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EN PORTADA:
L’alt nivell assolit per la recerca a Catalunya no es correspon amb la transferència tecnològica a la indústria.  
Hi ha empreses, però, que confien en la Universitat per innovar i millorar els seus productes.
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E Per tant, aviat els enginyers 
tècnics industrials, igual que 
ara ja ho estan el enginyers 
graduats, estarem homolo-
gats amb la resta d’enginyers 
europeus en el nivell 6 de 
l’EQF (marc europeu de qua-
lificacions). Així doncs, no 
cal fer cap màster per exercir 
d’enginyer ni aquí ni a fora.

Però com deia l’entranyable 
Don Quijote, “con la iglesia 
hemos dado, Sancho”. Així, 
tenim que en les pàgines infor-
matives de determinats webs 
s’hi pot llegir: “El màster en en-
ginyeria industrial habilita per 
a l’exercici de la professió regu-
lada d’enginyer industrial”. El 
cost a l’ETSEIB de la UPC és de 
41,17 euros/crèdit, que per 120 
crèdits (dos cursos acadèmics) 
surt per 4.940 euros. També hi 
ha altres màsters “superiors” 
de l’àmbit de les enginyeries, 
com els de telecomunicacions, 
aeronàutics, camins i mines. 
Així doncs, continuem amb el 
classisme i l’elitisme que sem-
pre han caracteritzat l’existèn-
cia de dos nivells d’enginyeria, 
quan la professió és una de 
sola. A més a més, és una for-
ma de continuar confonent la 
societat, els ocupadors i els es-
tudiants. Pensem que això no 
fa cap bé ni als professionals ni 
als col·legis, ni en darrera ins-
tància, al país.

El pla de Bolonya va ser una 
oportunitat perduda per po-
sar fi a la coexistència de dos 
nivells d’enginyeries, les tèc-
niques i les mal anomenades 
superiors, perquè les escoles 
sí que contenen la paraula 
superior, però les titulacions 
no. Aquests dos nivells no 
existeixen enlloc més d’Eu-
ropa ni, segurament, del 
món. A l’Estat espanyol es va 
decidir que els graus serien 
de quatre anys, i a pesar de 
la proposta recent de canvi a 
tres anys per a alguns, sem-
bla que els de les professions 
regulades, com són la ma-
joria d’enginyeries, es man-
tindran en quatre cursos de 
durada. D’altra banda, el Re-
ial decret 967/2014, publicat 
recentment, defineix el pro-
cediment pel que fa a la cor-
respondència del títol d’engi-
nyer tècnic industrial amb el 
títol de grau en enginyeria. 
Tot i que encara ha de ser 
aprovat pel Consell de Minis-
tres, serà favorable, segura-
ment, als nostres interessos. 

Professió única, Col·legi únic? (I)

OBSERVATORI

Ja que hem esmentat els 
col·legis, val a dir que nos-
altres apostem per enfortir 
cada cop més els col·legis 
com a representants legals 
i únics de les professions. 
Junts o per separat –d’això 
en parlarem aviat–, hem de 
continuar sent el garant de 
l’exercici digne de la pro-
fessió tot defensant drets i 
atribucions professionals i 
alhora ser la garantia que la 
societat necessita en les actu-
acions dels nostres professio-
nals. La legislació vigent ens 
reconeix com a corporacions 
de dret públic, i això és el que 
determina la diferència amb 
les associacions. No s’hi val 
a confondre la gent, sobre-
tot els titulats recents, com 
fa una institució concreta en 
un totum revolutum col·legi/
associació, que permet tota 
mena d’ambigüitats i inde-
finicions intencionades a fi 
d’aconseguir graduats. Per 
tant, cadascú a casa seva. 
Els enginyers graduats, a la 
nostra. n 

dega@ebcn.cat   
@miqueldarnes

Miquel Darnés i Cirera | Degà

Encara hi ha 
dos nivells 
d’enginyeria, 
quan la professió 
és una de sola
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EN PORTADA

20 De la recerca  
a la indústria

Catalunya produeix molta ciència, com indiquen les 
dades de publicació del sistema català de recerca, però 
encara costa la transferència d’aquests coneixements 
a la indústria i al mercat. La situació comença a canviar 
i creix l’interès de companyies catalanes a treballar 
amb les universitats i els centres de recerca de l’entorn. 
Vegeu-ne alguns casos.

ENTREVISTA

16 Jordi Ojeda 
Director  
de Rational Time

Organitzar el temps és important. Per augmentar la 
productivitat empresarial, per reduir el fracàs escolar, per 
rendir més a la feina, per dormir més hores... per viure mi-
llor. Des de Rational Time, Jordi Ojeda ajuda les empreses 
a gestionar el temps laboral. “És impossible ser productius 
i tenir alhora una vida personal endreçada en el context 
d’horaris irracionals en què vivim”, afirma. 
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Ramon Queralt
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La pregunta del mes

Creieu que l’augment de la tecnificació en la indústria  
de l’alimentació va en decrement de la “salut i qualitat”  
dels aliments?

Resultat molt igualat, amb una diferència de tres vots entre  
el sí guanyador i el no.

50 % SÍ

NO 

NS/NC

Avançar els horaris laborals milloraria  
la qualitat de vida?

Opineu a www.enginyersbcn.cat

L’ENQUESTA DEL WEB

TOTAL DE VOTS: 30

40 %

7, 9, 14 i 16 d’abril 

Manteniment i gestió d’instal·lacions d’energia 
solar tèrmica
Aquest curs proporcionarà als assistents la base suficient per 
gestionar tot allò relacionat amb la gestió de manteniments 
d’instal·lacions d’energia solar tèrmica: operacions a efectuar, 
normativa, recursos necessaris o documents relacionats 
amb els manteniments, etc., fins a la gestió del coneixement, 
molt necessari en les empreses actuals. De 17 a 21 h al 
Tecnoespai.

9 d’abril 
Perquè encara hi ha tan poques enginyeres?
Aquesta conferència, que s’emmarca dins el Projecte 
Funcionem Junts, us convida a fer una reflexió conjunta sobre 
perquè encara hi ha tan poques vocacions femenines cap 
a l’enginyeria, a partir de la projecció de dues ponències de 
TEDx Talks en VOS. A continuació hi haurà un col·loqui. A les 
19 h al Tecnoespai.

20, 21, 23, 27 i 28 d’abril 

Les eines per a la certificació d’edificis 
existents: CE3 i CE3X – 1a convocatòria 2015
El curs serveix per conèixer el procediment de certificació del 
consum energètic exigit per la Directiva europea 2002/91/CE 
per a edificis nous i existents. El programa inclou l’explicació 
dels procediments simplificats de Certificació Energètica en 
Edificis Existents CE3 i CE3X. Curs de vint hores repartides en 
en cinc sessions de quatre hores. De 17 a 21 h al Tecnoespai.

4, 6, 11 i 13 de maig 

Atmosferes explosives – ATEX
La Directiva ATEX (94/9/EC) descriu quin tipus d’equipament 
i ambient és permès per al treball en un atmosfera explosiva. 
El curs, impartit pel cap de seguretat de productes a la 
Subdirecció General de Seguretat Industrial, Alfons de Victòria, 
i pel fundador de l’empresa Atexpreven, Xavier de Gea, 
aprofundeix en el coneixement d’aquesta directiva. De 17 a 
21 h al Tecnoespai.

11, 12 i 13 de maig 

L’envolupant tèrmica en edificis existents.  
3a edició
L’objectiu d’aquest mòdul és transmetre als participants 
els coneixements generals dels sistemes constructius en 
funció de les diferents tipologies constructives existents, a 
través d’una anàlisi històrica. L’abast del curs és permetre 
determinar les solucions en el parc edificatori existent. Al 
finalitzar el curs es realitzarà un cas pràctic en un edifici 
existent. De 17 a 21 h a l’aula de la 3a planta del Col·legi.
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40 %

Consulteu l’agenda d’activitats completa a
www.enginyersbcn.cat/agenda
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Conferència “La bretxa salarial  
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S
Sense estadístiques fiables 
cap país no pot funcionar bé. 
Si la política econòmica no es 
fonamenta en una base fia-
ble, les conseqüències poden 
ser molt dolentes. A Europa, 
el control de l’estadística per-
toca a l’Eurostat, que rep les  
dades homologades que li pas-
sa cada país. A partir d’aquí, 
cal suposar que el nivell que 
tenim a Espanya és accepta-
ble, almenys en les xifres que 
emanen de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE), entre les 
quals l’enquesta de població 
activa (EPA), l’índex de preus 
de consum (IPC) i la compta-
bilitat nacional, que calcula el 
PIB, són les més conegudes 
al món de l’economia. Amb 
tot, val a dir que, pel que fa 
al pressupost, l’EPA s’empor-
ta la part del lleó. Doncs bé, 
malgrat això, moltes vegades 
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OPINIÓ
Jordi Goula l Economista
@jordigoula

Estadístiques sorprenents
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els resultats que apareixen 
indueixen a la sorpresa, si 
no a l’escepticisme. 

En el quart trimestre 
del 2014 va passar, precisa-
ment, això. Mireu, fa anys 
que es deia que l’economia 
havia de créixer almenys en-
tre el 2 i el 3% per crear ocu-
pació. Doncs l’any passat, 
tanmateix, amb un creixe-
ment de l’activitat econòmi-
ca (PIB) de l’1,4%, Espanya 
va generar, ni més ni menys, 

434.000 llocs de treball, se-
gons les dades de l’EPA. La 
xifra, tot i ser important, 
no sorprendria gaire si no 
fos per la seva composició. 
En esmicolar-la ens adonem 
que 280.000 dels nous llocs 
de treball creats són de per-
sones més grans de 50 anys, 
és a dir, dues de cada tres 
persones que van trobar fei-
na l’any passat pertanyen 
a aquest segment d’edat. 
Quan un mira al voltant, no 
té pas la sensació que aques-
ta sigui la situació dels que 
superen la cinquantena en 
el mercat, més aviat al con-
trari. «Potser», vaig pensar, 
«estic equivocat, i la teoria 
que als grans no els oferei-
xen feina ha passat a millor 
vida, i aquesta és, precisa-
ment, la franja d’edat més 
ben tractada en el mercat». 

6

Segons l’EPA, 
280.000 nous 
llocs de treball  
els ocupen 
majors de 50



 

EN SEGONS

El repte de  
la transferència tecnològica

7
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Cada cop es parla més de 
la transferència tecnològi-
ca com a camí indiscutible 
per avançar en la innova-
ció de les empreses. Això 
és una realitat. Tanma-
teix, la qüestió important 
és, com tantes vegades, el 
“com ho podem fer”, per-
què el diagnòstic és clar, 
però la implementació no 
és tan clara.

Avui Catalunya ha des-
envolupat un sistema de re-
cerca reconegut arreu sota 
els criteris de com reconeix 
el treball en el món cientí-
fic. Ara bé, la transforma-
ció d’aquest coneixement 
excel·lent en quelcom útil 
a la societat és el gran pas 
que falta i que molts han 
definit amb l’expressió la 
vall de la mort, perquè és 
on queden aturades moltes 
idees i on queda mort molt 
coneixement.

Potser reflexionant so-
bre les causes potencials de 
tot això i no tenint present 
que no és un problema 
únic del nostre país, po-
dem anomenar-ne algunes.

ÚS SOCIAL I ECONÒMIC
DE LA RECERCA
La primera pot ser la di-
ficultat de focalitzar els 
objectius de bona part de 
la recerca cap a una clara 
utilitat social i econòmica 
que tingui, realment, re-
percussió en la societat, tot 
i que sigui a mitjà o llarg 

termini. En aquest sentit 
impressiona que en paï-
sos molt més pragmàtics 
es visibilitzen horitzons 
finals d’un programa de 
recerca amb repercussions 
il·lusionants. Un exemple 
d’això és la quantitat de pa-
tents que es fan al nostre 
país i que després no són 
utilitzades, tot i l’esforç 
que hi ha al darrere.

APLICACIÓ EN UN 
SISTEMA EMPRESARIAL
La segona dificultat és tro-
bar qui és capaç de fer de 
pont entre la tecnologia en 
abstracte i l’aplicació en un 
sistema empresarial. No 
és gens fàcil, perquè cal 
conèixer la nova tecnolo-
gia, per una banda, i els 
ritmes empresarials, per 
l’altra, a fi de ser proposi-
tiu en un sentit econòmic. 
Aquesta és una tasca que 
ha de fer el centre tecno-
lògic EURECAT i que, per 
tant, suposa tenir perso-
nes amb la capacitat de 
reunir prou informació de 
l’estoc de ciència i conei-
xement disponible i prou 
sensibles a les necessitats 
i possibilitats de l’aplica-
ció econòmica en l’empre-
sa. Al final si es produeix 
innovació en les empreses, 
es produeixen més vendes, 
es genera més ocupació i 
es genera més riquesa. 
Però cal posar bé la prime-
ra pedra. n

Xavier Torra
Vicepresident executiu de Tecnio,
xarxa de centres tecnològics de la Generalitat 
de Catalunya

Però no. Vaig publicar una 
nota sobre això a La Vanguar-
dia i vaig rebre molts comen-
taris de lectors que mostra-
ven estranyesa per aquestes 
xifres, alguns dels quals eren 
d’aquesta franja d’edat en cer-
ca de feina. Així doncs, algu-
na cosa no acaba d’anar lla-
tina. Bé, l’INE té per costum 
no fer comentaris sobre les 
estadístiques, excepte unes 
quantes frases, en les notes 
de premsa. Esperem que per 
una vegada farà una excepció. 

XIFRES QUE FAN DUBTAR
Ja que som en estadístiques, 
deixeu-me que expliqui més 
sorpreses. La xifra d’aturats 
de l’EPA és de 5,45 milions, 
una xifra encara molt respec-
table, malgrat que va caure un 
8% el 2014. Tanmateix, l’altra 
xifra d’aturats, els registrats 
en el Ministeri de Treball per 
cobrar l’atur i perquè els bus-
quin feina, és de 4,47 milions, 
sí, un milió menys. Per tant, 
hi ha un 25% més d’aturats 
enquestats que no pas d’ins-
crits. Evidentment, són dues 
maneres de mesurar-los i no 
han de comparar-se..., però la 
diferència és molt gran. Passa 
una cosa semblant si compa-
rem els ocupats de l’EPA, que 
són 17,56 milions i que van 
tenir un augment del 2,5% 
el 2014, amb els afiliats a la 
Seguretat Social. Al desem-
bre n’hi havia 16,65 milions, 
entre els quals sempre n’hi 
ha alguns que estan compta-
bilitzats en més d’un règim. 
Doncs bé, la diferència també 
és d’un milió. Són potser els 
que estan en l’economia sub-
mergida? Pot ser que sí, pot 
ser que no...

Els tres casos explicats in-
dueixen, almenys, a tenir una 
certa cautela a fer-los servir 
i, sens dubte, a no tractar-los 
com a dogmes de fe, cosa que 
molts encara fan. n



THEKNOS 191 MARÇ DE 2015

INFORMACIÓ COL·LEGIAL
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El Col·legi manté un con-
tacte continuat amb les 
diferents escoles univer-
sitàries on s’ensenyen els 
estudis d’enginyeria de 
l’àmbit industrial. 

Sota el paraigua d’un conve-
ni de col·laboració es duen a 
terme accions diverses a les 
vuit escoles universitàries 
que es detallen al requa-
dre. Amb tot, es treballa per 
aconseguir que el col·lectiu 
segueixi sent fort i consoli-
dat en el futur amb la inte-
gració dels joves enginyers 
i enginyeres.

A les oficines de l’Escola 
Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Bar-
celona (EUETIB) i l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa 
(EET) s’atenen els estudi-
ants que volen conèixer el 
Col·legi i els que sol·liciten 
ajuda per a la seva inser-
ció laboral amb l’assesso-
rament personalitzat en la 
cerca de feina i la borsa de 
treball.

ACTIVITATS 
D’ORIENTACIÓ LABORAL 
En aquesta mateixa línia es 
fan activitats d’orientació 
laboral a les vuit escoles: 
tallers i conferències so-
bre sortides professionals, 
recursos per a la cerca de 
feina, feina a l’estranger, 
networking, entrevistes, 
etc. El Col·legi també par-
ticipa en fòrums i jornades 
universitat-empresa que re-

lacionen les empreses amb 
els joves enginyers. Aquest 
ventall d’accions es com-
pleta organitzant visites 
a empreses perquè els es-
tudiants vegin in situ com 
s’aplica l’enginyeria en el 
món laboral.

