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

També ofereixen condicions avantatjoses als col·legiats en l’ús dels seus serveis, 
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un diàleg entre les forces polítiques i els representants de 
la societat civil per consensuar un model energètic català 
renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible. 
És un primer pas interessant per posar les bases del 
futur model energètic català, però per poder executar el 
nou model amb 
garanties cal que 
la Generalitat 
disposi de les 
competències 
necessàries, cosa 
que no succeeix ara 
mateix. 

I com a darrera 
iniciativa que 
cal tenir en compte hi ha l’aprovació el 28 de juliol 
passat de la llei catalana del canvi climàtic, que preveu 
la creació d’impostos per gravar els grans vaixells i les 
activitats econòmiques que contaminen i consolida la 
taxa a vehicles contaminants. Cal dir que a principis de 
novembre el Govern espanyol va anunciar que portaria 
al Tribunal Constitucional diversos articles de la llei 
per invasió de competències estatals. En qualsevol 
cas, des d’ENGINYERS BCN continuarem treballant 
perquè els professionals tingueu els coneixements i les 
eines sufi cients, com ara la certifi cació en auditories 
energètiques, per poder desenvolupar la vostra feina 
de manera respectuosa amb la sostenibilitat i el medi 
ambient.  ●

A      falta de poc temps per tancar l’any, podem 
mirar enrere i veure tot el seguit d’activitats 
que s’han desenvolupat al voltant de l’Any 
de la Gestió Energètica Efi cient: un fòrum, 
quatre debats i dotze jornades. Pensem 

que el balanç és molt positiu i que durant gairebé tot 
el 2017 el Col·legi ha estat un espai obert per debatre, 
informar i refl exionar sobre la importància que avui dia 
té l’efi ciència energètica en tots els seus àmbits. Si volem 
un planeta sostenible, preservar el medi ambient i lluitar 
contra el canvi climàtic, hem d’aplicar les tècniques i 
polítiques energètiques que ho facin possible. Altrament, 
un any més ENGINYERS BCN ha participat com a 
organitzador en l’Expoelectric, el punt de trobada del 
vehicle elèctric a l’Arc de Triomf de Barcelona. Continuem, 
doncs, fi dels al nostre ADN sostenible posant el nostre 
gra de sorra en un àmbit, com és l’energètic, de gran 
importància estratègica per a qualsevol país.

Per això ens dol quan veiem que des dels poders 
públics no s’aposta prou per les energies renovables, per 
la lluita contra el canvi climàtic, per l’autoconsum, per la 
democratització de l’energia, pels vehicles elèctrics, etc., i que 
els oligopolis energètics encara tenen massa infl uència en 
aquests poders, amb les portes giratòries que funcionen a 
ple rendiment. 

Val a dir que el 2016 s’aprovava el paquet d’energia neta 
per a tots els europeus, que inclou una reducció de les 
emissions amb efecte d’hivernacle del 40%, i la contribució 
de les energies renovables del 27% en l’horitzó 2030. 
Per tant, tenim un camí marcat que cal seguir. El Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya de 
principis d’any, impulsat per l’ICAEN de la Generalitat i en 
què participem com a col·legi, pretén precisament generar 

COMPROMESOS 
AMB LA SOSTENIBILITAT

HEM D’APLICAR 
POLÍTIQUES 
ENERGÈTIQUES QUE 
FACIN SOSTENIBLE 
EL PLANETA

Dediquem aquesta portada als invents que Ramon Sabatés va dibuixar per al TBO, una col·lecció de més de 
1.500 ginys que van ser referent de moltes generacions. Una mica de color en una època grisa.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

LA VIABILITAT DE LES 
PENSIONS A CATALUNYA

L  a ministra d’Ocupació i Seguretat Social, 
Fátima Báñez, va traslladar als pensionistes 
catalans “tranquil·litat i confiança”, i va 
assegurar que rebran els pagaments gràcies a 
la garantia de “solidaritat” de la caixa única. 

Amb això volia dir que separar-se de la caixa única portaria 
els pensionistes catalans al desastre. Els diaris nacionals 
se’n van fer ressò —alguns a la portada— tot afirmant que 
“Catalunya no podria pagar els pensionistes si fos 
independent”. Aquest és un punt decisiu, on la por es 
genera de manera immediata. Curiosament, l’Estat 
espanyol no pot donar un exemple especialment positiu, 
una vegada s’ha menjat pràcticament l’anomenada 
“guardiola de les pensions”.

Aquest és un problema general, de Catalunya, de 
l’Estat espanyol i d’Europa. A tots els països amb 
sistema de repartiment ja s’han fet passos —a l’Estat 
espanyol, menys— per tractar d’allargar-lo, per la via de 
fer-ho menys generós i més sostenible. Dues claus fàcils 
d’entendre ho expliquen: treballem menys anys i la vida 
s’ha allargat gràcies a la medicina. Un sistema pensat a 
mitjan segle xx ha aguantat molt, però necessita retocs, 
perquè la societat és avui molt diferent. No se n’ha de 
prescindir, però si el volem mantenir s’ha de posar al dia. 
El que no es pot fer és aprofitar-lo per atemorir un sector 
de la població.

Per desmentir la ministra, dos departaments de la 
Generalitat han publicat conjuntament un interessant 
informe sobre les pensions a Catalunya, on conclouen 
que “un sistema de Seguretat Social (SS) exclusivament 
català seria més sòlid i més viable des del punt de vista 
econòmic que l’actual sistema espanyol”. En què es 
basen? Recorden que la despesa en pensions depèn 
bàsicament de tres factors: el demogràfic (ràtio entre 
persones grans i gent en edat de treballar), el mercat 
de treball i un factor institucional (característiques 
legals del sistema de pensions). Doncs bé, 
Catalunya presenta factors del mercat de treball 
molt més favorables que l’Estat espanyol, fet que 
contribueix a la viabilitat del seu sistema de SS. 
Vegem-ne alguns. En concret, la taxa d’ocupació de 
20 a 64 anys a Catalunya és d’un 70,1% —propera a 
les mitjanes de la UE i l’OCDE— mentre que en el 

conjunt de l’Estat espanyol és del 63,9%. El 2016, el 42,1% 
de la població a Catalunya estava afiliada a la SS, mentre 
que a l’Estat espanyol era només el 37,3%.

En tots els casos, els factors de treball a Catalunya són 
més positius que la mitjana estatal. Així, Catalunya té el 
16% de la població espanyola, però té el 17,3% de població 
ocupada, i tan sols el 12,3% de l’atur registrat. A més, té el 
21,9% de la contractació indefinida i el 17,8% de l’afiliació 
a la SS. Paral·lelament, els salaris a Catalunya són, de 
mitjana, més elevats que a la resta de l’Estat i, per tant, 
són més capaços de fer front a les pensions. Fixeu-vos-hi: 
el 2016, a Catalunya, cada afiliat va cotitzar de mitjana 
6.365 euros, un 7,7% més que l’agregat a l’Estat espanyol.

Quant a l’anàlisi de l’evolució dels fons de la SS en els 
últims anys, es constata la sostenibilitat més gran del 
sistema a Catalunya, encara que en aquest període tant el 
conjunt espanyol com la part catalana han generat saldos 
negatius. Això s’explica, en gran mesura, per dos motius: 
l’augment de l’esperança de vida (factor estructural) i la 
crisi econòmica (factor conjuntural). Amb tot, des del 
2013 al 2016 els saldos de la SS a Catalunya són negatius 
però inferiors, tant en relació amb la població com en 
relació amb el PIB, davant la SS espanyola. L’any 2016, el 
saldo negatiu de la SS a Catalunya va ser de 177 euros per 
habitant, menys de la meitat que el registrat en el conjunt 
de l’Estat (389 euros).

Finalment, en termes absoluts, el 2016 el 
conjunt d’ingressos i despeses de la SS a 
Catalunya presenta un dèficit de 1.308 M€, 
el 7,2% del total d’Espanya (18.096 M€), un 
percentatge molt inferior al pes de la seva 
població (16%). l  
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Entre les missions principals del 
Col·legi hi ha les de “potenciar 
l’ocupació i la formació” i “oferir 
serveis especialitzats”. Aquestes 
funcions es desenvolupen amb 
diferents serveis a través dels 
quals el Col·legi dona visibilitat, 
davant de la societat, als seus 
col·legiats en determinats àm-
bits, segons la seva experiència 
professional. 

ELS DIFERENTS CANALS QUE 
ES FAN SERVIR SÓN:
1. Guia de professionals. Quan 
un particular o una empresa 
necessita contractar els serveis 
d’un enginyer, a través de la 
Guia (www.enginyersbcn.cat/
guia) pot fer una cerca guiada 
del professional que busca i que 
prèviament ha hagut d’autorit-
zar la publicació de les seves 
dades professionals així com 
les activitats que desenvolupa.
Al Col·legi es reben moltes tru-
cades de particulars o empre-
ses interessats a contractar els 
serveis d’un enginyer de grau 
o un enginyer tècnic industrial. Quan 
això passa, sempre se’ls deriva cap a 
l’apartat del web corresponent que 
incorpora un motor de recerca i or-
denament aleatori dels resultats que 
garanteix un sistema objectiu i impar-
cial en què tots els professionals ins-
crits gaudeixen de les mateixes opor-
tunitats de ser triats per un tercer. 
La Guia ofereix la possibilitat de tro-
bar un professional segons el tipus de 
feina que es vol portar a terme, com, 
per exemple, obrir un negoci o emetre 
una fi txa reduïda de característiques 
d’un vehicle, i permet buscar per po-
blació o comarca. El col·legiat interes-
sat a estar-hi inclòs escull les feines 
a les quals vol estar inscrit segons la 

seva experiència. La inclusió a la Guia 
es pot fer des de l’àrea privada del web.

2. Llista de pèrits judicials i ter-
cers per a l’Administració. La Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil (LEC), 
estableix que cada Col·legi gestio-
ni una llista que s’ha d’enviar anu-
alment al Departament de Justícia 
en compliment de l’article 341.1, a 
partir de la qual els jutjats realit-
zen les adjudicacions dels pèrits. 
Per estar inclòs a la llista, cal que els 
col·legiats emplenin el document 
penjat al web del Col·legi. El Depar-
tament de Justícia és l’encarregat de 
fer arribar aquest llistat als diferents 
jutjats que són els que designen els 

SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

Promoció del professional: 
mostreu-vos al mercat
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pèrits per a les actuacions profes-
sionals que es puguin derivar d’al-
gun judici que així ho requereixi.

3. Registre de certifi cadors d’efi -
ciència energètica d’edifi cis. Des 
de l’entrada en vigor del Reial 
decret 235/2013 és imprescindi-
ble que qualsevol edifi ci o entitat 
sotmès a un contracte de compra-
venda o de lloguer disposi d’un 
certifi cat d’efi ciència energètica.
El Col·legi, a petició de l’Institut Ca-
talà d’Energia (ICAEN), gestiona el 
llistat de tècnics interessats a estar 
inclosos al Registre públic de cer-
tifi cadors energètics. Aquest llistat 
està a disposició de la societat en ge-
neral des del mateix web del Col·legi 
i des del web de l’ICAEN. La cerca de 
professionals en aquesta llista es pot 
fer per poblacions o per comarques.
Per inscriure’s al registre, cal fer-ho 
des de l’apartat Serveis per a Col-
legiats del web del Col·legi, on troba-
reu l’opció Registre de certifi cadors 
d’efi ciència energètica. ●

José María Ruiz, 
col·legiat 16.851

“Fa cinc anys em vaig 
inscriure en la Guia de 
professionals. Treballo 
pel meu compte i gràcies al fet 
que el Col·legi ha facilitat les 
meves dades professionals a 
empreses que sol·licitaven un 
perfi l semblant al meu, m’han 
trucat diverses vegades per 
oferir-me feina. Crec que es 
tracta d’un servei realment 
important per donar visibilitat 
als col·legiats. En el meu cas, 
m’ha funcionat molt bé.”

Entre les missions principals del 
Col·legi hi ha les de “potenciar 
l’ocupació i la formació” i “oferir 
serveis especialitzats”. Aquestes 
funcions es desenvolupen amb 
diferents serveis a través dels 
quals el Col·legi dona visibilitat, 
davant de la societat, als seus 
col·legiats en determinats àm-
bits, segons la seva experiència 

 Quan 
un particular o una empresa 
necessita contractar els serveis 
d’un enginyer, a través de la 

www.enginyersbcn.cat/
) pot fer una cerca guiada 

mostreu-vos al mercat

pèrits per a les actuacions profes-
sionals que es puguin derivar d’al-
gun judici que així ho requereixi.

3. Registre de certifi cadors d’efi -
ciència energètica d’edifi cis.
de l’entrada en vigor del Reial 
decret 235/2013 és imprescindi-
ble que qualsevol edifi ci o entitat 
sotmès a un contracte de compra-
venda o de lloguer disposi d’un 
certifi cat d’efi ciència energètica.
El Col·legi, a petició de l’Institut Ca-
talà d’Energia (ICAEN), gestiona el 
llistat de tècnics interessats a estar 
inclosos al Registre públic de cer-
tifi cadors energètics. Aquest llistat 
està a disposició de la societat en ge-
neral des del mateix web del Col·legi 
i des del web de l’ICAEN. La cerca de 
professionals en aquesta llista es pot 
fer per poblacions o per comarques.
Per inscriure’s al registre, cal fer-ho 
des de l’apartat Serveis per a Col-
legiats del web del Col·legi, on troba-
reu l’opció Registre de certifi cadors 
d’efi ciència energètica. 

Text David Jiménez, 
cap dels Serveis Tècnics del Col·legi

  El fulletó Guia de professionals s’encarta 
un cop a l’any en diverses revistes 
professionals i d’altres col·legis.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Convocades la Junta General Ordinària 
i una d’Extraordinària per al 19 de desembre
Transparència. És un dels valors 
que defi neix el Col·legi. Seguint 
amb aquest esperit, els col·legiats 
podreu votar (presencialment o 
telemàticament) a les juntes que 
estan convocades per al dimarts 
19 de desembre. Tindran lloc a la 
sala d’actes d’ENGINYERS BCN (c/

Consell de Cent, 365), però també 
es retransmetran en directe per 
videostreaming, de manera que 
tothom que no sigui present 
a la sala podrà seguir el 
desenvolupament de les 
sessions i fer preguntes 
a través d’Internet.  

1. JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
Què es vota? Els pressupostos per 

al 2018. 
Quan? A les 19 h.

2. JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA

Què es vota? La 
deliberació i aprovació, 

si escau, del projecte 
de modifi cació 
estatutària parcial, 
presentat per la 
Junta de Govern, que 
permetrà integrar en la 

denominació del nostre 
Col·legi els graduats en enginyeria 
de l’àmbit industrial. Articles 1, 2 
(apartat 1), 5, 11, 18 i 57 (apartat 4). 
Quan? A les 20.30 h. ●

www.enginyersbcn.cat

EL PROCÉS DE VOTACIÓ

Per tal de facilitar al màxim l’acció dels col·legiats, 
s’habilitaran dues maneres de votar:

Presencialment: A mà alçada, al fi nal de cada junta, en la 
mateixa sala d’actes.
Telemàticament: A partir de les 9 del matí del 18 de 
desembre i fi ns al tancament de la votació el mateix 19 de 
desembre, a través d’un sistema que, de manera senzilla i 
accessible, permetrà emetre el vot en línia..

1
2

Vine i dóna la teva carta al patge reial!

DEL COL·LEGI

FESTA DE REIS

 NO T’OBLIDIS DE PORTAR UNA JOGUINA NOVA PER 
LA RECOLLIDA ANUAL QUE REALITZA EL COL·LEGI

Divendres 5 de gener
 a partir de les 

10.30 h. 

Hi haurà esmorzar 
i animació infantil.
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ENGINYERS BCN us sol·licita 
amistat a les xarxes

XARXES SOCIALS

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

Facebook, Twitter, YouTube... els principals canals de comunicació han passat en els últims 
anys del paper a la xarxa, i més concretament, a les xarxes socials. El Col·legi s’ha sumat a 
aquesta tendència i ja està present en un gran nombre d’elles. En aquesta pàgina 
destaquem piulades, posts i altres formes d’expressió d’ENGINYERS BCN. 

  

@enginyersbcn – 2 d’octubre: 

Es publica el Pla urbanístic 
d’ordenació de les activitats de 
pública concurrència de 
@Bcn_CiutatVella.

ENGINYERS BCN ha publicat un 
nou vídeo – 26 de setembre:
“Tramitació telemàtica d’expedients 
d’activitats a través de la Finestreta 
Única Empresarial”.

enginyersbcn – 27 de setembre:
Recomanacions a l’hora de redactar 
un plec de clàusules de contractació. 
Les clàusules tècniques.

ENGINYERS BCN – 7 de setembre:
“Torna-la a veure” és el nom del 
nou servei que posa en marxa avui 
mateix ENGINYERS BCN. Entreu 
a https://videos.enginyersbcn.
cat/ i gaudiu quan i des d’on 
vulgueu dels continguts disponibles: 
xerrades i actes socials. Es tracta 
d’un servei exclusiu per a col·legiats i 
precol·legiats, tot i que alguns vídeos 
estaran també disponibles en obert.

@enginyersbcn – 11 d’octubre:
Aquesta tarda “Canals de recerca de 
feina” i presentació de serveis del 
Col·legi @enginyersbcn a 
@EUSSenginyeria.

ENGINYERS BCN – 12 de setembre:
Concert de la Diada que va tenir 
lloc el dijous 7 de setembre a la 
sala d’actes d’ENGINYERS BCN. 
El Concert de la Diada va reunir un 
centenar de persones amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya, els 
quals van poder gaudir també de 
l’entrega de premis dels concursos de 
Pintura i Fotografi a.

