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el Col·legi s’ho mereixen. La participació pot ser i ha de 
ser més alta si volem ser considerats una corporació de 
referència. Per exemple, fa poc es van celebrar eleccions 
a l’Ateneu Barcelonès amb tres candidatures i en un sol 
dia de votació presencial van votar 1.317 socis, el 42,4% 
del cens. 

Així doncs, fem una crida a la participació per superar 
les minses xifres obtingudes fi ns ara. Com hem dit abans, 
l’esforç econòmic i organitzatiu del Col·legi, d’una banda, 
i el compromís 
que signifi ca 
presentar una 
candidatura, de 
l’altra, haurien 
de ser motius 
sufi cients perquè 
entre tots ho 
aconseguim. 
Com a col·legiats 
també podeu 
infl uir en el 
vostre entorn 
perquè els 
companys 
votin, sigui la candidatura que sigui. Cal dir que com més 
suport tingui la candidatura guanyadora, més reforçat 
es veurà el seu mandat. Per tant, estem convençuts que 
entre tots plegats podem aconseguir acostar-nos a unes 
xifres de participació més concordes a la categoria del 
Col·legi. Companys i companyes, que tinguem unes bones 
eleccions en què el fair play sigui la norma, i recordeu que 
el vostre vot és molt important. ●

Els dies 2, 3 i 4 de maig se celebraran, per sisena 
vegada, eleccions a càrrecs de la Junta de 
Govern. En les darreres del 2013, malgrat que 
la participació va augmentar lleugerament 
en relació amb les anteriors, va continuar 

sent francament baixa: van votar només 790 col·legiats, 
això és, el 12,45 % del cens. Poquíssim. I quina n’és la 
causa? Com sempre, en aquests casos, no només n’hi ha 
una. En primer lloc cal dir que va ser molt decebedor 
veure que quan es va passar de votació només presencial 
a telemàtica —per les eleccions del 2005— el percentatge 
no es va moure gairebé gens. Poc interès dels col·legiats, 
comunicació defi cient, poca implicació del Col·legi, 
complexitat del sistema (es rebia una papereta amb un 
codi uns dies abans)... poden ser-ne alguns dels motius. 
Nosaltres, que des del primer moment hem apostat 
per estimular la participació en la vida col·legial, volem 
mirar de desactivar tots aquests possibles motius perquè 
augmenti considerablement el nombre de vots (vegeu 
l’especial sobre les eleccions a les pàgines centrals).

Cal dir que, amb la modifi cació parcial d’Estatuts feta 
darrerament, els dies de votació han passat de dos a tres, i, 
una cosa molt important, ja no caldrà rebre cap papereta 
amb el codi, perquè es rebrà el primer dia de votacions a 
través d’un SMS i/o d’un correu electrònic, igual com s’ha 
fet en les darreres juntes generals. Des del Col·legi també 
es farà un esforç comunicatiu perquè ningú no pugui 
al·legar desconeixement, amb el risc de fer-nos pesats per 
als que sí que segueixen de prop l’actualitat del Col·legi, 
per la qual cosa demanem disculpes. A més, per primer 
cop, es posarà a disposició de totes les candidatures la sala 
d’actes, amb connexió per videostreaming inclosa, perquè 
expliquin les propostes electorals. Finalment, demanem 
des d’aquesta tribuna que els col·legiats demostrin més 
interès que fi ns ara en la contesa electoral: els candidats i 

EL TEU VOT ÉS IMPORTANT

TREBALLEM 
PER AUGMENTAR 
DE FORMA NOTABLE 
LA PARTICIPACIÓ 
DELS COL·LEGIATS 
A LES PRÒXIMES 
ELECCIONS

Catalunya és un dels puntals de la indústria paperera de l’Estat espanyol des de fa més de 300 anys. 
Actualment continua al capdavant d’aquest sector en constant evolució i a la recerca de produir un 
paper de més qualitat i alhora més respectuós amb el medi ambient.

212 - ABRIL 2017

P-08 P-32 P-42
SOSTENIBILITAT

Glifosat: un 
herbicida amb molt 

mala fama 

EMPRESA
Microrelleus, SL, 

pioners en 
el gravat funcional

INFORMACIÓ
COL·LEGIAL

Dia del Col·legiat, 
homenatge a la fidelitat 

EL PAPER 
CATALÀ

Tres segles d’innovació 
constant 

- Pàgines centrals -

01 212_portada_ vv6.indd   1 04/04/17   22:23

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

02-03 TK212 publi - observatori.indd   3 04/04/17   22:25



Theknos    Abril 20174

Consell editorial: Miquel Darnés, M. Cinta 
Pastor, Jordi Artiga, Ricard Nogués, Marta Martí, 
Montserrat Vila i Carles Illana. 

Coordinació i realització editorial: 
Sàpiens Publicacions (Sàpiens, SCCL) 
www.sapienspublicacions.cat 

Àrea de Desenvolupament i Nous Projectes, 
director de l’Àrea: 
Pere Romanillos
promanillos@sapienspublicacions.cat 
Tel.: 936 347 612 

Col·laboracions en aquest número: Sergi 
Albet, Albert Bagué, Abel Bascuñana, Carles 
Borrás, Rubén Cabús, Anna Carrió, Miquel 
Darnés, Sílvia Díez, Irene Durany, Joaquim 
Elcacho, Rosa García, Jordi Garriga, Jordi 
Goula, Carles Illana, David Jiménez, Marc Ollé, 
Judit Obón, Cristina Olmos, Tzeitel Puig, Àngel 
Ripoll, David Roman.

Imatges: blogs.wsj.com, Cambridge University, 
Anna Carrió, ENGINYERS BCN, Montse Díaz, 
Susana Fuentes, Gomà Camps, Harvard 
University, Kivi, Leka, MIT, Oriol Nin, Saul 
Porras, David Roman, Stanford University, 
Standard Hidráulica, Technal, Thinkstock, 
Marta Torrent, Miquel y Costas, Ori, 
Plachterm, Ricard Vilardebó, J. Vilaseca. 

Correcció lingüística: Anna Serra i Laura Llahí.

Disseny i maquetació: Glup&co.

Publicitat: Àrea comercial (Ricard Piqué), 
Bailèn, 68. 08009 Barcelona 
Tel.: 932 725 430, rpique@ebcn.cat

Impressió i enquadernació: 
Sprint Copy, SL

Edita: Col·legi d’Enginyers Graduats 
i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, 
Consell de Cent, 365. 08009 Barcelona.  
Tel.: 934 961 420, fax: 932 152 081, 
comunicacio@ebcn.cat 
DL: B-35390-67 
ISSN edició impresa: 2340-292X 
ISSN edició electrònica: 2385-5207

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

Els criteris exposats en els articles signats són d’exclusiva responsabilitat 
dels autors i no representen necessàriament l’opinió del Col·legi. Així 
mateix, els anunciants són els únics responsables del compliment i de la 
qualitat dels serveis que presten i de la veracitat de la informació 
facilitada. El Col·legi no té cap responsabilitat davant els lectors de la 
publicació. Queda expressament prohibida la reproducció dels continguts 
de la revista a través de recopilacions d’articles periodístics, d’acord amb 
l’article 32.1 de la Llei 23/2006, text refós de la llei de propietat 
intel·lectual. En cas que estiguéssiu interessat en una autorització per 
reproduir, distribuir, comunicar, emmagatzemar o utilitzar en qualsevol 
forma, adreceu la vostra petició a ebcn@ebcn.cat. Aquesta publicació 
utilitza paper estucat ecològic (PEFC).

RETRAT 
PROFESSIONAL
Joan Pla, 
director d’instal·lacions 
i manteniment17
PERFILS 
PROFESSIONALS
Enginyers experts 
en logística28

OPINIÓ
De debò que 
s’acaba el 
treball?05
INFORMACIÓ 
COL·LEGIAL
Dia del Col·legiat: 
homenatge a la 
fi delitat.08
JOVES 
ENGINYERS
ENGINYERS BCN 
premia el 
talent jove11
COMISSIONS
Comissió 
d’Energia16

ENGINEERING 
AROUND THE WORLD
News about 
engineering in other 
countries

ESTIGUES AL DIA
Activitats, idees 
i novetats a l’entorn 
de la tecnologia

RASTRES
Foneria Escorsa, 
l’acer en versió 
artística41

SOSTENIBILITAT
Glifosat, un 
herbicida amb molt 
mala fama32
INNOVACIÓ
Gestió, efi ciència o 
energia. Per on 
comencem?34
ARTICLE TÈCNIC
Criteris per escollir 
una fi nestra 
tèrmicament efi cient35
EMPRESA
Microrelleus, SL, 
treballadors del metall 
a escala micromètrica42

44
46

Manel Feliu, 
director general 
de Sincrofarm, SL.

18
ENTREVISTA

#212

EN PORTADA
22
El paper català. 
Tres segles 
d’innovació 
constant.

a les pàgines centrals

04-05 TK212 Sumari + opinió.indd   4 04/04/17   22:27



OPINIÓ

Abril 2017    Theknos    

Jordi Goula
Economista
@jordigoula

DE DEBÒ QUE S’ACABA EL TREBALL?

Un dels problemes candents en la societat 
actual és el futur del treball. La 
digitalització, en primer lloc, i la 
robotització que de manera imparable 
avança, són processos que, d’entrada, 

destrueixen llocs de treball. I davant d’aquesta realitat hi 
ha dues maneres de pensar. D’una banda, els qui pensen 
que anem a la catàstrofe —perquè d’aquí a molt poc temps 
faltarà treball—, i la pobresa, la desigualtat, la 
precarització... que ja estan creixent faran molt difícil la 
cohesió i una vida social tranquil·la, llevat que es trobi una 
via de remunerar els qui no poden treballar. El gran 
problema que s’albira aquí és si una part de la societat 
estarà disposada a mantenir-ne una altra que estigui 
disposada a viure a costa seva. La mentalitat actual no 
sembla que vagi per aquest camí.

D’altra banda, hi ha els qui pensen que sí, que es 
destruiran llocs de treball, com ha passat en totes les 
revolucions productives anteriors, però que n’apareixeran 
de nous. I quins són aquests? La resposta que donen els 
que pensen així és que no podem saber-los, ja que aniran 
apareixent a mesura que sorgeixin necessitats per cobrir 
en la nova societat que tindrem. El 
raonament 

que fan és senzill. Fa quinze anys podíem preveure una 
societat amb les necessitats que tenim avui? Amb el paper 
que té la tecnologia a l’entramat productiu actual? Amb 
els avenços de la robòtica? No, responen. Doncs cal que 
imaginem que som com fa quinze anys i siguem humils 
a l’hora de predir, diuen. De tota manera, tampoc no són 
capaços d’assegurar que hi pugui haver feina per a tothom.

Davant d’aquests plantejaments antagònics, els primers 
advoquen per una renda universal que doni el dret a una 
remuneració, pel simple fet de ser membre de la societat 
—ja que la veuen com un tercer factor productiu, al costat 
del capital i el treball— mentre que els segons defensen 
un canvi en l’educació, que doni prioritat, no tant als 
coneixements sinó a les actituds personals, és a dir, a la 
fl exibilitat en tots els àmbits laborals, a la capacitat de 
canviar de xip sense traumes personals i a l’aprenentatge 
continu, sense oblidar la decantació cap a l’esperit 
emprenedor, davant dels canvis que no cessaran.

Aquest és, a grans trets, el debat que es planteja en 
les societats més avançades. Aquí anem una mica més 
endarrerits, com en tants altres plantejaments, i preferim 
solucionar els problemes de demà, potser, tot sigui dit, 

perquè són més urgents que en altres llocs. Llegir, 
per exemple, en publicacions franceses que 

parlen d’atur massiu al seu país (10,5%) 
i la urgència que suposa, pot fer-

nos somriure, en un país en què 
encara ultrapassem la taxa del 

22%, i en algunes comunitats, 
el 30%.

El problema, en aquest 
estadi del debat, rau a 
acceptar mentalment una 
premissa o una altra, o bé 
decantar-se per una 
tercera via, la del 
repartiment del treball, 
no amb l’exemple de les 
35 hores de França, sinó 
en alguna cosa més 

consensuada. Ara bé, si les 
dues primeres premisses 

són difícils d’acceptar 
a priori, la tercera ja s’ha 

comprovat que és molt difícil de 
dur a terme. ●  
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Oriol Nin
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SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

el límit de cobertura establert per la 
Generalitat de Catalunya. El gran avan-
tatge és que poden contractar totes les 
activitats i només s’ha de satisfer la pri-
ma de l’activitat assegurada que sigui 
més elevada.

AVANTATGES RESPECTE DEL MERCAT
1. Més llibertat. En el cas de la pòlis-
sa de responsabilitat professional, 
el col·legiat pot escollir el límit de 
cobertura sense que el volum de fac-
turació dels anys anteriors ni els pos-
sibles sinistres previs afectin la seva 
facultat d’elecció.
2. Retroactivitat il·limitada. Cobreix 
les reclamacions que rebi l’enginyer, 
per primera vegada durant la vigència 
de la pòlissa, dels treballs professio-
nals efectuats anteriorment a la seva 
contractació.
3. Límit de cobertura. Es preveu un 
escalat que arriba fins als 3 milions 
d’euros.
4. Franquícies. El mò-
dul 1 de la de res-
ponsabilitat civil 
professional no 
en té.