PRESENTACIONS 
DEL COL·LEGI
A més, ENGINYERS BCN 
hi és present des del pri-
mer dia, donant a conèixer 
el Col·legi en les jornades 
de benvinguda, fins a l’aca-
bament dels estudis, acom-

ENGINYERS BCN,  
amb els professionals del futur
CRISTINA OLMOS l Servei d’Ocupació i Promoció Professional

El Col·legi 
participa 
en fòrums 
i jornades 
universitat-
empresa

Conveni de col·laboració  
amb vuit escoles universitàries 
Mitjançant diverses accions a les vuit escoles universitàries 
que detallem a continuació, el Col·legi dóna a conèixer el 
col·lectiu entre els joves enginyers i enginyeres i els ajuda 
en la inserció al món laboral:

•   EUETIB  (UPC). Escola Universitària  
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona:  
www.euetib.upc.es

•   EET (UPC). Escola d’Enginyeria de Terrassa:  
www.eet.upc.edu

•   EUSS. Escola Universitària Salesians de Sarrià - UAB: 
www.euss.cat

•   Elisava. Escola Superior de Disseny i Enginyeria de 
Barcelona: www.elisava.net

•   EUPMt (Escola Universitària Politècnica de Mataró - UPC): 
www.tecnocampus.cat

•   Escola d’Enginyeria de la UAB:  
www.uab.cat/escola-enginyeria

•   EEI (Escola d’Enginyeria d’Igualada - UPC):  
www.eei.upc.edu

•   Escola Politècnica de la Universitat de Vic:  
www.uvic.es/centres/EPS

panyant els nous graduats 
en els actes de graduació en 
què es lliura el premi al mi-
llor expedient acadèmic de 
cada escola per reconèixer 
l’esforç i la constància du-
rant la carrera. n



Un any més, el Col·legi d’Enginyers Gra-
duats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona convoca els Premis ENGINYERS 
BCN - Enginyeria i Societat, dins els quals 
s’atorga el premi al millor projecte de final 
de grau. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Per poder presentar-se al Premi cal es-
tar cursant o haver cursat un grau d’en-
ginyeria de l’àmbit industrial i haver-se 
matriculat del projecte de final de grau 
durant els cursos 2013-2014 o 2014-2015 
de les escoles i universitats de l’àmbit de 
Barcelona. Els criteris d’avaluació fan re-
ferència a l’originalitat i al caràcter inno-
vador, la qualitat, la viabilitat tècnica, la 
sostenibilitat i l’impacte social i funcionali-
tat del projecte. El premi consisteix en una 
dotació econòmica de 2.000 €, per a l’alum-
ne, i de 500 € per al tutor, els quals també 

rebran, juntament amb l’escola a la qual 
pertanyen, un diploma de reconeixment.

JURAT POPULAR
La novetat d’enguany és l’accèssit atorgat 
pel Jurat Popular, dotat amb un diploma 
de reconeixement per a l’estudiant. Els 
treballs que participin en aquesta catego-
ria s’exposaran al Tecnoespai (Bailèn, 68) 
per facilitar la votació.

L’entrega dels premis es farà el mes de 
juny durant la Diada de la Professió, orga-
nitzada pel Col·legi. 
www.enginyersbcn.cat/colegi/responsa-
bilitat-social/premis

Convocatòria dels “premis ENGINYERS BCN 2015” 
al millor projecte de final de grau
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Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - T. 93 414 36 00 - www.mgc.es  |  mgc@mgc.es

La teva assegurança de salut

des de 36,64 € al mes *

espaimútua aniversaris espaimútua negocis espaimútua estudi espaimútua salut
* Prima mitjana any 2015 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fi lls de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que té contractada l’A-S Total i a la qual s’apliquen els descomptes vigents.

I ara, 1 f ill GRATIS durant 12 mesos !

Sóc en Marcel Gorgori. I sóc més coses.

Si algú a casa es refreda, sóc metge de capçalera.
Si es fan mal jugant o fent esport, sóc traumatòleg.
Si els més petits de casa han de millorar en matemàtiques,
també els puc ajudar.

I no sóc metge ni professor.

Sóc de la Mútua General de Catalunya.
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El passat 17 de febrer va 
tenir lloc a la seu del Col-
legi la reunió de les Juntes 
Rectores de les Comissi-
ons. Durant la sessió les 
comissions van fer balanç 
dels projectes i activitats 
realitzats durant el 2014 
i es van presentar les pro-
gramacions previstes per 
a aquest any. La trobada 
va començar amb una breu 
benvinguda del degà Mi-
quel Darnés, que va dir en-
tre altres coses que mitjan-
çant les comissions “fem 
Col·legi, fem professió i 
fem país”.  

A continuació Laia Liébana, 
vocal de la Junta de Govern, 
va prendre la paraula per ex-
plicar el desenvolupament de 
la reunió, que va començar 
amb la intervenció dels re-
presentants de les comissions 
tècniques, professionals i so-

cials, per fer balanç dels pro-
jectes i activitats duts a terme 
el 2014 i per presentar la pre-
visió per a enguany.

En les intervencions, els re-
presentants van encoratjar els 
col·legiats a col·laborar i parti-
cipar en les diferents activitats 
promogudes per les Comissi-
ons. La Comissió d’Ajuts Soci-
al, que té un estatus diferent 
de la resta, també va explicar 
l’activitat duta a terme al llarg 
del darrer any. Seguidament, 
Laia Liébana va fer menció 
de les tasques realitzades pel 
Col·legi a proposta de les co-
missions durant el darrer any 
(28 conferències, 12 cursos i 
14 activitats), i els va animar 
a seguir treballant en aquest 
sentit. Així mateix, va anun-
ciar que ENGINYERS BCN ja 
està elaborant la Memòria de 
les Comissions per la que va 
demanar la col·laboració de les 
Juntes Rectores.

Reunió de les noves juntes rectores  
de les comissions

En l’apartat “Millores i de-
bat”, els assistents van apro-
fitar per comunicar les seves 
propostes i/o peticions. Com a 
observació més comentada per 
part dels assistents destaca la 
necessitat d’apropar el Col·legi 
a les escoles d’enginyeria i al-
gunes de les comissions van 
expressar necessitat d’impli-
car més en les comissions i les 
seves activitats la resta de col-
legiats. El Col·legi va afirmar 
que s’està treballant per incre-
mentar la participació dels col-
legiats. Un altre aspecte que es 
van exposar els participants va 
ser que a causa del volum d’in-
formació que conté el web del 
col·legi a vegades “es fa feixuc” 
trobar alguna informació. En 
aquest sentit es va avançar 
que, tot i estar en fase inicial, 
s’està treballant a fer una web 
més moderna i més àgil pel 
que fa a la navegació i també 
en una versió adaptada als dis-
positius mòbils.

En la intervenció de cloen-
da, el degà Miquel Darnés va 
agrair la gran tasca que fan 
les comissions, tot remarcant 
que són un dels principals 
motors del Col·legi. Tot i així, 
va reconèixer que cal seguir 
treballant perquè “sempre hi 
ha coses per millorar, i mar-
ge per fer-ho”. Des del primer 
dia “la Junta està per les co-
missions i continuarà apos-
tant per elles”, va afirmar. 
Finalitzada la jornada es va 
oferir un petit refrigeri on els 
assistents van poder interac-
tuar entre ells i parlar, entre 
d’altres, de futurs projectes i 
activitats conjuntes. n

Miquel 
Elcacho, 
president de 
la Comissió 
de Medi 
Ambient i 
Seguretat 
durant 
la seva 
intervenció.

Laia Liébana, 
vocal de la 
Junta de 
Govern, va 
presentar  
la reunió.



11

THEKNOS 191 MARÇ DE 2015

Miquel Darnés, degà del 
Col·legi i vicepresident del 
Consell de Col·legis d’En-
ginyeria Tècnica Industri-
al de Catalunya, i Jordi Ar-
tiga, secretari del Col·legi, 
es van entrevistar amb Xa-
vier Amor, president de la 
Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC).

En concret es va decidir 
endegar una sèrie de pro-
postes destinades al món 
municipal i en especial als 
secretaris i tècnics munici-
pals per informar adequada-
ment del que suposa la res-
ponsabilitat dels diferents 
actors en les declaracions 
responsables. La nova Llei 
de simplificació administra-
tiva converteix aquesta for-
ma de tramitació en general 
per legalitzar les activitats. 
L’objectiu és reforçar la con-
tinuïtat de la contractació 
dels tècnics i fer veure la 
necessitat que els titulars 
estiguin assabentats del que 
implica una declaració res-
ponsable i que aquesta in-
formació sigui proporciona-

da pel mateix Ajuntament. 
Això representarà un avan-
tatge per a tots els agents 
implicats.

És previst d’editar díp-
tics i cartells explicatius 
per als ajuntaments i or-
ganitzar sessions informa-
tives per donar a conèixer 
els avantatges, els riscos i 
les característiques del nou 
sistema, de manera que 
quedi clar que un augment 
de la simplificació adminis-
trativa no ha de ser equiva-
lent a una disminució de la 
seguretat per al promotor, 
el municipi i la societat en  
general.

EL GESTOR ENERGÈTIC
D’altra banda, també es va 
parlar de la possibilitat que 
a través de la FMC es pugui 
posar en valor la figura del 
gestor energètic en l’àmbit 
municipal per actuar sigui 
en els edificis que són pro-
pietat dels ajuntaments o 
en les activitats econòmi-
ques que es desenvolupen 
en cada municipi (comer-
ços, empreses, etc.). n

El Consell s’entrevista amb  
la Federació de Municipis

D’esquerra 
a dreta Juan 
Ignacio Soto, 
secretari 
general de la 
FMC; Xavier 
Amor, president 
de la FMC; 
Miquel Darnés 
i Jordi Artiga, 
degà i secretari 
del Col·legi, 
respectivament.

D’esq. a dreta, Juanjo Escobar; 
Ricard Nogués; Miquel Darnés, 
Mercè Rius i Pere Rodriguez.

El Col·legi 
es reuneix 
amb la nova 
direcció de 
l’ICAEN

Mercè Rius, nomenada re-
centment directora de l’Ins-
titut Català d’Energia (ICA-
EN), i Juanjo Escobar, cap 
de la Divisió de Gestió Ener-
gètica, es va reunir amb una 
representació del Col·legi 
formada pel degà, Miquel 
Darnés; el tresorer, Ricard 
Nogués, i el coordinador de 
l’Any de la Rehabilitació en 
Instal·lacions (ARI), Pere 
Rodríguez. 

Van tractar de diverses 
qüestions d’interès, com els 
certificats d’eficiència ener-
gètica, per als quals és pre-
vista una reunió amb els 
col·legis professionals per 
introduir-hi millores. També 
van acordar la col·laboració 
entre totes dues institucions 
en àmbits com l’ARI; l’Expo-
move (fins ara, Expoelèctric) 
i les xarxes d’entitat d’ener-
gia, entre altres qüestions. 

Mercè Rius és l’encar-
regada d’inaugurar oficial-
ment l’ARI en l’inici del curs 
tècnic “La rehabilitació ne-
cessària en instal·lacions”. n
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ENGINYERS BCN en el Fòrum d’Empreses 
del Sector Industrial i Aeronàutic 

i Aeronàutica de Terrassa 
(ETSEIAT) va acollir més 
d’una trentena d’empreses 
que van participar amb es-
tands i presentacions du-
rant tota la jornada per do-
nar a conèixer la seva entitat 
i posar-se en contacte amb 
els estudiants dels darrers 
cursos i graduats recents 
amb l’objectiu de detectar 
els joves enginyers amb més 
projecció de futur.  

Aquesta mena d’esdeve-
niment s’ha estès considera-
blement durant els darrers 
anys, perquè permeten a 
les empreses i als candidats 
establir un contacte directe. 
El Col·legi hi participa ha-
bitualment i n’informa els 
col·legiats i precol·legiats 
mitjançant el Servei d’Ocu-
pació i Promoció Professio-

nal, perquè puguin ampliar 
el seu ventall d’oportunitats 
i canals de recerca de feina.

ALTRES TROBADES  
En aquesta mateixa línia, 
els dies 16 i 17 de febrer es 
va celebrar una nova edició 
del JOB BCN al Palau de 
Congressos de Catalunya. 
Els dies 10, 11 i 12 de març 
tindrà lloc el 25è Fòrum 
de l’Escola Tècnica Superi-
or d’Enginyeria Industrial 
de Barcelona (ETSEIB) i el 
19 de maig el tercer Spe-
ed Networking a l’Escola 
d’Enginyeria de Terrassa. 
Al Tecnocampus s’organit-
za anualment una jorna-
da universitat-empresa i a  
l’ Escola Universitària Salesi-
ana de Sarrià (EUSS), la Jor-
nada Preocupa’t. n

Estand 
d’ENGINYERS 
BCN al 
Fòrum. 
Hi van 
participar 
una trentena 
d’empreses.

Convocatòria de la Junta General Ordinària

El pròxim 16 d’abril, a les 
19 h, tindrà lloc la Jun-
ta General Ordinària a la 
sala d’actes del Col·legi. 
S’informarà de la gestió 
de la Junta i es proposa-
rà l’aprovació del compte 
de resultats i del balanç de 
l’exercici 2014.

En la reunió ordinària de 
Junta de Govern celebrada 
el passat dimecres 25 de 
febrer, i segons l’article 29 
dels Estatuts d’aquest col-
legi, es va convocar Junta 

General Ordinària per al 
dijous 16 d’abril d’enguany.

ORDRE DEL DIA
—  Informe de la gestió de 

la Junta de Govern, anà-
lisi i aprovació, si escau, 
del compte de resultats 
de l’exercici 2014 i del 
balanç tancat el 31 de de-
sembre de 2014.

—  Examen i aprovació, si 
escau, de les propostes 
que figurin en l’ordre 
del dia i que s’hagin pre-
sentat, tal com estableix 

l’apartat 4 de l’article 
29, “fins cinc dies hàbils 
abans de la celebració 
de la Junta General Or-
dinària, i autoritzades 
almenys amb la signa-
tura de 35 col·legiats, 
en l’ús dels seus drets 
col·legials, per ser de-
batudes i, si s’escau, 
aprovades per la Junta 
General”.

Tota la documentació la 
teniu disponible al web  
d’ENGINYERS BCN. n

El 24 de febrer va tenir lloc 
el IX Fòrum d’Empreses 
del Sector Industrial i Ae-
ronàutic al campus de Ter-
rassa de la UPC. 

L’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeries Industrial 



1.420 seguidors

393 seguidors

776 seguidors

EL COL·LEGI 
A LES XARXES 

SOCIALS

La seva presència en xifres

Twitter: @enginyersbcn

Pàgina ENGINYERS BCN
https://www.linkedin.com/company/enginyers-bcn

Ja estem de tornada i seguim buscant autèntics Basket Lover.  
Gent que amb les seves històries i la seva passió pel bàsquet fan més gran aquest esport. 

Si n’ets un, no t’ho pots perdre. Envia la teva història i vota les que més t’agradin. 

L’autèntic Basket Lover pot guanyar 6.000€  
per fer realitat el seu projecte.

Un jugador de la Lliga Endesa apadrinarà  
cada història.

Cada setmana obrirem el termini  
per votar-les en la nostra web.

Enguany comptem amb  
Ana Albadalejo com a presentadora.

Torna

Segueix-nos a:

facebook.com/EspacioLigaEndesa

@E_LigaEndesa

basketlover.es T’esperem a

Theknos_195x125_S&S_Endesa_VuelveBL_MP_A_CAT.indd   1 19/01/15   11:04



COMISSIONS

Comissió d’Exercici Lliure

Entre els més de 100 engi-
nyers que formem la Comis-
sió d’Exercici Lliure del Col-
legi, hi trobareu companys 
que treballen en camps molt 
diversos de l’enginyeria dins 
l’exercici lliure: llicències 
d’activitats, direcció d’obra, 
disseny d’instal·lacions, bai-
xa tensió, eficiència energè-
tica, acústica, coordinació de 
seguretat i salut, etc.

Per al desenvolupament 
de cada un de nosaltres com 
a professionals procurem 
que les reunions de la Co-
missió tinguin dos vessants 
principals: la informativa i la 
pràctica. La primera part de 
la reunió es dedica a comen-
tar la nova normativa d’apli-
cació i a proposar conferèn-
cies i cursos/activitats, que 
creiem que ens fan falta per 
a la nostra formació contí-

nua. Entre les activitats pro-
posades el 2014, destaquem 
el curs sobre CTE-DB-SI i 
SUA del mes d’octubre amb 
el professor José Luís Posa-
da Escobar, cap de l’Àrea de 
Seguretat i Accessibilitat del 
Ministeri de l’Habitatge.

En la part pràctica de la 
reunió, en la qual volem fer 
èmfasi aquest any, comen-
tem casos pràctics que tro-
bem en la feina diària i po-
den ser d’interès per a més 
companys i fem breus xerra-

des i col·loquis sobre temes 
d’actualitat, com la classifi-
cació i tramitació d’obres a 
Barcelona.

Ens reunim el primer di-
mecres de cada mes a la seu 
del Col·legi a les 19 h.

