 o 14 
anys ja tenen bastant formades les seves 
percepcions i això condiciona la tria que 
faran. Per tant, cal començar a treballar 
des de petits, per exemple introduir la 

robòtica a l’alumnat d’educació infan-
til”, considera Domingo.

En tercer lloc, les mesures estan 
dirigides a les empreses i col·legis 
professionals, per tal que tinguin un 
paper més rellevant i actiu a l’hora 
d’acostar-se a les escoles per promoci-

onar les STEM; que els professionals 
siguin vistos i reconeguts pels estudi-
ants, que aquests puguin tenir men-
tors del món empresarial. Un exemple 
és el programa “Torna a l’escola”, que 

Actualment hi ha un decalatge entre 
la demanda laboral en empreses 
innovadores i el nombre d’estudiants 
titulats en matèries STEM 
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a partir del 2018-2019 fomentarà la 
participació d’exalumnes en activitats 
dels centres educatius per impulsar les 
vocacions en ciència i tecnologia.

“Cal fomentar la col·laboració entre 
l’empresa i l’escola, impulsar aliances 
entre el sector educatiu i l’empresarial. 
Un exemple és l’aliança STEM de Tar-
ragona, impulsada per la Universitat 
Rovira i Virgili, les escoles de la de-
marcació de Tarragona i les empreses 
del sector químic de la zona. Aquestes 
sinergies són molt valuoses”, valora 
Domingo.

I, finalment, a la societat, per des-
pertar l’interès per aquestes matèries 
i desmuntar els estereotips de gènere. 
“La idea és que millori la percepció de 
la ciència i la tecnologia en el conjunt 
de la societat; la cultura científica i tec-
nològica entre els nostres governants. 

En definitiva, millorar la cultura cien-
tífica general”, afirma Córdoba. 

UN PLA QUE AGLUTINA INICIATIVES
“El que fa el Pla és integrar i coordi-
nar accions que ja feia temps que es 

feien, les agrupa i fa propostes de 
futur”, apunta Domingo, amb refe-
rència a programes ja en marxa com 
mSchools, bitbot.cat, donaTIC.cat, 
Ciència i Aula, Impulsem la robòtica 
o la formació permanent del profes-
sorat en CTM (ciència, tecnologia i 
matemàtiques). 

“Abans d’aquest Pla, per exemple, 
hi havia l’EnginyCat, que volia afron-
tar la manca concreta d’enginyeres i 
enginyers. Les universitats, i en par-
ticular les facultats de ciències, es-
tan fent constantment activitats per 
captar i atreure estudiants. I això que 
tots els que surten tenen unes taxes 
d’inserció molt elevades, molt millors 
que la mitjana dels estudis universi-
taris”, afegeix Córdoba, que puntua-
litza que aquest nou Pla el que vol és 
“anar més enllà d’aquestes iniciatives 
que cada centre o organització pot 
fer. Es vol tenir una major capacitat 
per intentar abordar el problema, un 
major abast i una perspectiva integral 
des del punt de vista d’incorporar 

l’ensenyament universitari, preuni-
versitari, la formació professional, el 
món de l’empresa”.

Però no tan sols es tracta d’aug-
mentar les vocacions cientificotèc-
niques, sinó que es vol actuar sobre 
l’alumnat de qualsevol àmbit, ja sigui 
de ciències socials o d’humanitats, 
per tal que tingui una millor formació 
en l’àmbit STEM. “Volem que tots els 
estudiants tinguin una millor base en 

A l’IES Sant Andreu, els 
alumnes creen les peces i els 
robots que volen, com unes 

ulleres intel·ligents o un 
parxís interactiu amb la 

impressora 3D, també 
fabricada per ells.

matemàtiques, biologia, 
ciències en general, 
bàsica per mantenir 
un esperit crític com 
a societat”, apunta  
Domingo. 

Per elaborar aquest 
pla, el Govern català 
ha recopilat diver-
ses experiències de 
països diferents, així 
com algunes actuaci-
ons de la UE i progra-
mes que han resultat ins-
piradors. Si bé el Pla està presentat, 
falta que s’acabi d’aprovar al Ple del 
Parlament. Les previsions era que 
es fes abans de l’estiu, però l’actua-
litat política ho ha retardat. De mo-
ment, mentre això no passa, ja s’han 
començat a implantar una sèrie de  
mesures.

“Estem endegant totes aquelles 
accions que poden iniciar-se amb 
els recursos disponibles”, assegu-
ra Domingo, del Departament 
d’Ensenyament. Per exem-
ple, incorporar aproximacions  
metodològiques més científi-
ques, com ara el pensament 
computacional a l’hora de re-
soldre problemes. “Un pro-
blema de matemàtiques o 
de física es podria plan-
tejar com la necessitat 
de fer un programa in-
formàtic per resol-
dre el problema. No 
cal que els alumnes 
escriguin el codi, 
però sí que tinguin 
presents algunes 
coses. Es tracta 
d’incorporar me-
todologies peda-
gògiques que ajudin 
a aquesta aproximació 
al pensament científic”, 
especifica Córdoba. l
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“Saber gestionar prioritats davant la 
confluència de múltiples avaries en 
un o diversos edificis i ser resolutiu 
són virtuts imprescindibles en un 
bon enginyer d’assistència tècnica i 
manteniment. La solució d’una inci-
dència pot tenir diverses alternatives 
i s’ha de proposar sempre la més efi-
cient, en el sentit econòmic i en el de 
durabilitat. Optimitzar els recursos 
requereix una visió global i és deter-
minant perquè, si no, acabes sent poc 
competitiu amb el risc que això com-
porta de perdre un contracte. A més 
de la pressió d’enfrontar-se a diferents 
problemàtiques alhora, s’ha de prio-
ritzar independentment del criteri del 
client i, després, convènce’l que has 
pres la decisió correcta”, explica Maxi 
Barreto, director executiu del Grup 
ADM, un conglomerat de companyi-
es dedicades des del 2005 a mantenir 
i rehabilitar edificis. Per assegurar la 
seva eficàcia, el Grup ADM, que dona 
servei a edificis residencials i pimes, 
contracta professionals amb una alta 
capacitat d’aprenentatge i inverteix 
molt en formació contínua, ja que les 

  

Assistència tècnica i manteniment: resolució  
de problemes i peça clau per fidelitzar clients 
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tecnologies constructives i d’instal-
lacions evolucionen ràpidament. 

UNA TASCA PREVENTIVA, 
ABANS QUE CORRECTIVA
En Javier Gómez, enginyer a Enerti-
ka —una empresa dedicada a l’eficièn-
cia energètica que dona servei de pre-
venda, postvenda i manteniment—, 
està convençut que adaptar-se als 
canvis és determinant en el seu per-
fil. “S’ha de fer un esforç per estar 
sempre al dia sobre les normatives 
de seguretat i medi ambient vigents 

en les instal·lacions dels equips. Però 
també perquè, abans, quan hi havia 
una incidència, canviaves l’aparell. 
Ara cal analitzar i dimensionar bé 
cada situació perquè es va molt amb 
compte amb les despeses i, en el 
camp de l’eficiència energètica, una 

Els enginyers que treballen en 
assistència tècnica i 
manteniment tenen la 
responsabilitat d’atendre el client 
en la postvenda i de garantir una 
solució àgil i eficient quan es 
produeix una incidència. Tot 
sovint, la seva feina fa possible la 
recuperació de la normalitat en 
una empresa o edifici quan una 
màquina o producte falla, i 
d’aquesta manera vetllar per la 
satisfacció dels clients. Són una 
peça clau per aconseguir una 
bona fidelització i imatge de 
marca, sovint tant o més 
important que la tasca comercial. 

S’HA DE SABER 
GESTIONAR PRIORITATS 
DAVANT LA CONFLUÈNCIA 
DE MÚLTIPLES AVARIES
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errada en pot generar moltes. A més, 
cap client es pot permetre quedar-se 
sense energia. L’actitud amb la qual 
afrontes les incidències acaba sent 
més important que els mateixos co-
neixements. Sovint estàs davant un 
client semienfadat i has de ser fred i 
pragmàtic per transformar l’enuig en 
alguna cosa positiva. En el meu camp 
també és important determinar bé les 
necessitats de cada client per escollir 
bé el producte que li recomanes; així 
fas una tasca de manteniment no no-
més correctiva sinó preventiva”, diu. 