08-09 TK218 xarxes + concert nadal.indd   8 06/11/17   23:38



El tradicional concert de 
Nadal del Col·legi, previst 
per al dijous 21 de desembre 
a la basílica de Santa Maria 
del Mar de Barcelona, queda 
cancel·lat per coincidir amb 
la convocatòria d’eleccions al 
Parlament de Catalunya.

La coincidència d’aquesta 
convocatòria electoral —
propiciada per l’aplicació 
per part del Govern de 
l’Estat de l’article 155 de 
la Constitució—, amb el 
concert de Nadal ens obliga 
a suspendre’l i l’edició 
d’enguany queda anul·lada de 
manera excepcional. Aquest 
fet, però, no qüestiona la 
continuïtat del concert de 
Nadal per al pròxim any.  l

9Juliol-agost 2017    Theknos

  Concert de Nadal de l’any 2016.

Cancel·lat el Concert de Nadal
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“AL NOSTRE PAÍS HI HA 
POCA CULTURA DEL 
TELETREBALL, UNA 
OPCIÓ INTERESSANT PER 
A LES ENGINYERES”

COMENÇAMENTS DIFÍCILS
És l’any 1995. L’Alicia Díaz fa poc que 
ha sortit de l’Escola Industrial com 
a enginyera tècnica industrial en la 
branca d’electrònica. Ha tret bones 
notes però a l’hora de buscar feina es 
troba un impediment important: en 
un gran nombre d’ofertes publicades 
als diaris, moltes de les quals dema-
nen un perfil semblant al seu, exigei-
xen un requisit que, faci el que faci, 
no pot complir: ser home. Li passa el 
mateix en les feines que hi ha dispo-
nibles al Col·legi. “Eren altres temps, 
ara seria impensable”, afirma després 
de recordar les dificultats del principi. 
Però continua: “Una vegada vaig es-
criure a l’empresa que demanava un 

home dient-los que m’adaptava molt 
bé a les seves exigències però que mai 
no podria encaixar perquè estudiar no 
em faria canviar de sexe”. També va en-
viar una carta queixant-se al Col·legi 

DONES ENGINYERES

per aquesta discriminació. En el pri-
mer cas van trucar-li, es van disculpar 
i li van demanar que enviés el currícu-
lum. En el segon, cal dir que poc temps 
després el Col·legi va deixar d’utilitzar 
el gènere de les persones com a con-
dicionant. Tot i això, les primeres 
oportunitats les hi va donar el sector 
públic, més obert en matèria de gène-
re: “Vaig treballar a l’Ajuntament de 
Barcelona, on no els importava el meu 
sexe, sinó les meves capacitats”.

POQUES DONES
Amb el pas dels anys la situació és 
millor, però, per exemple, continua 
trobant-se moltes reunions on ella 
és l’única dona. “Ara hi ha més caps 
d’obra del meu sexe, però, en general, 
la norma és: com més responsabilitat, 
menys presència femenina”, assegu-
ra. Per què? “Crec que el tema de la 
conciliació encara pesa molt. Per mi 
és un trencaclosques: tinc una filla de 
cinc anys i a vegades és molt complicat 
compaginar la vida familiar i la profes-
sional; com que el meu marit treballa 
a les tardes, ha de fer extraescolars”. 
Una solució que proposa és la del te-
letreball: “Hi ha feines que podria fer 
perfectament des de casa, però al nos-
tre país encara hi ha poca cultura de 
treball a distància”. Actualment dedi-

ca gran part del temps a fer de consul-
tora externa de France Telecom, do-
nant suport al desplegament del 4G, 
però també és directora de projectes 
operatius de l’empresa SEMI, on tre-
balla al departament de Comunica-
cions atenent operadors de telefonia, 
entre altres tasques.

ELS ROLS SOCIALS
A la pregunta de per què creu que tan 
poques dones emprenen carreres tèc-
niques, l’Alicia opina que a la televisió, 
el cinema i la publicitat es fomenta un 
tipus de dona en què el físic està per 
davant de les capacitats intel·lectuals i 
que les joves se senten reflectides per 
aquests perfils. “Des de ben petita, el 
meu pare ens va inculcar l’amor per les 
matemàtiques a mi i a la meva germa-
na, que també és enginyera. Si les noies 
poguessin conèixer millor o sentir-se 
reflectides amb altres rols, més cien-
tífics, que impliquessin esforç intel-
lectual, la cosa canviaria.” Més educa-
ció, menys sexisme i exemples com el 
de l’Alicia per combatre una xacra que, 
si avui en dia és menys evident, encara 
ens alenteix com a societat.  l

Obrint nous camins  
a les properes enginyeres

Seguint amb la sèrie d’articles 
sobre dones que surten de la 
norma habitual, en l’actual 
número de THEKNOS parlem amb 
l’Alicia Díaz, enginyera tècnica 
industrial que compagina dos 
camps que, combinats, tenen 
una presència femenina exigua: 
telecomunicacions i 
instal·lacions. Us mostrem la 
història d’aquesta mare 
lluitadora, polivalent i molt capaç 
que ha hagut de superar diversos 
obstacles per arribar on és ara.

 Alicia Díaz és enginyera tècnica 
industrial electrònica i treballa en el 
camp de les telecomunicacions i el de 
les instal·lacions.
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Com a societat tenim un problema: 
falta vocació tècnica. Per a les em-
preses cada cop és més difícil omplir 
vacants en àrees relacionades amb 
les STEM (les inicials, en anglès, de 
ciència, tecnologia, enginyeria i ma-
temàtiques). Per això, diverses ins-
titucions han posat fil a l’agulla i han 
decidit atacar aquest “dèficit” amb 
iniciatives de tot tipus. Una d’aques-
tes és Xnergic. Organitzada pel centre 
d’estudis i parc tecnològic Tecnocam-
pus de Mataró, busca fomentar vo-
cacions tecnològiques fent la ciència 
més accessible.

DE DRONS A ROBOTS
Com fer despertar les ganes de tre-
ballar com a enginyer? Com fer que 

un adolescent s’interessi per un món 
que a l’escola és bàsicament un munt 
de números? Els Xnergic són ta-
llers on nois i noies de 12 a 18 anys 
aprenen la vessant pràctica de la 
ciència: creen braços articulats, ro-
bots, drons... inclús desenvolupen 
videojocs. Es tracta de productes 
en expansió que necessiten el ta-
lent de joves com ells perquè al fu-
tur sigui possible fabricar-los. Hi ha 
intensius de Setmana Santa, estiu i 
Nadal, però també es porta a terme 
durant deu dissabtes en diversos 
períodes de l’any. Aprenentatge, il-

lusió i moltes ganes es coordinen 
per, potser, plantar la llavor d’una 
vocació que espera ser explotada. 

BONS RESULTATS
L’èxit d’aquests tallers és innegable. 
Cada edició acull un gran nombre 
de participants; els monitors, alum-
nes del Tecnocampus, s’impliquen 
en la seva tasca i molts dels joves 
que hi assisteixen després han estat 
estudiants del grau d’Enginyeria. 
Assumptes pendents? Encara costa 
atraure un major nombre de noies a 
aquestes activitats. Tot i això, els or-
ganitzadors poden estar orgullosos 
d’una iniciativa que treballa perquè 
el futur sigui possible.  l
www.xnergic.org 

Orientació professional i  
per a la recerca de feina a  
les escoles d’enginyeria

El dia 11 d’octubre el Col·legi es va 
desplaçar a l’Escola Salesiana de Sarrià 
(EUSS) per realitzar les activitats 
adreçades als estudiants per ajudar-los 
a buscar feina i a decidir quina titulació 
d’enginyeria cursar.

A l’EUSS, el taller “Canals de recerca 
de feina”, impartit per la tècnica del 
Col·legi Cristina Olmos i adreçat a 
estudiants de darrer curs interessats a 
buscar pràctiques, va tenir 39 
assistents dels diferents graus 
d’Enginyeria que es cursen a l’escola: 
elèctrica, electrònica, mecànica i, en la 
seva majoria, organització industrial. A 
més de donar-los a conèixer 
ENGINYERS BCN i com accedir-hi 

(presentació a càrrec 
de la tècnica Judit 
Obón), l’activitat va 
incloure informació 
sobre diverses 
maneres de buscar 
feina, on i com 
moure’s per aconseguir l’ocupació 
desitjada.

L’estil pel qual s’està apostant avui 
dia en matèria d’orientació és el que 
s’anomena longlife self guidance, una 
metodologia que aposta per oferir a les 
persones recursos suficients per poder 
“autoliderar” la pròpia carrera 
professional, prenent les decisions que 
considerin més oportunes en cada 

moment: què estudiar o quan canviar 
de feina o fins i tot de professió, de 
manera que es dona resposta als canvis 
personals que es van produint al llarg 
de la vida, però també ajuda a una 
millor adaptació a un mercat laboral en 
canvi constant. El Col·legi es fa partícip 
d’aquesta orientació mitjançant el 
Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP).

El Tecnocampus, a la recerca de l’enginyer del futur

  Alumnes als 
tallers Xnergic, 
del Tecnocampus 
de Mataró.

El taller “Canal de recerca de 
feina”, que va impartir el 
Col·legi a l’EUSS.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Francisco José 
Serrano Aguiar, 
col·legiat 16.966
“En primer lloc, voldria 
agrair la dedicació i el suport 
que el Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional del 
Col·legi m’ha ofert durant 
tot el procés de selecció com 
a delegat per a Catalunya que 
ha portat a terme Verificálitas 
Oca Instal·lacions, SL, ja 
que estic molt satisfet per 
tot el que ha passat i, per 
descomptat, del resultat, 
així que afronto la meva 

contractació amb emoció i 
il·lusió.

M’acabo d’incorporar 
a Verificálitas Oca i el 
meu primer encàrrec és 

consideraria més apropiat. 
Investigar una mica la 
situació de l’empresa i del 
mercat, sobre els perfils 
professionals, etc. Estar a 
l’aguait de les ofertes de 
treball és una bona eina en 
aquest sentit.
Fer un sondeig durant 
l’entrevista per conèixer 
les exigències de la posició 
que es vol ocupar, la franja 
en què s’està movent 
l’empresa, etc. Es recomana 
no abordar el tema fins 
a la part final del procés, 
llevat que el tregui el 
seleccionador. També és 
important mostrar interès 
en el projecte, més enllà de 
les condicions.

S’ha de ser flexible en 
la negociació, buscant 
alternatives que puguin 
satisfer les dues parts: 
millores en l’horari, 
més dies de vacances, 
complements salarials, 
formació... Tots aquests 
són elements que poden 
compensar un sou que 
no arribi a cobrir les 
expectatives. També es 
recomana mirar de negociar 
la retribució a l’alça, dins 
d’uns límits coherents. 
No quedar-se amb el no. 
Si l’empresa demana que 
donem una xifra, podem 
indicar una franja. 

No perdeu oportunitats, 
activeu-vos a la Borsa 
de treball (www.
enginyersbcn.cat/
sopp). Consultes a 
ocupacioipromocio@ebcn.
cat 

  Orientació al client, 
una peça 
imprescindible 
En aquesta competència 
clau intervenen diversos 
factors, com l’empatia, 
la capacitat d’escoltar, el 
coneixement del producte 
i/o servei, etc. La suma 
de tots aquests deriva en 
una actitud permanent, 

obrir l’Oficina Territorial 
a Catalunya, donar-nos a 
conèixer com a organisme 
de control autoritzat i 
validar i tramitar expedients 
amb Indústria. El meu 
objectiu és oferir rigor 
i responsabilitat que 
assegurin la qualitat en les 
instal·lacions a partir de la 
verificació del compliment, 
de caràcter obligatori, de 
les condicions de seguretat 
de productes i instal·lacions 
industrials mitjançant 
activitats de certificació, 
assaig, inspecció o 
auditories, oferint als clients 
agilitat de tramitació i 
confiança.

Estic col·legiat des de fa 
molts anys, i molt sovint 
faig servir els serveis de 
visat i el d’assessoria 
tècnica i legal, així com 
la tramitació de les 
assegurances, necessaris per 
a l’exercici professional. Faig 
servir el Servei d’Ocupació 
en la recerca contínua 
de millora professional i 
consulto habitualment la 
Borsa de treball.

He assistit a sessions 
tècniques i cursos que el 
Col·legi ha presentat, i en 

tots els casos he quedat 
molt content per la serietat 
amb la qual han estat 
organitzats i la qualitat 
tècnica transmesa.”

BORSA 
DE TREBALL

  Negociació de 
condicions durant 
l’entrevista
En tot procés de selecció 
arriba el moment de 
parlar de les condicions 
del lloc de treball. Aquest 
punt, que acostuma a 
ser temut pels candidats, 
recull diferents aspectes: 
l’horari, les vacances, la 
disponibilitat per viatjar, 
les dietes i desplaçaments 
i, és clar, el salari. Són 
freqüents els dubtes sobre 
com afrontar aquest tema 
durant l’entrevista; així, es 
presenten a continuació les 
línies generals que cal tenir 
presents. 

La preparació és clau, 
també per a la negociació. 
Saber quins sous s’estan 
oferint per a posicions 
similars, quin és el mínim 
que s’està disposat a cobrar 
i quin seria el sou que 

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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enfocada a detectar i 
satisfer les necessitats dels 
clients, ja siguin externs 
(destinataris fi nals) o 
interns (companys d’equip 
o d’altres departaments, 
col·laboradors, etc.). 

Per fer una bona 
tasca, orientada al 
client, primer de tot és 
important conèixer la seva 
idiosincràsia i necessitats, 
per tal d’ajustar la 
proposta a allò que l’altra 
banda pugui requerir. 
Posteriorment, haurem 
de proposar-los un guany 
visible: abaratir costos, 
millorar la producció, 
l’organització o incrementar 
vendes, per exemple. 

Amb tot, en el dia a dia 
del treball, és important 
mantenir aquesta actitud 
en totes les accions que 
s’emprenguin, eliminant 
el “no” de l’equació quan 
s’interactua amb clients.

Desenvolupeu les 
vostres competències amb 
ENGINYERS BCN www.
enginyersbcn.cat/agenda

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

DEL 15 DE GENER AL 15 
DE FEBRER
Curs d’autoconsum 
fotovoltaic (en línia)
L’objectiu del curs 
és conèixer a fons la 
normativa i les opcions 
que existeixen avui dia 
a Espanya per produir i 
autoconsumir la nostra 
pròpia energia elèctrica 
a partir de tecnologia 
fotovoltaica. Es tractarà 
d’un curs molt pràctic i 
aplicat a casos reals.
Horari: en línia. Es calcula 
una durada de 20 hores.
Lloc: en línia.

16, 18, 23, 25, 30 DE 
GENER I 1 DE FEBRER
HULC: l’eina integral 
unifi cada LIDER-
CALENER
Curs que pretén explicar 
l’eina que inclou la 
unifi cació en una 
sola plataforma dels 
programes generals 
ofi cials empleats per 
a l’avaluació de la 
demanda energètica i del 
consum energètic i dels 
procediments generals per 
a la certifi cació energètica 
d’edifi cis.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

DE L’1 DE FEBRER 
AL 2 DE MARÇ DE 2018
Curs sobre el Reglament 
d’Infraestructures de 
Telecomunicacions en 
edifi cis (en línia)
Curs en línia orientat 
a enginyers tècnics i 
graduats, amb l’objectiu 
principal de donar 
una visió general de la 
normativa aplicable en 
matèria d’infraestructures 
de telecomunicacions en 
edifi cis.
Horari: 25 hores 
(estimació de la mitjana 
d’hores que ha de dedicar-
hi l’alumne).
Lloc: en línia.

AGENDA www.enginyersbcn.cat/agenda

BENEFICIS DEL COL.LEGIAT
Grans avantatges amb 
Air France

Ara que s’acosten les festes de 
Nadal és un bon moment per 
anar planejant un nou viatge. 
El Col·legi, mitjançant un acord 
amb l’Associació Intercol·legial 
de Col·legis Professionals de 
Catalunya, us ofereix descomptes 
a partir de 30 € per bitllet a totes 
les destinacions europees i de 50 
€ fi ns a 250 € per a destinacions 
intercontinentals en els vols 
operats per Air France i KLM. 
Depenent del preu en la compra 
es pot accedir a una reducció del 
preu o a una altra. Per conèixer 
els detalls de les condicions i 
accedir als codis de descompte, 
entreu a www.enginyersbcn.cat/
descomptes.

Descompte en l’Office 365 
amb Microsoft

El Col·legi, a través de la Intercol·legial, 
ofereix un 8% de descompte als 
col·legiats d’ENGINYERS BCN perquè 
gaudeixin de l’Offi ce 365 de Microsoft. 
Es tracta d’un servei que proporciona 
màxims estàndards en protecció de 
dades, correu personal, Offi ce Online en 
qualsevol equip amb connexió a 
Internet, l’emmagatzematge de 
OneDrive i la possibilitat de compartir 
arxius amb SharePoint. A més, ofereix el 
sistema de videoconferència d’alta 
defi nició Skype for Business i la xarxa 
social corporativa Yammer.

Recordeu que trobareu aquest i altres 
descomptes exclusius per a col·legiats 
accedint a www.enginyersbcn.cat/
descomptes.
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La presència de dones en les carreres 
tècniques és mínima. Per tractar de 
reduir aquesta bretxa, la Comissió 
Funcionem Junts treballa des de 2015 
incansablement afavorint la concilia-
ció laboral i familiar, consolidant-se 
com una eina de suport a 
l’enginyera i impulsant les 
activitats de networking en-
tres les col·legiades.