Creiem fermament que 
el Col·legi és el nostre punt 
d’unió com a enginyers 
i que dins la Comissió hi 
trobareu suport i informa-
ció interessant per al vos-
tre dia a dia professional.  
Us hi esperem! n

Les comissions són el cor del Col·legi; organitzen activitats, visites, proposen conferències... 
Els col·legiats poden tractar-hi les qüestions professionals, a més de ser un lloc de trobada d’enginyers. 
Trobareu més informació de cada comissió i el formulari d’inscripció a www.enginyersbcn.cat/comissions

D’esquerra 
a dreta, 
Francisco 
Andrés, 
vicepresident, 
Laia Lièbana, 
secretaria i 
Sergi Bolea, 
president.

14

ACTIVITATS

La primera visita de la Comissió d’Energia ha estat a la 
planta de producció i R+D+i que té l’empresa Circutor a 
Viladecavalls (Vallès Occidental). Ricard Santeugini, pre-
sident de la Comissió (a la foto, cinquè per la dreta) , va 
encapçalar el grup de col·legiats que s’hi van desplaçar. 

També els acompanyaven el degà del Col·legi, Miquel 
Darnés, i el vicesecretari, Francesc Amer. Durant tota la 
visita els van atendre el president de Circutor, Ramon 
Comellas, que és col·legiat, i els dos directius: Jordi Ser-
ra, també col·legiat, i Carlos Morros. 

Circutor, que ha estat una de les pioneres en la fa-
bricació d’equipament intel·ligent per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics i en el camp de l’autoconsum d’ener-
gies renovables, és una de les empreses vinculades al 
Col·legi, ha manifestat el seu interès a mantenir i aug-
mentar la col·laboració amb ENGINYERS BCN. n

La Comissió d’Energia visita l’empresa Circutor
La Comissió 
d’Energia 
amb el seu 
president, 
Ricard 
Santeugini; el 
degà, Miquel 
Darnés, i el 
president 
de Circutor, 
Ramon 
Comellas (al 
centre), a 
l’entrada de 
l’empresa.
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“Herència artística, vocació tècnica”
Ramon Queralt,  
pèrit industrial químic, col·legiat

RETRAT PROFESSIONAL

El seu pare era un conegut 
grafista, Josep Queralt, i 
això, als 14 anys, el va em-
pènyer a treballar en una 
indústria del sector de les 
arts gràfiques. “Però amb 
el temps vaig veure que allò 
no funcionava”, assegura en 
Ramon, i quan va fer disset 
anys, va decidir redirigir la 
seva trajectòria professional. 
En aquell moment ja havia 
cursat mòduls d’Auxiliar 
de Laboratori a l’Escola del 
Treball de Barcelona i això 
li va permetre començar a 
treballar al grup Negra In-
dustrial, SA, mentre conti-
nuava els seus estudis de 
Mestre Industrial i després 

de Pèrit Industrial Químic. 
Al grup Negra Industrial 
va començar fent anàlisi de 
productes químics, papers, 
aigua, etc. Amb el temps va 
anar assolint majors respon-
sabilitats i quan va tornar 
del servei militar, es va con-
vertir en cap d’una unitat de 
producció de 500 kg al mes 
de nitrat de plata.

UNA ESTRETA RELACIÓ
AMB L’AIGUA
L’any 1967 va entrar a tre-
ballar a l’Administració, a 
la Comisaría de Aguas del 
Pirineo Oriental, on es va 
dedicar a qüestions relacio-
nades amb les aigües resi-
duals. “El tema de l’aigua 
em va enganxar”, ens ex-
plica. A més, durant quinze 
anys va treballar en el con-
trol de la salinitat al riu Llo-
bregat, i va col·laborar en la 
implantació de la xarxa de 
control de qualitat d’aigua 
als rius del Pirineu oriental. 
En el marc d’aquesta darre-

ra col·laboració, va rebre 
el premi del Grup Català 
LEMA (Lliga Empresarial 
del Medi Ambient) per la 
creació de l’índex simpli-
ficat de qualitat d’aigües 
(ISQA). 

L’any 1986 en Ramon va 
ser transferit a la Generali-
tat i un any més tard va de-
manar el trasllat a la Junta 
de Sanejament com a cap 
de negociat de subvencions 
a indústries.

Però en el fons, 
l’herència artística del seu 
pare no l’ha abandonat mai, 
i en Ramon combinava la 
seva carrera tècnica amb 
diverses col·laboracions 
editorials. L’any 1982 va 
començar a participar en 
la revista Tecnología del 
agua, i un any més tard 
es va convertir en el seu 
director tècnic. L’any 2012 
es va jubilar i va deixar la 
revista, en la qual va publi-
car més de 330 editorials i 
diversos articles. n

ANNA CARRIÓ l Text i foto

Una carrera vinculada a l’Administració
Pocs enginyers poden afirmar que coneixen personalment 
les principals empreses del país. Tota una vida vinculat 
a l’Administració en temes relacionats amb l’aigua li ha 
proporcionat tanta experiència, que podem dir que estem 
davant d’un expert en la matèria. I és que com a conseqüència 
de la seva tasca als organismes públics, ha fet unes 2.000 
inspeccions a indústries. n

Va treballar 
durant quinze 
anys en 
el control de  
la salinitat al 
riu Llobregat 
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Fa vuit anys, Jordi Ojeda, 
juntament amb altres professors 
d’enginyeria amb experiència 
en l’àmbit de l’organització del 
temps de treball (OTT), van crear 
Rational Time —una spin-off de 
la UPC— per gestionar temps de 
feina i organització laboral.



P
Per què és tan important la 
gestió del temps laboral en 
empreses i organitzacions?
Sempre ha estat important, 
però avui més; per exemple, 
tot i que no hagi sortit gaire 
en els mitjans de comunica-
ció, en l’última reforma labo-
ral hi ha una part molt impor-
tant dedicada a la flexibilitat 
horària. Avui, gràcies a la 
llei, les empreses tenen la pos-
sibilitat de modificar un 10% 
del còmput d’hores dels treba-
lladors. La clau de la compe-
titivitat de les empreses està 
a adaptar la capacitat labo-
ral segons les necessitats de 
mà d’obra en cada moment.  
La corba de viabilitat cada 
vegada és més canviant, i cal 
adaptar-s’hi.

La flexibilitat és necessària 
per a les empreses, però què 
hi diuen els treballadors?  
Hi ha un conflicte, perquè la 
flexibilitat ja és regulada per 

la llei, mentre que les per-
sones cada vegada són més 
exigents i reclamen més pos-
sibilitats de conciliar la vida 
laboral amb la personal o fa-
miliar. Nosaltres mirem de so-
lucionar aquesta zona de con-
flicte, que sorgeix del 10% de 
flexibilitat regulada per la llei 
i de les exigències de les per-
sones d’una atenció persona-
litzada. La feina dels que ges-
tionen els horaris laborals en 
les organitzacions ha canviat 
profundament. Hem d’enten-
dre que la flexibilitat horària 
és el futur i serà bàsica per 
sortir de la crisi.

Com es gestiona aquesta 
complexitat?
D’entrada, diré que les tensi-
ons personals amb els hora-
ris laborals generen costos 
invisibles, i això es gestiona 
poc. Per entendre-ho, és rela-
tivament recurrent que qual-
sevol treballador de sobte 

rendeixi poc o menys que no 
era habitual, i que això sigui 
per culpa d’haver denegat 
un festiu de temps enrere... 
Per això la gestió individua-
litzada és important. Això és 
complex, però fa augmentar 
la productivitat. Cal enten-
dre el temps com un factor 
sistèmic. El que fas en un 
moment concret t’afectarà en 
un altre moment. Jo sempre 
explico aquesta complexitat 
dels horaris amb la piràmi-
de del temps. A la base, hi 
ha el temps micro; al mig, 
el temps meso, i al cim, el 
temps macro. El temps mi-
cro és el que té a veure amb 
el temps de les persones i les 
decisions contínues del dia. 
És la gestió del temps perso-
nal. El temps meso és el que 
ens imposen els horaris labo-
rals. Finalment, el temps ma-
cro és el que té a veure amb 
els horaris de la societat (dels 
col·legis, dels bancs, de la te-

Organitzar el temps —laboral, personal, social— és important. Per augmentar  
la productivitat empresarial, per reduir el fracàs escolar, per rendir més a la 
feina, per gaudir del temps lliure, per dormir més hores... per viure millor.  
D’això, n’és conscient Jordi Ojeda, que des de la iniciativa que dirigeix, Rational 
Time, ajuda les empreses a gestionar el temps de treball i l’organització laboral. 
“És impossible ser productius i alhora tenir una vida personal i familiar 
endreçada”, afirma, “en el context d’horaris irracionals en què vivim”. 

Jordi Ojeda, director de Rational Time

JORDI GARRIGA l Text MARC JAVIERRE l Fotografia 

“ “
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Som el país europeu
que dorm menys
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perquè fa una mala gestió del 
temps micro.

Això fins i tot afecta el pri-
me time de la televisió, que 
aquí comença quan a Euro-
pa ja gairebé s’han apagat 
els televisors...
Sí, és així, i això ve de la post-
guerra. Quan el pare arriba-
va tard, tota la família es po-
sava a sopar amb la ràdio de 
fons, que va adaptar la pro-
gramació a aquesta realitat. 
Més endavant, va aparèixer 
la televisió, i només n’hi ha-
via una, que feia el telenotí-
cies del vespre de les 21 a 
les 21.30. Aquest programa 
el seguien milions d’especta-
dors, de manera que, quan 
van aparèixer les privades, 
com que no podien competir 
amb l’audiència de les notíci-
es de TVE, van anar endarre-
rint els programes posteriors 
fins a posar el prime time en 
hores intempestives. I ara 

això és una tradició o un cos-
tum molt difícil de capgirar. 
És una qüestió que ens preo-
cupa, i molt.

Què s’ha de fer per canviar 
els horaris? 
En primer lloc, s’ha de fer 
molta pedagogia, cosa que ja 
fem amb conferències i cursos 
tant en empreses com en or-
ganitzacions i en l’Adminis-
tració. També cal parlar amb 
les televisions i uns altres 
actors socials que hi interve-
nen i condicionen els horaris. 
Perquè es vegi la complicació, 
això també suposa canvis en 
la confecció dels menús, per-
què després d’un dinar massa 
copiós, és evident que no et 
pots posar a treballar imme-
diatament i ser prou produc-
tiu... Hem de tenir clar que a 
Espanya hi ha un problema 
de productivitat i rendiment, 
no d’eficiència.

Sembla complicat... Vol dir 
que ho aconseguiran?
Molt difícil, és veritat, però 
és que ara a casa nostra vi-
vim en un context d’horaris 
totalment irracional. És in-
sostenible. És impossible de 
ser productius i alhora tenir 
una vida personal i familiar 
endreçada amb els horaris 
actuals. Només viatjant una 
mica t’adones que el que pas-
sa aquí és una absurditat. 
Però sí, és difícil, perquè hem 
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levisió, dels àpats, etc. Tots 
els temps (micro, meso i ma-
cro) estan interrelacionats.

A casa nostra hi ha coherèn-
cia amb aquests tres temps?
No, gens. Començant pel 
temps macro. D’una banda, 
tenim els ponts que es deuen 
a dies festius, que afecten la 
productivitat. De l’altra, però, 
nosaltres som el país d’Euro-
pa que sopa més tard i que 
dorm menys hores, tant els 
adults com els nens. Segu-
rament, això té molta relació 
amb els índexs altíssims de 
fracàs escolar, però també 
amb els accidents laborals 
i amb la falta de productivi-
tat. Com que el temps és un 
factor sistèmic, aquests efec-
tes del temps macro afecten 
l’organització del temps meso 
i del temps micro. Jo, com a 
professor, tinc molt clar que 
la majoria de la gent que sus-
pèn els exàmens els suspèn 
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“Cal entendre 
el temps com un 
factor sistèmic. 
El que fas en un 
moment concret 
t’afectarà en un 
altre moment”



de canviar el macro, el meso 
i el micro. I tot a la vegada. 
Si no, no hi ha res a fer. Se-
gurament, això haurà d’aca-
bar sent com la llei antitabac. 
Marcar un dia i, per llei, cap-
girar-ho tot.

Quins sectors són avui més 
sensibles als nous reptes 
en la gestió d’horaris la-
borals i l’organització del 
temps de treball?
El que realment mana en els 
horaris d’una empresa és la 
corba de demanda de cada 
tasca. Això no depèn ni del 
sector ni de la mida de l’em-
presa. Més aviat depèn de cada 
departament i de les seves ne-
cessitats. Per això, nosaltres 
hem creat l’eina Rational 
plus, un programari accessi-
ble per Internet que permet 
la gestió integral dels hora-
ris laborals principalment a 
partir d’una gestió òptima de 
la informació per tal de tenir 
una atenció personalitzada.

De totes maneres, és evi-
dent que la flexibilitat 
s’acabarà imposant...
Sí, de segur, però cal dife-
renciar entre la flexibilitat 
activa, en la qual el treballa-
dor té dret a gestionar-se la 
feina, i la flexibilitat passiva,  
que t’imposa l’empresa. Es 
tracta de negociar els dos ex-
trems perquè tothom en sur-
ti beneficiat.
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Quins són els principals 
punts febles de les empreses 
en la gestió dels horaris la-
borals dels treballadors?
Sense cap mena de dubte, la 
gestió de la informació. Un 
exemple és una empresa on el 
gran problema són les vacan-
ces, perquè el cap dóna per fet 
que tothom les vol a l’estiu i, 
per tant, com aquell qui diu, 
ho imposa i tothom en surt 
emprenyat. De sobte se li pro-
posa una petita enquesta en 
què cadascú indiqui quan vol 
les vacances i..., oh sorpresa! 
Només les volen a l’estiu i per 
Nadal els qui tenen fills. De 
situacions així o de similars 
ens n’hem trobat força. No ha 
de fer por parlar i preguntar 
als empleats. També hi ha el 
cas d’una empresa de venda de 
bitllets d’avió que negava va-
cances a l’estiu als seus treba-
lladors perquè, si no, no veia 
la manera de tenir totes les 
taquilles obertes a l’aeroport 
en el moment de màxima aflu-
ència de clients, però gràcies 
a la racionalització dels torns 
i dels horaris ha pogut solu-
cionar satisfactòriament les 

vacances d’estiu, la qual cosa 
comporta satisfer els seus  
treballadors...  

I què es pot fer?
Es tracta d’utilitzar la raó i les 
eines necessàries perquè tot 
s’ajusti adequadament. A Rati-
onal Time, a més d’oferir ser-
veis a les empreses per solucio-
nar els seus problemes a l’hora 
de racionalitzar els horaris 
laborals, fem una feina molt 
intensa per explicar la impor-
tància que té tot això. Propo-
sem una reforma dels horaris 
a Catalunya. Proposem tornar 
a donar més importància a 
l’esmorzar, dinar a les 13 h i 
sopar a les 20 h. Tot plegat és 
un problema d’hàbits, de bar-
reres mentals falses.

I hi ha voluntat política?
Sí. Ja fa un any que s’ha co-
mençat a treballar en la refor-
ma dels horaris a Catalunya. 
Hi ha una comissió d’estudi a 
la Generalitat. Hi ha tots els 
partits polítics sense excep-
ció, i el projecte és que en tres 
anys es puguin canviar els ho-
raris a Catalunya. n

 
LA PREGUNTA DEL DEGÀ 
 
A Catalunya, durant la primera meitat del segle XX 
hi havia uns horaris més “europeus”. A què creu que 
ha estat degut, el canvi?

Tot això ve de la postguerra. Durant el franquisme molts 
pares de família havien de fer dues feines, l’una al matí i 
l’altra a la tarda i al vespre. Això feia que arribessin tard a 
casa per sopar i que la família els esperés. Així és com es va 
anar imposant una hora de sopar tan tardana. Parlem només 
de dues o tres generacions, però ara sembla que això de dinar 
tard, sopar encara més tard i anar a dormir tardíssim sigui 
una cosa molt genuïna que alguns fins i tot s’entesten a 
conservar... I un apunt curiós: en aquest moment els horaris 
europeus, que són els lògics, només els compleixen els nens a 
escola, els malalts als hospitals i els presos a les presons. n
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“Proposem  
reformar horaris: 
tornar a donar 
més importància  
a l’esmorzar, 
dinar a les 13 h  
i sopar a les 20 h”
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L’empresa catalana 
fabricant de matalassos 
Dormity ha col·laborat 
amb el Parc de Recerca de 
la UAB per personalitzar 
i millorar el seu producte.



VVeus d’aquí i d’allà reco-
neixen i elogien el sistema 
català de recerca i desen-
volupament. L’exministra 
de Ciència i Innovació en el 
darrer Govern socialista —i 
encara molt vinculada amb 
aquest sector com a empre-
sària—, Cristina Garmendia, 
per exemple, el defineix com 
la joia de la corona del siste-
ma d’investigació de l’Estat 
espanyol. La cerca de l’excel-
lència científica ha estat una 
aposta de l’Administració 
catalana que ha sobreviscut, 
fins i tot, als canvis de color 
polític al Palau de la Genera-
litat. I els esforços per cons-
truir un ecosistema científic 
a Catalunya s’han concretat 
en un boom científic en els 
darrers anys.