Raúl Ramírez Gómez, enginyer de garanties 
i responsable de reparacions:

“En un servei d’assistència tècnica, 
cal ser proactiu per donar una resposta 
ràpida al client”  
Ramírez és enginyer d’Electrònica 
Industrial i Automàtica i fa tres 
anys que treballa com a enginyer 
de garanties i responsable de 
reparacions en una empresa que 
dona servei principalment a trens. 
La reparació de toilettes modulars i 
de sistemes d’aire condicionat són 
el més freqüent en el seu dia a dia. 
“Dono suport tècnic per reparar o 
millorar el funcionament d’aquest 
material que està en garantia. Per 
fer-ho parlo amb el responsable 
de manteniment o directament 
amb el client. Si el material no es 
pot reparar a distància, aleshores 
quan està a l’empresa en gestiono 
la reparació. Les incidències que 
atenc m’arriben tant per telèfon, 
per Outlook com per missatge 
des de portals o plataformes 
en línia. El més difícil d’aquesta 
feina és fer front a l’estrès que 
suposa el fet d’haver de donar una 
solució a totes les incidències que 
tenim en un mateix dia, perquè 
hi ha molts clients i cal resoldre-
les en un temps determinat 
sempre que sigui possible i que 
les peces que necessites arribin. 
En un servei d’assistència tècnica 

cal ser proactiu per donar una 
resposta ràpida al client, sobretot 
si aquest té un producte que 
està en garantia. És la manera 
de quedar bé”, assegura en 
Raúl, que té coneixements de 
sistemes hidràulics, elèctrics, 
d’automatització i neumàtica, però 
també ha de saber comunicar-
se bé tant perquè entenguin 
les seves instruccions com per 
calmar els ànims. La seva tasca és 
determinant per mantenir un bon 
nivell de fi delització de clients. “En 
donar suport i assessorament, el 
nostre departament aconsegueix 
que el client no se senti 
desemparat davant qualsevol 
incidència que pugui tenir amb el 
producte. L’automatització ens 
permet detectar on està l’avaria: 
diagnostica si es tracta d’un error 
de porta, d’una errada hidràulica, 
etc. I això simplifi ca molt la feina; 
però, tanmateix, al fi nal, perquè el 
client es quedi satisfet el que més 
compta és el tracte personal que 
li dones”, afi rma. “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

Tant en Javier Gómez com en Maxi 
Barreto donen fe que els serveis d’as-
sistència tècnica i manteniment han 
evolucionat molt en poc temps: “Ja 
gairebé no es fa servir paper. Tots els 
operaris reporten qualsevol incidèn-
cia a l’enginyer d’assistència tècnica i 
manteniment mitjançant l’aplicació 
mòbil i disposen de tot l’historial dels 
equips i els manuals tècnics al mateix 
dispositiu. Per tant, l’enginyer es pot 
centrar a optimitzar els recursos i tro-
bar solucions, ja que s’ha reduït la part 
administrativa”, afi rma Maxi Barreto. 

  

•  Serveis d’assistència tècnica 
(dins la mateixa empresa o en 
empreses client).

• Atenció a clients i postvenda.
• Assistència a equips comercials.
•  Manteniment d’instal·lacions 

industrials, centres de treball, 
equipaments...

•  Manteniment de maquinària 
industrial. 

•  Responsable de manteniment: 
plans de manteniment preventiu 
i correctiu, proveïdors, etc.

PROFESSIONS 
RELACIONADES:

•  Coneixements d’ofi màtica 
[Word, Outlook, Winplus, Excel, 
Power Point, Artemis (Project 
Management System) SAP i Baan  
(sistema de gestió tipus ERP)].

• Idiomes, principalment l’anglès.
•  Capacitat d’aplicar el coneixement 

i l’experiència per resoldre els 
problemes ràpidament.

• Experiència en el tracte amb clients. 

Les competències d’un enginyer  
d’assistència han de ser, per exemple: 
orientació al client, comunicació, 
negociació, resolució de problemes, 
planifi cació, organització i assertivitat...

CONEIXEMENTS:

COMPETÈNCIES: 

Aquesta recopilació de dades per-
met la millora del producte. “Quan 
hi ha avaries de repetició pots ex-
traure conclusions com, per exem-
ple, que hi ha estacions que fallen 
en determinades temperatures i 
així evitar-ho en el futur”, afegeix 
Javier Gómez. ●
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S’acaba de modificar la normativa so-
bre el desplaçament de treballadors 
en el marc d’una prestació de serveis 
transnacional per tal d’incloure les 
modificacions que incorporin a l’or-
denament intern una directiva de la 
UE sobre aquesta qüestió (Reial de-
cret llei 9/2017, de 26 de maig), que va 
entrar en vigor el maig passat.

S’entén per “desplaçament en 
el marc d’una prestació de serveis 
transnacional”, en primer lloc, el 
desplaçament d’un treballador per 
compte i sota la direcció de la seva 
empresa en execució d’un contrac-
te signat entre aquesta empresa i el 
destinatari de la prestació de serveis, 
que estigui establert o que exerceixi 
la seva activitat a l’Estat espanyol. 
També s’entén com el desplaçament 
d’un treballador a un centre de tre-
ball de l’empresa mateixa o d’una al-
tra del grup de què formi part.

Així mateix, el Reial decret llei inclou 
les novetats següents: 
•  La figura de l’“autoritat peticionà-

Què inclou el nou Reial decret llei sobre desplaçaments  
en el marc d’una prestació de serveis transnacional?

ria” (l’autoritat d’un estat membre 
que formula la petició d’ajuda, in-
formació, notificació o cobrament 
d’una sanció o multa) i l’autoritat 
receptora de la petició. A més, la 
comunicació que fa l’empresa que 
desplaci treballadors a l’Estat espa-
nyol es farà per mitjans electrònics 
(resta pendent en aquest punt el 
desenvolupament reglamentari de 
la manera). 

•  Es fixa com a nova obligació disposar 
en el centre de treball o en format 
digital, per consultar-la quan calgui, 
la següent documentació relativa als 
treballadors desplaçats: contractes 
de treball, rebuts de salari, registres 
horaris que s’hagin efectuat, amb in-
dicació del començament, el final i la 
durada de la jornada de treball dià-
ria i el document pel qual s’acrediti 
l’autorització per treballar. 

•  Les empreses també hauran de no-
tificar per escrit a l’autoritat laboral 
els danys per a la salut dels treballa-
dors desplaçats que s’haguessin pro-
duït a causa del treball que s’executi 
a l’Estat encara que estan pendents 
de desenvolupament reglamentari 

els termes de la notificació. 

Pel que fa al règim sanciona-
dor s’han produït modifica-
cions i noves infraccions:
• Una nova infracció lleu és 
no notificar, en el temps i 
la manera adients, a l’auto-

ritat laboral competent els 
accidents de treballs ocorre-

guts i les malalties professionals de-
clarades que tinguin la qualificació de 
lleus. 
•  Com a noves infraccions greus, a 

banda de la que ja existia consistent 
a presentar la comunicació de des-
plaçament amb posterioritat al seu 
inici, se n’hi afegeixen de noves, en-
tre les quals:

1)  Presentar la comunicació sense 
designar o bé el representant de 
l’empresa que serveixi d’enllaç o 
bé una persona que pugui actuar 
a l’Estat en representació de l’em-
presa prestadora de serveis en 
els procediments d’informació i 
consulta dels treballadors i nego-
ciació que afectin els treballadors 
desplaçats a l’Estat espanyol.

2)  No disposar a l’Estat, durant el 
desplaçament, de la documentació 
relativa a aquest desplaçament.  l

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

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

PREGUNTES FREQÜENTS

INCLOU MODIFICACIONS 
EN EL RÈGIM 
SANCIONADOR I NOVES 
INFRACCIONS, LLEUS I 
GREUS

S’HA MODIFICAT 
LA NORMATIVA PER 
INCORPORAR UNA 
DIRECTIVA DE LA UE 
QUE ESTÀ EN VIGOR 
DES DEL MAIG PASSAT
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

El Col·legi 
busca noves 
col·laboracions 
a Granollers
Construir ponts. Amb aquesta meta 
final, el degà, Miquel Darnés, i la ge-
rent del Col·legi, Marta Martí, es van 
reunir el passat 26 de setembre amb 
Josep Mayoral, alcalde de Granollers. 
Més concretament, la trobada buscava 
explorar noves fonts de col·laboració 
entre ambdues institucions en matè-
ria de serveis tècnics. D’aquesta ma-
nera, tots els col·legiats, i en especial 
els del Vallès Oriental, es beneficiari-
en d’un acord entre el Col·legi i l’Ajun-
tament en diversos aspectes relaci-
onats amb l’enginyeria i la professió.

Des del Col·legi també es va aprofi-
tar la reunió per comunicar a l’alcalde 
l’existència del Grup Territorial del 
Vallès Oriental, constituït a principis 

d’aquest any. L’objectiu d’aquest grup 
és enfortir el networking entre els 
col·legiats del territori, de la mateixa  
manera que ja passa a l’Anoia, el 
Maresme, Osona, Sabadell, Sant Cu-
gat i Terrassa. Recordeu que podeu 
inscriure-us als grups territorials en-

trant al web www.enginyersbcn.cat/
comissions.