PROGRAMA
El ventall d’accions que por-
ta a terme és molt ampli. Per 
començar, una vegada a l’any 
organitza el Dia de la dona 
enginyera en què diverses 
personalitats exposen els 
seus punts de vista sobre el 
paper de la dona en la soci-
etat. La Comissió també ha 
proposat l’existència d’una 
secció fixa en aquesta revista, 
la de Dones Enginyeres, que 

en aquest número podeu trobar a la 
pàgina 10. Igualment, prepara xerra-
des de temàtiques diverses i posa en 
marxa tallers i visites a museus per 
apropar als més petits feines tècni-
ques, les quals tradicionalment han 

COMISSIÓ FUNCIONEM JUNTS

Lluitant per la igualtat real

Interessant xerrada sobre el Sistema Integrat de Gestió
ENGINYERS BCN va ser l’any 2001 el 
primer Col·legi professional certificat 
segons la norma UNE-EN ISO 14001. 
Sobre què va suposar i la situació actual 
va parlar Laura Alonso, responsable de 
Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals 
d’ENGINYERS BCN, a la xerrada que 
van organitzar la Comissió de Qualitat i 
Innovació i la de Medi Ambient i Seguretat 
el passat 4 d’octubre, setze anys després 
de la certificació. 

El Col·legi té implantat un sistema 
integrat de gestió (el qual el fa molt 
més eficient) que inclou el Sistema de 
Gestió de la Qualitat certificat segons la 
norma UNE-EN ISO 9001, el Sistema de 
Gestió Mediambiental certificat segons 
la norma UE-EN ISO 14001, la prevenció 
dels riscos laborals i la certificació de 
persones acreditada per l’ENAC segons la 
noma UNE-EN ISO/IEC 17024. Es tracta, 
per tant, d’un sistema integrable orientat 
a la gestió empresarial, possible gràcies 
a l’alineació entre la Missió, la Visió i els 
Valors del Col·legi. l

  D’esquerra a dreta: Maria Lluïsa 
Castillo, vicepresidenta; Anna 
Pujol, presidenta, i Isabel Gallego, 
secretària.

estat destinades als nois. Finalment, 
Funcionem Junts organitza sessions 
per fomentar els contactes, l’inter-
canvi i les connexions laborals entre 
col·legiats.

DOS ANYS DE FEINA
Des de la seva creació la Co-
missió Funcionem Junts 
ha treballat per arribar a la 
igualtat real entre homes i do-
nes aportant el seu granet de 
sorra a atreure l’enginyeria de 
l’àmbit industrial a la que és la 
meitat de la societat. l

www.enginyersbcn.cat/
comissions/funcionemjunts   

 Xerrada sobre la morma UNE-EN ISO 14.001, organitada per la Comissió de 
Qualitat i Innovació i la Comissió de Medi Ambient i Seguretat el 4 d’octubre.
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fer investigacions i simulacions d’evacu-
acions d’edifi cis. I és que ha tingut l’ha-
bilitat (segurament innata) de fusionar 
la seva professió d’enginyer tècnic me-
cànic amb la seva vocació de bomber. “A 
mi m’agradava ser bomber i m’agradava 
la mecànica; vaig poder aplicar el que 
havia après a la carrera moltes vegades, 
sobretot quan vaig ser l’encarregat d’un 
dels tallers de bombers.”

Ja a la universitat, mentre estudiava 
enginyeria tècnica industrial, va desta-
car pel seu projecte de fi nal de carrera, 
que es va basar a fer el pla de protecció 
contra incendis del recinte de l’Escola 
Industrial de Barcelona. “Van aprofi tar 
el meu projecte contra incendis per ela-
borar el Pla d’autoprotecció de l’Escola 
Industrial”, assegura. 

UNA VIDA DE BOMBER
Va entrar al Cos de Bombers quan enca-
ra estava estudiant. Va anar passant per 
tots els graus (caporal, sergent, sotsofi -

 “De simulacions 
d’evacuació, n’he 
fet una pila”, afi r-
ma gairebé al ma-
teix moment que 

s’asseu a l’espai on hem quedat per fer 
l’entrevista. També m’ensenya un carnet 
orgullós. “Digue’m romàntic, però jo en-
cara conservo el primer carnet col·legial 
que em van fer l’any 79.” Però anem a 
pams. En Rafael està jubilat des de l’any 
2010. Va passar 38 anys al Cos de Bom-
bers i ara dedica gairebé tot el temps a 

“M’AGRADA LA MEVA FEINA; 
VULL AJUDAR I EVITAR ACCIDENTS”

RAFAEL IZAGUIRRE MORALES
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL Col·legiat 7.360
BOMBER I EXPERT EN INVESTIGACIONS I EVACUACIONS D’EDIFICIS

Text: Anna Carrió - Foto: Anna Carrió

Com si es tractés d’un truc de màgia, en Rafael prem el botó de l’ordinador i un simulador ens mostra 
com un munt de persones virtuals desfi len per trobar la sortida més ràpida. “Tot i que a vegades puc 
semblar l’enemic, vull ajudar i evitar accidents”, assenyala, i és que a vegades els seus 
coneixements l’han portat davant d’un jutge per ajudar a resoldre alguns casos. 

“Jo he fet coses mol t bèsties”, afi rma i ens explica que col·labora en el projecte de l’estadi 
del Futbol Club Barcelona. “Vaig fer la simulació d’evacuació de l’estadi actual, i ara n’estic 
fent la simulació de la remodelació.” En Rafael és expert en el programa Pathfi nder, amb el 
qual fa simulacions d’evacuació per veure quanta estona trigarien a sortir d’un recinte un 
nombre concret de persones i si les sortides previstes són vàlides. I també és expert en el 
programa Pyrosim, amb el qual fa simulacions d’incendis. “Quan fas una simulació has 
de representar exactament el mateix escenari. Per això faig servir el programa Revit, que 
em permet aixecar edifi cis en 3D.” Ha fet l’evacuació del Kursaal de Manresa, del Palau 
Sant Jordi, de la Caja Mágica de Madrid, de la Clínica Platón, del Zoo de Barcelona i de la 
plaça de Sant Jaume. Actualment està aprenent el funcionament d’una eina que 
estudia la mecànica d’una explosió, i, a més, exerceix de professor a l’Institut de 
Seguretat formant els bombers en els aspectes més tècnics del foc. 

cial i ofi cial), fi ns que, un cop acabada la 
carrera, el van nomenar cap de Parc de 
l’Hospitalet. Al cap de deu anys, i amb 
molta experiència a les seves espatlles, 
va passar a ser cap de Zona del Bages, el 
Berguedà i la Cerdanya i era el tècnic de 
bombers que informava dels projectes. 
“Jo intentava sempre buscar solucions 
i de manera ràpida, i no entretenir l’ex-
pedient”, ens explica. La seva voluntat 
de treball, el seu compromís, les seves 
qualitats professionals i les ganes de 
superar-se l’han acompanyat sempre. 
“Estant de cap de Parc de Sabadell, em 
van oferir formar part de la Unitat de 
Suport Logístic, que operàvem com a 
centre de control quan hi havia un foc; 
i a partir d’aquí vam muntar un equip 
d’investigació.” A poc a poc va anar en-
carrilant el seu futur: la investigació i la 
simulació d’evacua-
cions per elabo-
rar plans d’au-
toprotecció.  l

“M’AGRADAVA SER 
BOMBER I TAMBÉ LA 
MECÀNICA I VAIG PODER 
APLICAR EL QUE HAVIA 
APRÈS A LA CARRERA 
MOLTES VEGADES”

EVACUAR PERSONES PER SALVAR VIDES

14-15 TK218 Comissions + retrat profesional.indd   15 06/11/17   23:44



Theknos   Novembre-desembre 201716

ENTREVISTA

Què diferencia l’IQS Tech Factory d’al-
tres centres d’emprenedoria?
La nostra principal diferència és que 
oferim suport a empreses emergents 
cientificotècniques de base industrial. 
Aquest suport el basem en tres eixos 
bàsics: en primer lloc, organitzem mol-
tes activitats com xerrades, tallers i ses-
sions formatives. Entre aquestes, des-
taca l’IQS Tech Fair, la primera fira de 
start-ups industrials del país. En segon 
lloc, donem suport directe a projectes, 
sota demanda i de manera molt perso-
nalitzada. I cal dir que els projectes a 
què donem suport no han de ser neces-
sàriament de l’Institut Químic de Sar-
rià (IQS). En aquest àmbit, ens trobem 
projectes molt ben desenvolupats en 
la seva part tècnica i de producte, però 
amb mancances pel que fa a la visió em-
presarial, plans d’acció, finançament, 
patents, etc. També tenim un progra-
ma d’acceleració, a què es van acollir 
80 projectes deu dels quals es van se-

Especialitzat en 
desenvolupament de 
negoci, emprenedoria, 
gestió i auditories 
mediambientals, i disseny 
de producte sostenible, 
Oriol Pascual ha portat a 
terme bona part de la 
seva trajectòria 
professional a Rotterdam 
(Holanda), on va ser 
responsable d’engegar i 
dirigir Dnamo, una 
incubadora de projectes 
de l’àmbit de les 
tecnologies netes. El 
2015 va engegar i dirigir la 
IQS Tech Factory. Ha 
estat el creador d’un 
programa 
d’emprenedoria verda i 
ecodisseny per a la regió 
del Mediterrani i ha 
liderat el projecte 
barceloní “La casa de les 
idees”.

   PERFIL leccionar per rebre un programa de 
mentoria de sis setmanes. Finalment, 
aquests deu projectes van gaudir d’un 
Demo Day per escollir-ne un, en aquest 
cas, Zymbol, que ha gaudit d’una estada 
de tres setmanes a Boston per relacio-
nar-se amb el seu teixit industrial, em-
presarial i innovador.

I el tercer eix de la seva activitat?
És el que connecta més amb la tradi-
ció de l’IQS pel que fa a la seva relació 
directa amb el teixit industrial de l’en-
torn, és a dir, connectar la innovació 
amb les necessitats de la indústria. En 
això estem creixent molt. Nosaltres el 
que busquem és aconseguir una bona 
simbiosi entre la gran indústria, que 
s’adona que ha de buscar solucions 
fora de la seva pròpia estructura per 
créixer en innovació, i les empreses 
emergents, que necessiten el múscul 
financer i la capacitat productiva de la 
gran indústria.

Al complex planetari de centres de recerca, organitzacions dedicades al suport de la innovació i 
plataformes per a l’emprenedoria, se n’hi sumat una que, des del 2015, dona suport a un tipus de 

start-ups de caràcter científic i tecnològic molt determinades: les de caràcter industrial. Es tracta de 
l’IQS Tech Factory, una jove plataforma que neix amb l’objectiu d’oferir suport al teixit industrial del 

país. En aquest cas, també per generar un impacte directe i valor afegit, tant als projectes de caire 
industrial que reclamen suport, com a la indústria necessitada de projectes innovadors que els 
permetin créixer amb projectes sòlids i innovadors. En parlem amb Oriol Pascual, el director.

“La digitalització de 
les tecnologies netes 

no depèn de les 
decisions polítiques”

ORIOL PASCUAL
DIRECTOR DE L’IQS TECH FACTORY

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent
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“La gent creu que 
amb una aplicació 
genial generarà un 
boom i es farà ric 
ràpidament. Això, 
que en el món digital 
ja no és així, en el 
sector industrial ho 
és encara menys. El 
sector industrial és 
una cursa de fons”
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Com s’escullen els projectes als quals 
donen suport?
Ens centrem en projectes que tinguin 
com a mínim un prototip funcional, 
amb tecnologia pròpia i que estigui va-
lidada, i amb un mínim equip compro-
mès i amb dedicació fixa. Pel que fa als 
sectors, hem volgut dedicar-nos a allò 
que, històricament, més dominem, de 
manera que donem suport a projectes, 
sobretot, dels àmbits químic, mediam-
biental i energètic, d’instrumentació 
mèdica i de nous materials. Dels 34 
projectes als quals avui estem donant 
suport, la major part estan dins dels 
dispositius mèdics.

En què consisteix l’IQS Tech Fair?
Aquesta fira, atès el caràcter industri-
al dels projectes que s’hi presenten, és 
molt important. S’hi presenten els pro-
jectes escollits, de manera que la pri-
mera qüestió rellevant és que els ofe-
rim visibilitat. Però el que aporta valor 
a la fira és que s’hi reuneixen inversors 
i corporacions que busquen projectes. 
També agents de l’Administració i es-
tudiants. A la propera edició, que serà 
aquest proper mes de gener, hi haurà 
més de 50 start-ups, cosa que evidencia 
la vitalitat del sector.

Per a Catalunya, que ha passat per mo-
ments difícils en el sector industrial a 
causa de la crisi, és una bona notícia...
Sí, sens dubte. I li diré una cosa: una 
mica sense saber-ho, quan vam en-
gegar l’IQS Tech Factory ens vam 
adonar que som l’única accelerado-
ra d’Europa dedicada en exclusiva a 
projectes industrials. Aquesta és la 
nostra aposta, perquè creiem que la 
indústria és generadora de riquesa, 
de llocs de treball de qualitat i que 
és font d’innovació. En aquest sentit, 
tenim un avantatge competitiu molt 
important, ja que ens dirigim a un 
nínxol de mercat molt específic i que 
ningú no ha reclamat. La innovació i 
l’emprenedoria estan avui molt asso-
ciades al món digital, però no és així.

Quins són els seus recursos?
Som un equip de cinc persones, al-
gunes amb dedicació exclusiva i d’al-
tres no. Som una estructura suficient 
per, sobretot, poder ajudar a definir 
estratègies de protecció intel·lectual, 
finançament, estructura organitzati-
va, etcètera. A més a més, comptem 
amb una xarxa d’experts que ens do-
nen suport i molta connexió amb el 
món inversor. En la qüestió del finan-
çament, encara no disposem d’un 
instrument propi, però ara estem 
treballant en això per, un cop passa-
da la fira d’aquest curs, tenir-lo ja en 
funcionament.

Creu que els estudis tècnics estan prou enfocats cap  
a la cultura de l’emprenedoria?
En general l’emprenedor que s’apropa a l’IQS Tech Factory té un perfil 
tècnic; són bons coneixedors del producte però els manca coneixement del 
mercat i gestió empresarial. De fet, la multidisciplinarietat és una 
competència que cada vegada té més rellevància en els entorns 
professionals. Això és, rebre formació i tenir experiències en un ventall de 
disciplines complementàries, com poden ser l’enginyeria i la gestió 
empresarial. A l’IQS tenim ofertes acadèmiques que combinen els dos 
vessants, com ara els dobles graus i dobles màsters.

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

34
Start-ups reben suport

16 
Milions d’euros

14 
Productes al mercat

156 
Llocs de treball

4,5 K 
Seguidors a les xarxes

32 
Esdeveniments anuals

400 
Assistents 

a l’IQS Tech Fair 2016 
La fira de les start-ups industrials

2.000 
Assistents a altres 

esdeveniments

IQS TECH FACTORY
EL PUNT DE TROBADA ENTRE LA CIÈNCIA I ELS NEGOCIS 
La IQS Factory és el centre d'activitat emprenedora de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) 
i el primer centre d'emprenedoria industrial del país

Què fan?

1 Fomentar 
l’emprenedoria 

industrial

2 Donar suport a 
emprenedors i 

start-ups

3 Connectar les 
noves empreses 

amb la indústria

Indústries

Tècniques 
industrials

Energia i 
medi ambient

Nous materials Esports

Wearables

Ciències de la 
vida

ENTREVISTA
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Quines són les dificultats més grans 
per al món de les empreses emergents?
En el nostre sector, l’industrial, hi ha 
diverses coses que cal tenir en comp-
te, però sobretot, la qüestió essencial 
és el perfil dels emprenedors. Gene-
ralment, dominen la tecnologia i el 
producte, però hi ha mancances quant 
a comunicació, gestió i capacitat de 
dur el producte al mercat. L’equip, les 
persones, és una de les coses més difí-
cils. L’emprenedor tot sovint ha d’ado-
nar-se que no és capaç de fer-ho tot. Un 
altre factor important és l’actual marc 
mental quan parlem d’emprenedoria 
i innovació, i és que aquesta tot sovint 
s’associa al món digital on, falsament, 
la gent creu que, amb una aplicació ge-
nial, generarà un boom i es farà ric rà-
pidament. Això, que en el món digital 
ja no és així, en el sector industrial ho 
és encara menys. El sector industrial és 
una cursa de fons.

I els principals avantatges o fortaleses?
N’hi ha, i són interessants. En primer 
lloc, és obvi que la barrera d’entrada és 
molt alta. Però es tracta de projectes 
basats en la ciència i, per tant, de base 
forta. El retorn és lent, però si n’hi ha 
és potencialment molt més alt. Tam-
bé és important entendre que, a dife-
rència del sector digital, encara que no 
s’obtinguin èxits ràpids i directes, s’es-
tan creant actius palpables. Les coses 
duren temps. La gràcia de la indústria 
transformadora és que es construeix a 
partir del valor afegit. És a dir que pot 
ser que un projecte no obtingui èxit en 
un primer moment però que, a la llar-
ga, permeti, per exemple, edificar nous 
processos productius.

Quines són les claus que han de re-
gir la innovació en matèria de medi  
ambient?
Aquí, a diferència d’altres sectors in-
dustrials, sí que una de les claus rau 
en les aplicacions tecnològiques. Les 
tecnologies netes, mediambientals 
i dedicades a la sostenibilitat estan 
patint una transformació molt im-
portant. Fins ara, les solucions han 
vingut molt des de l’enginyeria i la 
producció. Però el que estem veient 
els darrers tres o quatre anys és que 
la digitalització està canviant radical-
ment el sector. Ja no es tracta tant de 
millorar els recursos productius, que 
també, com d’incorporar-hi solucions 
digitals per a un ús més eficient. La 
Internet de les coses, juntament amb 

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

“Busquem 
aconseguir una 
simbiosi entre la 
gran indústria, 
que vol créixer 
en innovació, i 
les empreses 
emergents, que 
necessiten el 
múscul financer 
i la capacitat 
productiva de la 
indústria”

el sector digital estan proporcionant 
la possibilitat d’un ús més eficient de 
tot, des dels cotxes fins a la indústria.