En donen fe dades com el 
nombre de publicacions dels 
científics establerts en uni-
versitats i centres catalans 
de recerca. Segons l’Infor-
me anual de l’R+D i la in-

21

PAULA MATEU    l    Text    

cia en aquest àmbit com és 
Israel. 

Pel que fa a la qualitat, 
l’estudi d’ACCIÓ constata 
que l’impacte de la produc-
ció científica catalana és un 
40% superior a la mitjana 
mundial. Segons l’informe 
dels indicadors de recerca 
i innovació de les universi-
tats públiques catalanes del 
2014, que elabora l’Associa-
ció Catalana d’Universitats 
Públiques (ACUP), Cata-
lunya se situa dintre d’un 
grup reduït de països, que 
també integren Bèlgica o la 
Gran Bretanya, que presen-
ta un alt impacte de produc-
ció científica amb un nivell 
baix de despesa en relació 
amb el PIB.

RECONEIXEMENT 
INTERNACIONAL 
Claverol aporta una altra 
dada que prova que Cata-
lunya ha escalat posicions 
en qualitat de la producció 

Catalunya produeix molta ciència, les dades de publicació del sistema 
català de recerca i desenvolupament en donen fe, però encara ens costa 
innovar; és a dir, transferir aquests coneixements a la indústria i al mercat. 
La situació comença a canviar, i amb la incipient recuperació de l’activitat 
econòmica es va veient un interès cada cop més gran de companyies 
catalanes a treballar amb les universitats i els centres de recerca de 
l’entorn. Coneguem-ne alguns casos.

novació a Catalunya 2011, 
elaborat per ACCIÓ, l’agèn-
cia per a la competitivitat de 
l’empresa de la Generalitat, 
el nombre de documents pu-
blicats a Catalunya ha cres-
cut un 80% des del 2008 i ja 
representa més de la quarta 
part de la producció cien-
tífica que es fa a tot l’Estat 
espanyol. Segons aquestes 
dades, amb 15.000 docu-
ments publicats l’any 2008, 
Catalunya se situava al ni-
vell de països com Àustria, 
Finlàndia o Noruega. Si es 
té en compte el nombre d’ha-
bitants, el Principat escala 
posicions. Així, el director 
de la Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Innovació 
(FCRi), Enric Claverol, afir-
ma que en els darrers cinc 
o sis anys Catalunya ha su-
perat França o Alemanya 
a publicar textos científics 
en revistes de prestigi, com 
Nature, Science o PNAS, i 
ha igualat tota una referèn-

De la recerca

un camí massa llargun camí 
a la indústria:
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científica.  Segons diu, el 
Principat duplica la mitja-
na europea en els premis als 
millors científics que atorga 
l’European Research Council 
(ERC). “Qualsevol dada que 
miris respecte a la qualitat de 
la ciència reflecteix que hi ha 
hagut un boom en els darrers 
anys. Els creixements són es-
pectaculars”, assegura. Tam-
bé esgrimeix arguments més 
anecdòtics, com ara que els 
científics establerts a Catalu-
nya comencen a atrevir-se a 
engegar i liderar grans pro-
jectes mundials en àmbits 
com la genòmica. Abans, ex-
plica, eren convidats a parti-
cipar en projectes que lidera-
ven equips nord-americans, 
anglesos o japonesos. 

INNOVACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA 
TECNOLÒGICA
Per contra, els indicadors 
sobre la innovació i la trans-
ferència tecnològica deixen 
Catalunya més enrere. Se-
gons Llorenç Arguimbau, 
coordinador de l’Observa-

tori de la Recerca de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, el 
sistema català produeix més 
patents que no pas la mitja-
na espanyola, però es troba 
lluny dels països capdavan-
ters de la Unió Europea. La 
memòria socioeconòmica del 
2013 del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Cata-
lunya recull que el 2012 es 
van sol·licitar 538 patents a 
l’Oficina Europea de Patents, 
cosa que representa una rà-
tio de 73,5 sol·licituds per 
habitant. La ràtio mitjana a 
l’Estat espanyol és de 33,5, 
considerablement inferior, 
però la de la UE és de 129, 
molt superior. Pel que fa a 
les sol·licituds presentades 
a l’Oficina Espanyola de Pa-
tents i Marques, les catala-
nes suposen el 18% del total.

EL SALT 
AL MÓN EMPRESARIAL
Un fenomen similar passa 
amb la creació d’empreses a 
partir de la recerca que es fa 
a les universitats i als cen-
tres catalans d’investigació, 

fenomen que es coneix amb 
el terme spin-off. Segons 
ACCIÓ, entre el 2000 i el 
2009 es van crear a Catalu-
nya 4.135 empreses tecno-
lògiques, més de la meitat 
de les quals van sorgir de 
processos de transferència 
de l’entorn científic. Aques-
ta agència admet que, tot i 
que hi ha més transferència 
de coneixement des de les 
universitats catalanes mit-
jançant les llicències i la cre-
ació d’spin-offs, els resultats 
encara són discrets. A més, 
remarca que les creades en 
aquest període no havien 

El treball 
realitzat a la 
UAB ha permès 
a Dormity 
instal·lar a les 
seves botigues 
una eina 
(una manta 
de pressió 
connectada a 
un programari) 
que analitza la 
fisonomia de 
cada client.

El sistema 
català produeix 
més patents 
que la mitjana 
espanyola, 
però està lluny 
dels païssos 
capdavanters 
europeus

 THEKNOS 191 MARÇ DE 2015

D
O

R
M

IT
Y



aconseguit la massa crítica 
esperada i que, si s’atenen 
l’edat i l’evolució de la factu-
ració, es constata una certa 
feblesa. 

Malgrat tot, hi ha excep-
cions. És el cas, per exemple, 
d’Isoco, especialitzada en la 
creació de plataformes col-
laboratives. Fundada l’any 
1999 per cinc científics de 
l’Institut d’Investigació en 
Intel·ligència Artificial del 
CSIC, va protagonitzar una 
transició modèlica dels la-
boratoris cap al mercat. Ar-
ribat un moment donat, els 
científics fundadors van de-
cidir fer un pas al costat i 
cedir el control de la compa-
nyia a inversors i directius 
amb una visió més empre-
sarial. Aquesta és, segons 
la companyia mateixa, una 
de les claus de l’èxit d’Iso-
co, que factura gairebé 5 
milions d’euros i té oficines 
a Sant Cugat, Madrid, Pam-
plona, València i Medellín, a 
Colòmbia.

També ha sabut fer el salt 
de la recerca al mercat l’em-
presa Pal Robotics, creada 
l’any 2004 per quatre engi-
nyers vinculats a la UPC. Van 
partir de la idea de dissenyar 
un robot que jugués a escacs 
amb un humà i mogués físi-
cament les peces. Havien de 
fer un braç robòtic, però van 
decidir fer un pas més enllà 
i construir un robot huma-
noide, el primer bípede euro-
peu que caminés i jugués a 
escacs. Després l’empresa ha 
continuat construint robots; 
entre els seus clients, hi ha 
centres de recerca i univer-
sitats d’arreu del món. Re-
centment, ha ampliat el ven-
tall orientant-se cap a altres 
sectors, com el retail, amb el 

prototips avançats amb dife-
rents empreses del sector.

D’altra banda, l’empresa 
Eolgreen està fabricant una 
partida de fanals per a la il- 23

Conscients que la distància entre la recerca que es fa a 
Catalunya i la indústria encara és massa gran, les ad-
ministracions i les fundacions privades han volgut pro-
moure la relació en els últims anys. Aquesta voluntat 
ha impregnat programes com Horitzó 2020, l’estratègia 
d’R+D+I de la UE per als anys vinents, que insisteix es-
pecialment en l’aplicació de la recerca. Així, es valoren 
més els projectes en què participen conjuntament uni-
versitats o centres de recerca i empreses, i aquells en què 
es tingui en compte l’aplicació industrial de la recerca. 
La mateixa voluntat és darrere de programes impulsats 
a Catalunya, com Doctorats Industrials, Nuclis d’In-
novació Tecnològica, Prova’t, Estratègia RIS3CAT o la 
integració dels centres tecnològics. Recentment també 
s’ha presentat Indústria del Coneixement, un programa 
d’ajuts al desenvolupament d’empreses de base científica 
derivades de la recerca que es porta a terme a les univer-
sitats i els centres catalans, i amb el qual col·labora la 
Universitat de Berkeley. S’ha fet la prova pilot, i actual-
ment és oberta la primera convocatòria. n

Incentivar la relació recerca–indústria 

Pal Robotics, 
empresa creada 
per quatre 
enginyers de la 
UPC, ha sabut 
fer el salt de 
la recerca al 
mercat. Com a 
exemple, el seu 
robot Stockbot, 
capaç de fer 
inventaris 
diaris de 
botigues.
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disseny d’un robot capaç de 
fer, de forma automàtica, un  
inventari diari de les bo-
tigues. Segons l’empresa, 
aquest robot ja es troba en 
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luminació urbana que tenen 
com a excepcionalitat el fun-
cionament mitjançant una 
turbina captadora d’energia 
eòlica i fotovoltaica, amb 
la qual cosa són altament 
sostenibles. En aquest cas, 
com explica Pedro Montes, 
director del Departament 
d’R+D d’Eolgreen, es va de-
cidir col·laborar amb la UPC 
en el disseny del generador, 
les característiques del qual 
requerien un procés previ 
de recerca. En els pròxims 
mesos aquests fanals il-
luminaran la platja de Lle-
vant de Barcelona.

L’AJUDA DEL  
CAPITAL PRIVAT
Enric Claverol, director de 
la FCRi, afegeix una altra 
dada que, per ell, prova les 
mancances de Catalunya pel 
que fa a la transferència tec-
nològica: l’escassetat de fons 
de capital de risc especialit-
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zats en el sector tecnològic. 
“La quantitat de fons és in-
ferior a la mitjana europea 
i lluny de la de França, Ale-
manya o Israel”, afirma, per 
afegir, després, que “això 
vol dir que el sector privat 
encara no s’ha adonat que 
la qualitat de la recerca 
s’ha disparat, i no ha posat 
diners per ajudar-la”. No 
obstant això, es mostra op-
timista amb vista al futur: 
“És una qüestió de temps. 
La primera fase del procés 
comporta que hi hagi mol-
ta ciència, i de qualitat, que 
és el que passa ara. En els 
propers anys veurem, ine-
vitablement, que el sector 
privat es mou cap on hi ha 
oportunitats”. En aquest 
sentit, compara la situació 
amb la d’altres països que 
són un referent en R+D+I, 
com ara Israel, i recorda 
que allà també va haver-hi 
una eclosió científica que 

va fer que el sector privat  
es bellugués. “Ara aquí ja es 
comença a notar”, assegura.

Sembla acceptat pels 
experts que hi ha una ten-
dència, encara tímida, a 
l’acostament del món privat 
a l’acadèmic científic. Però, 
com pot afectar a aquesta 
tendència, la crisi? Per a Cla-
verol, és difícil de determi-
nar. “Veiem una progressió 
positiva, però no sabem si és 
per la crisi o, simplement, 
és una tendència natural, 
perquè la qualitat científica 
és més gran”, explica. En 
canvi, el director general del 
Parc de Recerca de la UAB, 
Buenaventura Guamis, con-
sidera que les empreses han 
estat molt conservadores en 
aquests anys de crisi eco-
nòmica. “La majoria han 
retallat i han disminuït les 
seves despeses en innovació, 
i les col·laboracions amb les 
universitats i els centres de 
recerca”, lamenta.   

Guamis deixa clar, però, 
que la situació comença a 
canviar, i amb la incipient 
recuperació de l’activitat 
econòmica es va veient un 
interès cada cop més gran 
de companyies catalanes a 
treballar amb les universi-
tats i els centres de recerca 
de l’entorn. “S’han adonat 
que poden trobar moltes so-
lucions als seus problemes 
d’innovació col·laborant-hi”, 
declara. S’ha de tenir en 
compte, a més, que, segura-
ment, la crisi ha reforçat la 
necessitat de les empreses a 
innovar per diferenciar-se 
dels competidors. 

Dormity és una de les em-
preses catalanes que recent-
ment s’ha acostat al Parc 
de Recerca de la UAB per 

La turbina 
d’Eolgreen, 
dissenyada en 
col·laboració 
amb la UPC, és 
el motor dels 
fanals urbans 
que en breu 
il·luminaran 
una platja de 
Barcelona. 
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explorar una col·laboració. 
Aquesta companyia sempre 
ha tingut present trobar una 
forma eficient de fer la pres-
cripció de matalassos, de 
manera que es determini ci-
entíficament i no pas intuïti-
vament, com es feia fins ara, 
quin és el més adequat per a 
cada persona. Amb aquesta 
fita a l’horitzó, es va posar en 
contacte amb el Parc i n’ha 
sortit amb un projecte sota el 
braç que li permetrà instal-
lar a les seves botigues una 
eina que analitzarà l’anato-
mia de cada client i la forma 
com distribueix el pes quan 
dorm. A partir d’aquí es po-
drà recomanar un matalàs. 
En concret, hi haurà unes 
càmeres i una manta de pres-
sió que enviarà la informa-
ció a un ordinador amb un 
programari desenvolupat pel 
Centre de Visió per Computa-
dor (CVC), el qual processarà 
les imatges i, a partir dels 
criteris i paràmetres esta-
blerts pel Servei Universitari 
de Recerca en Fisioteràpia, 
determinarà el producte més 
adequat. Amb el resultat, es 
farà una petició de fabricació 
a la planta que Dormity aca-
ba d’inaugurar a Rubí i que 
produirà aquests matalas-
sos personalitzats. L’empre-
sa preveu que l’any vinent 

“Sembla una evidència que és imprescindible la seva 
participació en la planificació, creació i gestió de totes 
les iniciatives. Sense ells, el desenvolupament tecnolò-
gic del país és, senzillament, impossible.” Ho afirma 
amb contundència el coordinador de l’Observatori de 
la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans, Llorenç Ar-
guimbau, a l’hora de valorar el paper dels enginyers en 
la transferència tecnològica i la innovació. Buenaven-
tura Guamis, director general del Parc de Recerca de la 
UAB, també destaca que en aquesta fase de transferèn-
cia aquests professionals poden aportar més coses. “Te-
nen un paper molt important en el desenvolupament 
de moltes aplicacions que veiem en l’àmbit industrial.” 
Enric Claverol, director de la Fundació Catalana per a 
la Recerca i la Innovació, remarca, a més, que el capital 
de risc sap que en l’enginyeria hi ha una oportunitat 
única perquè els temps de laboratori dels projectes són 
més curts que en altres disciplines, com la biotecnolo-
gia. Per tant, el retorn sol ser molt eficient. n

Transferència tecnològica  
i innovació: el paper dels enginyers

Un bon científic 
fa les millors 
publicacions,  
les millors 
patents,  
i participa  
en les millors 
empreses
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30 persones treballaran en 
aquesta fàbrica, que produi-
rà 200 matalassos diaris.

El director general de 
Dormity, David Sánchez, 
valora molt positivament la 
col·laboració amb el Parc de 
Recerca de la UAB. “Ens hem 
trobat amb caps de projecte 
amb molta capacitat, sentit 
comú i visió que el que dis-
senyen ha de tenir una apli-
cació pràctica”, explica. Per 
la seva banda, el responsable 
del grup d’anàlisi del com-
portament humà del CVC, 
Sergio Escalera, reconeix 
que aquest grup té com una 
de les seves metes la transfe-
rència. “Sempre hem tingut 
un lligam amb empreses, 
però ara l’hem impulsat més 
per la caiguda de les subven-
cions públiques”, explica. 

Aquest és un fenomen que 
no és exclusiu d’aquest grup 
d’investigació, segons Clave-
rol. Per la seva experiència en 
programes com Cafè amb la 
Recerca, que facilita trobades 
entre directius d’empreses i 
investigadors, el director de 
la Fundació Catalana per a 
la Recerca i la Innovació veu 
que cada cop hi ha més inte-
rès dels científics a acostar la 
recerca al mercat. Això, diu, 
té a veure no solament amb 
la caiguda del finançament 
públic. “S’accepta que un bon  
científic fa les millors publi-
cacions, les millors patents, 
i participa en les millors 
empreses. Els nostres ci-
entífics coneixen el model  
i intenten aplicar-lo. Per-
què volen ser els millors”,  
conclou. n
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Amb pocs mesos de dife-
rència, l’any 2014 Sandra 
Manso va llegir la seva 
tesi doctoral a la Univer-
sitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC) i a la Univer-
sitat de Gant (Bèlgica), on 
treballen els directors de 
la seva recerca:  Antonio 
Aguado, Ignacio Segura 
i Nele De Belie. Sandra 
Manso completava així la 
seva col·laboració en el 
desenvolupament d’una 
classe de formigó biolò-
gic de capes que ofereix 
una superfície exterior 
amb condicions òptimes 

U
P

C

per desenvolupar de ma-
nera natural i accelerada 
organismes pigmentats. 
Aquesta nova classe de pa-
nell facilita la colonització 
de liquen, molsa o micro-
algues que donen color a 
les roques i a l’escorça dels 
arbres.