La reunió s’emmarca en la ronda de 
contactes que el Col·legi impulsa per 
tal de trobar punts de col·laboració 
amb administracions, empreses i pro-
fessionals del sector. l

D’esquerra a dreta: Marta Martí, 
gerent del Col·legi; Miquel 
Darnés, degà, i Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers.
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SOSTENIBILITAT

  

 

La gestió del patrimoni natural de Catalunya viu des de fa anys en una 
profunda crisi. Les retallades pressupostàries associades amb la situació 
econòmica general han agreujat una aparent desatenció que denuncien 
tant els sectors ecologistes com els científics, els col·legis professionals o 
els propietaris forestals. La resposta del Govern s’ha fet esperar i no pot 
amagar les crítiques a banda i banda.  

Patrimoni natural, un debat 
pendent de solució

El projecte de creació de l’Agència de la Natura provoca 
les crítiques del sector forestal 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

El conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Josep Rull, va comparèixer 
el passat 1 de març davant la Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibili-
tat del Parlament per anunciar un  
“pla de xoc” per reactivar les políti-
ques de biodiversitat a Catalunya. 
Entre altres mesures, Rull va posar 
sobre la taula la necessitat de crear 
“una estructura sòlida, integrada i 
estable en el temps, l’Agència del Pa-
trimoni Natural”, que va qualificar 
d’“essencial i inajornable”.

Tres mesos més tard, un col·lectiu 
format per més de 100 entitats am-
bientals i ecologistes, una vintena de 
departaments d’universitat, la Fe-
deració d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya —que representa més de 
400 entitats— i quatre col·legis pro-
fessionals van fer públic un manifest 
on reclamen la creació de l’Agència 
de la Natura anunciada pel conseller 
Rull al Parlament.

El manifest defensava que la futura 
agència tingui una estructura de gestió 
moderna, eficient, transparent, àgil i 
desburocratitzada, que faciliti diversi-
ficar les fonts de finançament destina-
des a la conservació de la natura (amb 
la creació d’impostos finalistes) i faci-
liti la participació de productors i pro-
pietaris en la conservació de la natura. 

La promesa del conseller Rull i les 
esperances dels defensors de la nova 
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aprovació i, en segon lloc, la seva ori-
entació i continguts”.

El 13 de juny, el Govern va aprovar 
les “línies bàsiques que han d’orien-
tar l’Estratègia del patrimoni natural 
i la biodiversitat de Catalunya” però 
sense concretar els terminis i pressu-
postos per portar-la a terme. No obs-
tant això, el 6 de setembre el Ple de 
Parlament va aprovar la Proposició 
de llei presentada conjuntament per 

Junts pel Sí, PSC i Catalunya Sí que 
es Pot per a la creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat. 
Així, s’inicia el tràmit parlamentari 
per a l’aprovació de la llei que concre-
ta la creació d’un nou ens que s’encar-
regarà de liderar la protecció, la pla-
nifi cació, la gestió, la restauració, la 
millora i l’estudi del medi natural de 
Catalunya, tant en l’àmbit continen-
tal com marí.  ●  

agència van topar poques setmanes 
més tard amb una forta resposta: una 
bona part de les entitats que agrupen 
el sector agrari i forestal de Catalu-
nya van reclamar formalment que la 
Generalitat aturés la creació d’aquest 
nou organisme i que es revisi a fons 
l’Estratègia del patrimoni natural i la 
biodiversitat de Catalunya.

Les crítiques i objeccions van ser 
exposades al mateix conseller Rull en 
una reunió celebrada el 23 de maig 
en què van participar el Consorci Fo-
restal de Catalunya, Unió de Pagesos, 
Joves Agricultors i Ramaders de Ca-
talunya i la Federació Catalana d’As-
sociacions de Propietaris Forestals. 
Els delegats d’aquestes organitzaci-
ons van criticar la Generalitat per no 
haver reclamat el reconeixement del 
Centre de la Propietat Forestal (CPF) 
com a entitat representativa del sec-
tor forestal privat i públic. Segons van 
argumentar les organitzacions del 
sector agrari i forestal, la redacció del 
projecte de creació de l’Agència del 
Patrimoni Natural “hauria requerit 
un procés de concertació previ amb 
el CPF per debatre, en primer lloc, 
l’oportunitat de la seva elaboració i 

S’ACABA D’APROVAR 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI 
PER A LA CREACIÓ 
DE L’AGÈNCIA DEL 
PATRIMONI NATURAL 
I LA BIODIVERSITAT

La protecció ambiental ha avançat 
en molts aspectes a Catalunya des 
que Albert Vilalta, com a primer 
conseller de Medi Ambient de la 
Generalitat, impulsés una renovació 
radical en sectors com el sanejament 
de les aigües o la gestió dels residus. 
En alguns altres àmbits, els avanços 
han estat molt més minsos i algunes 
polèmiques es repeteixen cíclicament 
sense trobar-hi solucions. L’Agència 

de la Natura n’és un exemple. La 
polèmica desfermada aquest any té 
més d’una dècada d’història.

A fi nals de 2005, el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge 
(DMAH) va completar un llarg procés 
de consultes presentant un primer 
avantprojecte de llei de creació de 
l’Agència de la Natura de Catalunya. 
Segons el text tramitat inicialment, 
es tractaria d’un organisme autònom 

que aplegaria les competències de 
conservació i gestió de la biodiversitat 
i del patrimoni natural, fi ns llavors 
disperses en diferents unitats 
administratives. La iniciativa del 
Govern va quedar aparcada després 
de rebre diverses crítiques, incloses 
les fi rmades pel Consorci Forestal de 
Catalunya. Els processos electorals 
van deixar el projecte arraconat 
gairebé una dècada.

UNA PROPOSTA QUE ES REPETEIX EN EL TEMPS
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Dues grans amenaces planen sobre la 
UE: una, el canvi climàtic, una ame-
naça global i de conseqüències que 
poden arribar a ser catastròfi ques per 
a la vida i l’economia mundial. L’altra, 
la seguretat energètica, una amenaça 
que afecta particularment Europa. 

Els subministraments de gas natu-
ral procedents de Rússia i els de petroli 
procedents de l’Orient Mitjà no són se-
gurs i, com s’ha vist reiterades vegades, 
poden quedar interromputs per causes 
polítiques. És imperatiu, doncs, reduir 
la dependència energètica, mirant de 
produir energia amb fonts d’energia 
renovable i reduint els consums (i, per 
tant, millorant l’efi ciència energètica).

Com a resposta a aquestes amena-
ces, l’any 2007 el Consell Europeu va 
adoptar el compromís de transfor-
mar Europa en una economia efi cient 
energèticament i baixa en emissions de 
carboni. Aquest compromís es va con-
cretar en:
•  Assolir, l’any 2020, un 20% de reduc-

ció en les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH), en rela-
ció amb l’any 1990.

•  Aconseguir, l’any 2020, que el 20% 
de l’energia fi nal consumida sigui 
d’origen renovable (un 10% en el 
sector del transport).

INNOVACIÓ

•  Aconseguir que el 2020 el consum 
tant d’energia fi nal com d’energia 
primària es redueixi un 20% en rela-
ció amb els consums que l’any 2007 
es projectaven per al 2020.
Els progressos en la reducció d’emis-

sió de GEH a la UE han estat enormes: 
entre el 1990 i el 2015 les emissions de 
GEH es van reduir un 22%. Ara ja es 
treballa per aconseguir que el 2030 la 
reducció dels GEH sigui del 40% en 
relació amb els nivells de 1990.

Els progressos en el consum d’ener-
gia d’origen renovable no han estat tan 
espectaculars. Veient que el 2020 no 
s’assoliria l’estalvi del 20% en el consum 
d’energia, la UE va publicar l’any 2012 
la Directiva 2012/27/UE, un dels ob-
jectius de la qual era “establir un marc 
comú de mesures per al foment de l’efi -
ciència energètica dins de la Unió”. La 
Directiva es va transposar l’any 2016, 
mitjançant el Reial decret 56/2016.

Un dels objectius del Reial decret és 
normalitzar les auditories energèti-
ques. És un estudi dels consums i dels 
tipus d’energia que utilitzem en una 
empresa. Té l’objectiu d’obtenir infor-
mació dels nostres sistemes energètics 
i, a partir d’aquesta informació, propor-
cionar eines per disminuir els consums 
i estalviar.

El Reial decret és d’aplicació a les 
grans empreses (no a les pimes) i esta-
bleix com a obligació per a aquestes em-
preses que passin una auditoria energè-
tica cada quatre anys. Les empreses han 
d’auditar un mínim del 85% de l’energia 
fi nal consumida.

EL COL·LEI CERTIFICA EXPERTS EN
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
L’auditoria la poden elaborar auditors 
energètics qualifi cats degudament, així 
com tècnics qualifi cats de la mateixa 
empresa auditada i cal tenir en comp-
te que ENGINYERS BCN promou i 
desenvolupa la Certifi cació d’Experts 
en Auditories Energètiques. L’ICAEN 
disposa del llistat d’auditors d’efi cièn-
cia energètica i verifi ca si les auditories 
energètiques s’han fet de manera ade-
quada. També al web del Col·legi (www.
enginyersbcn.cat) trobareu un llistat 
d’auditors d’efi ciència energètica.