Considera que Catalunya està en una 
bona posició en aquest sentit?
He estat fora molt de temps, a Holan-
da, i venia molt optimista, però ara no 
ho soc tant. Catalunya es podia haver 
convertit en líder al sud d’Europa en 
aquest àmbit, però no acaba d’arren-
car. Es fan coses, però no s’acaba de fer 
el salt qualitatiu necessari. Un dels fac-
tors clau per a l’èxit són les decisions 
que es prenen a escala de país. En això 
l’Administració és important, i aquí, 
sobretot des del Govern central, s’han 
fet les coses molt malament. Hem anat 
enrere. Amb tot, la gràcia de la digita-
lització de les tecnologies netes és que 
no depèn de les decisions polítiques. l
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 B 
ata blanca, rostre seriós i unes 
grans ulleres caracteritzaven 
el professor Franz de Copen-
hague, un científi c aparent-
ment brillant que aconseguia 

posar remei a les necessitats més reals 
de la vida quotidiana amb solucions la 
mar de rebuscades, i que representava 
la innovació, la sostenibilitat, l’enginy, 
l’humor i l’optimisme. Els grans in-
vents del TBO era l’escenari on el pro-
fessor, dirigit per Ramon Sabatés, ex-
perimentava amb la ciència i l’humor. 
Durant més de 70 anys, van ser molts 
els dibuixants que van anar donant 
vida a Franz de Copenhague i la frase 
“això sembla dels invents del TBO” 
va passar a ser una frase popular per 
designar una situació que es complica 
més del compte.

Els invents van sorgir per prime-
ra vegada del llapis de Joan Macias, 
“Nit”, l’any 1922, però no va ser fi ns 
l’any 1935 que Serra Massana va crear 
el professor Franz de Copenhague i va 

resoldre alguns problemes de la vida 
moderna, especialment els relatius al 
trànsit, als viatges i al desplaçament 
motoritzat. Un altre tret característic 
de la secció va ser la inclusió de per-
sonatges estèticament més fi ns, que 
la van fer més atractiva i, la inclusió 
d’escenografi es tant del problema que 
s’intentava resoldre com de la solució.

HUMOR I CIÈNCIA
“Recordando la frase del sabio que dijo 
‘Dadme un punto de apoyo y levantaré 
el mundo’, también hemos descubier-
to el fogón de cocina que no gasta ni 
un céntimo”, així presentava Sabatés 
uns dels seus invents, una cuina 

encetar una pàgina de la història del 
TBO. Han estat molts els autors que 
han agafat el relleu d’aquesta sèrie 
cientifi cocòmica: Modesto Méndez 
Álvarez, Manuel Urda Marín i Alfred 
Opisso Cardona, entre molts d’altres. 
Tots van congeniar amb el professor 
i tots se’l van fer seu. I Sabatés no va 
ser menys. A mesura que avançava, el 
professor i ell van acabar sent, física-
ment, la mateixa persona. 

En Sabatés va crear ginys de tecno-
logia gairebé sempre mecànica, a ve-
gades amb components elèctrics però 
lluny de l’electrònica que encara no 
era un tema candent de l’època. Però 
ja hi va incorporar la preocupació per 

Text Anna Carrió

Més de 1.500 invents són el resultat de l’habilitat innata de Ramon Sabatés per 
exprimir al màxim el seu enginy. Per a molts, un visionari tecnològic que amb un 

toc d’humor, i durant 40 anys, va anar acostant el seu públic a un futur on la 
ciència i la tècnica tenen un paper clau. Els invents del TBO van ser i són un 
referent de moltes generacions que van trobar una inspiració en aquesta 

col·lecció d’invents impossibles i mecanismes enrevessats.

Els invents del TBO: 
un còctel d’humor 

i ciència

Sabatés era pèrit industrial i dibuixant. 
El seu esperit d’invenció combinat amb 
una tasca pedagògica va provocar que 
molts joves s’interessessin per la tècnica
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Un dels invents publicats al TBO, creat pel 
professor Franz de Copenhagen, és la 

màquina per tallar cocos.
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domèstica que funcionava gràcies 
a un gran cap de 500 quilos. Sabatés 
donava resposta a les necessitats més 
bàsiques de la societat del moment, 
com un aparell que facilités les tasques 
domèstiques, però també hi plasmava 
la realitat socioeconòmica de l’època 

gràcies a les pinzellades de cinisme i 
humor avisant que tots aquests meca-
nismes complicats provocaven factu-
res de llum i gas disparades. 

Una televisió en relleu, un periscopi 
per poder veure la televisió dels veïns 
de manera discreta, una màquina per 

EN PORTADA
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  Un pràctic paraigües per compartir entre 
persones de diferent alçada, i un artefacte 
que reduirà l’abandonament de gossos 
durant les vacances, ja que la màquina té 
cura de les mascotes durant un mes.

ENGINYERS BCN COMPROMESOS AMB ELS INVENTS

El setembre de l’any 2001 la carrera 
artística de Ramon Sabatés havia 
caigut en picat, i els seus invents, tot 
i que continuaven sent autèntiques 
obres d’art i d’enginy, van deixar 
d’enlluernar les noves generacions. 
Va morir el 2003, i va deixar una bona 
pila de làmines, llibres, dibuixos i altres 
creacions. El llavors degà del Col·legi, 
Antonio Carrillo, va llegir a la premsa 
que la vídua de Ramon Sabatés 
atravessava difi cultats econòmiques 
i va decidir, en nom del Col·legi, 

adquirir part de l’obra de l’autor amb 
l’objectiu de fer-ne divulgació i ajudar-
la econòmicament. Es va organitzar 
una exposició monogràfi ca amb els 
seus últims grans invents i més tard 
es va editar el llibre Els últims invents 
de Ramon Sabatés, que feia valer tota 
la seva obra, el seu enginy i la seva 
habilitat creativa. En el pròleg, Joan 
Ribó, el degà de l’època, donava les 
gràcies al mestre Sabatés “per la 
seva tasca pedagògica en bé de les 
vocacions científi ques i tècniques”.
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trencar cocos sense posar en perill els 
dits, un giny per fer-se el nus de la cor-
bata o inclús per treure les cues de les 
cireres mentre practicaves esport van 
ser alguns dels invents que van sorgir 
de la imaginació de Ramon Sabatés. 
Avui en dia hi podríem trobar alguna 
connexió amb els anomenats gadgets. 

Sabatés era pèrit industrial, però 
també va ser il·lustrador, dibuixant, 
historietista, diplomat en Botànica 
Medicinal, amant de l’òpera i dels 
viatges, i afi cionat a la física. Aquest 
còctel d’habilitats, interessos i vo-
cacions va fer que els seus invents 
tinguessin un estil peculiar i inclús 
futurista. No hi ha cap dubte que la 
seva participació a Els grans invents 
del TBO i els seus invents, basats 
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  Sabatés va crear 
ginys de 
tecnologia gairebé 
sempre mecànica, 
a vegades amb 
components 
elèctrics, però 
lluny de 
l’electrònica, que 
no era un tema 
candent de 
l’època. 

Quan el TBO era un regal
El dibuixant Sabatés és, per a les persones de la meva 
generació, un nom que genera a l’instant records 
de la nostra infantesa. Els nens rebíem joguines per 
Reis, algun detall pel sant o per l’aniversari i poca 
cosa més, a diferència d’ara... Anar a comprar el TBO 
amb els pares era una de les poques despeses que 
periòdicament es dedicava als petits de la família. 
Els que després hem estudiat enginyeria recordem 
amb un afecte especial com llegíem la secció dels 
INVENTS. En aquell temps, en els barris de les ciutats 
i a molts pobles, les fàbriques eren ben visibles, i 
aquelles màquines que feia servir l’inventor utilitzaven 
els mateixos elements que nosaltres vèiem des del 
carrer: corrioles i engranatges per facilitar la vida de 
les persones, màquines complexes per resoldre accions 
quotidianes amb el mínim esforç.

SABATÉS I EL MÓN FEMENÍ
Sempre m’ha sobtat com dibuixava les dones. A la 
làmina “Models originals de vestits per a l’any 2000”, 
apareixen amb formes molt voluptuoses. Ell sempre 
les dibuixava així, amb transparències com les que 
actualment veiem a les passarel·les de moda. Realment 
era un home molt avançat al seu temps! Avui ens 
hauria de dibuixar una inventora ben plantada, amb 
bata blanca per acompanyar el professor Franz. Les 
dones són cabdals en investigació i tenim ja un bon 
nombre de descobriments que tenen nom de dona. 

Vicedegana del Col·legi

M. Cinta Pastor

EN SEGONS
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en els principis de la física, la ter-
modinàmica i la química, van posar 
de manifest el seu esperit d’invenció 
combinat amb una tasca pedagògica, 
que va provocar que molts joves s’in-
teressessin per la ciència i la tècnica. 

MAQUINISME INDUSTRIAL
Amb Els invents del TBO, les necessi-
tats més simples, com tallar un tros 
de formatge o trucar al timbre d’una 
porta, sempre tenien solució gràcies 
a grans màquines amb recorreguts 
infi nits. Ramon Sabatés va contribuir 
activament a fomentar la tècnica i els 
processos industrials i molts dels seus 
invents intentaven recrear-los, com 
una màquina ideada per triturar pata-
tes que s’activava amb els cops de pilo-

ta dels nens mentre jugaven a futbol, 
o un sistema que raciona el menjar de 
gats i gossos quan els seus propietaris 
no són a casa. 

La Primera Revolució Industrial va 
engegar el maquinisme, un concepte 
que es basava en la introducció de les 
màquines i la sistematització en els 
processos industrials per facilitar l’ela-
boració de productes i reduir-ne els 
costos. Sabatés, a més, hi va afegir l’hu-
mor. Una senyora gran mira embadali-
da una agulla de cosir mentre un difícil 
entramat de molles, braços mecànics, 
bobines i engranatges agafa el fi l i el 
passa pel forat. Un senyor se serveix 
un whisky mentre un mecanisme obre 
els paquets de la correspondència, i un 
pianista toca una melodia mentre el 

repicar de les tecles activa uns braços 
mecànics que fan un massatge a una 
altra persona. Els invents del TBO ima-
ginaven solucions mecàniques, tecno-
lògiques i industrials a necessitats del 
dia a dia. 

El fet que Sabatés fos pèrit mecà-
nic donava certa credibilitat a la part 
tècnica dels invents, i per demostrar 
que funcionaven, en va arribar a fa-
bricar alguns, com una màquina dis-

tribuïdora de postals que va fer per 
al Museu de la Joguina de Figueres. 
En una entrevista que li va fer Víctor 
Amela per a La Contra de La Vanguar-
dia l’any 2001, el periodista afi rmava 
que “els seus invents apostaven sem-
pre pel camí més llarg i enrevessat 
entre un propòsit i un objectiu, i en 
aquesta laberíntica teoria de palanques, 
molles, politges, manxes i corretges, 
Sabatés ordia una involuntària parò-
dia del maquinisme industrial”. Així 
doncs, Sabatés i els seus invents es 
van sumar als autors d’aquest corrent 
artisticocientífi c com Rude Goldberg, 
creador de The inventions of Pro-
fessor Lucifer Gorgonzola Butts, o a 
William Heath Robinson i el seu pro-
fessor Branestawn. 

INVENTS PER AL FUTUR
“De la misma manera que Stephen-
son inventó la locomotora de vapor 
en 1814, también podríamos menci-
onar a Julio Verne y otros muchos 
con ideas que fueron una realidad, 
incluyendo ¿por qué no? al profesor 
Franz de Copenhague.” Així presen-
tava la idea esbojarrada d’una an-
dana mòbil que permetia que quan 
el tren arribava a l’estació no li calia 
aturar-se per deixar i recollir els pas-
satgers. Es va convertir en un dels in-
vents estrella. Gràcies a aquesta idea, 
els viatgers imaginaris que esperaven 
a l’andana pujaven i baixaven sense 
que el tren hagués d’aturar-se, i tot i 
que el concepte queda molt lluny del 

Més de 40 anys 
dibuixant invents 
van donar com a 
resultat la invenció 
de més de 1.500 
ginys originals

RAMON SABATÉS, EL DIBUIXANT INVENTOR

La vena artística de Ramon 
Sabatés (Llinars del Vallès, 
1915 - Sant Just Desvern, 
2003) el va dur a col·laborar 
amb publicacions de renom 
com Atalaya, El Coyote o 
El Once; capçaleres com El 
Periódico de Catalunya o La 
Vanguardia, i editorials de 
tot el món. El seu estil tan 
particular va ser l’artífex 
de sèries com Pepe, el 
gitanillo; Jaimito o Casimiro 
Noteví, agente del TBI, entre 
d’altres. Les dècades de 
1940 i de 1950 van ser molt 
productives per a Sabatés, però la seva època d’or va 
arribar amb les historietes de la secció Los grandes 
inventos del TBO i el seu personatge estrella, Franz de 
Copenhague, que explicava als lectors un imaginari 
tecnològic, a estones esbojarrat, a estones científi c. 

ENGINYERS BCN ha endreçat tota la col·lecció 
d’originals d’en Sabatés per facilitar-ne la divulgació, 
mentre que, el professor Franz de Copenhague ocupa 
una cadira al despatx del degà, Miquel Darnés, per 
ajudar-lo amb la feina i les visites.

  Caricatura  
de Sabatés, 
publicada a 
El Periódico.

  L’invent de 
l’avió amb 
paracaigudes i la 
maqueta 
exposada al 
Museu de 
Figueres.
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tren d’alta veloci-
tat com l’Hyperlo-
op, no s’allunya tant 
del de les cintes au-
tomàtiques que fem 
servir als aeroports 
per guanyar temps i es-
talviar esforç.

Més de 40 anys dibui-
xant invents van donar 
com a resultat la invenció 
de més de 1.500 ginys ori-
ginals (útils o no). Alguns 
d’ells, com l’andana mòbil, 
l’aparcament elevat, una po-
nedora d’ous o un sistema de 
reg per a l’aprofi tament de l’ai-
gua s’acosten molt al que podem 
trobar avui en dia. Hi ha qui li 
reconeix una clara habilitat visi-
onària i futurista. Amb Els invents 
del TBO Sabatés va haver de desen-
volupar al màxim el seu enginy. Es 
tractava d’una secció que tenia el 
llistó molt alt i era una de les més 
esperades del TBO. Mecanismes 
complicats, aparells tecnològics 
complexos i aparentment im-
possibles, Els invents del TBO 
van ajudar (a la seva manera) 
a dibuixar un futur tecnològic 
i energèticament efi cient que 
avui en dia podem identifi -
car en algunes de les infra-
estructures existents. 

UN VISIONARI
La voluntat de facilitar la 
vida als ciutadans i apro-
fi tar l’espai de les grans 
ciutats està represen-
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Els invents del TBO van ajudar 
a dibuixar un futur tecnològic 
i energèticament eficient

tada en moltes de les 
làmines de Sabatés, 

com el sistema d’apar-
cament elevat format 

per unes plataformes 
distribuïdes en colum-

nes que deixen la calçada 
lliure per als vianants; el 

cotxe 2 en 1 que es divideix 
en dues parts per econo-

mitzar espai, i un propulsor 
que ajuda els vianants a cre-

uar un carrer. 
El 2017 és l’Any de la Gestió 

Energètica Efi cient d’ENGI-
NYERS BCN, una oportunitat 

per posar de manifest la im-
portància de reduir el consum 

d’energia i promoure la sosteni-
bilitat econòmica i ambiental a 

través de la pràctica de l’efi ciència 
energètica, tant de la indústria com 

de la societat. Sabatés va saber tro-
bar la connexió entre el món indus-

trial i l’humor i en molts dels invents 
del TBO ho va fer incorporant-hi 

l’efi ciència energètica i el concepte de 
sostenibilitat: un enginy per regar 
l’hort sense esforç aprofi tant l’aigua 
sobrant d’una piscina comunitària; 
un cotxe accionat per un enorme 
ventilador, o una camioneta que 
transporta porcs, que en comp-

tes de benzina, funciona amb 
la calor que desprenen els ani-
mals; inclús un paraigua amb 
una plataforma amb rodes 
que aprofi ta l’energia hi-
dràulica per desplaçar-se. 

Entre els invents, en tro-
bem alguns que piquen 

l’ullet a la robòtica tal com la co-
neixem avui, com el Kissu, un gosset 
mecànic que evita els accidents quan 
els infants s’escapen del control de 
l’adult, o un gos mecànic convertit en 
carro d’anar a comprar amb una auto-
nomia de dues hores. ●
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Atès el progrés constant i l’alta com-
petitivitat propis de l’època actual, es 
pot dir que sense aquest perfil moltes 
empreses tindrien dificultats per so-
breviure. “Un departament d’R+D+I, 
com a mínim, ha d’evitar que l’empresa 
es despengi dels canvis tecnològics que 
puguin afectar els seus productes. L’ac-

  

L’ENGINYER D’R+D+I:  
evolució i millora constants 

tivitat d’R+D+I també pot fer viables 
nous nínxols de mercat que suposin 
la supervivència de l’empresa i afegi-
rà valor als productes”, afirma l’equip 
de professionals del departament 
d’R+D+I del CIM-UPC, entitat especi-
alitzada en la transferència tecnològi-
ca que col·labora amb empreses i cen-

tres de recerca orientats a avançar en 
la viabilitat de tecnologies vinculades 
a la fabricació digital. 