La patent del nou pro-
ducte ja ha estat formalit-
zada, “i es negocia amb di-
verses empreses nacionals 
i internacionals per fer re-
als les primeres proves de 
concepte i prototipus per 
demostrar el bon funciona-
ment d’aquesta classe de pa-

nells”, explica Ignacio Se-
gura, membre del Labora-
tori de Tecnologia d’Estruc-
tures Luis Agulló (LTE) 
de la UPC i líder d’aquest  
projecte.

EL PANELL BIOLÒGIC
El panell està format, a la 
part de l’interior de l’edi-
fici, per formigó estructu-
ral cobert per una làmina 
d’impermeabilització, una 
segona capa que s’encar-
rega d’acollir els orga-
nismes vius i acumular  
la humitat necessària i a la 
part externa del panell un 
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Tot i la crisi de la construcció, es manté l’interès tecnològic i empresarial per millorar 
les característiques dels materials i satisfer les noves necessitats. El medi ambient i la 
sostenibilitat són camps a tenir en consideració en la recuperació del sector, cosa que 
demostra el treball d’equips com el Laboratori de Tecnologia d’Estructures Luis Agulló 
de la Universitat Politènica de Catalunya que ha desenvolupat el formigó biològic. 

JOAQUIM ELCACHO l comunicaciencia.cat

Simulació d’una 
façana vegetal. 
El formigó 
biològic de capes 
té una superfície 
exterior on 
pot créixer, de 
forma natural, 
liquen, molsa o 
microalgues. 
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Carreteres resistents  
a les gelades
L’estiu del 2013 uns experts del Departament d’Engi-
nyeria Civil de la Universitat d’Alacant van presentar 
un material amb nanofibres de carboni que converteix 
el ciment en un conductor d’electricitat. La tecnologia 
patentada permetria escalfar recintes o evitar la forma-
ció de plaques de gel en carreteres o pistes d’aterratge, 
amb la qual cosa s’evitaria l’impacte ambiental de l’ús 
massiu de sal de desgel.

La UPC també treballa en aquest camp. Com explica 
Ignacio Segura, membre del Laboratori de Tecnologies 
d’Estructures, “tractem de produir conductors de baixa 
eficiència, superfícies de paviment que s’escalfin lleuge-
rament aplicant-hi electricitat; una mena de terra radi-
ant però sense necessitat de cables”. El projecte vol pro-
duir un formigó amb subproductes o materials reciclats 
de la indústria de l’acer i fibra de carboni reciclada. n

revestiment que redueix la 
pèrdua d’humitat en situa-
cions de sequera. 

FORMIGÓ 
AUTONETEJABLE
El panell biològic creat a la 
UPC és un exemple de l’in-
terès general per acostar el 
sector de la construcció al 
concepte de sostenibilitat 
ambiental. Un altra línia 
d’investigació i desenvolu-
pament semblant aplega el 
denominat formigó auto-
netejable, “que incorpora 
compostos com el diòxid de 
titani per afavorir l’elimi-
nació de contaminants com 
els compostos nitrogenats, 
i facilita la neteja de la  
superfície”, explica el pro-
fessor Segura. L’empresa es-
panyola de ceràmica Gres-
pania ha fet servir diòxid  
de titani per a la fabricació 
de les rajoles autonetejables 
H&C, que ja s’apliquen, per 
exemple, als lavabos pú-
blics de Tòquio (Japó).

FÓRMULES 
INNOVADORES
El reconeixement dels as-
pectes mediambientals en 
el projecte i execució de les 
estructures de formigó s’ha 
consolidat al conjunt de  
l’Estat espanyol a partir  
de l’aprovació de la deno-
minada Instrucció de for-
migó estructural (EHE-08), 
recollida en el Reial decret 
1247/2008. Com a resultat 
de l’adaptació de la norma-
tiva europea més avança-
da, l’EHE-80 recull i regula 
propostes tan importants 
com la reutilització de re-
sidus i el reciclatge, la uti-
lització d’àrids reciclats o 
el formigó amb minerals 

Compromís de les empreses 
del ciment a Catalunya
L’any 2002 l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Ca-
talunya (Ciment Català) va firmar un conveni de col-
laboració amb la Generalitat en què es comprometia a 
“dedicar recursos econòmics, tècnics i humans a la pre-
venció i el control de la contaminació procedent de les 
instal·lacions industrials que operen”. Les actuacions 
per reduir l’impacte ambiental del sector del ciment a 
Catalunya s’han concentrat durant els últims anys en 
quatre grans àmbits: l’extracció de recursos materials, 
el consum d’energia, la reducció d’emissions i les actu-
acions associades al producte final. n

I A MÉS

procedents de subproduc-
tes industrials. Així, la 
nova instrucció EHE inclou  
formulacions innovadores 
com el formigó reciclat, 
el formigó autocompacta-
dor, el formigó amb fibres 
o el formigó amb àrids  
lleugers. n

La superfície 
del formigó 
biològic 
redueix 
la pèrdua 
d’humitat 
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Rehabilitar a partir 
del disseny

INNOVACIÓ

“La rehabilitació a gran esca-
la és essencial per mantenir 
el sector actiu i per afrontar 
els reptes relatius a l’energia 
i a la responsabilitat social”, 
afirmava Xavier Casanovas, 
membre del Grup de Treball 
sobre Rehabilitació (GTR), a 
Rehabilita 2014, la setmana 
de la rehabilitació que es va 
celebrar el mes de desem-
bre en diferents punts de 
Catalunya. Aquest grup in-
dependent, format per onze 
membres relacionats amb 
el sector de l’edificació, tre-
balla amb un objectiu: pro-
moure la transformació de 
l’actual sector de l’edificació. 
En aquest sentit, el darrer 
informe GTR 2014 proposa 
adoptar una estratègia rela-
cionada amb tots els àmbits 
de la rehabilitació (l’àrea 
normativa, la financera i 
l’organitzativa). La nova Llei 
8/2013, més coneguda amb 
el nom de la llei de les tres 
erres (Llei de rehabilitació, 
regeneració i renovació ur-
bana), suposa un primer pas 
per canviar el marc legal del 

entorn urbà sostenible, i això 
només s’assoleix actuant so-
bre el parc construït i la ciu-
tat consolidada. 

MILLORAR 
LA QUALITAT DE VIDA 
Els experts en el sector de 
la rehabilitació també asse-
nyalen que cal donar valor 
a l’experiència que adquirei-
xen les instal·lacions durant 
la seva vida útil i utilitzar tot 
aquest coneixement per apli-
car-lo en el disseny de noves 
instal·lacions o edificis. “Di-
fícilment, és raonable que el 
disseny d’una nova instal-
lació es faci des de zero”, 
assegura Pere Rodríguez, 
coordinador de l’Any de la 
rehabilitació d’instal·lacions 
d’ENGINYERS BCN. La re-
habilitació adient vetlla per 
garantir l’eficiència i eficàcia 
dels edificis de tot tipus i de 
les instal·lacions, pel confort, 
la seguretat, l’estalvi energè-
tic, el respecte al medi ambi-
ent, entre més aspectes, tots 
ells conduents a la millora de 
la qualitat de vida. n

sector espanyol de l’edifica-
ció, que va ser concebut amb 
un plantejament molt orien-
tat a la construcció de nous 
immobles. I quan es parla 
d’edificis s’ha de considerar 
que hi estan inclosos tots, 
siguin d’habitatges, d’ofici-
nes, industrials, comercials, 
de serveis, de lleure... i junt 
amb tota la idiosincràsia de 
les seves instal·lacions. Po-
dríem dir que l’objectiu final 
és millorar la qualitat de vida 
en tots els seus aspectes. 

EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
El preàmbul de la llei de les 
tres erres comença així: “La 
tradició urbanística espanyo-
la s’ha dedicat a la producció 
de nova ciutat, cosa que ha 
descompensat l’equilibri ne-
cessari amb les actuacions en 
els teixits urbans existents 
per garantir el benestar eco-
nòmic i social, i la qualitat 
de vida dels ciutadans”. Es 
tracta d’un text que remarca 
que la Unió Europea ha es-
tablert certes directives amb 
una condició: disposar d’un 

Rehabilitar és quelcom més que mantenir o substituir elements en mal estat o fora de 
context dins la seva operativitat. La rehabilitació afecta un ampli ventall d’instal·lacions, 
edificis i infraestructures en el seu conjunt, ja siguin materials, equips, màquines, aïlla-
ments, instal·lacions elèctriques o canonades, i és important conèixer el seu comporta-
ment, des que es dissenya l’obra, per assegurar una rehabilitació eficaç. 

ANNA CARRIÓ l Text

I la col·laboració de:

Amb la participació de: 
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ARTICLE TÈCNIC

Partint del concepte de ben-
estar, cal desenvolupar la 
tecnologia que ho permeti 
i que, per tant, aconseguei-
xi un confort intel·ligent, 
amb elements de fàcil 
instal·lació, sense obres ni 
manteniment, eficients, se-
gurs, fiables i silenciosos. 
Aquests són els elements 
que permeten l’estalvi ener-
gètic, minimitzant la factu-
ra elèctrica a base d’un me-
nor temps de consum per 
mantenir la temperatura 
sol·licitada.

Des de Technofont s’ha 
fet recerca d’aquests ele-
ments que, per les seves ca-
racterístiques, s’ajustaven 
a l’essència del projecte, 
aprofitant d’una banda la 
tecnologia —amb l’objectiu 
d’una major eficiència—, 
però també, de l’altra, bus-
cant, encara que es pugui 
considerar marginal, deco-
ració i bellesa, aspectes que 
també incideixen en la mi-
llora de la qualitat de vida. 

dividual a cada PIA, per així 
poder instal·lar, per exem-
ple, 7.000 W en línies amb 
cable de 2,5 mm, 8.500 W 
en línies de 4 mm, o fins 
a 10.000 W en línies de  
sis mm. L’optimitzador  
de potència permetrà que 
entrin en consum tants ra-
diadors com la instal·lació 
pugui suportar de forma 
segura, evitant qualsevol 
sobrecàrrega. 

L’eficiència energètica és un dels elements essencials a considerar quan es planteja un 
sistema de calefacció en un habitatge de nova construcció o en rehabilitar una instal-
lació en immobles amb una certa antiguitat. S’aconsegueix minimitzant els consums 
energètics i gestionant els sistemes amb equips que garanteixin facilitat, fiabilitat i se-
guretat en el seu maneig i respecte al medi ambient. 
MIQUEL ÀNGEL JIMÉNEZ l Product Manager de Technofont

L’OPTIMITZADOR 
DE POTÈNCIA DIGITAL
L’essencial en aquest tipus 
d’instal·lacions són els ele-
ments d’alt nivell tecnolò-
gic que han de propiciar 
alts nivells d’estalvi i con-
fort. Destaquem d’entre ells 
l’optimitzador de potència 
digital, un element de con-
trol exclusiu i patentat que 
permet controlar el nombre 
de radiadors en consum si-
multani, per no superar el 
màxim de watts que l’ICP 
pot suportar. 

Gràcies a l’optimit-
zador podem instal·lar 
fins a un 50% més 
de potència de la que 
l’ICP permet (per 
exemple, amb un ICP 
de 30 A, 6,9 KW, po-
drem instal·lar fins a 
9.000 W). Controla el 
consum total de l’habi-
tatge i, alhora, també 
pot controlar el con-
sum de tres línies (cir-
cuits) amb regulació in-

Com s’aconsegueix  
la màxima eficiència 
energètica en un sistema  
de calefacció elèctrica
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L’optimitzador 
de potència 
digital propicia 
alts nivells 
d’estalvi i 
confort i permet 
instal·lar un 
50% més de 
potència de la 
que l’ICP pot 
suportar.
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Aquest element divideix el 
total de potència instal·lada 
(radiadors) en vuit grups, i 
d’aquests vuit grups n’entra-
ran en consum tants com la 
situació de potència dispo-
nible en l’habitatge permeti 
en cada moment. Els grups 
que entrin en consum ho 
estaran durant tres minuts; 
passat aquest període, l’op-
timitzador els desconnecta i 
dóna prioritat als grups se-
güents que estaven en espe-
ra (per ordre numèric). Per 
això és important, en realit-
zar el projecte d’instal·lació, 
preveure que el 50% de la 
potència instal·lada pugui 
disposar d’energia elèctrica, 
ja que el grup de radiadors 
pot arribar a la temperatura 
d’òptim rendiment si és ali-
mentat elèctricament durant 
tres minuts i després el pa-
rem uns altres tres minuts. 
Funcionant en aquestes con-
dicions el radiador arribarà 
a les 139 kcal per element en 
poc més de 30 minuts. 

RACIONALITZADOR
Hi ha altres mecanismes 
al mercat, anomenats ra-
cionalitzadors, que mante-
nen el tall elèctric durant 
deu minuts, període mas-
sa prolongat perquè el ra-
diador pugui sostenir la 
seva temperatura interior 
i únicament disposen d’un 
punt de control, que deixa 
les línies desprotegides. 

EL FLUID TERMO-
PORTADOR
S’utilitza en els radiadors de 
Technofont. És un produc-
te sintètic, amb certificació 

farmacèutica, totalment in-
nocu, no tòxic, exempt de 
processos de reciclatge i ga-
rantit de per vida. No pateix 
cap alteració entre –40 ºC i  
+ 300 ºC, la qual cosa és 
una garantia per al res-
pecte mediambiental. Els 
radiadors arriben a una  
temperatura en el fluid 
de 81.7 º, que suposa més 
de 140 kcal per element. 
Quan es produeix la més 
mínima diferència de tem-
peratura el fluid circula pel 
cos del radiador per redis-
tribuir la calor acumulada, 
fent que la temperatura del 
cos es reparteixi de forma 
homogènia i molt ràpida. 
Altres de les seves caracte-
rístiques fonamentals són 
la ràpida absorció i perllon-
gat sosteniment de tempe-
ratura molt superior a la 
resta de fluids, anomenats 
olis, utilitzats en altres 
emissors tèrmics. 

L’ESCALFADOR 
D’IMMERSIÓ
L’escalfador d’immersió és 
essencial en la regulació 
i control de temperatura 
del radiador. És la font de 
calor que, situada al seu 
interior, escalfa el fluid i 
aquest al seu torn, l’alumi-
ni, i és l’únic al mercat sota 
norma electrònica de classe 
II (sense presa de terra). 

Construït amb una do-
ble funda d’acer inoxidable 
i nucli ceràmic, desprèn 
progressivament la tempe-
ratura acumulada donant 
un valor màxim d’inèrcia 
tèrmica —vuit minuts de 
consum per vint minuts  

de calor restituida. És grà-
cies al comportament del 
fluid en combinació amb les 
característiques de l’escalfa-
dor i el cos d’alumini, el que 
permet que tots els nostres 
radiadors estiguin calents 
alhora, tot i que l’optimitza-
dor de potència mantingui 
només el 50% de la potència 
instal·lada en consum. Amb 
fluids d’inferior qualitat i 
resistències convencionals 
aquest sistema de funciona-
ment no seria sostenible. 

EL SISTEMA  
CRONOPROPORCIONAL 
Regula el temps en consum, 
reduint-lo a mesura que el 
radiador s’aproxima a la 
temperatura sol·licitada. 
Aquesta funció la realitza 
l’electrònica del radiador, 
que aconsegueix una estabi-
litat de temperatura gairebé 
lineal. És un dispositiu elec-
trònic que conjumina dos 
factors, el temps i el rendi-
ment. Així evita els pics de 
temperatura i aconsegueix 
una important reducció eco-
nòmica en el consum. Actua 
en tres fases. Quan la tem-
peratura detectada per la 
sonda incorporada al radia-
dor arriba a una diferència 
sobre la temperatura perti-
nent de: 

•   –2  ºC,  el  radiador  estarà 
en consum 40 segons i 
tallarà l’alimentació 10 
segons. 

•   –1,5 ºC, el radiador estarà 
en consum 25 segons i 
tallarà l’alimentació 25 
segons. 