A Catalunya hi ha 594.498 empre-
ses (dades de l’Idescat; any 2015). 
D’aquestes, el 98,79% són pimes. Així 
que, actualment, el Reial decret és 
d’aplicació únicament a l’1,21% del to-
tal (a les grans empreses). l

Hi participen:

Hi col·laboren:

M. Carmen Parejo Mir, 
Comissió de Medi Ambient i Seguretat 
(CMAS)

L’eficiència energètica 
i el Reial decret 56/2016
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Dins d’una gestió energètica efi cient 
de les instal·lacions (siguin del tipus 
que siguin), una variable fonamental 
és plantejar l’ús de sistemes i tecno-
logies al més efi cients possibles per 
satisfer les demandes sol·licitades 
utilitzant el mínim d’energia.

Ja les diverses directives europees 
van en aquesta direcció des de fa uns 
quants anys, promovent l’ús d’ener-
gies renovables, o marcant el camí 
als fabricants d’aquells productes que 
podem comercialitzar (amb l’enfoca-
ment de la reducció d’emissions de 
gasos contaminants per la consecució 
dels diversos compromisos mediam-

bientals). En aquest sentit, la Direc-
tiva d’Ecodisseny ErP, d’aplicació 
des del 26 de setembre del 2015, i que 
afecta els productes relacionats amb 
l’energia (calderes, bombes de calor, 
escalfadors, dipòsits d’aigua calenta, 
etc.), va suposar un canvi important 
quant al salt tecnològic i d’efi ciència 
dels productes afectats. Com a exem-
ple, el rendiment mínim exigit per a 
les calderes de gas suposa que l’única 

tecnologia que pot assolir-ho és la de 
condensació.

EFICIÈNCIA EN INSTAL·LACIONS 
DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA
Quan és planteja una instal·lació de 
tipus tèrmic per satisfer una demanda 
de calefacció i d’aigua calenta sanità-
ria, normalment ens centrem més a 
optimitzar la part de calefacció (que 
generalment és la que més càrrega tèr-
mica requereix), deixant en un segon 
pla la part d’ACS. No obstant això, hem 
de tenir en consideració que, depe-
nent del tipus d’instal·lació, el consum 
energètic que es destina per a la de-
manda d’ACS pot arribar a ser el 30% 
de la factura energètica total (com 
passa a tipologies d’obres que són 

EN AQUEST SECTOR 
ÉS MOLT IMPORTANT 
LA DIRECTIVA 
D’ECODISSENY ErP 
2009/125/CE

Text Gaspar Martin, 
director tècnic d’ACV

ARTICLE TÈCNIC

Eficiència energètica en instal·lacions 
d’aigua calenta sanitària 
LA IMPORTÀNCIA DEL SISTEMA D’ACUMULACIÓ
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grans consumidores d’aigua calen-
ta: hotels, gimnasos, hospitals, etc.).

Si ens centrem en la part de la 
instal·lació d’ACS, la seva efi ciència 
estacional ve donada principalment 
segons el nivell d’efi ciència del gene-
rador utilitzat (al mercat existeixen 
inclús els generadors HEAT MAS-
TER TC que poden treballar en corba 
contínua de condensació per produir 
ACS), el del sistema de bescanvi uti-
litzat (parlant exclusivament en ter-
mes energètics sempre serà millor 
utilitzar un sistema interacumula-
dor), i el del sistema d’acumulació uti-
litzat (element a què moltes vegades 
no es dona la transcendència que té 
en aquest tipus d’instal·lacions).

Si parlem de dipòsits acumuladors, 
sempre partint de la premissa que han 
de ser sufi cients per tal d’assegurar el 
consum d’aigua calenta en els períodes 
punta junt amb les calderes seleccio-
nades, s’hauria d’intentar reduir-ne 
tant com sigui possible el volum així 
com treballar amb acumuladors aïllats 
correctament, per tal de reduir el con-
sum energètic d’aquest element.

DIRECTIVA D’ECODISSENY 
D’APLICACIÓ EN DIPÒSITS 
ACUMULADORS D’ACS
Ja s’ha comentat anteriorment la 
importància en el sector de la Direc-
tiva d’Ecodisseny ErP 2009/125/CE 
i la Directiva complementària d’eti-
quetatge ELD 2010/30/UE (recent-
ment substituïda pel Reglament [UE] 
2017/1369), pel que fa als requisits 
d’efi ciència que han de complir els 
productes relacionats amb l’energia. 

ARTICLE TÈCNIC
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ca la classe d’efi ciència energètica de 
l’acumulador d’acord amb els rangs 
admissibles segons la taula inclosa en 
aquesta pàgina.

És a partir del setembre d’aquest any 
quan s’ha de complir un criteri de pèr-
dues estàtiques màximes admissibles 
per l’acumulador, expressades en watts 
i calculades a partir de la fórmula 16,66 
+ 8,33·V 0,4 . Si no es compleix aquest re-
quisit, l’acumulador no pot aconseguir 
el marcatge CE i no es pot comercialit-
zar dins la Unió Europea. 

Aquest canvi normatiu serà molt 
transcendent dins del mercat dels acu-
muladors d’ACS de fi ns a 2.000 litres. 

El criteri de pèrdues estàtiques mà-
ximes admissibles suposarà un canvi 
substancial quant al tipus d’aïllaments 
utilitzats en els acumuladors, amb la 
qual cosa es produirà un salt qualitatiu 
molt interessant en aquest aspecte. Pel 
que fa al disseny, suposa la utilització 
d’aïllaments, principalment de poliu-
retà d’alta densitat, i ser molt estricte 
a l’hora d’aïllar adequadament les con-
nexions (per evitar ponts tèrmics que 
provoquin una pèrdua energètica). 

Dins el rang d’acumuladors de fi ns 
a 500 litres (on també aplica la Direc-

El fet més notable va ser el canvi de 
tecnologies en els equips generadors a 
causa dels rendiments sol·licitats, que 
va afectar notablement el sector de les 
bombes de calor i calderes (recordem 
que, en gas, l’única tecnologia possible 
és la condensació).

La Directiva ErP planteja tres da-
tes importants en la seva aplicació. 
El ja comentat 26 de setembre de 
2015 (quan es marcaven les exigèn-
cies d’efi ciència i nivell sonor per a 
calderes i bombes de calor), el 26 de 
setembre de 2017 (per les exigències 
d’aïllament en acumuladors d’ACS) i 
el futur 26 de setembre de 2018 (per 
les exigències d’emissions de NOx).

En relació amb els dipòsits d’acu-
mulació d’aigua calenta, des de se-
tembre de 2015 els fabricants hem 
d’informar del valor de pèrdues 
d’energia constants que tenen, per 
acumuladors de fi ns a 2.000 litres (se-
gons indica el Reglament delegat [UE] 
814/2013, d’aplicació als productes 
per a ús exclusiu per a aigua calenta 
sanitària dins el lot 2). Aquest valor de 
pèrdues energètiques s’indica a la fi t-
xa del producte, i addicionalment per 
al cas d’acumuladors de tipus domès-
tic (per sota de 500 litres), es refl ec-
teix també a l’etiqueta energètica del 
producte segons el Reglament delegat 
(UE) 812/2013 (vegeu la imatge de la 
pàgina 37). 

A l’etiqueta, a més del valor de pèr-
dues en watts i el volum en litres de 
l’acumulador, també apareix una es-
cala gràfi ca en colors i lletres que indi-

Classe d’efi ciència 
energètica 

Pèrdua estàtica S en wats, 
amb capacitat V en litres

A+ S < 5,5 + 3,16 · V 0,4

A 5,5 + 3,16 · V 0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 · V 0,4

B 8,5 + 4,25 · V 0,4 ≤ S < 12 + 5,93 · V 0,4

C 12 + 5,93 · V 0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 · V 0,4

D 16,66 + 8,33 · V 0,4 ≤ S < 21 + 10,33 · V 0,4

E 21 + 10,33 · V 0,4 ≤ S < 26 + 13,66 · V 0,4

F 26 + 13,66 · V 0,4 ≤ S < 31 + 16,66 · V 0,4

G S > 31 + 16,66 · V 0,4

EL SISTEMA 
D’ACUMULACIÓ EMPRAT 
POT MILLORAR EL 
RENDIMENT GLOBAL DE 
LA INSTAL·LACIÓ

Acumuladors d’aigua
calenta sanitària de doble tanc.
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tiva d’etiquetatge ELD), suposa que la 
classe d’eficiència energètica mínima 
per a aquests haurà de ser C.