  

1. ASSEGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL: LA 
TRANQUIL·LITAT DE TENIR UNA 
BONA COBERTURA
Els enginyers tenen l’obligació de 
protegir amb una assegurança els ris-
cos derivats de la seva professió. És 
per això que el Col·legi posa a disposi-
ció dels seus col·legiats dues pòlisses 
col·lectives que té contractades amb 
la companyia Mapfre.

1. De responsabilitat civil professional
Mòdul 1:
•  Requereix que el treball professi-

onal estigui sotmès a control col-
legial (visat o registre de verificació 
documental), amb excepcions.

•  Els límits de cobertura inclouen 
nou trams a escollir entre 450.759 i 
3.000.000 euros.

•  No hi ha franquícia.

Mòdul 2:
•  A excepció dels casos de visats obli-

gatoris, no és necessari el control 
col·legial.

•  Hi ha dos límits de cobertura:  
de 150.000 i de 300.000 euros.

•  Sí que hi ha franquícia.

2. De responsabilitat civil 
d’instal·ladors
Està pensada per als col-
legiats que vulguin am-
pliar la seva activitat fent 
d’instal·ladors autoritzats. 
La poden subscriure els 
que tinguin contractada  
la pòlissa de responsabi-
litat civil professional del 
Col·legi.

Hi ha diverses activitats 
assegurades, cadascuna amb 

5. Delimitació geogràfica. Àmplia co-
bertura que s’estén a tot el món excep-
te als Estats Units i al Canadà.
Més informació a:
www.enginyersbcn.cat/serveis-co-
legiats/assegurances

2. MUPITI
Un altre servei que ofereix el Col·legi 
és la MUPITI, la mutualitat de previ-
sió social per als perits, enginyers tèc-
nics industrials i graduats en enginye-
ria. Aquí la diferència rau en el fet que 
és una institució sense ànim de lucre 
—i, per tant, reparteix els beneficis en 
les seves assegurances d’estalvi— que 

des de 2014 està també oberta a qual-
sevol persona. El gran benefici? Que 
com a institució del col·lectiu i ad-
ministrada pels mateixos enginyers, 
està molt lligada a les veritables ne-
cessitats dels professionals i busca 
contínuament avantatges i uns preus 
molt més econòmics en totes les se-
ves ofertes: assegurances d’estalvi, de 
vida, d’inversió, de jubilació i sobretot 
en el seu producte estrella, el Mupiti 
Professional (l’alternativa al RETA 
dels autònoms).

Cal destacar l’existència de la Fun-
dació Mupiti, la seva acció 

social. Es tracta d’aju-
des que poden sol-
licitar els col·legiats i 
mutualistes en cas de 

necessitat (també els 
seus cònjuges, pares i 

fills). Les prestacions 
cobreixen un ampli ven-

tall: situacions d’atur de 
llarga durada, de depen-

dència i discapacitats. l

Embarcar-se en nous projectes és sempre una tasca que suposa un  
cert risc. Amb la voluntat de facilitar la feina i restar problemes hi ha 
diverses ofertes asseguradores a l’abast del col·legiat, les quals 
suposen un dels pilars bàsics dels serveis que ofereix ENGINYERS BCN.

ENGINYERS BCN 
OFEREIX AL COL·LEGIAT 
DUES PÒLISSES 
COL·LECTIVES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL

Assegurances per protegir-se dels riscos 
professionals: deixeu-vos aconsellar!

Theknos    Abril 20176
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El passat mes de març es va posar en 
marxa una nova actualització de la 
Borsa de treball, que amplia un cop 
més els serveis que s’ofereixen tant 
als col·legiats i precol·legiats com a 
les empreses que confien en ENGI-
NYERS BCN per seleccionar els can-
didats que s’incorporaran als seus 
equips de treball. 

En aquesta darrera dècada, des que 
es va posar en marxa la primera plata-
forma web de la Borsa de treball, l’any 
2007, el servei s’ha anat ampliant, 

introduint millores a nivell tecnolò-
gic per agilitzar i optimitzar-ne l’ús. 
Així, en les diverses etapes, el Servei 
d’Ocupació i Promoció Professional 
ha anat configurant les eines que, avui 
en dia, tenen disponibles.

•  Plataforma web per a la consulta 
pública d’ofertes i exclusiva per als 
membres d’ENGINYERS BCN.

•  Apartat de seguiment de les candi-
datures.

•  Opció d’incloure diferents models 
de currículum i carta per adaptar 
les candidatures.

•  Aplicació per a dispositius mòbils 
amb opcions similars a la plataforma 
web i servei de notificacions afegit.

•  Possibilitat de fer públic el currí-
culum perquè les empreses puguin 
cercar-los directament.

•  Eines de filtratge per a col·legiats i 
empreses.

•  Sistemes de comunicació directa 
entre candidats i seleccionadors. l

Més informació a:
www.enginyersbcn.cat/borsa-treball

La Borsa de treball d’ENGINYERS BCN, 
en millora constant 
El Col·legi disposa d’una de les borses de treball més potents del 
mercat, especialitzada en l’enginyeria de l’àmbit industrial. Utilitza 
els avenços tecnològics necessaris per optimitzar l’ocupació i la 
promoció professional de col·legiats i estudiants.

LA BORSA DE TREBALL 
AMPLIA ELS SERVEIS 
QUE OFEREIX A 
COL·LEGIATS I EMPRESES

LA BORSA DE TREBALL, UNA DÈCADA EN PERMANENT EVOLUCIÓ

2007
PRIMERA 
PLATAFORMA 
EN LÍNIA DE 
LA BORSA DE 
TREBALL (BT) 
Per primer cop els 
col·legiats poden 
inscriure’s a les 
ofertes en línia.

2012
NOVA 
PLATAFORMA EN 
LÍNIA DE LA BT
Nova eina 
amb millores 
substancials per 
inscriure’s i fer el 
seguiment dels 
processos.

2013
OFERTES A LA 
PART PÚBLICA 
DEL WEB
Es publiquen 
al web ofertes 
resumides amb 
consulta oberta a 
tothom, però amb 
inscripció exclusiva 
per a col·legiats. 
Incorpració a la BT 
de la Intercol·legial.

2014
APP
Es posa en marxa 
l’aplicació per 
consultar, inscriure’s 
i fer el seguiment 
de les candidatures 
des del mòbil o 
la tauleta, amb la 
possibilitat de rebre 
notificacions.

2015
CV PÚBLIC I 
RECERCA DIRECTA 
DE CANDIDATS
Actualització que 
permet als usuaris 
penjar diferents CV 
en funció dels seus 
perfils professionals 
perquè les empreses 
els puguin consultar 
sense necessitat 
d’inscriure’s a 
l’oferta.
Es millora la 
comunicació interna 
entre empreses i 
col·legiats.

2017
NOVES EINES 
DE FILTRE I 
ACTUALITZACIÓ 
DEL DISSENY
S’actualitza la 
plataforma i 
s’inclouen millores 
en la gestió interna 
de l’eina en la sessió 
dels col·legiats i de 
les empreses.
S’afegeix un nou 
servei per a les 
empreses per poder 
fer preguntes als 
col·legiats abans 
d’inscriure-s’hi.
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Govern, Joan Garreta, els esperen per 
atorgar-los les insígnies i posar per 
a la fotografia. El ritual es repeteix 
amb els col·legiats el 1991. Aquesta 
vegada sona “Bohemian Rhapsody”, 
de Queen, i el degà és acompanyat 
per Maria Cinta Pastor, vicedegana. 
Els amics i familiars esperen mentre 

MÉS QUE UN RECONEIXEMENT
Sona “Black is Black”, de Los Bravos. 
Al projector, apareixen imatges de 
fets que van ocórrer l’any 1966. Amb 
aquest regust a nostàlgia, una per una 
són cridades les persones que van 
col·legiar-se aquell any. El degà, Mi-
quel Darnés, i el vocal de la Junta de 

Dia del Col·legiat:  
noces d’or i argent amb el Col·legi 

Les noces d’argent commemoren 
els 25 anys de casats d’una parella. 
Les d’or, els 50. I a ENGINYERS 
BCN aquests aniversaris arriben 
amb el Dia del Col·legiat. Unes 
quaranta persones van rebre el 2 
de març un diploma i una insígnia 
per homenatjar que l’any passat 
van complir 25 o 50 anys com a 
membres del Col·legi.

immortalitzen el moment amb els 
mòbils. Després, venen les abraçades 
i els petons. Es tracta, per tant, d’un 
acte cerimonial, però on també tenen 
cabuda l’emoció, l’orgull i sobretot un 
profund respecte als homenatjats.

PARAULES D’AGRAÏMENT
L’acte el va obrir Jordi Artiga, se-
cretari del Col·legi: “És un dels dies 
més assenyalats per nosaltres”. Per 
la seva part, Maria Cinta Pastor va 
destacar el fet que dues de les home-
natjades fossin dones: “Enginyeres, 
som molt necessàries, perquè hem 
demostrat, per la nostra professió, 
que som igual que els homes”. L’úl-
tim en parlar va ser el degà, que va 
posar l’accent en la importància de 
disposar d’un “Col·legi fort” per a 
“una professió forta”. l

  El degà i la 
vicedegana amb 
les col·legiades 
Mercè Enfedaque 
(esquerra) i 
Montserrat 
Salinas (dreta).

  Els col·legiats el 
1991 van rebre la 
insígnia d’argent, 
pels 25 anys de 
vinculació al 
Col·legi. L’entrega 
la va fer la 
vicedegana, M. 
Cinta Pastor, 
acompanyada pel 
degà.

  Els col·legiats que 
celebraven els 50 
anys de col·legiació 
van rebre la insígnia 
d’or per part dels 
representants de la 
Junta de Govern, el 
degà, Miquel 
Darnés, i el vocal 
Joan Garreta.
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Una noia que estudia enginyeria i a la 
qual van recomanar que millor que 
cursés una altra carrera; una política 
que ha hagut de demostrar més les se-
ves habilitats que els seus companys 
homes, o una jove que no para de sentir 
que ha de trobar una feina estable 
abans que es plantegi ser mare. Histò-
ries, totes elles, que van tenir un alta-
veu el 9 de març durant el Dia de la 
Dona Enginyera, que s’ha ce-
lebrat a ENGINYERS BCN 
per segon any consecutiu.

PRESENTACIONS 
I PRIMERES ANÈCDOTES
L’acte va ser conduït per Anna Pujol, 
presidenta de la Comissió Funcionem 
Junts, que el va organitzar. El va obrir 
Maria Cinta Pastor, vicedegana, que 
va explicar com el Col·legi aporta el 
seu gra de sorra donant visibilitat a 
les dones, mitjançant, per exemple, 
activitats com aquesta, on una de les 
invitades va ser l’expresidenta del 
Parlament, Núria de Gispert: “El fet 
de ser dona em va obligar a perfec-

Dia de la Dona Enginyera: emocions,  
històries personals i homenatges

cionar molt més els meus coneixe-
ments”. També va compartir històries 
com, per exemple, que l’expresident 
Jordi Pujol va dir-li que era la prime-
ra vegada que algú havia de consultar 
a la seva parella la proposta de ser 
conseller. Per motius com aquests, el 
secretari del Col·legi, Jordi Artiga, va 
parlar a continuació de la necessitat 
de “normalitzar” la situació.

EL PRESENT DE 
LA DONA ENGINYERA
No van ser els únics testimonis. La di-
rectora d’R+D de l’empresa HP, Cristi-
na Estavillo, va posar com a exemple el 
seu cas per il·lustrar el que hauria de 

ser: “Vaig estar cinc anys amb jornada 
reduïda i em van promocionar durant 
aquella època”. Mireia Marquès, en-
ginyera tècnica industrial i química a 
CarbonScape (Nova Zelanda), va emo-
cionar amb un discurs titulat “Sense 
expectatives, el límit és el cel”: “Tot va 
millorar a partir del moment que vaig 
deixar d’imposar-me allò que la soci-
etat m’havia inculcat”. En un sentit 
semblant, Anna Profitós, estudiant del 
grau d’Enginyeria en Tecnologies In-
dustrials, va relatar com algun profes-
sor i company seu la van menysprear 
pel fet de ser dona, recomanant-li que 
estudiés una altra cosa.

HOMENATGE FINAL
“Com a Junta estarem sempre al cos-
tat de les dones.” D’aquesta manera, el 

degà, Miquel Darnés, concloïa 
el discurs institucional de l’acte, 
que va finalitzar amb l’entrega 
d’un ram de flors a una de les 
col·legiades de més edat, Núria 
Tapiol, la qual va fer un discurs 
d’apoderament femení: “Dones, 
us demano que sortiu al carrer 
sempre amb el cap ben alt”. El 
net de la col·legiada va ser jus-
tament el guanyador del sorteig 
que es va celebrar després. Marc 
Basany Roig va rebre el premi en 
nom dels seus pares: un viatge a 

un hotel de l’Alt Empordà, gentilesa 
de Bestour Viajes.