•   –1  ºC,  el  radiador  estarà 
en consum 10 segons i 
tallarà l’alimentació 40 
segons. 
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L’escalfador 
d’immersió, 
situat a 
l’interior del 
radiador, 
regula i 
controla la 
temperatura de 
l’aparell.
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PROVES  
A LA UNIVERSITAT 
Per corroborar que l’objec-
tiu que s’havia establert es 
confirmava a través dels 
mitjans tecnològics asse-
nyalats, es va sol·licitar al 
Grup de Recerca en Ener-
gia Aplicada de la Univer-
sitat de Lleida que estudiés 
el rendiment d’una instal-
lació amb radiadors i ele-
ments usuals de mercat 
(de referència) i el compa-
rés amb el comportament 
d’una instal·lació d’acord 
amb radiadors i equips de 
Technofont en igualtat de 
condicions. Les proves es 
van realitzar al llarg de l’hi-
vern de 2007–2008, en un 
habitatge de 81 m2, a la ciu-
tat de Lleida. En l’estudi es 

valorava l’alta inèrcia tèrmica 
dels seus components, així com 
de l’electrònica. En el resum de 
l’estudi (detallat en la imatge 
superior) es pot apreciar que, 
tenint els radiadors el mateix 
nombre d’elements (9), el mo-
del Technofont, amb només  
38 W més, aconsegueix elevar 
la temperatura del seu fluid a 
81,7 ºC enfront dels 59,1 ºC 
d’un altre model de referència 
del mercat. Això propicia que 
el radiador de Technofont tin-
gui un rendiment superior de 
prop del 20%. També es va in-
cloure en l’estudi una compa-
rativa entre la calefacció elèc-
trica amb una instal·lació de 
gas, en què els resultats van 
ser de 38 kw/dia de Techno-
font enfront dels 76.8 kw / 
dia que va obtenir la instal-

lació de gas. Aquestes dades 
demostren que els nostres 
aparells donen lloc a un alt 
nivell d’eficiència energèti-
ca a més dels avantatges de 
seguretat, comoditat, costos 
de manteniment i neteja, 
enfront dels sistemes de gas 
o gasoil. 

Per a la fabricació dels 
seus radiadors elèctrics, 
Tecnhnofont utilitza compo-
nents de primeres marques 
europees que ens permeten 
donar un alt nivell d’eficièn-
cia i garanties. n

(*) Informació procedent de 
l’estudi realitzat per: 
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Voltatge  [Vac]

Voltatge  

[Vac]

Intensitat [A] Potència [W]Model

Model Temp. 
ambient  

[ºC]

T màx.-fluid  
[ºC]

Temp. sup. 
radiador 

[ºC]

Temp. inf. 
radiador 

[ºC]

KTemps (95%) 
[min.]

1200 W - Technofont

1200 W - 

Technofont

230

230

17,0

17,1

1200 W - Technofont 

Temps (min.) Temps (min.)

Temp. Ambient Temp. Ambient Temp. Sup. Radiador Temp. Sup. Radiador Temp. Inf. Radiador Temp. Inf. Radiador Temp. Fluid Temp. Fluid 

En 15 minuts el fluid arriba als 60 ºC i en 37 
minuts arriba a la temperatua màxima 81,7 ºC

En 15 minuts l’oli arriba a 40 ºC i en 46 minuts 
arriba a la temperatura màxima 59,1 ºC

Model Referència

4,81 1110

4,62 1072Model d’una primera 
marca del mercat

Model d’una 
primera 

marca del 
mercat

Comparació dels experiments en règim transitori 
per al model Technofont 1200 W i el model d’una primera marca del mercat

Taula 2. Comparació dels resultats tèrmics de l’assaig en règim transitori 
dels diferents models analitzats.

Taula 1. Comparació dels resultats elèctrics de l’assaig en règim transitori 
dels diferents models analitzats.

81,7

59,1

58,3

47,5

48,4

44,9

17,0

37

46
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El 19 de gener es va publi-
car al diari del Parlament 
el Projecte de llei de simpli-
ficació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalu-
nya i d’impuls de l’activitat  
econòmica. 

Aquesta llei ve a om-
plir el buit legal deixat 
amb la publicació de la 
LPCA L20/2009 ambiental 
i cobert parcialment per 
l’Ordenança tipus de la 
Diputació en el cas de les 
activitats no classificades 
ambientalment. 

SI LA LLEI S’APROVA
En cas d’aprovar-se la Llei 
en els termes actuals, hi 
hauria diversos aspectes a 
tenir en compte. 
•  Algunes activitats classi-

ficades actualment com a 
ambientals deixen de ser-

d’aigües i l’informe urba-
nístic previ. 

•  Les modificacions de les con-
dicions de l’activitat reque-
reixen una nova tramitació. 

•  Les  activitats  es  podran 
inspeccionar (sota un pla 
d’inspeccions) però no ne-
cessitaran control inicial ni 
controls periòdics. 

•  Es determina  la  tramitació 
de les deficiències i no con-
formitats en CP i DR així 
com la sanció, que serà fins 
a 6.000 €. 

•  S’obre  la  porta  a  meca-
nismes alternatius per 
reduir les càrregues  
administratives.

•  Força  a  tenir  una  Fines-
treta Única Empresarial  
i a fer la tramitació de for-
ma electrònica. 

•  Es  modifica  la  Llei  3/10 
d’incendis establint que, 
excepte les activitats inclo-
ses a l’annex 1, la resta no 
requerirà una tramitació ni 
verificació prèvia a la seva 

ho i es regulen només per 
la normativa sectorial: 
hotels, geriàtrics, ante-
nes de telecomunicacions,  
escoles, etc. 

•  La  tramitació  normal  
en activitats és la Comu-
nicació Prèvia (CP) i la 
Declaració Responsable 
(DR). Les llicències i les 
autoritzacions són ex-
cepcions per motius molt  
específics. 

•  Les  DR  s’anomenen  ac-
tivitats econòmiques in-
nòcues (no produeixen 
molèsties significatives, 
annex I de la Llei) i les CP, 
activitats econòmiques 
de baix risc (poden pro-
duir alguna molèstia poc 
significativa o tenen una 
molt baixa incidència,  
annex II). 

•  Les CP han d’anar acom-
panyades del projecte 
tècnic justificatiu i el 
certificat signat per un 
tècnic competent. Per 
contra a la DR, el titu-
lar ha de declarar que 
compleix la normativa 
vigent, que disposa d’un 
certificat tècnic del seu 
compliment i que es com-
promet a mantenir-ne el  
compliment. 

•  En aquests casos s’elimi-
na el permís d’abocament 

Projecte de llei de 
simplificació administrativa. 
Un abans i un després  
en la tramitació d’activitats
JORDI ARTIGA l Secretari del Col·legi

Aquesta llei 
ve a omplir el 
buit legal que 
ha deixat la 
publicació de 
la Llei 20/2009 
ambiental

Un dels canvis 
importants és 
l’eliminació del 
temps d’espera 
per iniciar 
l’activitat



posada en funcionament. 
La CP s’ha d’acompanyar 
d’un projecte i d’una cer-
tificació tècnica d’incen-
dis, signada per un tèc-
nic. A la DR, el titular ha 
de declarar que disposa 
d’un certificat tècnic i 
n’ha d’incorporar les da-
des identificatives.

•  Determina  el  procedi-
ment quan hi ha canvis 
d’incendis però no hi 
ha ni obres ni llicència  
d’activitats. 

•  Determina  tot  un  seguit 
d’activitats (segons CA-
CAE) com a CP i DR. 

Aquesta llei comportarà 
una tramitació igual en to-
tes les poblacions de Cata-
lunya (excepte Barcelona) i 

un impuls cap a la FUE i 
la tramitació electrònica. 

Però el canvi més im-
portant vindrà donat 
per l’aprofundiment dels 
conceptes: responsabili-
tat del titular, possibilitat 
d’obrir el negoci imme-
diatament després de la 

presentació de la documen-
tació, reducció de tràmits i 
documents i la mentalitat 
de comunicar sense el con-
trol ni tutoria prèvia de 
l’Administració. 

Està previst que la Llei 
s’aprovi abans del pròxim 
mes d’agost. n

Millores que comportarà la Llei

•   Reducció dels tràmits.
•   Increment  de  la  transparència  i  la  simplicitat  dels 

procediments.
•   Eliminació del temps per iniciar l’activitat.

Segons l’estimació de la Generalitat de Catalunya:
•   Beneficiarà 53.700 noves empreses l’any.
•   Possible  estalvi  de  68,4  milions  d’euros  per  

a les empreses.

TENIR UN GOS QUE ET PROTEGEIXI NO ET FA ÚNIC,
TENIR LA PROTECCIÓ DE REGAL, SÍ

Subjecte a condicions de prima mínima. No acumulable a altres ofertes. Queden 
exclosos els reemplaçaments. L’ingrés es farà efectiu en el compte en el qual tens 
domiciliada la pòlissa, un cop cobrat el rebut. D’acord amb l’article 33 de la Llei 
35/06, de 28 de novembre, de l’IRPF, aquests pagaments tenen la consideració 
de guanys patrimonials. No acumulable amb altres ofertes. Companyia 
asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., a través 
del seu canal directe: Regal. C/ Llacuna, 56-70, Edifici C, 08005 Barcelona.

ENTRA A

CONTACTA AMB

         93 489 06 77
o al  902 444 707

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

TRUCA AL

DEMANA ARA EL TEU PRESSUPOST

I PERQUÈ ETS ÚNIC, TENS AQUESTES OFERTES ESPECIALS
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LLAR 

VIDA 

DE DTE.

DE TRANSFERÈNCIA
SI CONTRACTES A TOT RISC

DE TRANSFERÈNCIA
SI CONTRACTES A TERCERS

MILLOREM EL PREU
DE RENOVACIÓ
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2 DE MARÇ
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www.regal.cat/enginyersbcn

esther.perez@libertyseguros.es

Per ser col·legiat/da d’ENGINYERS BCN, amb Regal gaudeixes d’un 
servei àgil i proper, l’assessorament personalitzat de professionals 
que saben el que fan i d’aquestes ofertes:

DE DTE.7 %
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La maternitat i el fet de tenir parella 
castiguen laboralment la dona
El 25 de febrer, organitzat pel Servei d’Igual-
tat i Qualitat en el Treball per a Empreses, 
del Departament d’Empresa i Ocupació, es 
va celebrar el Fòrum “La bretxa salarial de 
gènere”. Garantir una mateixa retribució 
per a una mateixa feina és un dels objectius 
del pacte europeu per la igualtat de gènere 
2011-2020. Les dades, però, ens indiquen 
que la desigualtat no disminueix amb el pas 
del temps i que es manifesta crònica. 

Montserrat Gatell, presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones, va fer la presentació 
de la problemàtica, i els ponents —profes-
sionals representants de l’Organització In-
ternacional del Treball (OIT); del dret labo-
ral, dels recursos humans i de l’observatori 
Dona, Empresa i Economia, i de la Cambra 
de Comerç de Barcelona— ens van oferir da-
des quantificades i diferents visions. L’au-
ditori de l’acte era principalment femení, 
aspecte que —ho creiem fermament— d’ara 
endavant hem de cuidar especialment. El 
pacte social per avançar en la igualtat pas-
sa perquè homes i dones junts planifiquem 
solucions.

RESULTATS ESFEREÏDORS
La diferència de salari entre homes i dones, 
“la bretxa”, es quantifica a Espanya al vol-
tant del 17% —a Suècia és del 4%. Hi ha fei-
nes molt lligades a les dones en què els sa-
laris són molt baixos: no hi ha bretxa, sinó 
que hi ha pobresa. Les reivindicacions i les 
crítiques, ja les coneixem de sobres. Són del 
passat, i som al segle XXI. Les solucions han 
de ser conjuntes, si hem d’avançar cap al 
futur. Els nostres companys també veuen, 
avui en dia, amb desànim aquests resultats, 
i els tenim al costat per lluitar contra aques-
ta injustícia. No ho oblidem: soles no ho fa-
rem millor.

L’aptitud amb què es considera una dona 
apta per a un lloc de treball està fortament 
afectada per la seva condició familiar. Les 

estadístiques ens mostren que quan la dona 
demostra els seus coneixements adequats 
en l’oferta de feina, es devalua en aquest or-
dre: dona sense parella, família monoparen-
tal de dona i un fill, família monoparental 
de dona amb dos fills, dona amb parella i un 
fill, dona amb parella i dos fills. Finalment, 
dona amb parella i tres fills ja es considera 
fora de mercat. 

La maternitat castiga, però també casti-
ga la parella, un insult directe a l’home, que 
és considerat com una càrrega de la dona, 
que l’arrossega cap avall en el rànquing 
d’opcions a trobar un lloc de treball. Tenir 
parella i fills, un fet que és garantia de com-
partir les tasques familiars, no es valora 
com un factor positiu i solidari en les dones. 
En canvi, en el cas dels nostres companys, 
aquest mateix fet es considera positiu i un 
factor de compromís. En el cas de l’home, la 
parella i els fills sumen. 

PERPETUAR LA BRETXA SALARIAL
D’altra banda, hem de tenir clar que, si bé 
les lleis ens ajuden per assolir la igualtat, 
és difícil de fer-les complir. Hi ha formes 
invisibles de perpetuar la bretxa salarial: 
complements, plans de pensions i altres 
premis complementaris al sou i lligats a la 
“disponibilitat a qualsevol hora” van enfor-
tint aquesta separació. La unitat familiar ha 
de saber que durant el temps que la dona 
té cura d’un fill perd experiència, oportuni-
tats, formació, etc., i que les reduccions de 
jornada influiran en el seu salari, en la por 
que un blindatge excessiu genera en les em-
preses, en les seves contribucions a la Segu-
retat Social i, és clar, a feminitzar la pobresa 
també en la vellesa.

Pensem i implantem canvis. Hi ha noves 
formes de conciliació i les hem d’afrontar 
amb responsabilitat i sense por. El canvi és 
oportunitat de realització i de felicitat, i això 
afavoreix el rendiment. n
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Per què encara 
hi ha tan poques 
enginyeres?

“Contra 
la violència 
masclista”

El dia 9 d’abril, en el marc del projecte 
Funcionem Junts, el Tecnoespai acollirà 
una jornada que intentarà respondre a la 
pregunta “Per què hi ha tan poca vocació 
entre les dones per l’enginyeria?”  

La jornada començarà amb la projecció de 
dues ponències subtitulades de TEDx Talks, 
que ja tenen milers de visites a YouTube. El 
primer vídeo, Per què tenim tan poques do-
nes dirigents, és de Sheryl Sandberg, que 
ha estat nomenada una de les cinquanta 
dones de negocis més poderoses (50 most 
powerful women in business) i una de les 
dones més influents en la web (25 most in-
fluential people on the web).

La segona projecció, Inspirar la nova 
generació de dones enginyeres, la prota-
gonitza Debbie Sterling, una enginyera en 
Disseny de Producte per la Universitat de 
Stanford (Estats Units) i fundadora d’una 
empresa de joguines que té com a objectiu 
despertar l’interès per l’enginyeria en la 
propera generació de noies. 

UNA VISIÓ POSITIVA I CONSTRUCTIVA
Aquestes projeccions aportaran una visió 
positiva i constructiva sobre els obstacles 
externs i interns que troben les dones en 
la seva carrera professional, i sobre com la 
nostra cultura emfatitza a través de les jo-
guines i jocs infantils les professions que 
són per a nens i les que són per a nenes.

Es farà una anàlisi de dades estadísti-
ques amb els percentatges de dones engi-
nyeres, alumnat, bretxa salarial, etc., que 
ens mostraran en xifres la nostra realitat. 
A continuació tindrà lloc un col·loqui debat.

La jornada serà presentada per Fèlix Du-
ran, interventor del Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona. n

ENGINYERS BCN col·labora amb la cam-
panya divulgativa del telèfon gratuït i 
confidencial contra la violència masclista,  
promoguda per l’Institut Català de les Do-
nes, amb la difusió del fulletó informatiu i 
la col·locació del cartell en llocs estratègics 
de l’interior del Col·legi.

Data i horari: 9 d’abril a les 19 h
Lloc: Tecnoespai. Bailèn, 68. Barcelona

Telèfon gratuït i confidencial
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El 23 d’abril, com cada any 
i com marca la tradició,  
ENGINYERS BCN celebrarà 
la Diada de Sant Jordi a la 
seu del Col·legi. 

Com a novetat d’enguany, 
la Diada serà també una jor-
nada de portes obertes per 
tal que els col·legiats, i els 
seus acompanyants, puguin 

Des de final del 2014 s’ha im-
pulsat una campanya de co-
municació per tal de fomen-
tar la presència del Col·legi 
als mitjans d’informació ge-
nerals i especialitzats. 

CATALUNYA CONSTRUEIX
El 27 de març el monogràfic 
que El Periódico dedica al 
sector de la construcció, Ca-
talunya Construeix, incloïa 
una entrevista a pàgina sen-
cera a Pere Rodríguez, coor-
dinador de l’Any de la Reha-

ràcter neoclàssic anglès amb 
trets premodernistes, com 
mostren els vitralls que es 
conserven en el seu interior. 