“Precisament una de les funcions 
del nostre departament d’R+D+I és in-
crementar la competitivitat de les em-
preses mitjançant la innovació, i això 
ens porta a una reinvenció constant 
a causa del progrés imparable de les 
tecnologies de producció, avui etique-
tades com a paradigma Indústria 4.0, 
el nostre àmbit d’expertesa a la Univer-
sitat Politècnica. Els darrers anys ens 

hem centrat en la fabricació additiva, 
que per a la indústria suposa cobrir una 
gran necessitat com és afegir velocitat 
als processos de disseny i personalitza-
ció als seus productes.” 

Ser enginyer d’R+D+I vol dir sentir 
amor per la feina ben feta i pel rigor. 
Això significa també tenir sentit crí-
tic, posar en dubte el que es dona per 
segur, i aplicar metodologies de treball 
que portin a resultats fiables i eficients. 
La formació continuada per estar sem-
pre al dia també és una gran necessitat. 
“Concretament, al CIM-UPC, la majo-
ria d’enginyers del nostre departament 
d’R+D+I s’han incorporat fent en paral-
lel algun dels nostres màsters. I ens fi-
xem sobretot en aquells que han supe-

CAL APLICAR 
METODOLOGIES  
DE TREBALL QUE  
PORTIN RESULTATS 
FIABLES I EFICIENTS

Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), tres lletres que representen el camí que marca l’evolució de 
la tecnologia i, com a conseqüència, de la societat en què vivim. Així n’és, d’important, aquesta especialitat 
que es converteix en motor de la indústria. L’enginyer d’R+D+I sempre va un pas endavant i té la mirada 
posada en el futur amb l’objectiu de fer viables conceptes dels quals sorgiran els nous productes i processos 
de l’empresa. Una de les seves missions és que amb la seva tasca l’empresa no perdi competitivitat, no pari 
de créixer ni de distingir-se de les altres. 

Theknos    Novembre-desembre 201726

RESPONSABILITATS 

.

l  Liderar projectes de recerca i innovació: concepció, disseny i 
desenvolupament, validació, homologació i posada en producció, millora 
contínua, etc.

l Fer assaigs de processos de fabricació.
l Muntar prototips.
l Avaluar i testar materials.
l Publicar articles en revistes i congressos.
l Generar nous coneixements.
l  Executar, coordinar i gestionar projectes d’investigació aplicada (àmbit 

nacional i internacional).
l Buscar solucions tecnològiques i implantació en el mercat.
l Gestionar projectes d’R+D per a empreses, centres tecnològics i universitat.
l Elaborar les llistes de materials dels equips dissenyats.
l Fer el manteniment de les bases de dades i documentació.
l Fer el seguiment de la fabricació.

SolidWorks, Catia, Keyshot, 
Siemens NX, AutoCAD, Sketch Up, 
Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Cura, Meshmixer, Slic3r, Meshlab, 
3DSlicer, Mimics. Microstation 
i Project. Programació en C de 
sistemes incrustats.

- Centres de recerca 
- Universitats 
-  Departaments d’R+D+I dins 

d’empreses
- Empreses privades dedicades a l’R+D+I 
- Administració pública 
- Organismes internacionals

SORTIDES 
PROFESSIONALS 

CONEIXEMENTS 
INFORMÀTICS 
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rat reptes, siguin uns estudis complexos 
sigui una estada de recerca completant 
un projecte a l’estranger. La prova de-
finitiva és observar la manera com 
s’enfronten i resolen els problemes de 
cada dia. Molt sovint les empreses ens 
coneixen per la tasca formativa interna 
que donem als nostres enginyers, i quan 

Carles Bautista Caner, enginyer electrònic expert en R+D+I:

“Són els reptes el que et motiven”
“Estic treballant al departament 
d’R+D+I d’una empresa del sector 
de les portes automàtiques. 
Per a mi, ser enginyer expert en 
R+D+I significa vocació i saber 
treballar en equip. Sobretot has 
d’estar disposat a ajudar i que 
t’ajudin, perquè tenir un bon 
company pot ser determinant per 
superar els moments de bloqueig, 
tant els teus com els seus. A més, 
és clar, de la importància de 
compartir coneixements. Aquesta 
col·laboració optimitza l’eficiència 
dels projectes”, explica en Carles, 
que assegura que ha canviat des 
dels seus inicis professionals.

Segons explica, una bona 
concepció i definició del projecte 
que es vol emprendre resulta 
determinant. “Cal definir ben bé 

tot el projecte perquè, si ho fas 
sobre la marxa, durarà deu vegades 
més del que hauria de durar, amb 
el que això suposa d’increment 
de cost. També és important la 
confiança. Quan veig el Carles que 
era quan vaig començar i el d’ara, 
la diferència més gran és que abans 
em costava vèncer la frustració 
davant dels problemes per la 
manca de confiança. En canvi, amb 
l’experiència, aprens a portar-ho 
millor. Per fer aquesta feina has de 
tenir paciència i ganes d’aprendre 
constantment. Són els reptes el que 
et motiva”, continua en Carles, que 
encara un projecte tan engrescador 
com complex. “Està relacionat amb 
l’aplicació dels sensors i espero 
poder tirar-lo endavant, perquè 
implica endinsar-se en el camp de 

l’òptica i dels raigs infrarojos i he 
d’estar molt ben coordinat amb 
el meu company responsable del 
programari.” 

En Carles creu que aquest 
perfil és per a persones inquietes 
que busquen sempre noves 
experiències. També està 
convençut que el departament 
d’R+D+I d’una empresa s’ha de 
cuidar molt, ja que és el que marca 
el futur i la diferència entre una 
empresa i una altra, sobretot a llarg 
termini. Les línies d’avenç i progrés 
en el seu sector ara com ara són 
les portes que es podran configurar 
des d’un telèfon mòbil i tenen la 
capacitat de vetllar per una bona 
eficiència energètica de l’edifici ja 
que mesuren la temperatura de 
l’espai interior i exterior.

EN PRIMERA PERSONA

completen l’estada amb nosaltres, els 
busquen i acaben formant part dels 
equips d’R+D+I d’empreses emble-
màtiques.” 

Veure com aquells conceptes abs-
tractes en pantalla sorgits d’una idea 
es fan realitat és la gran recompensa. 
“En aquest sentit, tenim molta sort, 

atès l’enfocament absolutament 
pràctic dels projectes que portem 
a terme i també perquè, en gairebé 
tots els casos, aquesta conversió de 
la teoria a la pràctica es produeix 
havent-hi darrere un “client” que 
es mostra agraït pel resultat. Això 
ens passa tant com a socis d’un pro-
jecte de recerca —per exemple, una 
impressora 3D de ciment de 6 × 6 
metres— com per a un nou model 
d’impressora 3D de sobretaula, la 
Sigmax, que hem presentat aquest 
setembre a la fira internacional TCT 
a Birmingham.” 

Això sí, per arribar fins aquí cal ha-
ver travessat moments d’incertesa i 
caos fins a aconseguir la posada en 
producció. “De fet, en aquesta etapa 
és on realment es demostra la quali-
tat de totes les etapes prèvies i també 
és la que aporta més experiència per 
a projectes futurs. S’aprèn dels er-
rors, i en la posada en producció cal 
invertir tots els recursos per supe-
rar-la. La realitat sempre acaba sent 
la millor escola, i això és vàlid sobre-
tot per a un enginyer d’R+D+I.” l
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La certificació demostra 
l’expertesa d’un professional
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PER QUÈ NECESSITA 
LA CERTIFICACIÓ UN 
PROFESSIONAL? 
PER A QUÈ LA POT FER SERVIR? 
QUINA CERTIFICACIÓ ÉS VÀLIDA 
I QUINA NO HO ÉS? 
UN TITULAT ÉS EXPERT EN TOT? 
COM ES POT DEMOSTRAR QUE 
A PART DE TENIR UN TÍTOL ES TÉ 
EXPERTESA?

Aquestes són preguntes que tothom 
es fa davant del futur de la professió. 
Un enginyer no pot saber de tot. La 
certifi cació, ara per ara no és obligada, 
però és l’únic mitjà per demostrar de 
manera documentada als clients i a la 
societat que s’és un professional amb 
expertesa provada i conformada per 
una entitat independent i reconeguda 
internacionalment, gràcies a l’acredi-
tació d’ENAC. 

ES POT MESURAR L’EXPERTESA 
D’UN PROFESSIONAL?
Per respondre a aquesta pregunta cal  
viatjar més de 70 anys quan represen-

tants de 25 països es reunien a Lon-
dres amb l’objectiu de crear una orga-
nització que facilités la unifi cació de 
les normes d’industrialització així 
com una millora en la coordinació 
internacional d’empreses. Havia 
nascut l’Organització Internacional 
de Normalització (ISO, de la denomi-
nació anglesa). 

Avui en dia podem concloure que 
establir un estàndard internacional 
ha representat una eina clau per a les 

organitzacions, ja que ha permès que 
el seu producte, instal·lació, servei o 
sistema compleixi uns requisits tèc-
nics o de qualitat que siguin valorats 
i reconeguts automàticament pels 
seus clients a la vegada que ha facilitat 
la supervisió de l’Administració. 

Però aquest estàndard també és 
important per als professionals, ja 
que representa l’única via que permet 
fi xar, a escala internacional, els crite-
ris de mesura de la seva competència. 
Aquest és precisament l’objectiu de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. 

Així doncs, a la pregunta formulada 
a l’encapçalament, es pot respondre 
afi rmativament, però és important 
remarcar que cal fer-ho sota un estàn-
dard adequat que compti amb el reco-
neixement internacional corresponent. 

Per tant, què estableix la norma 
17024 sobre com fer aquesta mesura? 
Doncs bàsicament avaluant el grau 
d’assoliment de competències que 
té un professional per poder desen-
volupar un treball o tasca determinat. 

Es pot fer aquesta avaluació d’acord 
amb el currículum del candidat? No, 
segons la norma. Tot i que les com-
petències s’assoleixen amb la formació 
continuada i l’experiència professional, 
és impossible, per exemple, saber si un 
tècnic té “capacitat d’anàlisi de la do-
cumentació associada a la instal·lació” 
(competència defi nida dins l’esquema 
d’expert en instal·lacions de baixa ten-

sió) només examinant el seu CV, tal 
com fan altres sistemes no acreditats.

Què permet, doncs, la certifi cació 
de persones acreditada segons la 
norma 17024? Que els professionals 
disposin d’un mecanisme fi able, objectiu 
i imparcial en què una tercera part total-
ment independent pugui mesurar el seu 
grau d’expertesa i que aquesta mesura 
sigui reconeguda a nivell internacional.

La certifi cació de persones impulsa 
el nivell tècnic dels professionals cer-
tifi cats, atès que és indispensable que 
aquests portin a terme un procés de 
formació continuada (imprescindible 
vista l’evolució de la tècnica i la legisla-
ció) així com un desenvolupament de 
feines dins del seu àmbit d’expertesa, 
que els permetrà mantenir i augmen-
tar les seves competències.

Aquest binomi formació-experièn-
cia és absolutament necessari ja que 
les competències es poden arribar a 
perdre si la trajectòria professional 
de la persona s’allunya de l’esquema 
en el qual s’ha certifi cat. 

Qui ha fet valer la Certifi cació Pro-
fessional d’ENGINYERS BCN? Po-

Servei de Certifi cació
d’ENGINYERS BCN

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

LA CERTIFICACIÓ DE 
PERSONES PERMET QUE 
ELS TÈCNICS DEMOSTRIN 
DE MANERA FIABLE EL 
SEU GRAU D’EXPERTESA

L’ESTANDARDITZACIÓ 
CERTIFICADA FACILITA 
DESENVOLUPAR LA FEINA 
AMB GARANTIES D’ÈXIT
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endesa.comSi l’energia té cura
de la teva ciutat,
la teva ciutat té cura de tu.
Per això a Endesa ajudem en el desenvolupament del 
moviment intel•ligent amb projectes com eCar i car e-sharing. 
Perquè creiem en una ciutat sostenible per a una millor 
qualitat de vida, en una nova cultura i, en definitiva, 
en un nou concepte de mobilitat a l’abast de tothom.
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dem afi rmar, per als tres esquemes 
que a dia d’avui té implementats el 
Col·legi (Expert en instal·lacions de 
baixa tensió, Expert en auditories 
energètiques i Expert en legalització 
d’instal·lacions), que els principals 
agents de cada àmbit —que han apre-
ciat el seu potencial i n’han volgut 
esdevenir membres participant ac-
tivament en cada un dels comitès de 
seguiment dels esquemes— són:
•  L’Administració: Subdirecció Ge-

neral de Seguretat Industrial; ICA-
EN; Serveis d’Extinció, Protecció 
d’Incendis i Salvament; Direcció 
d’Espectacles; OGAU, i diversos 
ajuntaments.

•  Associacions: Gremi d’Instal-
ladors de Barcelona, Associació de 
Gestors de Manteniment, MARSH.

•  Empreses dins l’àmbit de l’engi-
nyeria, universitats: PGI, Comsa-
Emte, UPC.  

Els professionals certifi cats per 
ENGINYERS BCN comenten que a 
les proves superades reconeixen la 
seva tasca diària ja que els casos i les 
preguntes plantejats són totalment 
adequats a la demostració del conei-
xement pràctic del seu dia a dia. El fet 
de poder utilitzar durant la prova tot 
el suport documental que fan servir 
normalment, ajuda a fer-la sense ha-
ver de memoritzar tot el que normal-
ment consulten. 

Podem dir que gràcies a l’estandar-
dització certifi cada que es va imple-
mentar amb la creació de l’organitza-
ció ISO, avui en dia és molt més fàcil 
desenvolupar la feina amb garanties 
d’èxit i acceptació pels seus destina-
taris. De la mateixa manera, la certi-
fi cació de persones permetrà que els 
tècnics puguin demostrar de manera 
fi able el seu grau d’expertesa i per tant 
puguin desenvolupar-se professio-
nalment sense cap frontera tècnica. ●

ENGINYERS BCN ha organitzat 
jornades preparatòries per als 
tècnics que vulguin accedir a la 
certifi cació, on s’explicarà com 
preparar les proves, el material 
necessari així com un petit tast 
de les preguntes. 

PREVISIÓ PER AL 2018:

•  1a jornada preparatòria: 
15.01.2018 

•  1a convocatòria de certifi cació: 
15.02.2018

•  2a jornada preparatòria: 
16.04.2018

•  2a convocatòria de certifi cació: 
24.05.2018

•  3a jornada preparatòria: 
15.10.2018 

•  3a convocatòria de certifi cació: 
15.11.2018

Més informació del Servei 
de Certifi cació PRO a: www.
enginyersbcn.cat/servei-
certifi cacio-professional/

28-29_ TK218.indd   29 13/11/17   13:41



El Clúster de Seguretat contra Incendis presentarà  
al Col·legi la nova Guia de bones pràctiques

Theknos    Novembre-desembre 201730

  

Els experts hi estan d’acord: s’ha de 
transformar l’actual model energètic. 
Les energies renovables són més eco-
nòmiques, causen menys impacte me-
diambiental i faciliten una menor de-
pendència de l’exterior. Amb el suport 
de l’Institut Català d’Energia, el Col·legi 
organitza per al dimarts 28 de novem-
bre, a partir de les 10 h, la xerrada “Auto-
consum, element disruptiu de la transi-
ció energètica”, que tractarà sobre quina 
és la situació actual de l’autoconsum a 
Catalunya i quines són les mesures que 
s’estan duent a terme per tal d’impul-
sar-lo. En concret, el focus de l’acte serà 
la transició energètica a Catalunya i el 
paper de l’autoconsum fotovoltaic. Se 
celebrarà a la sala d’actes però els col-
legiats també podran seguir-la per vide-
ostreaming. A més, cal recordar que des-
prés estarà disponible a la plataforma de 
vídeos del Col·legi, la “Torna-la a veure”:  
https://videos.enginyersbcn.cat

UN EXPERT AL CÀRREC
El currículum del ponent que impar-
tirà la conferència impressiona. Es 

No us perdeu la xerrada sobre  
l’autoconsum energètic el 28 de novembre

Consell d’Administració, en repre-
sentació d’EFIENSA, de diferents 
empreses encarregades de la gestió i 
explotació d’instal·lacions d’energies 
renovables i eficiència energètica. l

Inscriviu-vos entrant a www.
enginyersbcn.cat/autoconsum 

tracta de Francesc Vidal, enginyer 
industrial per la UPC especialitzat en 
tècniques energètiques. Actualment, 
és cap d’àrea d’Energies Renovables 
i Internacional de l’Institut Català 
d’Energia de la Generalitat, on tre-
balla des de 1999  (ha participat en 
diferents projectes relacionats amb 
l’eficiència energètica i les energies 
renovables, tant a escala catalana com 
europea). També ha estat membre del 

Els experts 
coincideixen que cal 
canviar el model 
energètic i apostar 
per les energies 
renovables.