Un aperitiu al Club EBCN va ser 
l’escenari final d’un acte emocionant, 
enriquidor, i, desgraciadament, molt 
necessari. l

D’esquerra a dreta: 
Marc Basany, 
guanyador del 
sorteig; Núria 
Gispert, primera 
presidenta del 
Parlament, i Núria 
Tapiol, una de 
les col·legiades 
homenatjada.
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Per què va triar una enginyeria?
A l’institut m’interessaven més les 
assignatures de ciències, però a l’hora 
de triar una carrera universitària no 
ho tenia tan clar. I aquí va ser on va in-
tervenir el meu pare, que em va expli-
car quines sortides laborals tenia una 
enginyeria tècnica industrial, perquè 
ell també és enginyer tècnic industri-
al. I vaig acabar estudiant el mateix 
que ell, Enginyeria Tècnica Industrial 
especialitat en Mecànica. 

Quantes noies hi havia a classe? 
Recordo que d’un total de 60 érem 
unes quatre noies. A mecànica, la ve-
ritat, és que gaires dones no hi havia.

Com va ser la relació amb professors i 
companys de classe?
Molt bona. Els companys eren molt 
atents, i els professors també. No re-
cordo cap situació negativa, més aviat 
al contrari. La majoria de professors 
eren homes i quan et trobaves una 
professora dona fins i tot et feia il·lusió.

Creu que li ha costat més i ha tingut 
més entrebancs que un home per 
arribar on està?
En el meu cas, treballant a l’Admi-
nistració pública, no m’he trobat cap 
entrebanc. I als inicis a l’empresa 
privada tampoc; vaig començar amb 

ENTREVISTES A ENGINYERES

un conveni de pràctiques a una gran 
instal·ladora, i, de fet, un dels aspec-
tes que van decidir la meva selecció 
—i m’ho van explicar després— va ser 
la meva implicació en activitats soci-
als com a monitora de nens a un agru-
pament escolta. Així que recomano a 
tothom que inclogui en el currículum 
aquestes altres facetes de la vida.

Ha patit alguna discriminació en la 
feina pel fet de ser dona? 
Si que recordo, fa anys, que alguna ve-
gada en atendre una trucada donessin 
per descomptat que era la secretària 
del meu cap, i que se sorprenguessin 
en saber que era una enginyera. Tam-
bé en una visita d’obra vaig rebre al-
gun comentari poc adequat de qui ens 
encarregava les obres.

Considera que les dones enginyeres 
aporten altres valors o qualitats als 
equips de treball, respecte d’un home 
enginyer? Quins?
És complicat contestar aquesta pre-
gunta sense caure en estereotips, 
però diria que generalment tenim la 
capacitat d’estar a molts llocs alho-
ra. Potser treballem de manera més 
transversal, pensant més en el con-
junt, en com afecten les nostres deci-
sions a la resta dels equips. També di-
ria que tenim més empatia. No podria 
dir que totes les enginyeres pel fet de 
ser dones tenen aquestes qualitats, 
de la mateixa manera que estic segu-
ra que hi ha companys enginyers que 
les tenen. Soc de l’opinió que calen 
equips multidisciplinars i multicom-
petencials.

Si és mare treballadora, quines 
dificultats ha tingut per conciliar la 
vida familiar amb la laboral?
Soc mare treballadora de dos nens de 
sis i tres anys. A l’Administració pú-
blica es donen moltes facilitats per 
poder desenvolupar les dues facetes. 
De fet, aquest tema va ser el que em va 
fer optar per entrar a l’Administració 
pública.

En el cas d’estar en reducció de 
jornada per fill a càrrec, creu que això 
ha repercutit per promocionar-la?
Vaig gaudir de reducció de jornada, i, 
en aquell moment, tampoc no hi ha-
via possibilitats de promoció, però si 
em poso el barret d’empresari, entenc 
que no és el millor moment per pro-
mocionar algú. l

“Calen equips multidisciplinars 
i multicompetencials”

Montse Díaz Galindo, enginyera industrial mecànica, col·legiada 18.397

Responsable del 
Departament de Llicències 
d’Activitats a l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès. És el 
càrrec actual de Montse 
Díaz, la dona enginyera 
d’aquest mes. És enginyera 
tècnica industrial 
especialitzada en mecànica 
i està encantada de formar 
part de l’Administració 
pública.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

•  2000-2003: enginyera tècnica al 
departament hospitalari de 
Comsa Emte.

•  2003-2006: enginyera tècnica 
d’activitats a l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat.

•  2006-2016: enginyera tècnica 
d’activitats a l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat. 
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Els estudiants amb el millor expe-
dient acadèmic de cada grau de les 
escoles amb què el Col·legi té con-
veni de col·laboració són premiats 

amb un any de col·legiació gratuïta, 
perquè puguin gaudir dels serveis 
del Col·legi, que contribueixen a 
facilitar el seu pas al món profes-
sional i a formar part del 
col·lectiu de professionals 
de l’enginyeria de l’àm-
bit industrial. Entre tots 
ells, l’estudiant amb mi-

llors resultats acadèmics de cada 
escola té un premi especial que 
s’entrega habitualment dins l’acte  
de graduació, juntament amb un  
diploma.

A més, tot estudiant que presenta 
el treball de final de grau (TFG) pot 
participar en la convocatòria dels 
Premis EBCN al millor TFG, que 
avaluen l’originalitat, la qualitat, el 
caràcter innovador o la creativitat, 
la viabilitat tècnica, la sostenibilitat, 
l’impacte social i la funcionalitat. 
S’atorguen un primer i segon premi 
que inclouen una dotació econòmica 
i un diploma. Trobareu més informa-
ció dels premis a la pàgina 13. l

“Mai hem de deixar 
de formar-nos”
“Vaig escollir 
l’Enginyeria 
mecànica 
perquè ja des 
de ben petit 
m’agradava 
buscar la 
millor solució 
a qualsevol problema. 
M’apassionen els reptes, així com 
explicar i demostrar el 
funcionament d’aquelles coses 
que m’envolten. Saber el perquè, 
intentar justificar coses que els 
altres ni es plantejarien.

Soc tècnic superior en 
automoció i actualment estic 
acabant el grau en Enginyeria 
Mecànica a l’Escola Universitària 
Politècnica de Mataró (EUPMT-
UPC). Mentre faig el TFG vaig 
buscant una feina que em permeti 
demostrar la meva vàlua i créixer 
en l’àmbit professional i personal.

Crec que la professió de 
l’enginyer ha anat evolucionant al 
llarg dels anys, en l’àmbit tècnic i 
en l’àmbit idiomàtic. Un enginyer 
no es limita només a dissenyar, 
investigar o calcular, sinó també a 
gestionar i a optimitzar recursos. 
Per això crec que cada cop més 
ens hem de formar en diversos 
àmbits per tal de ser més 
competitius.

L’abril de l’any passat em vaig 
precol·legiar a ENGINYERS BCN, 
com a conseqüència de la visita i 
la presentació d’un membre del 
Col·legi a la Universitat.

Recomano als estudiants de les 
diferents branques de l’enginyeria 
que facin cursos de formació: són 
molt enriquidors. El Col·legi 
ofereix una sèrie de tallers que et 
permeten formar-te, créixer i 
actualitzar el perfil professional.”

Juan Manuel Barba Rube
Precol·legiat 55.740

ENGINYERS BCN premia el talent jove

Èxit de participació al 1r Fòrum  
del Talent en Enginyeria Biomèdica
El Col·legi va estar present amb un estand al 1r Fòrum del Talent en 
Enginyeria Biomèdica, organitzat per les associacions empresarials FENIN i 
HealthTech, juntament amb la UPC, la UB i la UPF. Van participar-hi dinou 
empreses i institucions i 260 estudiants i graduats.

Aquesta titulació es va començar a impartir a la UPC l’any 2009 i 
presenta un pla d’estudis multidisciplinari que integra els coneixements 
tècnics, biològics i mèdics, i ofereix als graduats una especialització que 
els permet donar respostes en tecnologia capdavantera i avenços en el 
sector hospitalari, sanitari, protètic i farmacèutic, principalment. Es tracta 

d’un perfil emergent 
que cada cop està més 
reconegut al mercat 
laboral. 

El Col·legi ja té 
vincles amb empreses 
del sector, usuàries de 
la Borsa de treball, i 
continua treballant per 
al desenvolupament de 
la professió. El proper 
curs, el fòrum tindrà lloc 
a les instal·lacions de 
l’EEBE, on ENGINYERS 
BCN té una oficina. l

Cada any, el Col·legi atorga diversos guardons per valorar l’esforç dels 
estudiants. Aquests premis s’entreguen durant els actes de graduació 
de cada escola i a la Diada de la Professió d’ENGINYERS BCN. 

EL COL·LEGI PREMIA 
AMB UN ANY DE 
COL·LEGIACIÓ GRATUÏTA 
ELS ESTUDIANTS AMB 
EL MILLOR EXPEDIENT

El Col·legi va 
estar-hi 
present amb 
un estand.

10-11 TK212 Entrevista dones + Joves enginyers.indd   11 04/04/17   22:39



INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Theknos    Abril 201712

feina feta i va anunciar les línies de 
treball per al 2017 i el 2018. En total, 
una suma d’experiències que va re-
fl ectir la gran quantitat de feina que 
duen a terme per dinamitzar els ob-
jectius del Col·legi. Per aquesta raó, 
el degà, Miquel Darnés, va concloure 
la reunió felicitant totes les Comis-
sions per l’ampli ventall d’activitats 
desenvolupades al llarg del 2016 i per 
la intenció de continuar millorant de 
cara al futur. 

La trobada va acabar amb un aperi-
tiu al Club EBCN. Un fi nal distès per a 
una reunió que posa en valor la bona 
feina dels que, continuant la compa-
ració, fan “bategar” el Col·legi.  ●

Les juntes rectores de les Comissions 
del Col·legi, formades pel president, 
el vicepresident i el secretari, es van 
reunir el 7 de març en un acte amb un 
caire especial respecte d’altres jun-
tes similars, i és que va ser la primera 
després de les eleccions del passat no-
vembre. Més de dues hores de passat, 
present i futur de les també conegu-
des com el “cor” del Col·legi.

UNA POSADA EN COMÚ 
PROFITOSA
Conduïda per Laia Lièbana, vocal de 
la Junta de Govern, cadascuna de les 
Comissions va anar exposant el seu 
funcionament, va fer balanç de la 

Les Comissions 
posen la mirada al futur

El 2016 les Comissions van impulsar:

Principals accions 
dutes a terme el 2016
Són tantes les accions que 
duen a terme les Comissions 
que no cabrien en una pàgina 
del THEKNOS. Per això, i com a 
exemple, destaquem només 
algunes de les tasques que han 
desenvolupat durant el 2016:
•  Medi Ambient i Seguretat: 

tertúlies amb experts i debat 
posterior. 

•  Qualitat i Innovació: 
organització de conferències 
per mantenir actualitzat el 
col·legiat en les noves eines de 
la professió.

•  Enginyers en Actuacions 
Pericials: xerrades, per 
exemple: “Documentació 
gràfi ca de les actuacions 
pericials” o “La verdad judicial”.

•  Seguretat contra Incendis i 
Emergències: posada en marxa 
i actualització del Manual 
contra incendis.

•  Plans d’autoprotecció i 
Protecció civil: creació de les 
fi txes d’autoprotecció.

•  Enginyers d’empresa: 
visita al supercomputador 
Marenostrum.

•  Exercici Lliure: explicació de 
les novetats legislatives que els 
afecten.

•  Funció Pública: organització de 
debats tècnics.

•  Ensenyament: preparació de 
la Jornada d’Innovació i Recerca 
Educativa.

•  Jubilats: sortides per Barcelona 
i xerrades sobre salut, entre 
altres temes.

•  Cultura i Esports: visites 
al teatre i viatges a llocs 
tan diversos com Sevilla, 
Montserrat o Milà.

•  Funcionem Junts: informació 
en el camp de la 
igualtat de gènere i un 

taller familiar de 
robòtica.24 

conferències 8 
activitats

1 
curs

El degà, Miquel 
Darnés, va felicitar les 
Comissions per la feina 
realitzada.
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Un any més, arriben els Premis EBCN. 
Si esteu cursant o heu cursat un grau 
d’enginyeria industrial, us heu matri-
culat al projecte de fi  de grau durant 
l’any 2016 o 2017 i sou alumnes d’al-
guna de les escoles de l’àmbit com-
petencial del Col·legi, podeu partici-
par-hi. El termini tanca el 26 de maig 
a les 14 h. Aquests guardons distingei-
xen el millor treball dels que es realit-
zen per acabar la carrera.

QUÈ PODEU APORTAR?
Un sistema biotecnològic que permet 
cultivar microalgues o un dispositiu 
que redueix la velocitat d’un vehicle 
transformant l’energia cinètica en 
elèctrica, mecànica o hidràulica. Són 
alguns dels treballs guanyadors de 
passades edicions dels Premis. Com 
aquests exemples, el que es presenti 
ha de resoldre una problemàtica ac-
tual o ha de suposar una millora per 
a la societat, dues qualitats que bus-

Presenteu el vostre treball de 
fi de grau als Premis EBCN 2017

endesa.com

Per què l’energia
obre camins?
Perquè les ciutats amb models d’estalvi 
energètic ajuden el nostre medi ambient. 
Per això, Endesa incentiva l’autoproducció 
d’electricitat i l’ús d’il·luminació eficient en 
carrers i edificis. Perquè quan obrim la
nostra energia, el progrés és possible per a tots.