CONCLUSIONS
És evident que les calderes utilitza-
des en una instal·lació d’ACS tenen un 
pes important en l’eficiència global 
d’aquesta tipologia d’instal·lacions. 
Cal dir, no obstant això, atesa l’homo-
geneïtzació que ha suposat la deriva 
cap a la condensació en instal·lacions 
de gas pel requisit de rendiment mí-
nim segons ErP (llevat que utilitzem 
sistemes diferencials com són els 
generadors HEAT MASTER TC que 
poden treballar en corba contínua de 
condensació per produir ACS), que 
el component que pot influir en una 
millora significativa del rendiment 
global de la instal·lació és el sistema 
d’acumulació emprat. És fonamental 
dimensionar correctament les de-
mandes durant el període de consum 
punta (per tal de reduir al màxim el 
volum d’aigua acumulat i d’aquesta 
manera reduir l’energia per mante-
nir l’aigua a temperatura de treball), 

i utilitzar acumuladors perfectament 
aïllats (la Directiva ErP posarà ordre 
en aquest sentit).

El pes relatiu dins la factura ener-
gètica global del consum per ACS 
anirà guanyant importància, sobre-
tot quan la tendència que marcarà 
el futur CTE (amb la definició nZEB 
d’edificis de consum d’energia quasi 
zero) serà reduir significativament 
la demanda d’energia necessària per 
a la calefacció. En aquest sentit, mi-
llorar l’eficiència en la producció 
d’ACS en aquelles tipologies d’obra 

grans consumidores d’aigua calenta 
serà fonamental, sobretot tenint en 
compte que els estàndards de confort 
en aquest tipus de consum van en 
augment. 

ACV és especialista des del 1922 en 
la fabricació d’equips compactes i efi-
cients per a instal·lacions de produc-
ció d’ACS, tant pel que fa a generadors 
com a sistemes d’acumulació. Sempre 
compromesos amb l’assegurament de 
les prestacions i la màxima eficiència 
d’aquesta tipologia d’instal·lacions, 
s’han proposat al mercat les tecno-
logies d’acumulació doble tanc (que 
permeten reduir fins a un 60% les 
acumulacions necessàries per assegu-
rar les puntes de consum en compa-
ració d’acumuladors de gran volum), 
amb una tecnologia en aïllaments 
molt avançada (mostra d’aquest com-
promís és el fet que la majoria d’acu-
muladors ACV compleixen el requisit 
quant a pèrdues estàtiques des de la 
introducció de la Directiva ErP el 26 
de setembre de 2015). l

PER ACONSEGUIR 
EL MARCATGE CE ÉS 
OBLIGAT COMPLIR 
UN CRITERI DE PÈRDUES 
ESTÀTIQUES MÀXIMES 
ADMISSIBLES PER 
L’ACUMULADOR 
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PUBLIREPORTATGE

  

Des d’Europa, mitjançant les direc-
tives ErP (Energy related Products, 
Reglament UE 814/2013) d’aplicació 
a tots els estats membres de la Unió 
Europea, s’estan establint uns límits 
cada cop més exigents pel que fa a 
l’eficiència energètica en la producció 
d’aigua calenta sanitària. La manera 
d’assegurar que tota l’aigua calenta 
que es produeix a Europa tingui uns 
límits mínims d’eficiència és amb 
l’exigència sobre els productes. És a 
dir, aquestes directives fan que els 
productes que es comercialitzen a 
la Unió Europea només puguin ser 
aquells que compleixen les exigènci-
es d’eficiència energètica.

El primer pas —que els productes 
siguin mínimament eficients des del 
punt de vista de l’energia que consu-
meixen— s’aconsegueix doncs mit-
jançant la legislació europea. Un se-

gon pas important és que els usuaris 
apliquin criteris d’eficiència energè-
tica a l’hora de fer l’elecció de compra 
del producte. Amb aquesta intenció, 
aquestes normatives ErP exigeixen 
també la disposició d’una etiqueta in-
formativa de la classificació energètica 
del producte. Així, un consumidor, da-
vant de diferents opcions de compra, 
podrà tenir com a criteri d’elecció la 
classificació energètica (A+, A, B o C) 
que dona una indicació del consum 
que tindrà aquell producte en la pro-
ducció d’aigua calenta sanitària.

De tota manera, aquesta 
indicació no és una informa-
ció sempre completa ja que és 
força generalista, fet que pot 
comportar que tot sovint 
calgui informació addicio-
nal dels professionals del 
sector que interactuen amb 
l’usuari en la seva decisió de 
compra.

Hi ha molts tipus de pro-
ducte amb diferents nivells 

Més informació a: www.ariston.com

d’estalvi energètic, prestacions, capa-
citats, adaptabilitat en la instal·lació, 
etcètera. Dins dels que no funcionen 
amb gas sinó que ho fan amb electri-
citat, estem parlant de termos elèc-
trics eficients o bombes de calor aero-
tèrmiques per a producció exclusiva 
d’aigua calenta (classificades com a 
equips que utilitzen energia renova-
ble). Però cal destacar una innovació 
dins d’aquest sector, que proporciona 
un equilibri molt interessant entre 
eficiència energètica i cost d’adquisi-
ció. Aquesta característica el fa molt 
atractiu de cara als usuaris. Es tracta 
del termo elèctric híbrid, que té una 
classificació energètica A (un nou 
llindar d’eficiència no assolit pels ter-
mos elèctrics convencionals de mitja-
na capacitat). 

És un termo elèctric, per tant, amb 
una resistència elèctrica per escal-
far 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 
eficient possible i alhora es proporci-
onen sempre les necessitats d’aigua 
calenta de l’usuari assegurant el con-
fort desitjat.

Per aconseguir-ho, el termo elèctric 
híbrid disposa d’un programari que 
determina la tecnologia que ha de fun-

cionar en cada moment. Per 
poder-ho fer, conscients que 
l’usuari no coneix la tem-
peratura d’escalfament que 
necessita, el producte me-
moritza els hàbits de l’usu-
ari per poder anticipar-se 
a les seves necessitats. Així 
s’evita que l’usuari hagi  
de dir al producte com ha de 
funcionar i només cal que 
decideixi l’ús que en fa.  l

Producció eficient d’aigua calenta

Text Anna Sayeras, Product Marketing 
Manager a Ariston Thermo España
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A l’Estat espanyol, mentre que les ei-
nes de certifi cació energètica (HULC, 
CEX, CE3X, CERMA...) donen res-
posta als requeriments normatius pel 
que fa al consum energètic i emissions 
de CO2, hi ha tot un conjunt de segells 
mediambientals que aporten una visió 
més holística de la sostenibilitat medi-
ambiental de l’edifi cació.

SEGELLS MEDIAMBIENTALS

Hi ha diversos segells, d’àmbit nacional 
i internacional, que tracten les princi-
pals categories i impactes mediambi-
entals de l’edifi cació: emplaçament i 
mobilitat, aigua, energia i emissions, 
materials i recursos, qualitat ambi-
ental interior, aspectes socioeconò-
mics, innovació, etc. Entre els segells 
mediambientals amb implantació 
estatal destaquen: el VERDE (nacio-
nal), el LEED i el BREEAM, amb més 
de vint anys de recorregut, i el DGNB i 
MINERGIE (internacionals).

PUBLIREPORTATGE

  

Aproximadament un 40% dels gasos 
amb efecte d’hivernacle i del consum 
energètic mundials tenen l’origen en 
el sector de la construcció.

Aproximadament el 70% del con-
sum energètic total de l’edifi ci està 
vinculat a la calefacció, refrigeració 
i il·luminació. L’optimització del dis-
seny i les prestacions tècniques de 
l’envolupant tenen un rol crucial en 
aquests tres àmbits.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 
La Directriu europea 2002/91/CE i 
posteriorment l’EPBD 2010/31/UE 
han marcat les pautes per aconseguir 
els objectius de reducció d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle als 
quals es va comprometre la UE.

Cada estat membre de la UE és res-
ponsable del desplegament i la imple-
mentació de la Directriu, mitjançant 
lleis i normatives destinades a assolir 
l’objectiu d’edifi cis nZEB (consum 
energètic gairebé nul).

Més informació a: www.technal.com/es/es/

EL ROL DE LA FINESTRA
L’envolupant, en general, i la 
fi nestra, en particular, tenen un 
rol important en diverses de les 
categories mediambientals previstes 
en aquests segells. 

Entre d’altres, destaquen les con-
tribucions següents:
•  Optimitzar la demanda de cale-

facció, refrigeració, ventilació i il-
luminació natural (transmitància 
tèrmica, lumínica, factor solar).

•  Possibilitat d’integrar a l’envolupant 
elements de generació d’energia re-
novable (solar).

•  Gràcies al procés industrialitzat, re-
duir els residus generats i facilitar-ne 
el reciclatge i/o la reutilització.

•  Incidir en el cicle de vida de l’edifi ci, 
a partir de l’impacte mediambiental 
dels seus components: LCA (anàlisi 
de cicle de vida) i EPD (environmental 
product declarations).

•  Potenciar la utilització de materials 
amb menor impacte mediambiental: 
contingut de reciclatge - reciclabili-
tat, durabilitat i reutilització de com-
ponents, proximitat, gestió forestal 
certifi cada (productes derivats de la 
fusta), etc.