ENGINYERS BCN, sempre al 
capdavant de tot allò que pot 
interessar als enginyers de l’àmbit 
industrial, acollirà en la sala d’actes 
la jornada “Com certificar les 
instal·lacions de protecció passiva? 
La nova SP 136 i la Guia de bones 
pràctiques”. Serà el dijous 23 de 
novembre de 9.30 a 14.00 h. 
L’acte està organitzat pel Clúster 
de Seguretat contra Incendis, amb 
el suport d’ENGINYERS BCN, i hi 
col·laboren Bombers, el Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Barcelona i Enginyers Industrials 

de Catalunya. L’acte també es podrà 
veure en directe per videostreaming 
i uns dies després estarà penjat al 
web del “Torna-la a veure”: https://
videos.enginyersbcn.cat

NORMATIVA  
I BONES PRÀCTIQUES
El programa de la jornada inclou 
l’explicació de la recent Instrucció 
tècnica de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya, l’SP 136:2017, de 
certificació d’instal·lació o aplicació 
de protecció passiva. Després 
es presentarà la nova Guia de 

bones pràctiques per a la protecció 
passiva contra incendis (PPCI). 
Aplicació, instal·lació i manteniment, 
desenvolupada pel Grup de Treball 
de Protecció Passiva del Clúster de 
Seguretat contra Incendis i que es 
repartirà a tots els assistents. l

Inscriviu-vos enviant un correu a 
info@clusterincendis.com  
(a l’atenció d’Imma Ros). 
Més informació a
www.enginyersbcn.cat/sp136  

INFORMACIÓ PROFESSIONAL
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INNOVACIÓ

En la revista theknos del gener passat, 
en l’article d’Innovació es feia referèn-
cia a l’oportuna decisió del Col·legi de 
celebrar l’Any de la Gestió Energètica 
Efi cient, conscients de la necessitat 
d’actuar en aquest sentit. Amb una 
bona gestió energètica s’assolirà l’ob-
jectiu de reduir els consums d’energia 
i abaixar-ne els costos, avançar cap a la 
sostenibilitat econòmica i, molt impor-
tant, col·laborar en la millora del medi 
ambient per poder mantenir viu el pla-
neta. També s’esmentava que per asso-
lir resultats calia aplicar els criteris del 
sistema de gestió energètica que deter-
mina la norma ISO 50001, que es basa 
en el cicle de millora contínua: planifi -
car – fer – mesurar – actuar.

Ens cal, d’una banda, saber on som, 
com ho fem i quins són els resultats, 
i de l’altra, determinar quina capa-
citat potencial de millora tenim, i de 
quines accions viables disposem per 
a l’estalvi i l’efi ciència energètics. Per 
això són de singular transcendència 
les auditories energètiques, i per aju-
dar en aquest sentit, el Col·legi ja s’ha 
avançat amb la Certifi cació d’experts 
en auditories energètiques. Però en-
cara cal saber, a més, no ja a escala 

particular sinó general, quina és la 
situació del país quant a la gestió de 
l’efi ciència i per això, en el programa 
d’activitats d’aquest any, es va pre-
veure aprofundir en el coneixement 
de quines són les seves debilitats i 
fortaleses, les seves amenaces i opor-
tunitats, mitjançant un DAFO de la 
gestió energètica efi cient que recollís 
i ponderés la informació rebuda d’un 
model d’enquesta enviat a un gran 
nombre de col·laboradors, als quals, 
des del Col·legi, s’agraeix la desinte-
ressada i valuosa participació.

L’enquesta constava de cinc DAFO 
diferents i cada participant s’identifi -
cava en els que considerava que havia 
de contestar: auditories energètiques, 
automatització i control, energies re-
novables i autoconsum, model energè-
tic i de governança i model de ciutats 
intel·ligents. A primer cop d’ull s’ob-
serva, en les respostes sobre debilitats 
i amenaces, una certa inquietud en 
aspectes econòmics de la inversió, en 
les mesures de consum, el seu mono-
poli i funcionament al mercat, l’excés 

de burocràcia i la manca d’ajuts i d’in-
versió en R+D+i, decisions polítiques 
equivocades i incertesa en les decisions 
jurídiques. Per contra, analitzant les 
fortaleses i oportunitats, existeix un 
gran potencial de creixement, ja sigui 
en gestió o innovació, aprofi tament 
de recursos d’autoconsum, existència 
d’empreses molt professionals i avan-
çament cap a la mobilitat elèctrica. 
L’evolució dels preus de l’electricitat fa 
viables noves inversions, la creació de 
llocs de treball en gestió energètica i 
la promoció del desenvolupament ur-
banístic sostenible. De tot això s’apro-
fundirà amb detall en el debat tècnic de 
fi nal de novembre.  l

Hi participen:

Hi col·laboren:

Pere Rodríguez, coordinador 
de l’Any de la Gestió Energètica Efi cient
Antoni García, consultor en Gestió 
Energètica, Infraestructures i Manteniment.

DAFO de la gestió 
energètica eficient

El proper 30 de novembre tindrà 
lloc el debat tècnic DAFO de la 
gestió energètica efi cient en què 
es presentaran els resultats i les 
conclusions de l’estudi elaborat. 
Serà un debat obert i participatiu 
en què es podrà aprofundir en les 
diferents consideracions plan-
tejades i així analitzar quin és el 
camí que cal seguir per avançar 
cap a la fi ta d’una bona gestió 
energètica. Tenint en compte el 
nombre d’enquestes enviades i 
de contestades, podem assegurar 
que l’anàlisi que es fa és vàlida 
per donar-nos una idea del que 
ens cal tenir en compte pel que fa 
a la gestió energètica. La presen-
tació amb les conclusions estaran 
a l’abast després de l’acte del 
30 de novembre a www.engi-
nyersbcn.cat/anyde17
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Avui ja fa més de dues dècades, el 
1990, que Simon Hackett i John 
Romkey van aconseguir connec-
tar una torradora a Internet. Arran 
d’aquest aparent experiment intrans-
cendent, va sorgir una de les corrents 
tecnològiques més importats avui 
dia: la Internet de les coses, i el dispo-
sitiu creat per aquests dos enginyers 
es converteix històricament en el 
primer dispositiu connectat. Dit això, 
podríem considerar la Internet de les 

coses (IoT, Internet of Things), amb 
quasi trenta anys d’estudi, com un 
camp àmpliament explorat. Res més 
allunyat de la realitat; de fet, la seva 
major rellevància la recull els últims 
cinc anys, en els quals el seu ús ha 
anat creixent de manera vertiginosa 
fi ns al que actualment constitueix 
un negoci multimilionari i un pilar 
fonamental que alguns consideren la 
Quarta Revolució Industrial.

La IoT, en essència, parteix d’un 
concepte senzill però poderós: con-
nectar dispositius utilitzant qualse-
vol tipus de xarxa, fent així possible 
la comunicació amb i entre ells. Són 

aquestes noves possibilitats de co-
municació les que permeten, entre 
altres coses: aconseguir una gestió 
més còmoda, assolir un ús més efi -
cient dels dispositius i els seus re-
cursos, i fi ns i tot permetre, gràcies 

LA IOT CONSTITUEIX UN 
NEGOCI MULTIMILIONARI 
I UN PILAR FONAMENTAL 
QUE ALGUNS 
CONSIDEREN LA QUARTA 
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Text José Ángel Juncal Castro, 
director del departament d’R+D
a Moonoff, SL

ARTICLE TÈCNIC

LoRa: 
il·luminació 

4.0
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a una major informació, millorar la 
presa de decisions quant a la seva 
administració. Aquestes capacitats 
fan que Moono�  aposti per la IoT i 
l’evolució tecnològica en l’àmbit de la 
il·luminació. Des de Moono�  creiem 
en la IoT com un pas fonamental en 
la il·luminació, capaç d’augmentar, 
encara més, l’efi ciència de les nostres 
instal·lacions, així com oferir una 
gestió més potent i amb noves possi-
bilitats als nostres clients.

Un dels principals problemes a 
l’hora de convertir la IoT en una re-
alitat és l’elecció d’una tecnologia i/o 
eina que permeti establir la tan anhe-
lada connexió amb aquests disposi-
tius. Per a aquesta tasca existeix una 
multitud d’alternatives, des d’aque-
lles amb pocs metres de cobertura 
com ara Bluetooth o Wi-Fi, a d’altres 
que permetin la creació de xarxes 
quilomètriques com poden ser NB-
IoT, LoRa o Sig-Fox .

Per al cas que ens pertoca en 
aquest document, la tecnologia a uti-
litzar hauria d’aportar els avantatges 
següents: tenir una àrea àmplia de 
cobertura i un consum molt baix, 
mentre que una taxa de dades eleva-
da no seria un requisit fonamental. 
Després d’un estudi i una compara-
tiva exhaustius de les diferents tec-
nologies, Moono�  ha decidit apostar 
per la parella tecnològica composta 
per LoRa i LoRaWAN, comunament 
denominat LoRa.

Amb referència al que s’ha esmen-
tat fi ns ara, podria considerar-se que 
el pack LoRa i LoRaWAN és indivisi-
ble i ambdues tecnologies han d’exis-
tir en conjunt; no obstant això, es 
tracta de dues tecnologies indepen-
dents amb àmbits d’ús ben diferenci-
ats i que poden existir perfectament 
l’un sense l’altre.

El primer element del binomi, 
LoRa, defi neix el mitjà de transmis-
sió de la informació i la manera com 
aquesta es transmet. Seguint el sis-
tema d’interconnexió de sistemes 
oberts (OSI), les responsabilitats 
d’aquesta tecnologia es restringeixen 
a la primera capa d’aquest model, la 

capa física. LoRa proposa l’aire com 
a mitjà de transmissió, i com a forma 
proposa una variació sobre un esque-
ma de modulació d’espectre ampli-
ant la freqüència polsada (de l’anglès 
Chirp Spread Spectrum). 

Aquest tipus de modulació es 
caracteritza per la utilització de chips, 
polsos de freqüència modulada, du-
rant els quals la freqüència experi-
menta un creixement o decreixement 
monòton. Aquest tipus de modulació 
obté els seus millors resultats quan 
l’ample de banda de la pulsació és 
molt més gran que la taxa de dades 
requerida. Aquest tipus de modulació 
es considera, entre altres coses, per la 
seva robustesa, baix consum i baixa 
latència. Pel que fa a l’ús de l’espectre, 

els chips existents són capaços d’ope-
rar dels 137 als 1.000 MHz amb am-
ples de banda des dels 7.8 als 500 kHz.

LoRaWAN, d’altra banda, defi neix 
entre altres coses, una topologia de 
xarxa, un procediment per a l’inter-
canvi de dades entre els diferents 
nodes, un esquema de seguretat per 
a la xarxa, mitjans per a la detecció 
d’errors, etc. 

Si s’encaixa en una de les capes del 
model d’OSI, s’hauria d’optar per la 
segona, el nivell d’enllaç.

La topologia de xarxa que defi neix 
LoRaWAN és denominada com una 
topologia d’estrelles d’estrelles (stars 
of stars); en ella, es distingeixen els 
participants següents: dispositius 
fi nals, en l’àmbit que abasta 

Aplicació

LoRaWAN MAC

Opcions MAC

Classe A Classe B Classe C

Modulació LoRa

Banda Regional ISM

EU868     EU433 US 915     AS430 —  

Representació 
freqüencial d’un 
pols de freqüència 
polsada (Chirp).

Representació 
temporal d’un pols 
de freqüència 
polsada (Chirp).
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aquest document, aquesta funció 
l’exerciria una llumenera connecta-
da; concentradors (gateways), encar-
regats d’interconnectar un conjunt 
de dispositius finals amb comunica-
ció aèria LoRa, als servidors de xarxa 
accessibles via Internet; i, en últim 
lloc, els servidors de xarxa, on es con-
necten múltiples gateways i la seva 
funció és la d’administrar el sistema.

Entre els dispositius finals, cal 
mencionar la forma en què es classi-
fiquen, atenent a les seves capacitats. 
D’una banda, s’engloben en la clas-

ARTICLE TÈCNIC

on es registren els majors consums. 
Fetes les consideracions anteriors, es 
pot concloure que LoRa  i LoRaWAN 
són tecnologies capaces de complir 
les condicions requerides, això és, un 
baix consum i un gran abast. Aques-
tes característiques, unides a un es-
tàndard obert, fan de LoRa una de les 
tecnologies més interessants a l’hora 
d’afrontar la IoT. D’aquesta manera, 
Moono�, amb LoRa, aposta per un 
nou model intel·ligent d’il·luminació, 
més eficient, còmode i ple de noves 
possibilitats.  l

se A aquells destinats a l’enviament 
d’informació amb poca capacitat de 
recepció. Aquests tipus de nodes són 
també els de menor consum, ja que, 
en general, s’encenen per emetre i 
tot seguit s’apaguen; la major part 
del temps estan apagats. D’altra ban-
da, la classe B es compon d’aquells 
dispositius de classe A en què es pot 
configurar un temps fix de recepció 
del primer tipus. Finalment, sota  
la classe C, es troben els dispositius de 
classe B capaços d’escoltar de manera 
continuada. En aquest últim tipus és 

LA IOT PARTEIX D’UN 
CONCEPTE SENZILL 
PERÒ PODERÓS:
CONNECTAR 
DISPOSITIUS UTILITZANT 
QUALSEVOL TIPUS  
DE XARXA

Semtech SX1276/77/78/79 datasheet

Mesura Mínim Típic Màxim Unitat

Tensió d’alimentació 1,8 — 3,7 V

Corrent en repòs — 0,2 1 uA

Corrent en transmissió — 20 — mA

Corrent en recepció — 10 — mA
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Mesura Mínim Típic Màxim Unitat

Tensió d’alimentació 1,8 — 3,7 V

Corrent en repòs — 0,2 1 uA

Corrent en transmissió — 20 — mA

Corrent en recepció — 10 — mA

En lavabos i dutxes, a més de la 
instal·lació vista o encastada, s’ha de 
triar entre aixetes d’aigua premes-
clada o mescladors. La tipologia de 
l’edifi ci ha d’orientar-ne la selecció en 
funció del confort que vulgui la propi-
etat per a la instal·lació. La tendència 
a Espanya és instal·lar aixetes mescla-
dores, pel que representen d’augment 
del confort de l’usuari i perquè en de-

terminades zones 
hi ha un impor-
tant diferencial 
de temperatures 
entre estacions.

Encara que per 
motius d’igualita-
risme es fa servir 
el mateix disseny 

de lavabo per a homes i dones, és més 
lògic instal·lar urinaris als lavabos 
masculins, ja que necessiten menys 
espai, són més higiènics que un vàter i 
consumeixen menys aigua. Per a l’uri-
nari, independentment de l’aplicació 
de l’edifi ci, la solució òptima consisteix 
a instal·lar aixetes electròniques amb 
sistema de sensor al sostre, ja que és el 
més higiènic (permet descàrregues cí-
cliques), el més antivandàlic (l’usuari 

PUBLIREPORTATGE

  

A l’hora de projectar un edifi ci 
col·lectiu, s’han de recollir les neces-
sitats que busca un usuari estàndard, 
com pot ser el confort, i els requeri-
ments que en té la propietat, com el 
fet que els usuaris s’hi sentin a gust i 
que el que s’hi instal·li sigui durador, 
fi able, higiènic i fàcil de mantenir. 
El grup Presto Ibèrica, capdavanter 
en productes certifi cats per al sector 
col·lectiu, n’ofereix la millor selecció.

Hem d’as-
senyalar que 
les instal-
lacions encas-
tades són més 
antivandàli-
ques i fàcils 
de rentar que 

les de productes vistos. Especial-
ment pel que fa a l’inodor, ja que, 
amb molt bon criteri, s’està impo-
sant la instal·lació de vàters suspe-
sos amb un fluxor encastat en un 
bastidor que els suporta. En uns la-
vabos públics és recomanable fluxor 
en lloc de cisterna, ja que, a més de 
ser més antivandàlic, funciona mi-
llor en un ús extensiu, perquè no cal 
omplir cap dipòsit i es pot tenir el 
cabal necessari a l’instant. Un fluxor 
no suposa un consum d’aigua elevat, 
ja que n’hi ha amb descàrrega de 
sis litres i amb possibilitat de doble 
descàrrega; ara bé, aquesta opció no 
seria recomanable en llocs amb un 
trànsit massiu com per exemple es-
tacions de tren, aeroports o estadis 
de futbol, a causa de la utilització 
que fa l’usuari del fluxor.

Més informació a: www.prestoiberica.com

no sap on és el sensor ni com actua) i el 
més “ecològic”, perquè només descar-
rega quan cal.

També s’ha de conèixer si existeix 
alguna normativa vigent que afecti 
el projecte. Per exemple, a Catalunya 
s’obliga a col·locar aixetes amb tem-
poritzador o electròniques als centres 
docents, esportius i sanitaris, i a Ma-
drid, la instal·lació d’urinaris ha de ser 
necessàriament electrònica.

Des dels primers lavabos públics 
fi ns als actuals, hi ha hagut una evo-
lució notable en els productes. Tot i 
això, el ventall de possibilitats pot anar 
molt més enllà, mitjançant productes 
amb colors, tecnologia més avança-
da, o amb elements especials d’estalvi 
d’aigua, que en permeten fi ns al 77% 
respecte a les aixetes convencionals. 
El projectista té un munt d’opcions 
per seleccionar els productes més ade-
quats, i fi ns i tot pot domotitzar el lava-
bo amb sistemes de gestió intel·ligent 
de l’aigua. L’execució correcta d’un la-
vabo públic no presenta cap difi cultat, 
sempre que s’acudeixi a especialistes 
que orienten cap a la millor solució.  l

Text Gustavo Díez Gómez,
cap de projectes de Presto Ibérica

 Projecte de banys públics. 
L’experiència de Presto

A CATALUNYA ÉS OBLIGAT 
POSAR AIXETES AMB 
TEMPORITZADOR ALS 
CENTRES DOCENTS

1. Aixeta de 
lavabo amb 
temporitzador.
2. Aixeta de 
lavabo amb 
temporitzador 
(eco-blanc).
3. Aixeta de 
dutxa amb 
temporitzador.
4. Cotes d’aixeta 
electrònica de 
lavabo, dutxa i 
urinari amb 
monocontrol.