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

DOTACIÓ DELS PREMIS
•  Premi al Millor Projecte 

de Final de Grau: l’alumne 
guanyador rebrà 2.000 € i un 
diploma de reconeixement. El 
tutor de l’alumne premiat rebrà 
500 €. L’escola a la qual pertanyi 
el guanyador i el seu tutor 
rebran també un diploma de 
reconeixement. 

•  Accèssit: 500 € i un diploma de 
reconeixement per a l’estudiant.

quen fomentar els valors essencials 
per a l’excel·lència d’un projecte. Per 
aquesta raó, per valorar-lo, el jurat 
tindrà en compte la qualitat, l’origi-
nalitat, la viabilitat tècnica, la soste-
nibilitat i l’impacte social. ●

Més informació a: 
www.enginyersbcn.cat/premis
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Ricard Vilardebó 
Laborda, col·legiat 
25.135
Des del febrer treballa a 
l’empresa de maquinària 
Luciano Aguilar, SA. Prové 
del sector de les enginyeries, 
més recentment, i del sector 

de la construcció i les infra-
estructures, des de mitjans 
dels anys 90. És enginyer 
tècnic industrial mecànic i té 
una experiència de més de 
vint anys al sector industrial, 
al sector mediambiental i al 
de les infraestructures ener-
gètiques, en què ha treballat 
per a per empreses mitjanes 

tes vacants que no 
s’acaben traduint 
en ofertes de feina, 
sinó que es cobriran 
per altres mitjans: 
els contactes i les 
autocandidatures 
són les alternatives 
més comunes, 
sobretot per a de-
terminats perfi ls 
professionals.

Els dies 20 i 26 
d’abril el Col·legi 
organitza l’ac-
tivitat “Xarxes 
professionals 
2.0. Activa el 
teu LinkedIn” i el 
22 i 23 de maig 
“LinkedIn II: 
Marca personal 
i posicionament 

a la xarxa”, molt interes-
sants per a aquells que 
vulguin aprendre a dominar 
aquesta eina i saber com 
fer i aprofi tar els contactes 
i les autocandidatures a 
través d’aquesta xarxa. 
Consulteu-les a www.engi-
nyersbcn.cat/agenda

  També per a 
autònoms
La Borsa de treball d’EN-
GINYERS BCN publica 
també ofertes dirigides a 
treballadors per compte 
propi. Algunes empreses 
necessiten la col·laboració 
d’un enginyer, extern a la 
plantilla.

Els perfi ls més buscats per 
a l’exercici lliure estan relaci-
onats principalment amb la 
docència, els peritatges i les 
taxacions, les instal·lacions, 
el disseny i les tasques 
comercials. El nivell d’ex-
periència sol·licitat sol ser 
“convenient”, que implica la 
possibilitat de valorar des 
de candidats júnior fi ns els 
que aportin anys d’experièn-
cia, negociant la retribució 
en funció de l’expertesa i 
la dedicació pactada entre 
ambdues parts.

i grans (Abengoa, 
Copcisa, Comsa, 
Master, entre d’al-
tres). “Sempre m’han 
interessat les màqui-
nes i els mecanismes 
i la seva aplicació en 
la millora de l’entorn. 
Suposo que per això em 
vaig decantar per una 
carrera tècnica.”

Està col·legiat des 
del novembre de 1998: 
“El Col·legi m’ha aportat 
suport i informació, tant 
sobre actualitzacions 
de normatives neces-
sàries en el meu camp 
de treball com d’actua-
lització de certs sectors 
d’interès”. A ENGINYERS 
BCN ha fet cursos d’ac-
tualització de normativa 
elèctrica i ha fet servir el 
Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional. 

BORSA 
DE TREBALL

  Mercat laboral ocult, 
el que no trobem a les 
ofertes  
Quan una persona decideix 

buscar feina, ja sigui perquè 
s’ha quedat a l’atur, ha 
acabat uns estudis, vol fer 
un canvi professional o una 
millora en les condicions de 
treball, ha de decidir com 
fer-ho. El més freqüent és 
abocar-se als portals de 
feina i començar a enviar 
currículums. Però hi ha mol-

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

El Consell editorial de THEKNOS 
es reserva el dret de publicar les 
informacions que ens arribin 
per a aquest apartat.

tes vacants que no 
s’acaben traduint 
en ofertes de feina, 
sinó que es cobriran 
per altres mitjans: 
els contactes i les 
autocandidatures 
són les alternatives 
més comunes, 
sobretot per a de-
terminats perfi ls 
professionals.

d’abril el Col·legi 
organitza l’ac-
tivitat 
professionals 
2.0. Activa el 
teu LinkedIn” 
22 i 23 de maig 
“LinkedIn II: 

i posicionament 

“El Col·legi m’ha aportat 

d’interès”. A ENGINYERS 

tualització de normativa 
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A més, el Col·legi disposa 
de diversos recursos que 
faciliten la feina d’aquests 
professionals freelance. Des 
del Servei d’Assessorament 
Jurídic es proporciona asses-
sorament en temes legals i 
s’organitza el curs “Iniciació 
a l’exercici professional”. 
La Guia de professionals, el 
Registre de Certifi cadors 
d’Efi ciència Energètica i els 
pèrits judicials i tercers per 
a l’Administració, en són un 
altre exemple.

  Primeres passes per 
treballar a l’estranger
Una alternativa professio-
nal, de vegades opcional i 
d’altres més forçada per les 
circumstàncies, és la que 
algunes persones prenen en 
consideració a l’hora de bus-
car feina: marxar a treballar 
a un altre país. En aquests 
casos, com sempre, és im-
portant començar per fer una 
autoanàlisi personal i establir 
els objectius perseguits. 

Per als més joves pot 
resultar molt enriquidor 
conèixer una altra cultura i 

BENEFICIS 
DEL COL.LEGIAT

Gràcies al conveni que va signar amb ENGINYERS BCN, 
Gas Natural posa a disposició dels col·legiats una eina 
de gran utilitat per a aquells tècnics que hagin de projec-
tar o dirigir una nova instal·lació receptora de gas com-
bustible o que n’hagin de reformar alguna d’existent.

Es tracta d’una llista de gestors, ordenada per 
municipis i per models de consum (domèstic o gran 
consum), que permetrà al tècnic poder tenir un canal 
de comunicació ràpida i directa (via telèfon o correu 
electrònic) amb el gestor associat a la zona on es trobi 
la seva instal·lació. D’aquesta manera, podrà plantejar 
possibles dubtes associats al disseny o a la implemen-
tació de la instal·lació.

Podeu trobar aquesta llista, sota l’apartat Instal-
lacions de gasos combustibles, a: 
www.enginyersbcn.cat/projectes-tecnics.html

Disposar d’una eina per 
projectar una instal·lació de gas

DEL 2 DE MAIG 
AL 14 DE JUNY
Curs d’auditors 
energètics (presencial i per 
videostreaming) 
Permetrà als tècnics que 
exerceixin com a auditors 
energètics accedir a una 
metodologia tècnica, basada 
en els criteris desenvolupats 
pel Reial Decret 56/2016 
en matèria d’auditories 
energètiques, per les normes 
tècniques com la Norma 
UNE-EN 16247 i pel grup 
de normes ISO 50000. 
Compta amb la participació 
de prestigiosos ponents 
de l’àmbit de la gestió 
energètica. 

Quan: de 18 a 21 h.
On: aula de la 3a planta 
del Col·legi. 

3, 8, 10, 15 I 17 DE MAIG
Disseny i càlcul 
d’instal·lacions d’energia 
solar tèrmica
Es proporciona una 
formació sufi cient per 
poder desenvolupar 
estudis i projectes 
d’energia solar tèrmica, 
principalment per a 
aigua calenta sanitària 
(habitatges, vestuaris 
establiments industrials, 
etc.).
Quan: de 16.30 a 20.30 h.
On: Tecnoespai.

16, 18 I 23 DE MAIG 
Curs Autodesk Revit MEP 
2016 - Climatització 
Està dirigit a professionals 
de l’enginyeria i de la 
construcció que desitgin 
introduir-se en la creació i 
gestió d’instal·lacions de 
climatització en un 
projecte BIM (Building 
Information Modeling).
Quan: de 16 a 20 h.
On: Tecnoespai.

7, 12, 14, 19 I 21 
DE JUNY
Inspecció d’instal·lacions 
elèctriques (punts crítics a 
controlar)
L’objectiu és dotar els 

assistents del coneixement 
necessari per poder 
determinar l’estat de les 
instal·lacions elèctriques, 
tant noves com existents. 
Dirigit principalment a 
enginyers de qualsevol 
especialitat, que vulguin 
desenvolupar la seva 
activitat com a director 
d’obra, així com també a 
tots aquells tècnics que 
realitzin auditories 
energètiques i informes 
d’estat d’instal·lacions.
Quan: de 16.30 a 20.30 h.
On: Tecnoespai.

www.enginyersbcn.cat/
agenda

AGENDA

manera de treballar. Alguns 
marxen fora per aprendre o 
millorar els idiomes, supòsits 
en els quals cal tenir pre-
sent que potser s’haurà de 
començar per feines menys 
qualifi cades. Altres persones, 
en canvi, es veuen obligades 
a marxar per raons personals 
o simplement, per incre-
mentar les seves opcions. 
Entitats com la Xarxa Eures, 
amb qui el Col·legi col·labora 
habitualment, ofereixen 
assessorament, recursos 
i ofertes de treball en els 
països de la Unió Europea 
(https://ec.europa.eu/eures/
public/es/homepage). La 
xarxa professional LinkedIn 
és també molt útil per buscar 
feina a nivell internacional, ja 
que té presència en més de 
200 països. Però, sobretot, 
serà interessant localitzar els 
principals portals d’ocupació 
del país o països on es valora 
marxar. En tots els casos, 
cal adaptar les candidatures 
a l’estil del país d’origen, 
ja que hi ha diferències en 
l’estil de CV i carta segons la 
cultura vigent.
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El sector de l’energia ocupa una part 
important de l’enginyeria industri-
al. Amb l’objectiu d’aprofundir en el 
coneixement i millorar la difusió als 
col·legiats de tot allò relacionat amb 
aquest sector, es va crear aquesta Co-
missió que ja té 110 persones inscrites. 

INFORMACIÓ I CONEIXEMENT
Les accions que duu a terme la Co-
missió són diverses. En l’àmbit de la 
comunicació donen a conèixer les 
notícies més destacades en l’àmbit 
energètic, expliquen la legislació ac-
tual en matèria d’energies renovables, 
assessoren col·lectius, atenen consul-
tes, i, des d’aquest any, elaboren fitxes 
tècniques de càlcul en instal·lacions. 
Igualment, la Comissió participa en la 
dinamització de coneixements: fa un 
seguiment dels jaciments de petro-
li que hi ha avui dia, reuneix experts 
en àmbits de la generació d’energia 
i organitza visites a centres on es fa 
un ús intensiu d’energia elèctrica, 

gas i petroli i a centres públics on es 
van implantant sistemes de mobilitat 
elèctrica. 

Es reuneix unes deu o onze vega-
des l’any, i per al període 2017-2018 
preveu organitzar visites a centres 
variats, com depuradores d’aigües, 
la dessaladora del Prat de Llobregat, 

COMISSIÓ D’ENERGIA

Activitats i divulgació en l’àmbit energètic

Visita als recintes històrics de Calafell
La Comissió de Cultura i Esports 
va organitzar una sortida per al 
dissabte 18 de març. Un total 
de 42 persones van participar 
en aquesta visita guiada, que va 
començar en un dels jaciments més 
singulars que hi ha a Catalunya: 
els assentaments de Calafell, els 
quals es remunten al període de la 
romanització. Algun company fins 
i tot va aprofitar per convertir-se 

durant un moment en un ferotge 
guerrer brandint les armes i portant 
les vestimentes de l’època.

Després, van “viatjar” fins a 
l’època medieval amb la visita al 
castell de la Santa Creu de Calafell, 
un assentament frontera entre el 
comtat de Barcelona i les terres 
encara musulmanes de Tarraco i 
Tortosa, testimoni de les lluites 
entre els senyors de Sant Cugat i 

de Castellbisbal fins al temps de 
Ferran II.

El mes de març se celebren les 
xatonades populars a totes les 
poblacions de l’entorn i enguany 
els visitants van anar a fer-la en un 
popular restaurant antic de pescadors 
de Calafell platja. Una breu passejada 
pel passeig marítim de Calafell va 
posar punt i final a una jornada 
entretinguda i enriquidora. l

una central de cicle combinat, la 
refineria de REPSOL a Tarragona, 
el minitransvasament de l’Ebre i 
una fàbrica de gasos nobles.  l

www.enginyersbcn.cat/comissions/
energia

D’esquerra a dreta: Carlos Marqués, 
secretari; Ricard Santeugini, president, 
i Albert Bagué, vicepresident.