•  Utilitzar materials i revestiments 
amb baixa emissió de COV (comple-
xos orgànics volàtils) i formaldehids 
per tal de millorar la salubritat de l’ai-
re interior dels edifi cis.

•  Incrementar el confort dels usuaris 
mitjançant la possibilitat d’emprar 
la ventilació natural, controlable per 
l’usuari, d’afavorir la relació visual 
amb l’exterior i de proporcionar un 
aïllament acústic de qualitat.

En defi nitiva, la fi nestra, com a prin-
cipal element de relació dinàmica de 
l’edifi ci i els seus usuaris amb l’exte-
rior, i com a producte de fabricació 
industrialitzada, pot ser un element 
molt rellevant dins del ventall d’es-
tratègies per aconseguir edifi cis més 
sostenibles: energia, materialitat, sa-
lubritat i confort.l 

Text Àlex Parella Rubio
Zeb-consulting, arquitecte, LEED AP, 
VERDE EA

Principis bàsics de l’eficiència 
energètica en l’edificació
L’edificació en el context energètic global

ELS “20 20 20” DE LA UNIÓ EUROPEA EL 2020

-20% -20%

-20%

Emissió GEI
Consum 
energia

Energies 
renovables

RESPECTE 
A NIVELLS 
DE 1990
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La col·laboració entre ENGINYERS 
BCN i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) va materialitzar-se 
en la conferència “Auditories energè-
tiques municipals” que va tenir lloc el 
passat 12 de juliol al municipi valle-
senc de Vacarisses. 

Alcaldes, consultors, enginyers… 
L’acte va aplegar grans coneixedors en 
la matèria, els quals van coincidir a de-
fensar la importància de les auditories 
energètiques, les eines que permeten 
conèixer l’ús que s’està fent de l’ener-
gia i detectar què es pot fer per millo-
rar-lo. En un context en què les ciutats 
es dissenyen tenint en compte cada 
vegada més la sostenibilitat, les audi-
tories adquireixen un paper destacat 
en el nou concepte d’urbanisme.

OPTIMITZAR EL COST ENERGÈTIC
Què aporten aquests mecanismes? Se-
gons els experts, la informació necessà-
ria a un centre consumidor (indústria, 

La jornada sobre auditories energètiques municipals 
reuneix nombrosos experts a Vacarisses

risses. Finalment, David Jiménez, cap 
de Serveis Tècnics del Col·legi, i Antoni 
García, consultor en gestió energètica, 
infraestructures i manteniment, van 
parlar de la certifi cació de persones, un 
dels serveis d’ENGINYERS BCN, que 
serveix per demostrar les competències 
professionals també en el sector de les 
auditories energètiques. l

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

edifi ci, fl ota de vehicle) i faciliten que 
els tècnics tinguin una estratègia de 
millora del consum energètic. Entre les 
accions que es poden dur a terme a par-
tir d’aquesta anàlisi destaquen l’adqui-
sició de tecnologia més efi cient i millo-
rar els hàbits d’ús en els equips. Però les 
més rellevants, segons els experts, són 
el foment de l’ús d’energies renovables 
i l’optimització del cost 
energètic.

Totes aquestes idees 
van ser presents a la jor-
nada que va començar 
amb la benvinguda de 
l’alcalde de Vacarisses i 
vicepresident de la FMC, 
Toni Massana, i de l’al-
calde de Bossòst, Amador 
Marqués. A continuació, 
Massana i l’assessor ener-
gètic Josep Maria Ortiz 
van explicar la implanta-
ció de l’ISO 50.001 a Vaca-

Èxit de participació a la xerrada 
sobre el Plec de clàusules de contractació
“El nostre objectiu principal és facilitar-
vos la feina.” Amb aquestes paraules 
dirigides als col·legiats, el degà, 
Miquel Darnés, va inaugurar la jornada 
“Recomanacions a l’hora de redactar un 
plec de clàusules de contractació. Les 
clàusules tècniques”, celebrada el 27 de 
setembre en una sala d’actes gairebé 
plena. L’acte, organitzat conjuntament 
amb l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), va girar entorn dels documents 
que regulen els aspectes d’una 
contractació des dels ens públics.

Carles Bassaganya, responsable 
del Gabinet d’Estudis i Programes 
de l’ACM, va parlar de l’aplicació 
pràctica de les consultes preliminars 
del mercat i va afi rmar que la Llei de 
contractes del sector públic està molt 
poc regulada, fet que provoca que els 

ciutadans “puguin autoregular-se, 
i on millor ho poden fer és al Plec”, 
un avantatge que “s’ha d’aprofi tar”. 
Tanmateix, va parlar de la normativa 
vigent i va explicar la documentació 
preparatòria.

Per la seva part, Miquel 
Benito López, cap dels Serveis 
de Contractació i Patrimoni de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, va parlar dels límits legals 
i les possibilitats en la qualifi cació de 
criteris fora del preu. Amb referència 
al procediment de selecció de 
contractista va assegurar que “les 
administracions s’ho juguen tot 
a una carta, mentre que si és un 
procediment negociat hi ha una 
certa fl exibilitat”. Benito va explicar 
quins són els criteris d’adjudicació i 

la nova llei de contractes del sector 
públic. Cesco Muñoz, tècnic de 
gestió energètica a l’Ajuntament 
de Mollet, va fer propostes de 
criteris, quantifi cació, determinació 
i puntuació.

L’acte va acabar amb una taula 
rodona amb la intervenció de Manel 
Roig, de l’Ajuntament de la Pobla 
de Lillet, i José Luis Martínez, 
assessor en matèria de 
contractació pública 
de CECOT.  l

Podeu trobar aquesta 
conferència al “Torna-la a 
veure”, la plataforma de vídeo 
del Col·legi: https://videos.
enginyersbcn.cat
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DISSENY INDUSTRIAL

Enguany es commemora 
el centenari del naixement 
d’un dels representants del 
disseny industrial català 
més polièdrics i interes-
sants, el barceloní Santiago 
Pey i Estrany. És impos-
sible resumir la biografia 
d’aquest personatge re-
naixentista que va exercir 
de dissenyador industrial, 

d’interiorista, de lexicò-
graf (un dels diccionaris 
de sinònims en català més 
reeditat és obra seva), de 
traductor i d’activista cul-
tural. Va tenir una activitat 
docent rellevant com a res-
ponsable d’organitzar l’es-
pecialitat de disseny indus-
trial de l’Escola Massana 
de Barcelona, i la seva dèria 
pel bricolatge i la pedago-
gia, i el domini de diversos 
idiomes, va catalitzar una 
vasta obra de difusió de la 
praxi bricoladora.

Considerat un personatge 
pont entre tradició i avant-
guarda, com a dissenyador 
va ser el responsable d’eines i 
màquines eina, components 
de mobiliari, mobles i elec-
trodomèstics. La inquietud 
pels nous materials el va 
convertir en un reputat es-
pecialista en la tècnica i l’ús 
dels plàstics.  l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Més que un dissenyador

SANTIAGO PEY I ESTRANY (1917-2001)
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PER SABER-NE 
MÉS

•  Santiago Pey i Estrany, la 
passió pel disseny i els mots: 
El número 3 de la revista 
Terminàlia (juny de 2011) 
glossa la figura de Santiago 
Pey. Un article imprescindible 
per apropar-se al dissenyador, 
interiorista i lexicògraf barceloní. 
http://blogs.iec.cat/scaterm/
publicacions/terminalia/

•  Introducció al disseny 
industrial: l’escola Massana 
va reeditar aquesta obra de 
Santiago Pey, la primera edició 
de la qual va ser pionera en 
l’especialitat. Amb interessants 
apunts biogràfics del pioner del 
disseny i l’interiorisme. Edicions 
de l’Escola Massana, 2015. 

•  Bibliografia diversa: rebuscant 
per llibreries de vell és possible 
trobar nombrosos dels amens i 
interessants títols de Santiago 
Pey dedicats a la pràctica del 
bricolatge. 
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 Santiago Pey, a l’esquerra, 
avalua, amb l’empresari del 
moble Lluís Profitós, els 
projectes presentats al Premi 
de disseny convocat per la 
seva empresa (1972). 

01. Les dues edicions d’Introducció al 
disseny industrial. La de 1963 (Rafael 
Dalmau Editor) va ser la primera 
publicació de l’Estat dedicada al disseny 
industrial. La segona (Editorial de l’Escola 
Massana) data de 2015. 
02. Fullet de la planxa Gina dissenyada 
per Santiago Pey el 1962. L’ergonomia 
i el disseny amb el mànec obert en la 
part frontal eren les principals novetats 
formals d’aquesta planxa fabricada a 
Barcelona per Electromecánica Faraday. 
03. Esbós de la planxa Gina dissenyada 
per Santiago Pey el 1962. 