A tots els col·legiats visi-
tants se’ls obsequiarà amb 
una rosa, emblema de la Di-
ada de Sant Jordi. n

Horari de les visites: 
d’11 a 14 h i de 16 a 18 h.

fer una visita guiada per 
l’edifici del Col·legi, conèixer 
la seva història i el funcio-
nament de cada un dels de-
partaments que conformen 
el col·lectiu i que ocupen el 
que va ser una casa unifami-
liar de final del XIX. L’edifici 
que actualment ocupa la seu 
d’ENGINYERS BCN és de ca-

Per Sant Jordi,  
visita guiada al Col·legi

ENGINYERS BCN als mitjans
tucions públiques i privades. 
Per la seva banda, el degà, 
Miquel Darnés, va exposar 
la importància de seguir tre-
ballant perquè la construc-
ció torni a ser “un pilar im-
portant de l’economia, sense 
caure en les exageracions de 
temps passats”. I va recordar 
que les instal·lacions i l’edi-
ficació van alhora en el camí 
de la recuperació econòmica.

CONSTRURADIO
Radio Kanal Barcelona va 
instal·lar els seus equips a 
la sala d’actes del Col·legi, 
el passat 3 de març, per gra-
var íntegrament el programa 
Construradio, que es va eme-
tre dilluns 9 de març de 17 a 
18 h. Jordi Artiga, secretari 
del Col·legi, era l’anomenat 
personatge de la setmana del 
programa. Se li va fer una 
entrevista sobre la seva tra-
jectòria professional i va par-
ticipar en la tertúlia-debat 
sobre les TAAC, Taules d’Ac-
cessibilitat de les Activitats a 
Catalunya. n

D’esquerra a 
dreta, José L. 
Sola, director 
del programa; 
Xavier Viñas, 
presentador; 
Jordi Artiga, 
secretari del 
Col·legi, i 
Jaume Arbós i 
Adrià Guevara, 
membres del 
CAATEEB.

bilitació en Instal·lacions, i 
una columna d’opinió signa-
da pel degà del Col·legi, Mi-
quel Darnés. 

En l’entrevista, Pere Ro-
dríguez va presentar les ac-
tivitats (jornades tècniques 
i ponències) que es duran a 
terme dins el programa de 
l’Any de la Rehabilitació en 
Instal·lacions i va destacar la 
importància de la innovació 
i del desenvolupament d’una 
veritable cultura del mante-
niment per part de les insti-
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PREGUNTES FREQÜENTS
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC

Si com a conseqüència de la incompareixen-
ça d’un testimoni, el judici o la vista s’ha de 
suspendre, se’l citarà de nou a comparèixer 
al judici que novament s’assenyali, adver-
tint-lo que, si per segona vegada no compa-
reix, es procedirà contra ell per desobedièn-
cia a l’autoritat judicial:
•   Si  s’entén  que  hi  ha  desobediència  greu 

serà delicte, segons l’article 556 del Codi 
penal, amb pena prevista de presó de sis 
mesos a un any. 

•   Si  s’entén  que  hi  ha  desobediència  lleu 
serà falta, segons l’article 634 del Codi pe-
nal, amb pena prevista de multa de deu a 
seixanta dies.

JURAMENT PREVI A LA DECLARACIÓ
Abans de declarar, el testimoni prestarà ju-
rament o promesa de dir la veritat, amb la 
comminació de les penes establertes pel de-
licte de fals testimoni en causa civil:
•   Delicte  de  fals  testimoni  en  causa  civil, 

amb penes de presó de sis mesos a dos 
anys i multa de tres a sis mesos (article 
458 del Codi Penal).

•   Delicte de  fals  testimoni parcial, amb pena 
de multa de sis a dotze mesos i, si s’escau, de 
suspensió d’ocupació o càrrec públic, profes-
sió o ofici, de sis mesos a tres anys (article 
460 del Codi penal).

A la vista de les respostes del testimoni a 
les preguntes generals (si té interès direc-
te o indirecte en l’assumpte o altre similar, 

si és dependent de la part que el proposa, 
entre d’altres), les parts podran manifestar 
al tribunal l’existència de circumstàncies 
relatives a la seva imparcialitat i formular 
la corresponent tatxa del testimoni. No obs-
tant això, aquesta tatxa no impedeix que el 
testimoni pugui prestar la seva declaració, 
sinó que suposarà una advertència al jutge 
a efectes de la seva posterior valoració en la 
sentència.

INDEMNITZACIÓ AL TESTIMONI
Finalment, cal dir que els testimonis tin-
dran dret a percebre de la part processal 
que el va proposar una indemnització per 
les despeses i perjudicis que els ocasioni la 
seva presència en el judici (art. 375 LEC).

Aquesta indemnització l’ha de sol·licitar 
el testimoni al Tribunal que serà el compe-
tent per a determinar l’import exacte, prè-
via presentació dels justificants d’aquestes 
despeses. n

És obligatori assistir a un judici 
civil com a testimoni? Com hem 
d’actuar?

La Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil (LEC), disposa que 
els testimonis tenen el deure de comparèixer en el judici o vista que 
s’hagi assenyalat i que la infracció d’aquest deure se sanciona amb 
una multa que es quantifica entre 180 i 600 euros, que s’imposarà 
prèvia audiència de cinc dies al testimoni infractor (article 292.1). 

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

Si la incompareixença 
d’un testimoni al judici 
s’arriba a considerar 
desobediència greu,  
i per tant delicte, serà 
penat amb presó 
de sis mesos a un any 37
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Elaboració d’un pressupost d’obra 
La realització del pressupost 
d’una obra, sigui per formar 
part d’un projecte o com una 
oferta aïllada, ha de consi-
derar diversos factors. És 
important recordar que les 
persones o departaments en-
carregats d’elaborar el pres-
supost no seran els mateixos 
que aquells que l’hauran de 
portar a la pràctica en l’obra. 
PASSOS A SEGUIR
Una redacció correcta d’un 
pressupost ha de contenir les 
dades següents: 
—  Comprovació i/o càlcul de 

mesuraments. 
—  Valoració de materials i 

possibles subcontractistes 
o proveïdors. 

—  Estimació del rendiment de 
les unitats que ha de fer el 
personal. Pot ser tant per-
sonal propi com contractat 
específicament per execu-
tar aquesta obra. En tot cas, 
es tracta del component 
de mà d’obra. Per calcular 
el cost d’aquest compo-
nent cal conèixer la tarifa 
horària de mà d’obra per  
categories.

—  Planificació de l’obra, inclo-
ent-hi el termini temporal i 
els mitjans a emprar. De la 
planificació se n’obtindran 
el termini fixat per a l’obra 
i l’assignació de maquinà-
ria i mitjans auxiliars ne-
cessaris. 

—  Valoració del cost d’execu-
ció material. Aquest es va-
lora comparant ofertes. 

—  Valoració de despeses ge-
nerals d’obra tenint espe-
cialment en compte els se-
güents:
•   Lloguer d’oficina, vestu-
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ari, menjador.
•   Despeses  de  telèfons,  ai-

gua i energia.
•   Material  d’oficina,  equips 

informàtics. 
•   Viatges/transport,  neteja 

de locals, mobiliari.
•   Despeses de representació.

Sumant els costos d’execució 
material a les despeses gene-
rals d’obra s’obté el cost directe. 
—   Valoració de les despeses  

indirectes i proporcionals: 
d’assegurances de respon-
sabilitat civil, despeses  
financeres. 

—  Càlcul de beneficis.

Cadascuna de les parts esmen-
tades representa un apartat 
important del pressupost final. 
Valorar-les comporta decisions 
que han de ser assumides per 
la direcció. 

ELABORACIÓ 
DEL PRESSUPOST 
EN LÍNIA
Quant temps es necessita per 
efectuar un estudi de projecte 
i elaborar un pressupost deta-
llat? Presentem Estado de Me-
diciones, portal i eina en línia 
per estudiar projectes. Permet 
elaborar pressupostos de com-
plexitat diversa i ofereix tota 
la informació necessària per 
valorar els treballs a fer. A la 
web hi trobareu:
—   Preus actualitzats de dife-

rents materials.
—   Preu de referència de mà 

d’obra.
—   Un càlcul ràpid de pressu-

postos de tots els nivells de 
complexitat.

—   Disseny còmode i simple 
per treballar amb les da-

des que un vol: de client, 
d’obra, imputar despe-
ses, tenir en compte les 
dietes, desplaçaments de 
personal, mitjans d’eleva-
ció, etc.

—   Podreu calcular els bene-
ficis i en general tot allò 
que sigui necessari per 
valorar els treballs a fer.

RÀPID, FÀCIL 
I DE QUALITAT  
El nostre objectiu és escur-
çar al màxim el temps per 
elaborar pressupostos als 
usuaris de la nostra web tot 
mantenint la qualitat del 
resultat. Totes les eines són 
davant els seus ulls. Tot és 
molt fàcil. No cal instal·lar 
res a l’ordinador, no neces-
siteu buscar actualitzaci-
ons, atès que nosaltres ens 
preocupem de fer que operi  
sempre amb dades actualit-
zades: un espai totalment 
confidencial que protegeix 
totes les dades de l’usuari. 
Solament vosaltres tindreu 
accés als vostres arxius. 

Hi ha llibertat per guar-
dar, modificar i descarregar 
el pressupost una vegada 
elaborat i per accedir-hi 
sempre on sigueu. n 

Més informació:
ESTADO DE MEDICIONES
C/ Tobella, 6, 3r 
Sant Pol de Mar (Barcelona)
info@estadodemediciones.com
www.estadodemediciones.com
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El GremiBCN i l’Escola Gremial  
treballen en la dinamització del sector  
de la rehabilitació en les instal·lacions

El dia 5 de febrer, com a pri-
mer acte del programa del 
2015 de l’Any de la Rehabi-
litació en les Instal·lacions 
que organitza ENGINYERS 
BCN, va tenir lloc la jor-
nada informativa sobre les 
oportunitats professionals 
en el marc de les ajudes a 
la rehabilitació d’edificis a 
Barcelona 2015 a càrrec de 
Jordi Amela, director tècnic 
de rehabilitació d’habitatges  
de l’Ajuntament de Barcelo-
na, i de Daniel Carrasco Al-
timiras, director del Gremi 
BCN. Hi va haver una assis-
tència de 80 persones. 

El Gremi d’Instal·ladors 
de Barcelona, una associació 
centenària al servei de l’instal-
lador, ofereix un conjunt am-
pli de serveis i avantatges en 
les activitats d’electricitat, 
fontaneria, gas, tèrmiques i 
afins, i representa en l’actu-
alitat a prop de 1.000 empre-
ses associades.

SERVEIS QUE OFEREIX 
Els serveis oferts són, entre 
altres: informació contínua 
amb GREMIBCN INFORMA, 
mensual amb la newsletter i 
trimestral amb la revista Sac 
de Notícies; assessorament 
tècnic, fiscal, laboral i jurí-
dic (morositat i intrusisme), 

prevenció de riscos laborals 
i targeta professional de la 
construcció TPC, protec-
ció de dades (LOPD i LSSI), 
preus especials en assegu-
rances de responsabilitat 
civil i altres tipus, i una de 
les últimes seccions: borsa 
de treball, gestió d’ofertes i 
demandes de feina entre em-
preses associades. També ar-
ran de l’entrada en vigor de 
la Llei de seguretat industri-
al 9/2014, ofereix a les seves 
empreses associades la tra-
mitació de les declaracions 
responsables per a la lega-
lització de les instal·lacions, 
amb la garantia de qualitat 
del GremiBCN.

El Gremi de Barcelona 
pertany a AGIC, Associació 
de Gremis d’Instal·ladors de 
Catalunya, federació que re-
presenta alguns dels gremis 
d’instal·ladors de Catalunya 
en l’Administració i en els 
estaments oficials. Unifi-
quen esforços i discuteixen 
de forma conjunta les qües-
tions que afecten la nostra 
professió. D’aquesta manera 
tenim una veu més potent 
en el nostre sector, es redu-
eix l’intrusisme professional 
i es reforça, a la vegada, la 
imatge de les empreses auto-
ritzades. n

EGIBCN:
ESCOLA GREMIAL 
D’INSTAL·LADORS  
DE BARCELONA 

Mirant el futur i donant 
una ullada al passat, el 
GremiBCN va apostar, fa 
30 anys, per donar una em-
penta a la formació. 

Així, l’octubre de 2002 
es va inaugurar la nova Es-
cola Gremial d’Instal·ladors 
de Barcelona, un edifici si-
tuat al cèntric barri barce-
loní de la Sagrada Família, 
amb una superfície total de 
1.500 m2 que acull aules 
teòriques i tallers per a ca-
dascuna de les especialitats 
del sector. Té una renova-
ció constant de l’oferta for-
mativa, els materials i les 
instal·lacions, a la recerca 
de l’anomenada excel·lència 
en la formació del sector. n

THEKNOS 191 MARÇ DE 2015

39

Us convidem a visitar  
les nostres instal·lacions al  
carrer Mallorca, 462, baixos. 
Barcelona.

Us atendrem al carrer Bruc, 94, baixos. Barcelona.

Tel.: 93 453 69 06. Correu electrònic: info@gremibcn.cat
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Flubetech, SL 
Recobriments d’última generació
En un entorn singular com és l’Institut Politècnic del Campus de Terrassa, reconvertit en 
polígon tecnològic per a start-ups, hi trobem una empresa que treballa en la interessant 
frontera en què es barregen la indústria, la tecnologia i la ciència. Parlem de Flubetech, 
especialistes en recobriments ceràmics per millorar el rendiment d’eines i utillatge.

Flubetech (de fluidized bed 
technologies) va sorgir com 
una spin-off de l’Institut 
Químic de Sarrià dedicada a 
estudiar el recobriment ob-
tingut mitjançant la tècnica 
de CVD (deposició química 
en fase vapor) en llit fluïdi-
ficat. Els fundadors, Carles 
Colominas i Francesc Mon-
talà, van veure en la tecnolo-
gia de la deposició física en 
fase vapor (PVD) la possibi-
litat de fer un salt cap als 
serveis industrials i de fer 
créixer el projecte que havi-

en iniciat mantenint-lo a la 
primera divisió tecnològica. 

 
EVAPORAR METALL
Francesc Montalà, director 
tècnic de l’empresa, aprofita 
les moltes hores de pràctica 
en la docència per explicar 
el procés amb un exem-
ple ben gràfic: “El recobri-
ment amb PVD és com pin-
tar amb pistoles de ions”. 
Aquesta sofisticada tecno-
logia es basa en la formació 
de compostos ceràmics per 
adherir-los sobre un subs-

DAVID ROMAN I XAVI CORBELLA l eltecnigraf.wordpress.com

La tècnica del 
PVD (deposició 
física en 
fase vapor) 
s’utilitza 
per recobrir 
elements 
sotmesos a 
grans friccions 
i desgast, com 
les broques.
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trat mitjançant l’evaporació 
d’un material blanc o target, 
generalment metàl·lic (tita-
ni, alumini, crom o silici) o 
ceràmic (diborur de titani 
o grafit). Aquests reaccio-
nen amb un gas reactiu per 
formar el compost dur que 
impacta sobre el substrat 
per acció d’una diferència 
de potencial. S’utilitza per 
recobrir eines i elements 
sotmesos a grans friccions i 
a desgast, perquè en resul-
ten uns acabats superfici-
als de gran duresa i/o baix 
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coeficient de fregament. El 
recobriment té un gruix de 
3-4 micres i manté pràctica-
ment inalterada la forma de 
la peça. El procés es fa en un 
reactor, en el qual se situen 
el target i les peces a reco-
brir desgreixades i netes. 
El control del grau de buit 
(d’uns 10-7 mbar), la potèn-
cia d’evaporació, les pressi-
ons, el cabal dels gasos re-
actius i la temperatura són 
imprescindibles per efectu-
ar correctament el procés. 
Fet el buit, s’introdueixen 
els gasos: el target es bom-
bardeja amb ions d’argó per 
desprendre els ions metàl-
lics que reaccionen amb els 
gasos reactius, i la forta di-
ferència de potencial entre 
la cambra i el substrat els 
accelera i projecta contra la 
superfície de la peça a reco-
brir, a la qual s’adhereixen. 
Si es busca duresa superfici-
al, es treballa amb nitrur de  
titani, de titani-alumini o 
de crom-alumini. Si la fina-
litat és reduir el coeficient 
de fricció, s’obté un reco-
briment de carboni amorf 
de tipus DLC (diamond like 
coating), basat en l’obtenció 
de carboni enllaçat, com ho 
està en el diamant i el grafit, 
simultàniament.