 El grup, de 42 persones, a l’entrada del poblat ibèric de Calafell. Vestits de guerrer a l’assentament de Calafell.
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ment. “Vaig estar tres anys a Grècia, 
a Mèxic i a diferents països africans”, 
ens explica. Reconeix que després de 
quatre o cinc anys donant voltes pel 
món, va decidir tornar a Barcelona, 
on va treballar a Sacyr Vallehermoso, 

gestionant els edificis que tenien a la 
ciutat, però només hi va aguantar un 
parell d’anys. “Vaig passar de treballar 
a l’Àfrica a treballar enfundat en una 
americana amb corbata. El meu pen-
sament i les meves prioritats havien 
canviat i això m’ofegava.” Disposat a 
estrenar una nova pàgina del seu pas-
saport, de nou va aprofitar l’oportu-
nitat, i va començar a treballar per 
Hoteles Catalonia Bavaro & Royal a 
República Dominicana. Va passar tres 
anys com a director d’instal·lacions i 

Quan en Joan era petit, 
muntava i desmuntava 
les joguines com si es 
tractés d’un joc. Més 
tard, va descobrir que 

aquest interès per les màquines era 
tan sols un reflex de la seva vocació. 
Va decidir fer cas a l’instint i va es-
tudiar Enginyeria Tècnica Industrial 
a l’Escola Universitària d’Enginye-
ria Tècnica Industrial de Barcelona 
(EUETIB), i es va especialitzar en 
màquines elèctriques. En Joan no ha 
deixat mai de formar-se i al llarg de la 
seva trajectòria professional ha rebut 
cursos de sensòrica, motors elèctrics, 
electricitat, electrònica, transduc-
tors, codificadors, instal·lacions hi-
dràuliques, PLC i TPM. 

L’any 2002 va decidir aprofitar una 
oportunitat laboral que l’ha portat a 
viatjar per tot el món i l’ha acompa-
nyat professionalment sempre. “He 
anat per tot el món, però no sempre 
vinculat a la mateixa empresa.” Grà-
cies a la gestió del Col·legi, en Joan va 
començar a treballar per a l’empresa 
Rent Hotel com a cap de manteni-

Text i foto Anna Carrió

“HE TINGUT L’OPORTUNITAT D’ESTAR 
A DIVERSOS PAÏSOS I VEURE MOLTS 
PROCESSOS PRODUCTIUS”

JOAN PLA 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL Col·legiat 15.484 

DIRECTOR D’INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT

Abans de la seva etapa viatgera, en Joan va estar treballant a la indústria. L’any 1997 es va 
estrenar com a tècnic de manteniment a la Chupa Chups. Allà s’encarregava de supervisar 
cinc línies d’envasament amb les seves etiquetadores, sensors, embaladores i marcadores. Al 
mateix temps, treballava a Metalogenia, SA, com a coordinador de manteniment 
d’acereria. “Aquestes dues experiències professionals van ser una bona escola”, afirma. 
“He tingut l’oportunitat d’estar a molts llocs i veure molts processos productius, i això és 
molt interessant”, ens explica. I és que el món industrial sempre li ha agradat molt, sobretot 
les coses que el fan sentir petit. Amb il·lusió està preparat per a un nou repte: tornar a 
Barcelona, i, si pot ser, continuar vinculat al sector del gas. 

manteniment de 1.200 habitacions, 
fins que, novament, el destí li va plan-
tejar un nou repte. Aquesta vegada no 
calia canviar de país, tan sols estre-
nar-se en un sector en expansió i en 
què fa set anys que treballa: el sector 
del gas. 

LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ
En Joan parla català, castellà, anglès i 
italià. “He après idiomes viatjant i en-
frontant-me a mi mateix. Inclús parlo 
una mica de grec”, explica. 

Lligat sempre al manteniment 
d’instal·lacions, la relació d’en Joan 
amb el gas natural liquat demostra una 
vegada més la seva motivació a supe-
rar nous reptes. Aquesta nova etapa va 
començar amb la instal·lació de plan-
tes de regasificació; en concret en van 
muntar cinc. “Vam muntar la primera 
cisterna de gas natural 
a República Domi-
nicana i a Haití”, 
afirma orgullós. 
Podem afirmar 
que ha superat el 
repte.   l

TREBALLA EN EL SECTOR 
DEL GAS, EXPANDINT 
LES INSTAL·LACIONS DE 
GAS NATURAL LIQUAT 
PEL CARIB 

100% VOCACIÓ INDUSTRIAL
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Sincrofarm no només ha sabut su-
perar la crisi, sinó que a més ha cres-
cut d’una manera important durant 
aquests últims anys. Quin és el secret 
de la fórmula?
Cap. Pencar i pencar. El que sí que 
considero és que jo m’he mantingut 
amb un sou contingut i ho he rein-
vertit tot. També és veritat que en 
el pic de la crisi hem fet inversions 
importants, però això té un truc. Jo 
funciono per cicles de 10 anys, de 
manera que els que acaben en 3 que-
dava net de deutes. Així, en quedar 
nets el 2012-2013, ens podíem tor-
nar a endeutar. En tot cas, si solu-
ciones algun problema a algú, segur 
que et contractaran. Ara, els riscos 
són molt menors, molt més contro-
lats. Només tinc arriscat aproximada-
ment un 10% del valor de l’empresa. El 
que em fa estar més tranquil, però, és 
l’equip. Aquest ha estat el meu ma-
jor encert: l’equip.

Manel Feliu és un 
home fet a si 
mateix. Va 
començar creant 
Distribuciones Feliu 
per distribuir els 
productes dietètics 
de la seva mare, 
Ana María 
Lajusticia. El 1990 
neix Sincrofarm, 
per fabricar 
productes dietètics 
per a tercers i, a 
partir del 1996, els 
d’Ana M. Lajusticia. 
A partir del 2005 
amplia l’activitat i 
es converteix en 
laboratori 
farmacèutic de 
medicaments. 

   PERFIL 

Text Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

Sincrofarm, empresa dedicada a la fabricació i al condicionament de productes 
farmacèutics i dietètics per a tercers, és un exemple singular de com fer front a la crisi 
amb empenta i valentia. Així, el 2010, en el moment més cru de la crisi econòmica, 
feia una inversió d’1,2 milions per ampliar les instal·lacions a Cornellà de Llobregat, i el 
2012 posava en marxa una nova inversió de 4 milions per duplicar la capacitat de 
producció. Aquests exemples marquen el perfil i l’esperit de Manel Feliu, el fundador 
d’aquesta empresa familiar capaç d’assolir creixements anuals espectaculars en el 
mateix moment en què tantes altres empreses es veien obligades a tancar.  

“Si soluciones un  
problema a algú, segur 
que et contractaran”

MANEL FELIU
FUNDADOR I DIRECTOR GENERAL DE SINCROFARM, SL
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A Sincrofarm se centren en el pro-
cés productiu de fàrmacs i productes 
nutracèutics. Quin tipus de relació 
tenen amb els seus clients? Què els 
ofereixen?
A grans trets, jo tinc dos tipus de cli-
ents. Per un costat, laboratoris que 
volen llançar un tipus de producte, 
com per exemple un producte pre-
sentat en sticks. Aquest client no té 
una línia de producció d’sticks, però jo 
sí. Per tant, li oferim aquest servei de 
producció. Per un altre costat, també 
tenim un tipus de client que són les co-
mercials. Es tracta d’empreses sense 
infraestructura que volen entrar en el 
mercat, i nosaltres els oferim aquesta 
infraestructura A més a més, amb Fe-
liu Pàckaging, que està creixent com 
l’escuma, comprem i venem bobines 
de film i envasos per al sector farma-
cèutic i alimentari. En aquest àmbit, 
el nostre gran èxit és disposar fins i 
tot d’un magatzem de plàstic clima-
titzat, de manera que podem garantir 
la màxima qualitat per a l’envasament 
farmacèutic. El nostre servei, doncs, és 
molt ampli.
 
Quina relació i quines diferències exis-
teixen per al seu tipus de servei entre 
el producte farmacèutic i el món dels 
productes nutracèutics?
En realitat, són dos mons amb mol-
ta vinculació. En tots dos casos, 

“Treballar molt, 
tenir un sou 
contingut i 
reinvertir-ho tot, 
aquest és el secret 
de crèixer. I el 
meu major encert 
empresarial... 
l’equip que tinc”

“Si soluciones un  
problema a algú, segur 
que et contractaran”
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anys que fem coses molt complicades. 
Comprimim coses incomprimibles. 
Un cop fins i tot vaig haver de fer per 
encàrrec a un tercer un producte 
igual al d’Ana María Lajusticia...
 
I no es registren, les fórmules?
Uf! Sanitat, a l’Estat espanyol, és un  
autèntic garbuix. En el sector nutracèu-
tic, no s’hi ha posat mai seriosament. 
Ara, el millor és registrar a Brussel·les, 
però això també és complicat.
 
Tot allò que té a veure amb la tramita-
ció a l’administració és un dels factors 
que més dificulta la seva activitat?
Sí, sí, és terrible. Com li deia, ara les 
directrius les marca Brussel·les, i hi 
ha misteris incomprensibles. Per 
exemple, ara, per limitar la quanti-
tat de iode, han limitat la quantitat 
d’algues que poden dur determinats 
productes. Però és que el límit de 300 
mil·ligrams és tan exagerat que, se-
gons aquesta normativa, menjant en 
un restaurant japonès et moriries. És 
increïble i no té cap lògica...
 
Quina és la importància de la diversi-
ficació i el desenvolupament de nous 
productes de cara al mercat i la venda?
El més important és treure bons 
productes i si en tens molts de bons, 
doncs millor. Però al cap de cinc mi-
nuts et copien. Nosaltres, per exem-
ple, fabriquem moltíssims productes 
de col·lagen amb magnesi, que és, al-
hora, el nostre producte estrella amb 
Ana María Lajusticia. Actualment, hi 
ha uns 120 productes que podem con-
siderar iguals.
 
Així doncs, què és més important, la 
qualitat o el màrqueting?
El màrqueting, sens dubte. Junt amb 
la promoció. Desenganyi’s: avui el 
món funciona mitjançant la promo-
ció i la publicitat. Això té molta més 
força que tota la resta.
 
Ara que sembla que l’economia co-
mença a revifar, quins són els seus 
plans de futur?
Ara mateix, si vull créixer, d’infraes-
tructura no en necessito fins d’aquí a 
deu anys. Sumant les tres empreses, 
disposem de més d’11.000 m2 entre 
edificació i magatzems, i tenim capaci-
tat per construir un edifici de logística. 
Amb Ana María Lajusticia hem arribat 
a créixer un 800%, de manera que ara 

tenim tota la base per garantir els 
màxims nivells de qualitat. Així, si bé 
la nostra planta de fabricació “farma” 
és relativament petita, la planta de 
dietètica es regeix pels mateixos parà-
metres qualitatius i requisits “farma”. 
Això és un gran aval. En tot cas, però, 
el que diferencia un món de l’altre és 
la validació dels processos. El sector 
farmacèutic és molt exigent, però 
nosaltres apliquem el mateix procés 
industrial a tots els sectors. Això, per a 
nosaltres, és un gran avantatge quant  
a garantia i valor afegit.
 
Vostè explica que així com les farma-
cèutiques centren la seva investigació 
en els nous productes, vostès centren 
l’R+D en els processos productius. 
Quines són avui les claus que els han 
permès adaptar d’una manera més 
eficient aquests processos?
Nosaltres, precisament, desenvolu-
pem procés i mètode. Nosaltres te-
nim know how en fabricació i desen-
volupament, de manera que fins i tot 
podem arribar a proposar una lleu-
gera modificació d’una determinada 
fórmula per tal d’adaptar-la al procés 
industrial més adient. D’altra banda, 
també ens estem preparant per poder 
oferir més serveis i garanties gràcies a 
les nostres cambres climàtiques.

Llegeixo una frase seva que diu: “Des 
de només introduir el comprimit en 
el blíster fins a un servei integral: do-
ni’m la fórmula i jo m’encarrego de 
tot”. Ha estat difícil que les indústries 
farmacèutiques els facilitin aquestes 
fórmules? 
Miri si és habitual aquesta manera 
de treballar que les fórmules surten 
a l’etiquetatge. No hi ha secrets. En 
realitat, la fórmula no és tan impor-
tant. Avui en dia el que és important 
és el màrqueting i la promoció. Pensi 
que actualment en dietètica es di-
uen autèntiques animalades per tal 
de vendre. Per això, el que nosaltres 
oferim és un gran know how. Fa molts 

“Avui en dia la 
promoció i el 
màrqueting són 
més importants 
que la fórmula  
i la qualitat”

1994
Laboratori de 

plantes medicinals 
(sector 

farmacèutic)

2015 
Disponibilitat de 7.000 m2 entre l’Àrea 

d’alimentació i l’Àrea de farmàcia

2006 
Ampliació del 
laboratori de 

control analític

1990
Creació.  

Fabricació de 
nutracèutics

2005
Laboratori 

farmacèutic de 
medicaments
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EL FOCUS
Manel Feliu dirigeix Sincrofarm, 
una gran empresa familiar que ha 
aconseguit un creixement 
espectacular, fins i tot en l’època 
de crisi, quan moltes d’altres 
havien de suar per mantenir-se 
vives. Avui, aquest emprenedor i 
lluitador veu amb tota confiança 
com allò que va sembrar en els 
moments més difícils, garanteix 
ara un horitzó d’important 
seguretat per a la seva empresa. A 
més, paral·lelament a l’activitat de 
Sincrofarm, Manel Feliu també és 
el fundador i màxim accionista de 
Distribuciones Feliu, empresa 
distribuïdora dels productes 
nutracèutics Ana María Lajusticia, i 
els productes de Feliu Pàckaging, 
que distribueix i comercialitza 
envasos farmacèutics. 