01 02 03
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És possible que el lector desconegui  el 
giny que justifi ca aquest reportatge: 
una persiana enrotllable de làmines 
abatibles que permet fi ltrar la llum i 
aïllar acústicament i tèrmicament les 
estances. Aquesta utilíssima creació 
va sorgir en un taller ebenista de Ter-
rassa el 1941 i, sempre fabricada a la 
cocapital del Vallès Occidental, acu-
mula més de mig segle d’èxit tècnic i 
comercial amb presència en fi nestres 
dels cinc continents. 

PRODUCCIÓ (MOLT) INTEGRADA
“A Gradhermetic fabriquem un pro-
ducte reconegut i d’alta qualitat —ex-
plica Josep Colom, quarta generació 
dedicada a les persianes i actual res-
ponsable de màrqueting de l’empresa. 
Per aquest motiu hem de parar espe-
cial atenció al control de qualitat, i la 

millor forma de fer-ho és integrant la 
totalitat dels processos de fabricació: 
la fosa i el laminat de l’alumini, el 
pintat, el perfi lat, el tallat, l’acabat i 
el muntatge de les persianes”. Aques-
ta política fabril de verticalitat radical, 
avui en dia poc freqüent, es va establir 
a principis dels anys 80 per assegurar 
el subministrament sense interrup-
cions d’alumini i així aconseguir una 
producció regular. En una parcel·la 
adjacent a la fàbrica (emplaçada a 
les afores de Terrassa i inaugurada al 
1971), es construí una foneria amb un 
forn de 30.000 quilos de capacitat, una 
planta de laminatge i un magatzem 
regulador per a la matèria primera i 
els semielaborats. Tot el procés inclou 
nombroses etapes i variables (algunes 
de difícils de preveure com el preu 
de la matèria primera), i gestionar-lo 
adequadament resulta especialment 
important de cara a ajustar l’activitat 
de les diferents seccions. En Xavier 
Casajuana, director de fàbrica i un dels 
màxims responsables de convertir les 
tones de ferralla d’alumini reciclat en 
lleugeres i resistents làmines regula-

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Els inventors de la superpersiana

Industrial Gradhermetic, SAE

Gradhermetic és un cas exemplar de com bastir una empresa al voltant d’un 
invent innovador. Seixanta anys d’evolució i producció ininterrompudes 
certifi quen la validesa de la persiana de làmines orientables, una creació 
singular produïda per una empresa amb un perfi l particular.
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Laminadora en calent, on s’estiren els 
lingots fosos fi ns a convertir-se en una 

bobina de material de 5 mm de gruix. És 
la fase prèvia al laminat en fred, que deixa 

la làmina al gruix fi nal de 0,23 mm i que 
inclou un recuit intermedi.
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bles, destaca la importància de la cièn-
cia metal·lúrgica en la fabricació: “En 
un producte d’elevat valor afegit com 
el nostre és molt important mante-
nir el control i la traçabilitat del pro-
cés.  Al forn fabriquem l’aliatge 3005, 
un alumini amb base manganès. Dins 
el ventall de composició que permet 
la norma, dediquem cada partida al 
producte que més li escau en funció de 
la composició exacta de cada colada”. 
Els lingots, de 1500 quilos i  3,5 me-
tres de longitud, es laminen combi-
nant la deformació en calent i en fred  
amb un recuit intermedi, fins a aconse-
guir un gruix final de 0,23 mil·límetres. 
Les bobines d’alumini laminat, llestes 
per a ser transformades, descansa-
ran al magatzem fins que una co-
manda les posi novament en marxa. 
La planta de Gradhermetic té en la 
versatilitat un dels seus punts forts. 
“Les nostres instal·lacions estan pre-

parades per fabricar lots des de tan 
sols 300 metres de persiana —apunta 
Casajuana—. No diem que no a cap co-
manda per qüestions de volum”. L’alu-
mini viatja del magatzem a la secció 
de pintat, on es pinta en continu en el 
color requerit i es talla a l’amplada ne-
cessària. Els rodets de les perfiladores  
conformen les làmines en fases suc-
cessives de plegat, durant les quals, si 
s’escau, s’incorpora un farcit d’escuma 
de poliuretà que els conferirà millors 
qualitats mecàniques i d’aïllament 
acústic i tèrmic. Les persianes de la 
sèrie Super, el gruix de la producció i 
buc insígnia de l’empresa, es munten 
manualment i es comproven una a 
una abans de lliurar-se al client.

FER MARCA
La recentment estrenada plana web 
de Gradhermetic presenta l’empresa 
terrassenca com una empresa amb 
projecció internacional. Aquesta re-
alitat era molt diferent fa deu anys, 
quan  abastia principalment el mer-
cat nacional: “Amb l’arribada de la 
crisi vam haver de canviar l’estratègia 
comercial —apunta Colom— concen-
trant els esforços a sortir a l’estranger, 
buscant distribuïdors i establint delega-
cions amb personal propi. Actualment 
exportem un 40 % del material a pa-
ïsos amb tradició en l’ús de persianes, 
com França, Itàlia, Portugal, Xile, Is-
rael... També hem treballat molt per 
incrementar la venda de falsos sos-
tres i gelosies, que han guanyat pes 
específic en el total de la producció.  

L’equip de Gradhermetic treballa per 
alimentar la potent estructura fabril 
de què disposa, incorporant al client 
tradicional els arquitectes, amb qui 
creixen les col·laboracions any rere 
any i que, en molts casos, actuen de 
prescriptors, incloent el producte 
Gradhermetic en els projectes. “A Es-
panya ja som de fa molts anys la mar-
ca de referència. Ara treballem per 
ser-ho també a l’estranger.”  l

Gradhermetic es va instal·lar fa 40 anys a la part nord de Terrassa. El que 
llavors era un descampat ara és a tocar d’un barri de nova creació amb una 
parada de tren acabada d’estrenar. La convivència amb la ciutat veïna i la 
aposta per aconseguir una producció mediambientalment sostenible ha dut 
Gradhermetic a realitzar fortes inversions per adequar les instal·lacions a la 
normativa vigent. Això explica que la més costosa de les inversions 
realitzades per Gradhermetic no estigui directament relacionada amb el 
procés productiu: el termodestructor regeneratiu ceràmic de COV 
(compostos orgànics volàtils). Es tracta d’un cremador que elimina els gasos 
que es desprenen durant el pintat, i que aprofita l’escalfor generada en el 
procés per escalfar l’aigua emprada en altres fases del procés productiu. Va 
suposar una inversió de vora d’un milió d’euros.

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

Empresa dedicada al disseny, 
desenvolupament i fabricació de 
persianes, gelosies i falsos sostres 
d’alumini.
Any de fundació: 1949
Treballadors: 160
ETI en plantilla: 7

Avda. Béjar, 345 
08226 Terrassa 
T 937 354 408 
info@gradhermetic.es
www.gradhermetic.es 

INDUSTRIAL 
GRADHERMETIC SAE

  Perfiladora. Els rodets donen la forma 
a la banda d’alumini, ja pintada i tallada 
a l’amplada necessària.

  Dues aplicacions de les persianes de 
làmines regulables Supergradhermetic.  
A més de pujar i enrotllar-se com una 
persiana convencional, el mecanisme 
intern permet orientar-les a voluntat, 
filtrant la quantitat de llum desitjada.
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E-learning, docència virtual, apre-
nentatge en línia. Molts són els noms 
per referir-se als processos formatius 
que empren les noves tecnologies i 
que tenen lloc en entorns en línia. 
Aquest tipus de formació ha passat de 
ser minoritària fa quasi un parell de dè-
cades a convertir-se en una modalitat 
educativa generalitzada en universi-
tats, formació ocupacional, escoles, 
instituts i també en institucions pro-
fessionals. I això ha estat gràcies al fet 
que, d’una banda, les telecomunicaci-
ons (ADSL, Wi-Fi, 3G, 4G) i els dispo-
sitius (ordinadors, tauletes, telèfons 
intel·ligents) han millorat les presta-
cions i s’han convertit en instruments 

  

La formació en línia o e-learning
Avantatges i noves tendències de l’ensenyament virtual

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora 
de comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

quotidians per a la 
població i, de l’altra, 
que les institucions 
educatives han vist 
en aquest sector una 
gran oportunitat: in-
crement d’estudiants 
potencials, reducció 
de costos econòmics i 
recursos humans, així 
com poder reutilitzar 
materials digitalit-
zant-los i posant-los 
a l’abast de nous estu-
diants. 

Des del punt de vista 
de l’usuari, la formació 

en línia té molts avantatges: permet 
més flexibilitat i facilita una millor 
conciliació, dona més autonomia i 
esdevé l’eix del procés formatiu; pos-
sibilita la formació al llarg de la vida 
professional; permet compartir el pro-
cés amb altres persones amb el mateix 
interès, i comptar amb tutors experts 
i/o professionals. 

Així doncs, podem afirmar que la fa-
cilitat de les persones en l’adopció de 
les habilitats tecnològiques així com 
l’entrada d’Internet a moltes llars han 
provocat que les institucions educati-
ves programin cada cop més cursos o 
activitats de formació en entorns vir-
tuals i que els usuaris mostrin més in-
terès en aquestes noves metodologies 
de formació. És una tendència que està 
consolidada i que anirà a l’alça, de ben 
segur, en els propers anys. 