1

2 3

4

5
6

7

5. Aixeta de lavabo 
amb temporitzador.
6. Fluxor electrònic 
empotrat.
7. Aixeta de lavabo 
amb temporitzador.
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Després de diversos anys d’experièn-
cia en el sector de la il·luminació LED, 
desenvolupem i fabriquem tots els 
nostres productes amb alts requisits 
de qualitat. Apliquem els estàndards 
europeus i les normes UNE, amb els 
corresponents certifi cats CE i ROHS.

El nostre control de qualitat queda 
garantit per la traçabilitat, corres-
ponent a l’ordre de fabricació, indica-
da en cadascun dels nostres produc-
tes; s’aplica des de l’inici del procés 
de fabricació fi ns al lliurament dels 
productes, utilitzant components de 
les fi rmes amb més prestigi interna-
cional. Això ens permet oferir fi ns a 
cinc anys de garantia i obtenir vides 
útils de fi ns a 50.000 hores.

El comú denominador de tots els 
nostres productes LED és que tenen 
unes característiques que els doten 
d’una alta qualitat: mínim consum 
energètic, llarga durada de vida útil, 
tonalitat de colors, absència de par-
pelleigs, i consum responsable i eco-

lògic, fet que permet obrir nous mer-
cats nacionals i internacionals.

Disposem d’un gran estoc perma-
nent que ens permet oferir un servei 
òptim amb lliuraments en un termi-
ni de 24 hores de mitjana. Elaborem 
estudis personalitzats d’il·luminació, 
estalvi i amortització, totalment gra-
tuïts. A Ilumax respectem el medi 
ambient i en tenim cura.

L’equip humà d’ILUMAX els 
fa partícips i agraeix la seva col-
laboració després d’haver obtingut 
del Financial Times el certifi cat 
FT1000 (reconeixement a les empre-
ses d’Europa amb més creixement), 
que classifi ca ILUMAX en la posició 
91 i la primera en il·luminació LED a 
escala europea.

Més informació a: www.ilumax.es

La il·luminació és la fi nestra cap 
al món. Una correcta aplicació de la 
il·luminació millora la satisfacció i 
l’efi ciència, crida l’atenció, infl ueix 
en la interacció social, millora l’estat 

d’ànim i l’atmosfera laboral, embe-
lleix l’espai i l’arquitectura, facilita la 
comunicació, promou la seguretat i 
augmenta el confort visual.

Ens concentrem a oferir un verita-
ble valor mitjançant la il·luminació 
LED, que ja no vindrà en forma de 
menor consum d’energia, sinó amb 
l’aplicació de la il·luminació millo-
rant l’experiència humana.

La tecnologia LED està a punt per 
començar a investigar les qualitats 
desitjades del Human Centric Ligh-
ting. Això vol dir infl uir amb la inte-
racció de la llum en algun aspecte del 
confort humà,  la salut i  el comporta-
ment mitjançant la producció i la mo-
difi cació de la intensitat de la llum.

Des d’aquesta visió hem llançat 
Downlight LED DYNAMIC COLORS 
amb control remot per RF. Aquesta 
gamma de Downlight LED incorpora 
un sistema de regulació que abasta 
el major cercle de temperatura de la 
llum i intensitat amb progressió con-
tínua, amb un únic comandament a 
distància RF.

El Downlight LED DYNAMIC 
COLORS és la resposta per poder il-
luminar estances on es requereixi ma-
jor intensitat de llum, i pot ajustar-se 
per seguir els ritmes circadiaris.  ●

Ilumax LED SOLUTIONS ofereix productes 
innovadors d’alta tecnologia en il·luminació LED

Text Diego Vivanco, membre d’Ilumax 
LED SOLUTIONS

PRODUCTES LED 
D’ALTA QUALITAT, MÍNIM 
CONSUM I LLARGA 
DURADA DE VIDA ÚTIL

A dalt, 
Downlight 
empotrable 
rodó. A la dreta, 
control remot 
Downlight LED 
Tricolor.
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tatges, de manera que s’hi apugen els 
nivells d’estanquitat, amb més conta-
minació a l’interior i un augment dels 
problemes de salut. Per això, és molt 
important ventilar els espais per-
manentment, ja que una ventilació 
puntual no és sufi cient per garantir el 
nivell adequat de salubritat.

PURIFICACIÓ DE L’AIRE
Més enllà de la renovació, cada ve-
gada és més important la qualitat de 
l’aire interior, per tal d’evitar proble-
mes de salut. Les partícules de menys 
de 10 µm de diàmetre (PM10) tenen 
la capacitat d’accedir a les vies respi-
ratòries, i les més petites (menors de 
2,5 µm, conegudes com a PM2,5) són 
les que més es dipositen als alvèols, la 
part més profunda del sistema respi-
ratori, en els quals queden atrapades, 
de manera que poden generar efectes 
més severs sobre la salut.

És important disposar d’un bon 
sistema centralitzat de purifi cació 
d’aire com l’InspirAIR Home Premi-
um d’Aldes, que permet fi ltrar fi ns al 

99% dels bacteris, pol·len i partí-
cules fi nes, tant del tipus PM2,5 

com PM10, que es troben en 
suspensió a l’aire. 

Gràcies a l’aplica-
ció AldesCon-

nect hi ha 

PUBLIREPORTATGE

  

El passat 23 de juny es va publicar 
al BOE l’Ordre FOM/588/2017, que 
modifi ca el document bàsic DB-HS 
de salubritat del Codi tècnic de l’edi-
fi cació, la qual cosa implica noves exi-
gències en l’HS3 pel que fa a cabals de 
ventilació, i fa referència explícita-
ment a les concentracions màximes 
de contaminants exigides a les parts 
per milió de CO2.

La companyia Aldes, en el compro-
mís d’oferir als seus clients les últimes 
tecnologies en sistemes de ventilació 
higroregulable, ja ha adaptat el seu 
Document d’idoneïtat tècnica (DIT) 
al nou DB-HS3, i ha estat la primera 
empresa del sector a fer-ho. Aquest 
procediment facilita la renovació de 
l’aire interior, el qual, segons alguns 
estudis, es troba fi ns a vuit vegades 
més contaminat que el de l’exterior. 
A més, en els últims anys, 
s’ha incrementat 
l’aïllament dels habi-

Més informació: www.aldes.es

la possibilitat de seguir i actuar sobre 
la qualitat de l’aire interior i obtenir 
dades de la qualitat d’aire exterior des 
del mòbil. 

Aquest equip purifi ca l’aire i l’alli-
bera dels contaminants, bacteris i al-
lergògens, amb la fi nalitat de millorar la 
qualitat de vida de tots els ocupants de 
l’habitatge, alhora que s’integra discre-
tament en la decoració de cada llar. ●

Text Miquel Lautour,
director de Màrqueting - Espanya 
International Development Division 
(IDD)

  El Document d’idoneïtat tècnica.

Aldes, a l’avantguarda en 
ventilació i purificació d’espais

l’aïllament dels habi-

cules fi nes, tant del tipus PMcules fi nes, tant del tipus PM

  Nova central 
de purifi cació 
d’aire 
centralitzada 
InspirAIR® 
Home SC.

  Noves boques d’extracció i entrada 
d’aire segons el DIT 556R / 2017.
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Com un dispositiu de mediació entre 
la reforma de la plaça de les Glòries 
i l’eix de la Meridiana, s’instal·la el 
Mercat dels Encants de Barcelona, 
una zona popularment coneguda 
com el Bosquet de les Glòries. La pro-
posta de l’estudi b720 planteja una 
plataforma contínua en diversos ni-
vells. Mitjançant el plegat de la plata-
forma es concilien les diferents cotes 
del carrer, entenent el mercat com 
una gran plaça coberta. La solució co-
mercial proposada (parades i subhas-
ta) se situa fonamentalment a nivell 
de carrer. La resta d’oferta comercial 
(restauració, ludoteca, oficines...) se 
situa sobre aquest nivell zero però 
preservant la sensació de compra de 
carrer. La coberta, element principal 
de reconeixement urbà, protegeix 
les activitats comercials i es conver-
teix en un mecanisme de reflexió de 

la ciutat cap a l’interior del mercat. 
Cada mòdul estructural té inclinaci-
ons diferents per reflectir la llum, l’at-
mosfera i el paisatge.

La il·luminació natural queda re-
solta perquè es cola per l’espai urbà 
que està completament obert a l’exte-
rior, i a més rebota i reflecteix gràcies 
al material de la coberta. Quant a la 
il·luminació artificial, s’havia d’acon-
seguir aquesta mateixa uniformitat 
que ofereix la llum natural, sobretot 
tenint en compte el tipus d’aplicació 
de l’espai. Per això es van col·locar 
500 projectors SHOT de Lamp Ligh-
ting, d’il·luminació directa, amb dife-
rents potències i òptiques segons l’es-
pai que cal il·luminar. Per a la planta 
superior, amb una alçària de 4 m, van 
ser els SHOT de 35 W amb òptica vial; 
en la planta inferior, amb una alçària 
de 8 m, els SHOT de 150 W amb òpti-
ca també vial, i els projectors perime-
trals d’aquesta zona es van instal·lar 
amb òptica spot, ja que havien de pro-

jectar directament a la plaça central. 
A més, a les parades del mercat es van 
instal·lar les lluminàries STEP AIR 
de Lamp Lighting que es van fabricar 
amb potències especials de 1 × 80 W 
per aconseguir l’objectiu lumínic de 
l’àrea en qüestió. l

La il·luminació dels Encants

Text Departament de Comunicació  
de Lamp Lighting

Il·luminació al Mercat 
dels Encants de Barcelona. 
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PREGUNTES FREQÜENTS

Arran de l’entrada en vigor de la Llei 
9/2014, de la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions 
i els productes, la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Indus-
trial va crear el Registre d’Instal-
lacions Tècniques de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RITSIC) i 
va habilitar un sistema telemàtic per 
inscriure-hi les instal·lacions. 

Aquest nou sistema, basat en un 
model de declaració responsable del 
titular de la instal·lació i un control 
administratiu ex post, permetia fer 
la inscripció immediata de les noves 
instal·lacions sense haver d’aportar 
cap documentació addicional de les 
que es regulen en cada un dels regla-
ments. Així mateix, era possible que 
els titulars, els tècnics projectistes o els 
instal·ladors fessin directament el trà-
mit sense haver de passar per un or-
ganisme de control.

Aquesta simplificació administra-
tiva buscava complir els criteris de 
convergència que Europa feia temps 
que exigia per al lliure accés a les ac-
tivitats. No obstant això, fins avui i 
esperant que s’aprovi el Reglament 
que ha de desplegar aquesta llei, hi 
ha serrells des del punt de vista del 
tràmit administratiu que motiven 
consultes com les que avui s’exposen i 

1. Com s’ha de fer la inscripció al RITSIC de les instal·lacions 
afectades pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis i pel 
de seguretat d’instal·lacions de fred?
2. Per a les instal·lacions de nivell 2 segons el RSIF, quin model de 
certificat de direcció i acabament d’instal·lació ha d’expedir el 
tècnic director de la instal·lació?

que el Servei d’Orientació Tècnica del 
Col·legi ha recollit i traslladat als res-
ponsables de la seguretat industrial 
de Catalunya.

Aquestes preguntes s’han vehicu-
lat a través de les taules consultives 
en les quals participa el Col·legi i 
que constitueixen una gran eina on 
els principals agents de la seguretat 
de les instal·lacions de Catalunya es 
troben i plantegen els aspectes fona-
mentals que preocupen el sector.

—  Amb relació a la primera pregun-
ta, la resposta proporcionada per 
la DGEMSI va ser la següent: “Els 
sistemes frigorífics de les instal-
lacions tèrmiques del RITE han de 
complir els requisits tècnics exigits 
en el RSIF que siguin d’aplicació, 
però no s’han d’inscriure en el RIT-
SIC com a instal·lació frigorífica; 
només s’ha d’inscriure la instal-
lació RITE de la qual formen part”.

—  Pel que fa a la segona pregunta, a 
continuació es reprodueix la res-

posta de la DGEMSI: “Quan va en-
trar en funcionament el registre 
telemàtic de les instal·lacions, es 
van eliminar aquells documents 
que podien no ser imprescindibles 
i un va ser el certificat de direcció i 
acabament d’instal·lació frigorífica, 
ja que per la informació que apor-
tava es va considerar que no calia 
un model propi desenvolupat per la 
DGMSI. Tot i això, hi ha models de 
certificats que sí que es mantenen 
en altres camps reglamentaris (bai-
xa tensió, alta tensió, RITE, gasos 
combustibles). Per tant, els tècnics 
que hagin d’emetre un certificat de 
direcció i acabament d’instal·lació 
podran fer servir models propis o 
els proporcionats pels seus respec-
tius col·legis professionals”.  l

David Jiménez,  
cap de Serveis Tècnics del Col·legi

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

Us recordem que tota la 
documentació generada en 
les taules consultives es pot 

consultar al web del Col·legi: 
www.enginyersbcn.cat/serveis-
colegiats/servei_orientacio_
tecnica/taules-consultives.html
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Les activitats humanes han provocat molts impactes en el medi ambient 
que sovint són difícils de solucionar. Les tecnologies modernes de 
bioremediació aporten alternatives efectives i econòmiques per recuperar 
la qualitat de les aigües i terrenys contaminats. Fins i tot el canvi climàtic i 
els residus radioactius poden tenir solució amb aquest tipus de propostes. 

Bioremediació: la natura ajuda a 
combatre la contaminació

Creix el nombre de tècniques i organismes vius utilitzats 
per recuperar el medi ambient malmès

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en 
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

El Deinococcus radiodurans és un bac-
teri extremòfi l que va ser descobert el 
1956 per casualitat. El professor Art-
hur W. Anderson dirigia aquell any un 
experiment per esterilitzar llaunes 
de menjar amb raigs gamma. Les ra-
diacions aplicades eren molt elevades 
però en algunes de les llaunes de carn 
va sobreviure un bacteri desconegut 
per a la ciència fi ns aquell moment, el 
D. radiodurans. 

En els últims cinc anys s’han apli-
cat tècniques d’enginyeria genètica 
per millorar encara més la resistèn-
cia del D. radiodurans i fer-lo servir 
per digerir contaminants ambientals 

com dissolvents i metalls pesants tò-
xics. En laboratori fi ns i tot s’ha posat 
a prova aquest bacteri en el tracta-
ment de residus radioactius.

Aquest és un dels casos més inno-
vadors d’una especialitat coneguda 
com a bioremediació, un conjunt de 
tecnologies que s’estan convertint en 
el millor aliat en la protecció del medi 
ambient. S’entén per bioremediació 
la utilització de l’activitat metabòlica 
microbiana per reduir o eliminar con-
taminants i residus del sòl o les aigües. 

Un dels precedents més destacats 
de la bioremediació moderna és la re-
cuperació del litoral d’Alaska afectat 
pel vessament del petrolier Exxon Val-
dez, l’any 1989. Aquell exemple emble-
màtic s’ha repetit i ampliat arreu del 
món en les últimes dècades. A banda 
del tractament d’hidrocarburs, la bio-
remediació es fa servir actualment en 
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Exemple de 
bioremediació 

a Catalunya
· DATA: anys 1990
· LLOC: Lliçà de Vall (Vallès Oriental)
· EMPRESA: Clipper Oil

PROBLEMA: 
descontaminació d’olis minerals dels terrenys de l'empresa.

SOLUCIÓ: 
s'aplica un procés de bioremediació in situ subministrant aire 
(bioventing) per accelerar l’activitat microbiana.

RESULTAT: 
s'aconsegueix l’eliminació d’entre el 84% i el 97% dels 
hidrocarburs totals del petroli (TPH).
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centenars de problemes ambientals, 
amb tècniques especialitzades com 
el bioventing (injecció d’aire al subsòl 
per a l’estimulació dels bacteris propis 
de la zona contaminada), les biopi-
les (aplicació de microorganismes en 
amuntegaments de terres contamina-
des), la biodegradació en reactor, la 
bioestimulació o la bioaugmentació 
(inoculació de microorganismes ex-
terns en zones contaminades). 

L’EXPERIÈNCIA CATALANA
Catalunya té una llarga experiència 
en aplicació de la bioremediació da-
vant problemes ambientals com la 
contaminació de terrenys i aigües. 
Un dels primers exemples d’aquest 
tipus de solucions es remunta als 

anys 1990 quan la Junta de Residus 
(actual Agència de Residus de Cata-
lunya) va intervenir de manera sub-
sidiària en la descontaminació d’olis 
minerals dels terrenys de l’empresa 
Clipper Oil, a Lliçà de Vall. Un estudi 
encarregat a experts de la Universitat 
de Barcelona va suggerir l’aplicació 
d’una bioremediació a partir de les 
de poblacions microbianes degrada-

dores d’hidrocarburs presents en el 
sòl. El procés de bioremediació in situ 
es va basar en el subministrament 
d’aire (bioventing) per tal d’accelerar 
l’activitat microbiana. Els treballs 
van aconseguir l’eliminació d’entre el 
84% i el 97% dels hidrocarburs totals 
del petroli (TPH).