Les xifres parlen soles: disposen 
d’11.000 m2 entre edificació i 
magatzems i encara tenen 
capacitat per construir un edifici 
de logística. Per això diu que, de 
moment, per seguir creixent no li 
cal infraestructura..., només 
seguir pencant.

el motor del negoci és Distribuciones 
Feliu, que suposa un 40% del negoci 
a Sincrofarm. Això em preocuparia 
si aquest 40% estigués representat 
per un client totalment extern, ja que 
aleshores ell manaria sobre les nos-
tres decisions. Però no és el cas. De 
tota manera, vull augmentar el 60% 
restant, que per sort ara està molt 
diversificat. És important tenir els 
clients diversificats. Vull que aquest 
40% d’Ana María Lajusticia baixi al 
15 o al 20%. Jo he vist empreses molt 
vinculades a un sol client, sobre el 
60%. Un bon dia aquest client es va 
construir la seva pròpia planta de fa-
bricació, i va ser un cataclisme.

Com veu el posicionament de la indús-
tria farmacèutica i nutracèutica catala-
na a escala internacional?
Em costa parlar a escala internacio-
nal. Nosaltres ara tot just estem ini-
ciant el nostre procés d’internacio-
nalització. Ara comencem a Portugal 

i volem entrar a França i Alemanya. 
Però cada país fa la seva guerra pel que 
fa a permisos i normatives. Amb tot, 
també veiem que el nostre producte 
es ven a tot el món a través d’Amazon. 
Per això, hem hagut de fer una carta 
a Amazon dient que nosaltres no ens 
responsabilitzem per la manca d’ho-
mologacions a escala internacional. 
En tot cas, per nosaltres la internaci-
onalització passa per trobar partners 
de nivell similar al nostre pel que fa a 
màrqueting, posicionament, etc. l

18-21 TK212_Entrevista.indd   21 04/04/17   23:03



EN PORTADA

Theknos    Abril 201722

 E
l paper va inventar-se a la Xina 
a principis del segle ii i al segle 
xiv la seva fabricació es va me-
canitzar amb molins d’aigua. 
Al segle xvii la pila holandesa 

revitalitzava aquesta indústria i al se-
gle xix va aconseguir-se la producció 
en continu gràcies a nova maquinària 
i més velocitat de producció. 

A Capellades (Anoia), l’any 1714 nai-
xia l’empresa J. Vilaseca. El manresà 
Gaspar Vilaseca i la seva família van 
agrupar diversos molins paperers 
i progressivament la companyia va 
anar adquirint un reconeixement in-
dustrial cada cop més gran. Al segle 
xviii i bona part del xix el paper es 
confeccionava a mà, però l’any 1889 
la posada en marxa d’una màquina 
semi-contínua per produir paper va 
permetre la gran expansió tecnolò-
gica i comercial d’aquesta companyia 
catalana. Actualment J. Vilaseca fa-

d’empreses papereres catalanes. “Ca-
talunya és un exemple capdavanter 
a Europa”, afegeix Torredemer, que 
també es refereix a la competència 
del mercat asiàtic, “més barat a causa 
de legislacions molt més fl uixes”.

La història de J. Vilaseca no és l’úni-
ca del sector que trobem a Catalunya. 
Segons l’Associació Espanyola de Fa-
bricants de Pasta, Paper i Cartró (AS-
PAPEL), Catalunya és líder a l’Estat 
espanyol en nombre de fàbriques de 
paper, amb un total de 26, i és la sego-
na en volum de producció (1,3 milions 
de tones anuals, un 21% del total a 
Espanya), només superada per Aragó 
(35%). A més, a Catalunya hi ha regis-
trades una vintena de petites empre-
ses més vinculades a aquest sector, 
segons recull l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat). ASPAPEL 
xifra en 3.500 els catalans que treba-
llen en indústries papereres i més de 

brica paper de seguretat, papers es-
pecials d’alta gamma d’impressió i es-
criptura, publicitat exterior i interior 
i etiquetes per a vins i suports indus-
trials. Té una capacitat de producció 
de 63.000 tones anuals i distribueix a 
més de 80 països. La plantilla, formada 
per 230 treballadors, està formada per 
diversos departaments liderats per en-
ginyers tècnics industrials.  

Carles Torredemer, director comer-
cial de J. Vilaseca, explica que la in-
dústria paperera ha hagut de lluitar 
molt per treure’s l’etiqueta de “con-
taminant” i per aconseguir-ho s’han 
dedicat grans inversions i molts re-
cursos en el camp de la innovació. En 
el cas de J. Vilaseca, el reconeixement 
a aquests esforços perpetrats durant 
les darreres dècades ve avalat per di-
verses certifi cacions (ISO 9001, ISO 
14001, ISO 50001, PEFC, FSC...), un 
patró que es repeteix a la gran majoria 

Text Rubén Cabús

Des de fa més de tres segles, Catalunya és un dels puntals 
de la indústria paperera de l’Estat i, de fet, continua 
capitanejant un sector en constant evolució i on la 

revolució 4.0 ha entrat amb força. Actualment el sector es 
reinventa per produir un paper de més qualitat i més 

respectuós amb el medi ambient. 

El paper 
català

J. 
V

ila
se

ca

Tres segles d’innovació constant

J. 
V

ila
se

ca
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de les empreses que fabriquen colo-
rants. El col·legiat Saül Porras tre-
balla a Robama, amb seu a Palafolls 
(Maresme), companyia fabricant de 
colorants, blanquejants òptics i au-
xiliars destinats principalment a les 
indústries del paper, tèxtil i cuir. Se-
gons Porras, “la indústria paperera 
catalana és molt sòlida, està molt 

23

Catalunya és líder 
a l’Estat espanyol 
en nombre de 
fàbriques de paper. 
En té un total de 26 
en tot el territori

Abril 2017    Theknos

18.000 els treballadors indirectes. Per 
als enginyers tècnics industrials i els 
enginyers graduats aquesta és també 
una sortida professional interessant, 
amb uns salaris adequats i amb una 
alta demanda per cobrir llocs de feina.

D’altra banda, altres indústries vi-
uen estretament lligades a la indús-
tria paperera. És el cas, per exemple, 

Moli de Cal Separa, fàbrica 
de paper J. Vilaseca, 
fundada el 1714 a 
Capellades (Anoia). El 
1889 es posa en marxa una 
màquina semi-contínua 
que permet l’expansió 
tecnològica i comercial de 
la companyia.

Any 1929, 
treballadors de la 
fàbrica J. Vilaseca 
estenen el paper 
al mirador. 
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concentrada i treballa intensa-
ment per aconseguir l’excel·lència”.

EL PAPER TISSÚ 
I LA PRESSIÓ PELS CONSUMS
L’any 1758, a la Riba (Alt Camp), Fran-
cesc Camps i Camps començava a fa-
bricar paper per a documents ofi cials 
en un molí. Ho feien a mà a partir de 
draps de fi l. Al llarg d’aquests més de 
250 anys d’història, Gomà-Camps ha 

anat variant els seus productes i actu-
alment aquest grup industrial familiar 
dedica la seva producció a fabricar, 
transformar i comercialitzar produc-
tes d’higiene professional i per a la res-
tauració fets amb paper tissú, com ara 

mocadors, tovallons, estovalles, paper 
higiènic, entre d’altres. 

Albert López, director d’operacions 
del grup, i Jordi Gomà-Camps Travé, 
responsable de la unitat operativa, ex-
pliquen que la indústria paperera, en 
ser intensiva en la utilització local de 
recursos sensibles com l’aigua i l’ener-
gia, ha estat objecte d’una major regula-
ció durant els últims anys, “que ha obli-
gat les empreses a ser menys invasives 
amb l’entorn”. Per això, Gomà-Camps 
té un equip d’innovació propi que tre-
balla per reduir els consums d’aigua, 
per generar menys residus i per reduir 
les emissions atmosfèriques. A més, 
la qualitat de l’aigua que torna al medi 
també ha millorat considerablement: 
“Si fa vint anys es podien consumir 30 
litres d’aigua per cada quilo de paper 
produït ara s’està a nivells de 6 l/kg i 
l’objectiu a dos anys vista és baixar dels 
4 l/kg”, expliquen. Això s’aconsegueix 
gràcies als enginyers tècnics industri-
als i enginyers d’altres disciplines, que 
a Gomà-Camps desenvolupen tasques 
bàsicament relacionades amb l’opti-

La regulació ha 
obligat les empreses 
del sector a ser 
menys invasives 
amb l’entorn

CAPELLADES, 
CENTRE 
NEURÀLGIC 
DE LA HISTÒRIA 
DEL PAPER 
A CATALUNYA

El Museu Molí Paperer de 
Capellades (www.mmp-
capellades.net) acull una exposició 
permanent sobre el paper i els 
sistemes d’impressió, on es 
ressegueixen els vincles d’una 
història industrial que va en 
paral·lel a la del país. A banda de 
poder visitar el Molí de la Vila, un 
antic molí paperer del XVIII, també 
s’hi pot veure La Bassa, una font 
natural d’on brolla un cabal de 
12 milions de litres d’aigua diaris, 
que dotaven d’energia els setze 
molins paperers que treballen en 
aquesta zona. L’abundància hídrica 
i la proximitat a grans nuclis de 
població van fer que Capellades 
i el seu entorn es convertissin 
en un dels centres paperers més 
importants de l’Estat espanyol 
dels segles XVIII i XIX, gràcies 
al paper de barba i el paper de 
fumar, que es venia a gran part del 
mercat espanyol i a les colònies 
d’Amèrica. 
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Del 2 al 4 de maig se celebren, com 
cada quatre anys, les eleccions per 
escollir els membres de la Junta de 
Govern (el degà, el vicedegà, el secre-
tari, el vicesecretari, el tresorer, l’in-
terventor i els dos vocals), l’òrgan que, 
segons els Estatuts del Col·legi, “vetlla 
per la bona marxa de l’activitat col-
legial i al qual corresponen la direcció 

i administració de la corporació”. És a 
dir, tots els col·legiats amb dret a vot 
(els que tinguin una antiguitat míni-
ma de tres mesos i estiguin al corrent 
dels pagaments) tenen l’oportunitat 
de decidir el futur d’una institució que 
vetlla pels seus interessos, pels de 
la professió, i, per extensió, pels de la 
societat.

Per tal de fer aquest procés molt 
més entenedor, us expliquem quin és 
el calendari electoral, quines són les 
accions que es porten a terme des del 
Col·legi per incentivar la implicació dels 
col·legiats i donar suport a les candi-
datures, com és el procés de votació i 
quina ha estat l’evolució de la partici-
pació en les darreres quatre eleccions. 

Acord de la Junta de Govern de convocar eleccions Dimecres 15 de març

Publicació de la convocatòria de les eleccions Dilluns 20 de març

Designació dels components de la mesa electoral Dijous 23 de març

Constitució de la mesa electoral Dimarts 28 de març

Exposició del cens electoral i reclamacions contra el cens Del dimecres 29 de març al dimarts 4 d’abril

Resolució de les reclamacions per la Junta de Govern i aprovació 
del cens definitiu

Dimecres 5 d’abril

Presentació de candidatures Del dijous 6 d´abril al dimecres 12 d´abril

Proclamació de candidatures Dijous 13 d’abril

Campanya electoral Del divendres 14 d’abril al dilluns 1 de maig

Jornada electoral electrònica remota Dies 2, 3 i 4 de maig

Jornada electoral electrònica presencial Dijous 4 de maig

1. Calendari electoral

El dia 14 d’abril, l’endemà de la proclamació de les 
candidatures —si n’hi ha més d’una—, comença la 
campanya electoral, que s’allarga fins a l’1 de maig. 
Durant aquest període de temps, ENGINYERS BCN posa 
materials, instal·lacions i serveis a l’abast dels aspirants.

A l’apartat del web dedicat a les eleccions (www.
enginyersbcn.cat/eleccions2017) s’inclourà la pàgina 
web i/o el correu electrònic de cada candidatura, si és 
que en tenen. A la seu del Col·legi (Consell de Cent, 365) i 
al Tecnoespai (Bailèn, 68) estarà disponible la propaganda 
electoral. ENGINYERS BCN també facilitarà l’enviament, si 
els aspirants ho creuen oportú, d’informació per correu 
ordinari i/o SMS als col·legiats, informació que també 
rebran tres vegades per correu electrònic. 

Cal destacar que, per primer cop, el Col·legi ofereix la 
possibilitat que cada candidatura faci una presentació 
del seu programa electoral a la seu de Consell de Cent, la 
qual també es reproduirà en temps real (videostreaming).