Com a 
clients tenen, 
principalment, 
fabricants del 
sector biomèdic 
i del d’eines, 
motllistes i 
esmoladors
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EN LA PRIMERA DIVISIÓ 
TECNOLÒGICA
Quan l’any 2009 Montalà i 
Colominas es van plantejar 
la possibilitat de donar una 
empenta definitiva a l’em-
presa i apostar pels serveis 

industrials, van buscar el 
suport financer necessari i 
la col·laboració del fabricant 
del reactor, l’alemanya Ce-
meCon. En plena crisi, però 
amb bones perspectives, la 
petita Flubetech va fer un 

Flubetech és una empresa de serveis industrials inte-
ressada en l’àmbit universitari i els projectes.  Manté 
vincles amb la UPC —Montalà és professor associat a 
la UPC, on imparteix l’assignatura de Ciència i Engi-
nyeria de Materials del grau en Enginyeria Mecàni-
ca, a Terrassa, i Colominas és catedràtic de Materials 
a l’IQS i coordinador del màster en Materials—; col-
labora amb el Centre d’Integritat Estructural i Fiabili-
tat dels Materials de la UPC (CIEFMA), el Grup d’Engi-
nyeria de Materials de l’IQS (GEMAT) i la Universitat 
Pública de Navarra, i participa en projectes amb cen-
tres tecnològics com el CTM a Manresa, TECNALIA a 
Sant Sebastià, TEKNIKER a Eibar, AIN a Pamplona o 
ASCAMM de Cerdanyola. També és membre del clúster 
de materials avançats (MAV), coordinat per ACCIÓ. 

ESPERIT DIVULGATIU
Sempre amb un enfocament més tecnolò-
gic i divulgatiu que no pas comercial, Flube-
tech participa en xerrades i jornades tècniques. 
En el camp de la recerca, ha iniciat el projecte  
HIPINMOULD, que té per objectiu desenvolupar i apli-
car la tècnica d’evaporació HIPIMS (high power im-
puls magnetron sputtering) en el recobriment de mot-
lles per a la injecció de plàstic. És un dels set projectes 
aprovats a Catalunya en el programa europeu Horitzó 
2020 per finançar petites i mitjanes empreses innova-
dores i amb projecció de creixement. n

L’empresa, la universitat  
i la recerca

Francesc 
Montalà, 
director tècnic 
de Flubetech, 
és professor 
associat a 
la UPC, on 
imparteix 
ciència i 
enginyeria  
de materials.
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Fitxa de l’empresa
Flubetech, SL

Activitat: empresa 
dedicada al tractament 
superficial PVD i CVD 
per a eines, motlles, 
matrius i altres 
components mecànics.

Any de fundació: 2006

Treballadors: 8
 
IPCT. Ctra. N-150, km. 14,5
08227 Terrassa (Barcelona)
Tel./Fax: 93 784 52 81 
www.flubetech.com  
info@flubetech.com
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Nou 
Museu del 
Disseny

El desembre es va inaugu-
rar el Museu del Disseny 
de Barcelona, centre neu-
ràlgic de les diverses disci-
plines relacionades amb el 
disseny, la moda i les arts 
decoratives. Al primer pis 
de l’edifici de la plaça de 
les Glòries Catalanes hi ha 
550 m2 dedicats a mostrar 
el fons del Museu en expo-
sicions de durada mitjana 
que permeten acostar-se al 
disseny industrial des de 
diferents punts de vista. 

La primera exposició, 
“Disseny de producte, pa-
trimoni cultural”, mostra 
240 peces distribuïdes en 
tres àmbits: Referència 
(objectes que han esde-
vingut referents), Mate-
rialitat (productes amb 
un fort vincle amb la ma-
tèria amb què han estat 
creats) i Context (objectes 
que l’acceptació social ha 
fet transcendir al pas del 
temps). 

És una mostra que re-
coneix la tradició i la qua-
litat del disseny industri-
al a casa nostra i en què 
el visitant troba objectes 
quotidians les virtuts dels 
quals els converteixen en 
museístics. Aquest és el 
cas del Minipimer MR1, de 
Gabriel Lluelles, o la moto 
Impala, de Montesa. n

Text: David Roman /  
Fotografies: Museu del Disseny de Barcelona

cop de cap i es va instal·lar 
a l’IPCT de Terrassa, un cen-
tre universitari reconvertit 
en polígon tecnològic per a 
start-ups, on va iniciar una 
fructífera singladura tècni-
ca i productiva.

 “Primer vam començar 
a treballar per a clients que 
necessitaven un proveïdor 
que els oferís un servei pro-
per —explica Montalà— i 
que treballés al seu costat, 
amb serietat i rapidesa. Ara 
tenim una cartera de clients 
en què destaquen esmola-
dors, fabricants d’eines, mot-
llistes, matricers i fabricants 
del sector biomèdic.” El radi 
d’acció de Flubetech el li-
mita el pes del material a 
recobrir, que n’encareix el 
transport. El sector biomè-
dic va augmentant de pro-
tagonisme en la facturació, 
perquè es tracta de peces 
d’un alt valor afegit i d’un 
pes reduït en què el trans-
port té menys repercussió 
en el cost final. Per això 
Flubetech té la certificació 
ISO 13485, específica per a 
components biomèdics. 

Les previsions, segons 
Montalà, són mantenir la 
tendència a l’alça de l’empre-

sa: “Volem créixer endreça-
dament, i progressivament 
anar separant funcions dins 
de l’empresa. Som vuit tre-
balladors i fins ara tots hem 
fet una mica de tot. El creixe-
ment estimat per a l’any vi-
nent és del 15%, i en aquesta 
línia treballem amb mercats i 
clients nous. Hem d’augmen-
tar la capacitat productiva, 
una inversió que requereix 
fer una planificació molt acu-
rada a mitjà termini. Tot va 
lligat a la situació de l’econo-
mia en general: si tothom va 
millor, nosaltres també ani-
rem millor”. n

La duresa 
superficial, 
s’obté amb 
nitrur de 
titani, de 
titani-
alumini o 
de crom-
alumini. 
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Per saber-ne més:
l   www.museudeldisseny.cat: Lloc web 

del Museu, amb gran quantitat d’infor-
mació sobre el nou espai i els serveis 
que ofereix. Mereix una atenció especi-
al el Centre de Documentació, amb  
més de 20.000 documents de consulta 
i 30 arxius d’institucions, professio-
nals i empreses del sector, obert a tot 
el públic especialitzat: investigadors, 
professionals i estudiants de disseny.

l   Museu del Disseny de Barcelona.  
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38. 
Tant el continent (l’edifici projectat per 
MBM Arquitectes) com el sucós contin-
gut justifiquen una visita a aquest nou 
equipament cultural de la ciutat.

+

Centre de Documentació, 
amb més de 20.000
documents de consulta.

 El clàssic minipimer MR1 i la 
moto Impala, de Montesa (com a 
fons) són exemples dels objectes 
exposats al Museu. 
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Bateries...
que no ens deixin a mig fer
ORIOL LLADÓ l www.oriolllado.cat

Consells i recomanacions per optimitzar les bateries dels 
telèfons intel·ligents i, quan no tenim més remei, indica-
cions bàsiques per comprar bateries externes. 

Hi ha qui diu que la part 
més dolenta dels telèfons 
d’avui són les bateries. Però 
no és pas cert, perquè allò 
que alguns encara en diuen 
telèfon no és pas un telè-
fon o almenys no ho és de 
la manera com ara fa cinc 
o deu anys. Com pot ser 
que es comparin aquells 
aparells, que tot just servi-
en per fer trucades, enviar 
missatges de text i en algun 
cas fer alguna fotografia, 
amb els dispositius actuals, 
més complets i potents que 
no els ordinadors d’aquella 
època?

No és cert que les bate-
ries dels telèfons no hagin 
evolucionat gens. De fet, 
han millorat molt (en pes, 
volum, seguretat, presta-
cions), però no prou per  
seguir el ritme del maqui-
nari i, en especial, de l’ús 
intensiu que en fem. 

Avui els usuaris de telè-
fons intel·ligents hem accep-
tat que cal carregar l’aparell 
diàriament i que els dies de 
molt d’ús cal pensar, a més, 
a portar al damunt un car-
regador o una bateria addi-
cional. Acceptar-ho ha estat 
paral·lel a l’evidència que la 

dependència tecnològica és 
molt més intensa ara que no 
pas fa només alguns anys. 

No és el mateix quedar-se 
sense bateria avui que l’any 
2005. En depenen més coses 
i tot va molt més de pressa. 

Cada vegada hi ha més co-
neixement de les opcions del 
telèfon per optimitzar la càr-
rega, i l’usuari té més recur-
sos a l’abast per detectar qui-
nes aplicacions i quins usos 
consumeixen més bateria. 

CONSELLS 
PER ESTALVIAR 
EL CONSUM DE BATERIA
—  En les preferències ge-

nerals d’alguns pro-
gramaris podem trobar 
informació sobre el con-
sum de bateria, i també 
l’opció d’activar sistemes  
de consum baix. Va bé de 
donar-hi un cop d’ull i 
aprendre-les a fer servir. 
També hi ha disponibles 
aplicacions mòbils que 
ens podem descarregar 
i que ens poden ajudar 
a administrar millor la  
càrrega. 

—  No cal tenir activat con-
tínuament el Wi-Fi, 3G i 
en especial el Bluetooth, 

sobretot quan no els fem 
servir. Una manera ràpi-
da de restringir-ne l’ús és 
utilitzar el “sistema avió” 
que tenen alguns telèfons 
o limitar el consum de 
dades manualment. Tam-
bé cal revisar les opcions 
de freqüència de notifica-
cions, que podem espaiar.

—  Podem enfosquir la bri-
llantor de la pantalla i 
limitar l’ús del flaix, i, 
és clar, quan tinguem la 
bateria a les acaballes, 
ser prudents en l’ús de 
les aplicacions amb més 
voracitat d’energia, espe-
cialment les vinculades 
amb la imatge i les dades. 

—  Aneu amb compte amb 
la temperatura ambient, 
perquè les bateries són 
molt sensibles a la tempe-
ratura. A l’estiu, compte a 
deixar el telèfon al sol.

BATERIA ADDICIONAL... 
SÍ O NO?
Un ús prudent de la bateria 
i el fet de seguir les bones 
pràctiques presentades en 
aquest article amb relació 
a la recàrrega no són sufi-
cients per assegurar que el 
telèfon ens aguanti fins al 
final, perquè el sotmetem a 
un ús molt intensiu o bé per-
què ja és un terminal vell.

Té sentit adquirir una ba-
teria externa, també anome-
nada powerbank? La respos-
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ta és sí. Què hem de tenir 
en compte?:
La compatibilitat: és im-
prescindible d’assegurar- 
nos que comprem una bate-
ria compatible amb el nostre 
aparell, perquè, malaurada-
ment, encara no hi ha una 
solució universal, per bé que 
és una qüestió en què es 
treballa a Europa. Amb tot, 
un cop assegurada la com-
patibilitat, és recomanable 
de comprar un model que 
admeti també la càrrega via 
USB, un format universal 
mitjançant el qual podrem 
aprofitar-la molt més fent-la 
connectar al carregador, al 
cotxe o a l’ordinador. 
La capacitat: també cal fi-
xar-se en la seva capacitat 
en mAh (mil ampers per 
hora), la mateixa unitat 
utilitzada en les bateries 
internes dels telèfons intel-
ligents. Hem de tenir en 
compte, per tant, la capaci-
tat de la bateria del mòbil a 
la informació que acompa-
nya l’aparell o, en cas que 
puguem accedir-hi, a la in-
formació continguda en la 
bateria mateixa. La bateria 
externa ha de ser, com a mí-
nim, de la mateixa capacitat 
per assegurar almenys una 
càrrega completa. 
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Les bateries no 
han millorat 
prou per 
seguir el ritme 
del maquinari i 
de l’ús intensiu 
que en fem 

Com carregar el mòbil 

La majoria de bateries dels nostres dispositius actuals 
són de ions de liti. Hi ha algunes llegendes sobre 
aquestes bateries que convé anar esborrant: 
•  No cal esperar-se fins a la descàrrega de l’aparell per 

carregar-lo, perquè les bateries actuals no tenen efec-
te memòria, i per tant no és necessari de fer cicles 
complets.

•  En cas de tenir un mòbil nou, podem treure el telèfon 
de l’embolcall i fer-lo servir sense problemes. No és 
necessari de fer càrregues inicials de vuit hores.

•  Es recomana, igualment, evitar les càrregues al 
100% —els experts recomanen deixar-les al 80 o 
90%— i sobretot desendollar el mòbil un cop carre-
gat. Aquest és un consell, sobretot, per a la gent que 
car-rega el telèfon a la tauleta de nit. 

•  Tampoc no es recomana deixar que el mòbil arribi 
per sistema a les franges més baixes de càrrega, 
inferiors al 5%. Alguns fabricants recomanen, per 
contra, fer una descàrrega completa cada mes, 
aproximadament, per recalibrar la bateria.

•  Utilitzar els carregadors recomanats pel fabricant o, 
en cas de voler-ne un d’alternatiu, revisar si el carre-
gador compleix els valors definits pel nostre aparell. n

La veloci-
tat de càrrega: 
també és interessant de 
sospesar. Com més ràpid 
carregui (més amperatge), 

m e n y s 
vida útil 
de la ba-
teria.

Finalment, 
també cal 

valorar unes 
altres qüestions 

que depenen de les ne-
cessitats i possibilitats de 

cadascú: la longitud i el pes, 
el preu, el material i la presèn-
cia d’indicadors de càrrega o  
descàrrega. n



ESTIGUES AL DIA

Sutran® ve de ‘suar tranquil’ i és la mar-
ca que dóna nom al primer teixit intel-
ligent capaç d’eliminar les antiestètiques 
llànties de suor. 

En realitat, la tecnologia Sutran®, 
desenvolupada al Centre d’Innovació 
Tecnològica de la UPC, evapora la suor 
corporal. Cada peça de roba està forma-
da per dues capes de teixit entrellaça-
des de manera que es crea una càmera 
d’aire entre elles i s’afavoreix dissipar la 
humitat. Aquest és el secret. 

Els materials que utilitza són comuns: 
la part que està en contacte amb la pell 
es compon de tèxtil sintètic de microfi-
bres poroses que afavoreix l’absorció de 
la suor, mentre que la part externa és feta 

de cotó. Tot i que una samarreta Sutran 
és doble, la seva aparença és la d’una 
samarreta qualsevol. De fet, no es veu 
res d’estrany fins que no arriba el mo-
ment en què hi cau una tassa de cafè i 
no n’hi queda cap rastre. La composició 
té la capacitat de repel·lir els líquids que 
llisquen per sobre la tela. Això no vol pas 
dir que us estalvieu de rentar la roba, evi-
dentment. Es pot posar a la rentadora i, 
fins i tot, a l’assecadora. De fet, les altes 
temperatures ajuden a mantenir les pro-
pietats del teixit.

Aquesta empresa catalana de roba 
per a homes, dones i nens fabrica les pe-
ces a Barcelona. Podeu xafardejar i fer les 
comandes a sutran.es n
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SUTRAN | Teixit intel·ligent
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Text: Cristina Sáez (cristinasaez.wordpress.com)

Al Centre de Nanotecnologia de l’Institut 
Politècnic Rensselaer, als Estats Units, 
ho tenen clar: volen engrescar la canalla 
a descobrir el món de la ciència.

Amb el joc en línia Periodic Memory, 
els nens poden aprendre on són els 
elements dins la taula periòdica. L’ac-

tivitat s’inclou en el programa Molecula-
rium i forma part del projecte Nanospace  
(nanospace.molecularium.com), un parc 
temàtic virtual amb recursos visuals atrac-
tius, vídeos d’animació i contingut interac-
tiu per acostar els joves de totes les edats 
al món dels àtoms i les molècules. n

Se us moren les plantes? Dos emprenedors tarragonins us di-
uen com podeu lluir unes esplendoroses flors a casa. Citysens 
és un jardí vertical i modular que incorpora el reg i la nutrició 
automàtics de les plantes. No us heu de preocupar de res més 
que no sigui reomplir un cop al mes el dipòsit amb dos litres 
d’aigua amb els seus nutrients. Pràctic, oi? Això sí, s’ha de 
tenir endollat al corrent elèctric perquè el temporitzador i la 
bomba facin la seva feina. Ah, i la dada interessant és que el 
consum d’electricitat no arriba a 2 € l’any. 

Si voleu saber quines varietats de plantes tenen per dis-
senyar el vostre jardí, visiteu el web www.citysens.com n

Un nen de tretze anys ha creat una impressora de Braille amb el 
que tenia més a mà:  unes figures de LEGO. 

Shubham Banerjee és un jove de Califòrnia que volia 
ajudar persones invidents i va descobrir com fer-ho a través 
de les peces del famós joc de construcció amb què ha creat 
impressores Braille a baix cost. En concret, el preu és el del 
conjunt de LEGO MindStorms EV3, que li va regalar el seu pare 
per 350 dòlars. A partir d’aquí ha fundat l’start-up Braigo Labs, 
que fabricarà aquests dispositius per a persones invidents.

Més informació del jove i de la feina que fa al web  
www.braigolabs.com n

PERIODIC MEMORY | Jocs

CITYSENS | Jardí vertical
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Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia professionalment 
i que creu en el networking, la formació i la millora continua, 
en les comissions trobaràs el teu lloc.
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