AVANTATGES
Què diferencia l’educació virtual de la 
presencial? Quines són les seves ca-
racterístiques principals?
•  Es trenca la barrera del temps i l’es-

pai: es pot interactuar entre alumnes 
i docents en qualsevol moment del 
dia i més enllà d’una aula física.

•  Més autonomia per l’alumne per 

Les noves tecnologies ja fa temps que ens estan obrint les portes a nous entorns d’aprenentatge que van més enllà de 
l’aula física i de les estructures acadèmiques tradicionals. Analitzarem els principals avantatges de l’ensenyament virtual 
i les noves tendències, i presentarem algunes de les plataformes més interessants que es poden trobar actualment a 
Internet i que ens poden ajudar a crear el nostre propi entorn d’aprenentatge.

•  Students have more autonomy and 
a greater role in their training 
processes. It offers greater flexibility, 
customization and lower costs.

•  The use of digital resources and tools 
that enable experience-based 
learning.

•  Communication and social 
exchanges take place in virtual 
environments.

•  Formal training and informal 
learning are combined.

•  Educational resources can be 
distributed and diversified. 

BASIC PRINCIPLES OF ONLINE TRAINING:
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programar el propi aprenentat-
ge, buscant aquells continguts que  
s’adeqüin millor a les seves necessi-
tats, així com poder regular millor el 
temps i l’esforç dedicat. 

•  Increment de l’aprenentatge infor-
mal: gràcies a les xarxes socials o a 
la navegació web, s’afavoreix que es 
busqui més informació i altres visi-
ons sobre allò que s’està estudiant. 
Internet es converteix en una gran 
biblioteca. 

•  La formació és multimedia i està in-
terconnectada: a més de textos, hi ha 
audiovisuals, gràfics, textos digitals, 
infografies, així com enllaços que fa-
ciliten els salts o la navegació a altres 
continguts també relacionats. 

•  Permet l’intercanvi d’informació en-
tre els altres alumnes i docents, amb 
processos d’aprenentatge grupal. 

TENDÈNCIES 
•  El PLE (entorn d’aprenentatge perso-

nal). Cadascú de nosaltres va cons-
truint de manera continuada la seva 
pròpia metodologia i entorn amb di-
ferents fonts d’aprenentatge. Es trac-
ta de crear de manera contínua un 
espai digital propi on integrar aquells 
recursos, webs, eines, aplicacions 
mòbils o xarxes socials que s’utilitzen 
habitualment per aprendre o comu-
nicar-se. Cada cop és més fàcil auto-
matitzar i segmentar la informació 
segons els nostres interessos, i gràci-
es al fàcil accés al coneixement a tra-
vés d’Internet, podem arribar a fonts 
d’aprenentatge més enllà del nostre 
cercle més proper. 

•  MOOC (Massive Open Online Cour-
ses). És una tendència que s’està  
desenvolupant des de les univer-
sitats. Aquestes ofereixen, a través 
d’Internet i de manera lliure i gra-
tuïta, cursos sobre temàtiques espe-
cífiques elaborats pels seus docents 
i investigadors. Per poder accedir 
a tutories, exàmens o expedició de 
certificats, de vegades s’exigeix un 
pagament. Es fomenta l’aprenentat-
ge col·laboratiu: el professor plante-
ja preguntes o exercicis que debaten 
els alumnes i s’analitzen en fòrums.

•  M-learning. Fa referència a l’aprenen-
tatge a través dels dispositius mòbils 
(telèfons intel·ligents, tauletes). Es 
basa en l’aprofitament de les tecno-
logies mòbils com a base del procés 
d’aprenentatge. És més aviat una ma-

Plataformes gratuïtes de MOOC

nera d’aprendre que no pas una meto-
dologia en si. El fet d’estar connectat 
a la xarxa permanentment implica la 
interacció constant amb altres perso-
nes i l’accés a recursos d’informació. 

I, alhora, també està relacionat amb 
les aplicacions mòbils educatives. És 
un aprenentatge més informal i es-
pontani, en funció de les necessitats 
i interessos de l’usuari.  l

Udacity
És una de les plataformes de referència, 
amb una àmplia varietat de cursos en 
línia. Està molt focalitzada a la formació 
en tecnologia, com robòtica, 
intel·ligència artificial, i noves tendències 
en aquests camps, i està pensada per 
persones que treballen en aquest sector. 
Hi trobareu MOOC desenvolupats per 
empreses com Google, IBM, Amazon, etc.

edX
Plataforma fundada per l’Institut 
Tecnològic de Massachusetts i la 
Universitat de Harvard, i amb MOOC 
d’aquestes dues institucions a més dels 
de la Universitat de Berkeley, British 
Columbia, Sorbonne de Paris, entre 
d’altres. Ofereix cursos de moltes 
disciplines, d’arquitectura i enginyeria, 
passant per nutrició i filosofia. 

Coursera
Fundada per la Universitat de Stanford, 
engloba quasi 100 universitats, entre elles 
la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, ESADE i l’IESE. 
Ofereix més de 1.000 cursos en actiu de 
diferents temàtiques com programació 
web, economia i empresa, art o ciència. 

Udemy
A diferència de les anteriors, aquest web 
presenta cursos especialitzats creats per 
professionals experts en diverses 
matèries, en lloc d’acadèmics. Hi ha 
també molta varietat de temàtiques 
educatives, des de fotografia a 
desenvolupament web i fins i tot música. 

Miríada X
Impulsada per Telefónica, és una 
plataforma iberoamericana que ofereix 
cursos de més de 100 universitats i 
compta amb quatre milions d’alumnes. 
La major part dels cursos són en castellà 
o portuguès i d’un ampli ventall de 
temàtiques: des de tecnologia fins a 
humanitats i llengües. 
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AUGURY
Maquinària
L’empresa emergent Augury 
(augury.com) ha desenvolupat un 
sistema per a telèfons intel·ligents 
capaç d’identifi car què falla en 
màquines grans com ventiladors, 
bombes, compressors en entorns 
industrials.

Per descobrir l’avaria, s’utilitza 
un dispositiu de monitorització 
contínua que s’adjunta a la 
màquina i que constantment 
enregistra els sons de l’equip 
per “escoltar” els defectes i 
proporciona una alerta immediata 
quan la màquina necessita atenció 
o reparació.

Tot i que sembli un procés llarg, 
el diagnòstic es fa en qüestió 
de segons, de manera que els 
resultats arriben a l’aplicació del 
mòbil en temps real.

ARTIFICIAL
INTEL·LIGÈNCIA

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

 
SEGURETAT

SKYSAVER • Motxilla salvavides

MADE@EU • Fab Lab, intercanvi d’idees
FABRICACIÓ DIGITAL

És un projecte de col·laboració en-
tre els millors centres d’investigació 
i educació europeus en el camp de la 
fabricació digital. 

Made@EU rep el suport del Pro-
grama Creative Europe de la Unió 
Europea i, juntament amb el Fab Lab 
de Barcelona, tenen programes que 
generen oportunitats per a artistes, 
dissenyadors i artesans per explorar i 
intercanviar idees entre països euro-
peus. 

Per veure les exposicions i tallers que 
organitzen, visiteu www.madeat.eu.

©
 A

ug
ur

y

Els dissenyadors Aaron Thornton i Yu Tsai s’han inspirat en la tecnologia 
utilitzada per les polseres infantils que s’enrotllen al canell amb un cop 
sec. A partir d’aquesta idea creen les estores YoYo Mat, fabricades amb 
materials reciclats, amb propietats antibacterianes i antilliscants per a la 
pràctica del ioga o qualsevol 
activitat física.

La particularitat de les 
estores YoYo Mat (www.
yoyomats.com) és que 
s’enrotllen sense esforç. 
Després de l’activitat només 
cal girar-la cara amunt 
perquè s’enrotlli de manera 
automàtica, com si fos un io-io.

© YoYoMats

© Made@eu

YOYO MAT • Estora de ioga enrotllable
ESPORT

SkySaver és una motxilla salvavides que per-
met als usuaris baixar per l’exterior d’un edi-
fi ci en cas d’emergència.

El dispositiu conté uns ganxos per lligar a 
la paret de l’edifi ci. I amb la mateixa motxi-
lla l’usuari queda subjecte al voltant del tors 
i entre les cames de manera que es pot fer un 
descens per la paret com si fos ràpel.

L’SkySaver pot aguantar el pes d’una per-
sona entre 25 kg i 135 kg i la corda permet 

baixar edifi cis de fi ns a 80 metres d’alçària. El 
preu de la motxilla és al voltant de 750 euros 
(www.skysaver.com).
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21 de desembre de 2017 a les 20.30 h
Entrades: a partir del 6 de novembre.

Concert
de Nadal 2017

Basílica de Santa Maria del Mar
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