2. Què fa el Col·legi 
per a les candidatures?

La comunicació d’ENGINYERS BCN envers els 
col·legiats serà fluida i adaptada a les necessitats 
del moment. Des del mateix moment en què es 
convoquen les eleccions fins que se n’anunciï el 
guanyador, el web del Col·legi ( www.enginyersbcn.
cat) informarà de cada pas rellevant que es vagi 
complint (comprovació del cens, presentació i 
proclamació de candidatures, promoció de la votació 
telemàtica, evolució del percentatge de vot...). 

Aquestes notícies, com cada dijous, es rebran en 
forma de butlletí electrònic. Quan el fet en qüestió 
així ho requereixi, s’enviarà un comunicat via correu 
electrònic amb la informació més destacada. A més, 
un vídeo explicarà detalladament els passos per votar 
telemàticament i es penjarà al web del Col·legi i al 
canal de YouTube (www.youtube.com/enginyersbcn). 
Les xarxes socials (Facebook, Twitter i LinkedIn) estaran 
durant tot el procés actualitzant la informació.

3. Què fa el Col·legi 
per afavorir la participació?

ESPECIAL ELECCIONS 2017 A LA JUNTA DE GOVERN
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La implicació dels col·legiats en les eleccions 
a la Junta de Govern és clau per enfortir el 
Col·legi. Amb l’objectiu de facilitar aquest procés, 
ENGINYERS BCN posa a l’abast dels col·legiats dos 
sistemes de votació electrònica: un de remot i 
un altre de presencial. A continuació, expliquem 
pas per pas com i quan votar.

1. VOT ELECTRÒNIC REMOT

1.  El dimarts 2 
de maig, a 
partir de 
les 9 h, 
rebreu un 
SMS i/o 
un correu 
electrònic amb un codi i un enllaç. A partir 
d’aquest moment teniu fins a les 20 h del 
dijous 4 de maig per votar. 

2.  Si us connecteu amb un ordinador o en una 
tauleta, feu clic a l’enllaç rebut per correu 
electrònic. Si us connecteu amb un mòbil 
intel·ligent, feu clic a l’enllaç rebut per SMS i/o 
correu electrònic. Recomanem que anoteu el 
codi abans, per introduir-lo quan després se 
us demani.

3.  Accedireu a la pàgina de votació. Introduïu-
hi el número de col·legiat, el NIF i el codi 
que haureu rebut per SMS/correu electrònic. 
Després, cliqueu “Entrar”. 

4.  Aquí s’informarà del procés. Feu clic a 
“Comenceu a votar”. 

Com es vota?

@

Voteu Eleccions 2017 a 
https://enginyersbcn...

Tk212 especial eleccions3 lila.indd   2 06/04/17   10:22



IIIAbril 2017    Theknos

5.  Aquesta pantalla serà per escollir la 
candidatura a la Junta de Govern. És el 
moment de votar. 

6.  En fer clic en una candidatura, us apareixerà 
la confirmació a la columna de la dreta. Si 
voleu desseleccionar aquesta opció, feu 
clic a la X que hi ha a la dreta del nom de la 
candidatura. Un cop segurs de l’opció que 
heu triat, feu clic a “Continueu”.

7.  Aquí podeu comprovar que la resposta 
seleccionada és la que heu escollit. Si és el cas, 
feu clic a “Envieu el vot”. Si voleu canviar el vot, 
feu clic a “Cliqueu  aquí per a canviar”.

8.  El procés ha acabat. Us apareixerà el 
localitzador del vostre vot i un enllaç per 
comprovar que el vot ha estat emès i registrat 
correctament. 

2. VOT ELECTRÒNIC PRESENCIAL
El dijous 4 de maig, des de les 9 h fins a les 20 h, 
la seu del Col·legi (Consell de Cent, 365) posarà 
al servei dels col·legiats que així ho vulguin la 
possibilitat de votar electrònicament de manera 
presencial. El procés serà el mateix que a 
la votació electrònica remota, però el votant 
podrà fer ús dels dispositius d’ENGINYERS BCN 
i podrà rebre l’assessorament del personal del 
Col·legi per si té cap dubte o necessita ajuda de 
qualsevol mena a l’hora d’exercir el dret a vot. 
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Amb les 
eleccions del 
1997, s’iniciava 
el camí del 
CETIB, que 
més endavant 
esdevindria 
ENGINYERS BCN

D
esprés de la segregació 
en sis col·legis del 
Col·legi de Catalunya, el 
novembre de 1996, el 
Col·legi de Barcelona va 

convocar eleccions el 19 de març 
de 1997, a les quals van concórrer 
tres candidatures. Va sortir-ne 
guanyador Antoni Carrillo, que ja 
havia guanyat de manera clara 
dos anys abans en les eleccions al 
Col·legi de Catalunya. S’iniciava així 
el camí del CETIB, que més endavant 
esdevindria ENGINYERS BCN.

Les dues primeres conteses 
electorals del CETIB es van fer amb 
el mètode tradicional de posar 
una papereta en una urna durant 
un sol dia. En la tercera, en què 
va resultar guanyador Joan Ribó 
i a la qual hi van participar dues 
candidatures, ja es va introduir 
el vot telemàtic durant dos dies, 
que va conviure amb el vot en una 

urna el darrer dia. Malauradament, 
l’objectiu d’augmentar de forma 
important la participació gràcies 
al vot electrònic no es va acomplir, 
sinó més aviat al contrari. Tampoc 
no va augmentar la participació 
al cap de quatre anys, en què 
només es votava electrònicament 
durant dos dies, amb la possibilitat 
el darrer dia de votar a la seu del 
Col·legi. De les dues candidatures 
presentades, també va resultar 
guanyadora la candidatura de 
Joan Ribó. Finalment, el 2013 es 
van presentar tres candidatures 
amb un destacable augment de 
la participació —possiblement a 
causa que per primer cop el Col·legi 
va enviar correus electrònics de 
les candidatures—, i amb el mateix 
sistema de votació que en la 
convocatòria anterior, i va resultar 
guanyadora la llista encapçalada 
per Miquel Darnés, l’actual degà. 

Les eleccions al Col·legi: 
del 1997 al 2013

causa que per primer cop el Col·legi 
va enviar correus electrònics de 
les candidatures—, i amb el mateix 
sistema de votació que en la 
convocatòria anterior, i va resultar 
guanyadora la llista encapçalada 
per Miquel Darnés, l’actual degà. 

Participació a les eleccions des del 1997:

Theknos    Abril 2017IV

20011997 2005 2009 2013
Guanyador: 

Antoni Carrillo
Guanyador: 

Antoni Carrillo
Guanyador: 
Joan Ribó

Guanyador: 
Joan Ribó

Guanyador: 
Miquel Darnés

12,4%8,2%8,7%9,2%11%
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mització de recursos. “La producció del 
paper és un procés continu que reque-
reix d’una visió global i connectada dels 
diferents punts de la fàbrica i, per tant, 
es barregen moltes disciplines, des de la 
microbiologia de la depuradora biològi-
ca fi ns als coneixements en processos 
tèrmics, que són grans consumidors de 
recursos”, afegeixen. “Gràcies als resul-
tats aconseguits, hem pogut augmentar 
qualitat, reduir costos i aportar valor 
afegit als nostres productes”, diuen. 

López i Gomà-Camps assegu-
ren que històricament el respecte 
pel medi ambient ha format part de 
l’ADN del grup tarragoní i per això 
promouen l’ús del paper reciclat i la 
fabricació de paper reciclat “de ma-
nera realment ecològica, sense blan-
quejants ni ús de productes clorats, 
tenint en compte que el paper tissú és 
un producte que difícilment serà re-
ciclat posteriorment al seu consum”.  

Una altra empresa catalana dedicada 
al paper tissú és LC Paper 1881, situada 
a Besalú (Garrotxa). És molt més petita 
que Gomà-Camps però s’ha fet un 

QUIN PAPER VOLEM?

Prenem apunts sobre paper, emboliquem regals 
amb paper, les nostres targetes de visita són de 
paper, ens manifestem amb pancartes de paper, 
paguem amb bitllets de paper, premsa, revistes, 
llibres, paper higiènic, paper de fumar, confeti, 
trencaclosques, caixes de sabates, paqueteria.... 
déu-n’hi-do. El 2015 cadascú de nosaltres va 
utilitzar uns 142 kg de paper. Es tracta d’un material 
que cal tenir en compte, molt versàtil, renovable, 
reciclable i destinat a centenars d’usos fi nals, i que 
fa mes de dos mil anys que ens acompanya.

CAPDAVANTERS A EUROPA
Per sort, a casa nostra som capaços de produir 
tots aquests tipus de paper des de fa molts anys 
amb una qualitat i efi ciència que ens manté a 
la Champions League del paper europeu. Tot 
això sens dubte hagués estat impossible sense 
les inquietuds i la dedicació d’enginyers i altres 
professionals per optimitzar recursos, i, el que 
considero més important: s’han format, han 
compartit coneixements i no s’han estancat 
sinó que han traspassat fronteres per continuar 
progressant.

UN SÒLID TEIXIT EMPRESARIAL 
Tan arrelades a Catalunya com les indústries 
papereres trobem també un teixit sòlid d’empreses 
proveïdores. Com a exemple d’això vull citar 
ROBAMA, on treballo. ROBAMA ven colorants tèxtils 
des de 1925 i a partir dels anys 70 treballem amb les 
papereres proveint colorants a gairebé totes les que 
en fan servir a Catalunya i a Espanya, tot i que el 70% 
de la nostra producció és per al mercat internacional. 
Ens hem hagut d’adaptar a les exigències del mercat, 
a la normativa REACH i a complir les estrictes 
reglamentacions europees, com, per exemple, en el 
cas dels papers destinats al contacte alimentari. La 
col·laboració amb els paperers és estreta i necessària 
per poder-ho solucionar. 

Espero que ara siguem prou hàbils per transmetre 
tot allò que cadascú de nosaltres ha après en el seu 
àmbit per tenir un bon paper en el futur.

Responsable d’aplicació 
tècnica a ROBAMA
Col·legiat 14.971

Saül Porras

EN SEGONS

1. La companyia 
Miquel y Costas 
neix el 1752. 
Fabrica paper fi  i 
especial 
principalment per 
a les tabacaleres. A 
principis del XX ja 
tenien agències a 
ultramar. 

2.La fàbrica de 
converting que 
Gomà-Camps té a 
Vilaverd (Conca de 
Barberà).

3.Una bobina de 
paper a la fàbrica 
de converting de 
Gomà-Camps.
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lloc al mercat internacional gràcies 
a haver aconseguit ser el fabricant de 
paper tissú amb menys emissions, se-
gons assegura la companyia. L’origen 
de la fàbrica el situem a l’any 1880, quan 
el francès Jean Grelon i el comerciant 
Sebastian Rosal van decidir construir 
una fàbrica de paper a la vora del riu 
Fluvià. De fet, la transformació dels 
molins de paper en fàbriques contínu-
es va ser l’exponent més important de 
la revolució industrial a les comarques 
gironines. “La nostra empresa existeix 
perquè s’ha sabut adaptar a les evoluci-
ons del mercat i a les tecnològiques. La 
innovació és permanent, basant-se en 
l’evolució de l’estalvi energètic, amb di-
verses patents pròpies”, assegura Joan 
Vila, CEO de LC Paper 1881. 

Des de l’any 1973, l’empresa disposa 
d’una planta de tractament de paper 
recuperat per dispersió, la segona del 
món d’aquestes característiques. “La 
deriva cap al medi ambient és una 
conseqüència de la nostra passió per 
l’estalvi energètic que va començar 
l’any 1993 amb la central de cogene-
ració. Avui estem desenvolupant la 
fabricació de paper amb CO2 neutre, 
la generació de vapor amb biomassa 
i la compra d’electricitat verda”, diu 
Vila. A més, LC Paper 1881 té la mà-
quina amb menys consum d’aigua i 
d’energia del sector al món. “Som el 
primer fabricant de tissú que perse-
gueix l’objectiu de zero emissions de 
CO2”, afegeix. A l’empresa gironina hi 
treballen cinc enginyers. “Cadascun 
d’ells té una especialització: energia, 
manteniment, productes químics i 
desenvolupament de producte, re-
gulació i control, i jo mateix, que faig 
de director tècnic”, explica Vila, que 
creu que el futur de la indústria pa-
perera a Catalunya està en el tissú i el 
paper d’embalatge. “Per sobreviure, 
cal exportar”, afegeix.

EL PAPER CATALÀ S’EXPORTA 
A MIG MÓN
El grup Miquel y Costas va néixer l’any 
1752 i des d’un bon inici s’ha dedicat a 
l’exportació. Aquest grup empresarial, 
que té catorze fi lials, es dedica majori-
tàriament a la fabricació de paper fi  i es-
pecial de baix gramatge, principalment 
consumit per les tabacaleres. Jordi 
Mercader, vicepresident i director ge-
neral del grup, explica que a principis 
del segle xx ja tenien agències a Cuba, 
Xile i els Estats Units. “Necessitàvem 

El paper 4.0

El paper porta més de dos mil·lennis a l’avantguarda de la tecnologia, amb 
la força creativa d’un material per al que sembla que res sigui impossible. 
La digitalització dels processos de fabricació de cel·lulosa i paper permeten 
una major efi ciència en l’ús de les matèries primeres i en energia major 
fl exibilitat i temps de fabricació més curts. Centenars de sensors i escàners 
de darrera generació controlen el procés i, segons ASPAPEL, “a una màquina 
paperera hi ha més electrònica i informàtica que en un gran avió comercial”. 