UN FUTUR ESPERANÇADOR
El futur de la bioremediació és re-
alment esperançador i s’aplica cada 
vegada en més sectors. En un article 
publicat el passat més d’agost a la re-
vista Biotechnology Advances per un 

equip internacional —amb partici-
pació d’experts del Centro Nacional 
de Biotecnologia del CSIC (CNB-
CSIC)— es proposa la denominació 
bioremediació 3.0 per descriure les 
noves aplicacions de bacteris des-
contaminants en l’època de la mo-
derna disciplina científi ca coneguda 
com a biologia sistèmica o biologia 
de sistemes. Segons els autors, amb 
aquest nou enfocament es pot arri-
bar a afrontar fi ns i tot la reducció 
dels gasos amb efecte d’hivernacle 
que s’acumulen a l’atmosfera i pro-
voquen el canvi climàtic.  ●  

ÉS LA UTILITZACIÓ DE 
L’ACTIVITAT METABÒLICA 
MICROBIANA PER REDUIR 
CONTAMINANTS DEL SÒL 
O LES AIGÜES 

Entre els equips de recerca i 
companyies privades que es 
dediquen a la bioremediació a 
Catalunya es poden destacar el Grup 
de Biodegradació de Contaminants 
Industrials i Valorització de Residus, 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Biorem UAB), i les 
empreses Litoclean, especialitzada en 
anàlisi i descontaminació de terrenys, 
i D. D’Enginy Biorem, pionera en la 
recerca de tractaments anaerobis in 
situ d’aigües subterrànies. 

L’objectiu de recerca de 
Biorem UAB és desenvolupar 

processos de biodegradació de 
contaminants d’origen industrial 
presents tant en efl uents com en 
sediments o sòls. En els darrers 
anys, el grup s’ha especialitzat en 
la utilització de fongs ligninolítics 
ja que presenten un ampli sistema 
enzimàtic inespecífi c, amb capacitat 
per degradar diversos tipus de 
contaminants, tant prioritaris com 
emergents en efl uents. Biorem UAB 
treballa també en processos de 
bioremediació d’aigües subterrànies 
utilitzant bacteris dehalorespiradors i 
microalgues. 

INICIATIVES PÚBLIQUES 
I PRIVADES A CATALUNYA
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Arbúcies, un petit poble de vora 7.000 
habitants situat en una vall a cavall 
del Montseny i les Guilleries, acull 
una important concentració de car-
rossers i d’indústria lligada al món 
del transport. El motiu és la proxi-
mitat d’una matèria primera que fa 
cent anys era imprescindible per a la 
construcció de carros, tartanes i ginys 
similars: la fusta. Per aprofi tar la pro-
ximitat i abundància d’aquest materi-
al, Francesc Queralt i Roca, natural de 
Sant Guim de Freixenet, el 1888 va es-
tablir a Arbúcies els Tallers Queralt, 
llavor de l’actual Indcar.

APOSTA PEL MICROBÚS
Més de 100 anys de vida productiva 
són molts, i durant aquest trajecte 
Indcar ha carrossat tot tipus de ve-

hicles: de la tracció animal dels inicis 
(carruatges i carros) es va passar als 
vehicles a motor: omnibusos, autobu-
sos, ambulàncies, furgonetes, vehicles 
comercials i de lleure... A mitjans dels 
anys 80, Indcar va decidir centrar-se 
en el carrossatge de microbusos, lla-
vors un mercat poc explotat i amb bo-
nes perspectives de negoci. Aquesta 
decisió estratègica va resultar encer-
tada, i a la llarga ha posicionat Indcar 
com una de les fi rmes de referència 
en aquest sector. La gamma actual 
d’Indcar inclou cinc famílies de vehi-
cles, amb capacitat de 9 a 41 places: els 
Mobi (de línia econòmica, funcionals 
i amb equipament bàsic), els Strada 
(amb capacitat fi ns a 22 places), els 
Wing (fi ns a 28 seients), els Mago (fi ns 
a 32 seients i amb un característic 
frontal aerodinàmic) i els Next (fi ns 
a 41 places i 10 metres de longitud, 
actual buc insígnia de la companyia). 
Tots els models parteixen de camions 
Man, Iveco, DAF i Mercedes de fi ns a 
12 tones, que arriben a Arbúcies pre-
parats per ser carrossats, sense caixa 
ni cabina.

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Del carruatge al microbús

INDCAR, SA

Indcar pot presumir d’una trajectòria de més de 125 anys lligada al món 
del transport rodat, un camí coherent i sobre rodes durant el qual 
aquesta empresa arbucienca s’ha forjat una sòlida reputació entre els 
constructors de microbusos.
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L’Indcar Next és la creació més moderna de l’empresa.
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CAP AL LEAN MANUFACTURING
El carrossatge és una activitat comple-
xa en què intervenen gran quantitat 
d’oficis i tecnologies: la construcció 
metàl·lica en l’estructura, l’electrotèc-
nia, l’electrònica, el so i les telecomu-
nicacions en la il·luminació i equipa-
ment interiors, instal·lació d’equips de 
fred i calor, planxisteria, pintat, enta-
pissat, retolació... El volum de produc-

ció (Indcar va carrossar, el 2016, vora 
450 vehicles) i la qualitat requerida als 
vehicles destinats a l’ús públic exigei-
xen, doncs, una abundant mà d’obra 
especialitzada, treballadors amb ofici 
i coneixedors del producte, amb una 
experiència sòlida en cadascuna de les 
tècniques. Demostrant que tradició 
i modernitat no són incompatibles, 
Indcar viu immersa en un procés im-
pulsat des de la direcció per canviar 
la mentalitat de producció, amb l’ob-
jectiu de passar de l’esperit produc-
tiu d’un gran taller al d’una fàbrica. 
Aquesta transformació va iniciar-se 
fa vora un any, i té com a objectiu im-
plementar el lean manufacturing, una 
eina que posa especial èmfasi en l’op-
timització del flux intern de materials 
i dels recursos disponibles, així com en 
l’ordre i la millora continuada. El lean 
manufacturing està suposant un can-
vi profund en els sistemes de treball i 
ha afectat tant el disseny dels vehicles 
(que es conceben com un muntatge 
de subconjunts) com el lay-out de les 
diferents dependències de l’empresa. 
Actualment la primera fase de cons-
trucció dels vehicles ja opera segons 
aquesta filosofia fabril amb resultats 
excel·lents, mentre es treballa per apli-
car-la en la fase d’acabats, exteriors i 
interiors. 

UNA OFICINA TÈCNICA 
EN CREIXEMENT
L’oficina tècnica no ha viscut aliena al 
procés de modernització que viu Ind-
car: des de l’adopció, fa cinc anys, dels 
sistemes de CAD 3D per dissenyar els 
vehicles, és el departament que com-
parativament ha crescut més de l’em-
presa, i a hores d’ara té 25 treballadors, 
imprescindibles per portar a terme les 
tasques de disseny i documentació. 

Indcar va començar a treballar amb 
el mercat exterior als anys 90. La pre-
sència al mercat europeu ha estat clau 
per mantenir el volum de vendes i su-
perar la crisi, i precisament per estar 
més a la vora del client centreeuropeu 
i per aprofitar els avantatges logís-
tics i econòmics derivats de la pro-
ximitat, el 2013 va inaugurar una plan-
ta a Prejmer (Romania). Actualment 
s’encarrega de la producció dels Mobi; 
recentment ha estat objecte d’una am-
pliació i dona feina directament a 100 
treballadors. 

El futur depara a Indcar nous rep-
tes relacionats amb la propulsió a gas 
natural i elèctrica: tot apunta que en 
un futur no gaire llunyà la mobilitat 
respectuosa amb el medi ambient serà 
un nou camp per explorar, molt pos-
siblement el proper viatge productiu 
d’Indcar.   l    

La tradició en l’activitat carrossera a 
la Selva ha propiciat la formació 
d’un clúster, amb base a Arbúcies. 
En aquesta població hi trobem 
actualment quatre carrossers 
importants (Indcar, Ayats, Beulas i 
Noge), així com un nodrit parc 
d’indústria auxiliar dedicada a 
proveir-los (un estudi publicat el 
2010 pel Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa parla de 20 
empreses del sector i 1.300 llocs de 
treball a la comarca). 

Un exemple del pes del sector  
en l’economia local el trobem en 
l’Institut d’Ensenyament Secundari 
Montsoriu, on s’imparteix el grau 
mitjà en Tècnic de Construcció i 
Muntatge d’Autocars, creat 
mitjançant un conveni signat el 
2008 pel Departament 
d’Ensenyament i els quatre 
fabricants locals. Parteix d’un cicle 
ja existent d’Electromecànica 
reforçat amb formació en soldadura 
i caldereria, pintura industrial i 
aplicació de vinils.

EL CLÚSTER 
D’ARBÚCIES 

Disseny i fabricació de carrosseries 
per a microbusos.
Any de fundació: 1888
Treballadors: 300 (100 a la planta 
de Prejmer, Romania).
Enginyers graduats i enginyers 
tècnics industrials en plantilla: 8.

Polígon Industrial Torres Pujals, 4
17401 Arbúcies (Girona)
Tel.: 972 860 165
www.indcar.es  
indcar@indcar.es

INDUSTRIAL CARROCERA 
ARBUCIENSE, SA

  Les darreres fases del muntatge inclouen múltiples tècniques i oficis. De la 
nau d’acabats surten els vehicles llestos per ser lliurats al client. 
  En els vehicles de dilatada vida útil és molt important protegir les parts 

metàl·liques contra la corrosió. A la imatge, l’estructura metàl·lica d’un 
microbús es prepara per ser pintada.
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SERGI ALBET
Membre de la 
Junta de Govern 
del Col·legi. 
Enginyer i 
consultor digital

@sergialbet

The energy initiative of 
MIT continues to progress 
at their eight Low Carbon 
Energy Centres. These 
Centres foster collabora-
tion across specializations 
among MIT researchers, 
industry and Government. 
This cooperation serves 
to advance in research 
into technologies criti-
cal to the fi ght against cli-
mate change. Biological 
engineers and chemists 
are proposing new alter-
natives in order to reduce 
carbon emissions. One of 

these consists in the design 
of microorganisms to cre-
ate biofuels from a range 
of substrates for making 
more e   cient batteries, 
sensors and solar panels. 
The ultimate purpose of 
these projects is to create 
new sources of clean en-
ergy in order to advance 
towards a healthier envi-
ronment. 

 3. UNIVERSITY ENGINEERING

www.web.mit.edu

The University of KU Leuven is using its WINWIN project 
to bring engineers and business closer together. This 
project aims to let engineers who are looking for work 
learn about and cooperate with companies in order 
to further their professional career, while allowing 
companies to benefi t when searching for new talent.  

http://nieuws.kuleuven.be

WINWIN Project

Initiatives to fight against climate change
1. ENVIRONMENTAL ENGINEERING

A polymer that 
moves when 
it lights up
A new polymer developed 
by chemical engineers from 
the University of Eindhoven 
ripples and moves forward 
under the infl uence of light. 
The devices is the size of a 
chip and it moves like a 
caterpillar. The researchers 
believe that it could be used 
to transport tiny objects to 
inaccessible places, or to 
keep the surfaces of solar 
panels clean.

www.tue.nl/en

2. MATERIALS 
ENGINEERING
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Engineers from Harvard University 
are using simple materials to make 
machines that can move like insects. 
Engineers started by studying 
animals such as spiders in order to 
copy their movements. These robots 
are created using a structure of 
plastic drinking straws to make them 
more agile and dynamic. These 
polypropylene tubes have an 
excellent strength to weight ratio. 
The robots were made by joining 
short sections of tube that move like 

a joint when inflated. A rubber band 
is installed alongside the sections of 
tube to retract them after deflation. 
At first, the movements were 
controlled manually, using syringes 
to inflate and deflate the tubes, but 
the sequences are now computer 
controlled because the latest designs 
are far more complex.

https://news.harvard.edu

1. CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC
Els vuit Centres d’Energia de Baix 
Carbó del MIT (EUA) faciliten la 
col·laboració interdisciplinària 
entre els investigadors, la indústria 
i el Govern. Aquesta cooperació 
serveix per avançar en la recerca 
d’alternatives tecnològiques per 
reduir les emissions de carboni. 
Actualment, són molts els projectes 
que estan en marxa, com el de 
millorar l’emmagatzematge o 
l’eficiència de sensors i cel·les solars, 
amb l’objectiu d’avançar cap a un 
medi ambient més net.

2. EL POLÍMER TRANSPORTADOR 
La incidència directa de la llum sobre 
un nou material fa que aquest es 
mogui. Aquest sorprenent resultat 
sorgeix del descobriment que un 
equip d’enginyers químics de la 
Universitat d’Eindhoven ha fet sobre 
un nou polímer. El dispositiu, de la 
mida d’un xip que es mou com una 
eruga, pot servir per transportar 
petits objectes de difícil accés.

3. COMPARTIR TALENT
El projecte WINWIN proporciona 
als enginyers l’oportunitat de 
conèixer i cooperar amb les 
empreses, i aquestes, també, de 
beneficiar-se’n contractant talent. 
Es tracta d’un projecte promogut 
per la Universitat Catòlica de 
Lovaina (Països Baixos) que té com 
a objectiu donar resposta a les 
ofertes de les empreses mitjançant 
la demanda dels professionals.  

4. ROBOTS COM INSECTES
L’observació dels moviments 
dels insectes va fer que un equip 
d’enginyers de la Universitat 
de Harvard (EUA) s’inspirés 
per crear robots amb aquestes 
característiques. L’estructura 
d’aquestes màquines està formada 
per canyes de plàstic per beure que, 
en inflar-se i desinflar-se, fan un 
moviment similar al dels insectes. 

5. APROFITAR MILLOR L’AIGUA
Dos enginyers de la Universitat de 
Stanford (EUA) han desenvolupat 
una eina de planificació de càlcul, 
anomenada Aquacharge, que ajuda 
a optimitzar els recursos d’aigua. 
L’objectiu principal d’Aquacharge és 
aprofitar, de manera més eficient i 
rendible, els sistemes de captació  
de les aigües pluvials i el reciclatge 
de les residuals per reposar i poder 
augmentar les reserves dels aqüífers.

   .CAT 

The US Government has reported 
that 40 states expect a lack of water 
to be a growing concern in 2024. The 
problem is that actions taken to 
increase supply are inefficient. To 
address this situation, two engineers 
from Stanford University have 
developed a tool, called Aquacharge, 
to calculate and plan how to 

Restoring the aquifers
5. WATER ENGINEERING

optimise water resources. By linking 
rainwater collection and waste water 
recycling systems, they can become 
more efficient and profitable. This 
would reduce the demand on 
reserves of underground water, 
allowing them to recover. 

https://news.stanford.edu

Plastic robots
4. ROBOTIC ENGINEERING
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ESTIGUES AL DIA

DESPRÉS DE  
LA FI DEL MÓN 
El futur al CCCB
El repte del canvi climàtic avui 
dia és adaptar-se als efectes que 
hi ha al nostre territori i al món, 
sensibilitzar la societat envers 
aquesta adaptació, i actuar amb 
prou rapidesa perquè els efectes 
del canvi global no siguin encara 
més devastadors.

“Després de la fi del món” és 
una exposició sobre el planeta 
del 2017 i sobre com arribarem 
al món de la segona meitat del 
segle XXI. Es tracta d’un assaig 
sobre el present i el futur de la 
crisi climàtica que també acull 
activitats al CCCB (cccb.org) fins 
al 29 d’abril. 

EXPOSICIÓ

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

 
SEGURETAT

LIFEGUARD UAV • El dron amfibi

GROASIS WATERBOXX • Aigua nocturna
MEDI AMBIENT

L’invent de l’holandès Pieter Ho 
recull l’aigua de la condensació noc-

turna i de les pluges ocasionals per 
regar, en petites dosis, l’interior de la 
planta. Es tracta d’un cos circular que 
conté uns 15 litres d’aigua. La forma 
cònica invertida a l’interior permet 
que l’aigua s’escorri cap a dins de la 
caixa feta de material reciclat.

La dosificació de l’aigua és la clau. 
El sistema de comunicació entre el 
dispositiu i el substrat on hi ha les no-
ves plàntules és per capil·laritat, mit-
jançant un tros de corda tèxtil i un 
cartró basal, que permeten una co-
municació hídrica, lenta i gradual de 
l’aigua que s’ha acumulat. 
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Aquesta càmera està formada per un filtre especial que elimina tota la 
llum excepte la part de l’espectre que absorbeix la crema solar, una lent 
personalitzada a partir de materials especials i un sensor seleccionat 
acuradament que pot respondre a la llum ultraviolada. A través del visor, 
es veu la persona en blanc i negre, de manera que les zones més clares del 
cos indiquen que la pell no està ben 
coberta de crema mentre que les 
més fosques indiquen que s’està ben 
protegit del sol.

Amb aquest invent es veu realment 
si estem ben protegits, ajuda a 
conscienciar la població i a reduir els 
casos de càncer de pell.

© Images - courtesy Groasis®
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SUNSCREENR • Protecció ben repartida
SALUT

En cas que un individu ne-
cessiti ser rescatat, amb 
aquest dron es pot arri-
bar molt més ràpid al lloc 
que no pas una persona que 
ha de nedar una distància 
abans d’arribar a salvar-lo. 
Els mateixos socorristes 
poden controlar el dron 
com a primera solució de 

resposta. Sobrevola fins on 
es necessita i un cop al punt 
de rescat, la persona pot pu-
jar-hi a bord i flotar per estar 
en zona de seguretat. En cir-
cumstàncies més greus en 
què la persona no respon, el 
pilot pot proporcionar una 
flotació temporal fins que els 
socorristes hi puguin arribar.
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA
BNFFFNBPJONLIDEOAOALNCJHNPBNFFFNB
DFKNBGFIKLKEJJLJKAJOFCGJGKOBPGBFH
JCLJAGFDKLHPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH
MMICNAFFHMFEJPLFBOOHMGDAGKHIGKNNH
EAAEBBFMKOMPGLNIGAAGGGBAELGJHLNNH
MNFFNFEHKCLEJPIIEEHGECPPAHFHADJAO
APBBBPAPGAMPGPJJEGFOHEAOCHBFBDJBD
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

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

Remuneració fins a

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

d’alimentació.1

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

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

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

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

risc.

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

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

dipositant.
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