La revolució 4.0 també va molt lligada als nous productes que tenen el 
paper com a protagonista. El periodisme, cada cop més centrat a Internet, 
veu com l’slow journalism, és a dir, el periodisme de refl exió i anàlisi 
necessita oferir productes amb una periodicitat més llarga, amb entrevistes 
i reportatges en profunditat que s’editen en publicacions amb un paper més 
cuidat per tal de diferenciar-se, com és el cas de la revista que teniu a les 
vostres mans. També el comerç digital obliga les empreses a treballar en un 
packaging que resulta essencial per a la percepció de marca del client. 

J. 
V
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•  71 fàbriques de paper + 10 fàbriques de 
cel·lulosa.

•  Producció de paper: 6,2 milions de tones.
•  Producció de cel·lulosa: 1 milió de tones.
•  16.320 llocs de treball directes i més de 
80.000 d’indirectes.

Evolució de la 
producció de paper 
a l’Estat espanyol 
en els darrers anys 
(incloent-hi els de la crisi econòmica):

ANY DE 
PRODUCCIÓ

PRODUCCIÓ 
DE PAPER 
(en milers 
de tones)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

6.353,3
6.713,3
6.414,3
6.414,3
6.193,4
6.202,6
6.176,7
6.181,5
6.035,7
6.195,2

exportar fora ja que el mercat espanyol 
no era prou gran com per donar sortida 
a la nostra capacitat de producció.” De 
fet, actualment més d’un 85% del pro-
ducte de Miquel y Costas s’exporta fora 
de l’Estat.

Des de l’any 2003, el grup té una fi lial 
dedicada a la innovació. “La nostra prò-
pia enginyeria ens permet mantenir el 

know how tecnològic al grup”, explica 
Mercader, qui assegura que invertir 
en innovació permet crear productes 
de valor afegit: “La nostra aposta no és 
la quantitat, sinó la qualitat”. A més, el 
vicepresident de Miquel y Costas ex-
plica que invertir en sostenibilitat és 
“un avantatge competitiu a mitjà ter-
mini” i per això s’han dedicat grans 
inversions econòmiques a projectes 
d’efi ciència energètica, a programes 
de reducció d’aigua i d’emissions de 
CO2, així com a reduir les quantitats 
de matèries primeres emprades en els 
processos de fabricació. Un altre aspec-

La venda en línia ha 
creat la necessitat 
d’augmentar 
la producció 
d’embalatges 

te que Mercader destaca és el que té a 
veure amb els controls de qualitat de 
producte. “Si millorem els nostres pro-
cessos de fabricació reduïm la quantitat 
de producte rebutjat, fet que repercu-
teix positivament en el medi ambient 
i també en els nostres números”, afe-
geix. Un altre exemple del compromís 
del grup amb el medi ambient és la 
publicació de dades relatives a emissi-
ons de CO2 i consums d’aigua de forma 
voluntària. Una dada que confi rma 
la bona salut del sector la trobem en 
aquest grup empresarial, que durant 
l’any 2016 va obtenir un benefi ci net de 
34,2 milions d’euros, els seus millors 
resultats històrics.

EL FUTUR MIRA CAP A L’EMBALATGE
A banda dels canvis introduïts a la in-
dústria paperera com a conseqüència 
de noves normatives i polítiques medi-
ambientals, el sector també ha d’afron-
tar canvis en els gustos i necessitats dels 
consumidors. La irrupció de la venda en 
línia, amb Amazon com a cas més noto-
ri, ha evidenciat la necessitat de fabricar 
més embalatges per protegir els pro-
ductes adquirits a través d’Internet fi ns 
que arriben a casa nostra. 

L’empresa Barcelona Cartonbo-
ard, que enguany compleix 50 anys, 
n’és un bon exemple. A la seva planta 
ubicada a Castellbisbal (Vallès Occi-
dental) es fabriquen embalatges per 

als sectors alimentari, farmacèutic 
i tèxtil, entre d’altres. José Antonio 
Campo, director de producció, ex-
plica a theknos que Barcelona Car-
tonboard manté acords amb diverses 
administracions per reciclar el paper 
i cartró procedent d’impremtes ca-
talanes i de la recollida selectiva del 
contenidor blau de la ciutat de Barce-
lona i de municipis de l’entorn metro-
polità. “Són materials que, una vegada 
tractats, constitueixen el 90% de la ma-
tèria fi brosa dels nostres productes. 
Produïm cartró que tornarà a ser re-
ciclable, i s’aconsegueix així un cicle 
de vida del producte molt més llarg”, 
diu Campo. El 10% restant amb el 
que es completa el cartró és fi bra ver-
ge procedent de boscos sostenibles. 
Exemples com aquest ens demostren 
que el reciclatge del paper és un dels 
millors exemples de l’economia circu-
lar al teixit industrial català. 

Campo també explica que el sec-
tor paperer ha estat un dels menys 
castigats per la crisi però admet les 
difi cultats de la indústria per trobar 
treballadors especialitzats. De fet, a 
l’Estat només s’ofereix formació en 
aquest àmbit al campus de la UPC de 
Terrassa, on s’imparteix el màster uni-
versitari en Enginyeria Tèxtil i Papere-
ra, en què col·laboren ASPAPEL i, per 
tant, les empreses més importants del 
sector. ●

Dades del sector del paper (2015)

•  26 fàbriques de paper + 1 fàbrica de 
cel·lulosa.

•  Producció de paper: 1,3 milions de tones.       
•  3.500 llocs de treball directes i més de 
18.000 d’indirectes.

A CATALUNYA

A L’ESTAT 
ESPANYOL

Font: ASPAPEL (2015).
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

La coordinació de totes les 
activitats relacionades amb 
la cadena de subministra-
ment (supply chain), és 
a dir, la distribució, la 
planificació industrial 
i l’aprovisionament de 
materials, tant a la fà-
brica com al client final, 
són responsabilitat de 
l’enginyer o enginyera ex-
pert en logística, així com l’op-
timització de recursos i l’eficiència 
dels resultats.  

Salvador Torrent és director de 
logística de TREVES TSC Spain, una 
empresa francesa dedicada a l’auto-
moció. En aquest sector, la cadena de 
producció i muntatge no es pot atu-
rar mai, i en cada moment precís i lloc 
concret ha d’arribar el material que 
es necessita. “Des que un client sol-

  

Pertànyer al sector de l’enginyeria logística implica un contacte constant amb l’exterior i convertir-se en 
l’enllaç més precís i acurat de l’empresa amb els proveïdors i clients. Dins la logística, es viu un gran 
moviment de material que entra i surt: matèries primeres que han d’arribar al lloc que toca en el moment 
precís o mercaderies que es transporten de la fàbrica al magatzem o bé allà on vol el client, i han d’estar en 
perfectes condicions. El departament de logística és un dels òrgans vitals de l’empresa, la bona salut de la 
qual depèn en gran mesura del seu engranatge i fluïdesa. 

Professionals de l’enginyeria  
experts en logística: la clau de l’optimització

Theknos    Abril 201728

licita un producte, és necessària una 
planificació interna per produir-lo, 
realitzar les compres que calen per 
fer-lo, programar-ne la distribució i 
entrega final —explica Salvador Tor-
rent—. A primera hora comprovo les 
entregues del dia, després configurem 
l’agenda de producció de l’endemà en 
una reunió que sol incloure tots els 

departaments: el de producció, 
i, entre d’altres, el de Recursos 
Humans per si cal cobrir alguna 

baixa. Sempre mantinc un contac-
te estret amb clients, proveïdors i 

De les ofertes publicades el 2016, 
les empreses que més han demanat 
aquest perfil han estat dels sectors*

* Dades de la Borsa de treball del Col·legi

d’enginyeria 
(19,05%)

d’automoció 
(19,05%)

de distribució, 
transports i 

logística 
(16,67%)

de fabricació  
de maquinària 
(14,29%)
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amb els altres departaments de l’em-
presa per coordinar-nos de manera  
òptima”. 

Els programes informàtics d’RMP 
faciliten les tasques de planificació i 
control dels estocs. “El PIC, un pro-
grama industrial i comercial, ens per-
met l’anàlisi de les possibles vendes 
quatre o cinc mesos abans; el PDP 
programa la producció diària dels 
tallers interns; l’MPS (master pro-
duction schedule), la producció amb 
una anticipació de dos o tres mesos; 
l’MRP ens ajuda en l’aprovisionament 
de materials. També tenim un progra-
ma per classificar l’inventari segons el 
seu valor”, precisa Salvador. 

La persona experta en logística està 
orientada a resultats i objectius: objec-
tius per reduir l’estoc al mínim possi-
ble —i així contribuir a equilibrar els 
comptes de l’empresa—; per estalviar 
costos de transport (evitar transports 
d’urgència i planificar els recorreguts 
dels camions, entre altres gestions) i 
per minimitzar pèrdues de material 
durant la seva manipulació, càrrega i 
descàrrega. 

  

Susana Fuentes, enginyera experta en logística (col·legiada 18.725)

“Has de saber negociar i mantenir una perspectiva global 
per comprendre tots els punts de vista”  
Fa quinze anys que exerceix 
d’enginyera experta en logística i 
compres, i ha estat en empreses de 
diferents sectors. “Vaig començar en 
el tèxtil, on m’ocupava de planificar la 
producció de les filatures i de comprar 
el que calia per produir, gestionava 
les comandes i negociava amb els 
proveïdors, tant de matèria primera 
com de subcontractació de tasques 
intermèdies com per exemple teixit 
i/o tintura.  

Degut a la crisi tèxtil, vaig haver de 
canviar de sector i vaig treballar de 
responsable de compres i logística 
en empreses de manufactura, 
construcció i alimentació. Actualment 
treballo al departament de logística 
d’una empresa de venda en línia 
de productes de nutrició esportiva, 

PonteMASfuerte, on faig les 
negociacions i comandes necessàries 
per no arribar a quedar-nos mai 
sense estoc i tenir-lo tal com volem. 
Gestiono més de 7.000 productes, 
i, per tant, he hagut d’establir els 
mecanismes de control òptims per 
assegurar-me que estic treballant 
amb un estoc real i completament 
controlat, perquè sempre estigui 
en el punt ideal, és a dir, ni massa 
ni poc, cobrint totes les necessitats 
i una mica més per tenir un marge 
de seguretat. En altres empreses 
amb l’eina informàtica MRP, aquest 
control resulta més senzill. Així doncs, 
m’ocupo de les entrades de totes les 
mercaderies i la pujada d’aquestes a 
l’estoc. Una part molt important que 
depèn del meu perfil és la d’organitzar 

la supervisió de com arriba el 
material i donar instruccions clares 
a les persones de magatzem, sobre 
com s’ha de manipular, quan l’han 
d’acceptar i quan no. La meva feina 
també implica molta coordinació 
amb els altres departaments, com el 
de màrqueting o el de vendes. Quan, 
per exemple, es llança un producte 
nou m’han d’ajudar a preveure quina 
sortida tindrà i així jo puc actuar 
en conseqüència. Junt amb les 
dots d’organització i comunicació, 
és determinant saber negociar i 
mantenir una perspectiva global per 
comprendre tots els punts de vista. 
Es tracta sempre d’arribar a un acord 
amb els proveïdors/partners perquè 
tots hi sortim guanyant i puguem 
continuar treballant junts.”

EN PRIMERA PERSONA

CAPACITATS DEL PERFIL 
Aquest perfil ha de tenir una ca-
pacitat sòlida en la gestió d’equips 
humans i conflictes, una gran capa-
citat d’anàlisi per aportar solucions 
múltiples, ser bon comunicador i 
dominar idiomes. “Avui la logísti-
ca”, diu Salvador, “es mou a escala 
internacional, fet que implica més 
complexitat. Comprem productes 
a Indonèsia, al Marroc o a Tunis, 
que arriben per transport marítim, 
un material que ha de tenir la do-
cumentació en regla. Es necessiten 
coneixements dels INCOTERMS, 
les regulacions que afecten el co-
merç i el transport internacional de 
mercaderies (assegurances, tràmits 
duaners, distribució de despeses i 
riscos...). Es tracta de reduir al mà-
xim els imprevistos i les incidèn-
cies, així com noves fórmules per 
millorar l’eficiència i l’optimització 
dels processos. Cada dia et trobes 
nous reptes.”   l
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PREGUNTES FREQÜENTS

El Llibre d’ordres serà obligatori en 
aquelles obres en què el Codi tècnic 
d’edificació (CTE) sigui d’aplicació. 
En aquest sentit, l’article 2 de la part 
I estableix que cal aplicar el CTE a les 
obres següents:
•  Obres amb projecte en què sigui 

preceptiu disposar d’una llicència o 
autorització legalment exigible.

•  Obres de nova construcció, a excep-
ció de construccions de senzillesa 
tècnica i poca entitat constructiva.

•  Obres d’intervenció en edificis 
existents (definicions introduïdes 
al CTE per la Llei 8/2013, de reha-
bilitació, regeneració i renovació 
urbana):
—  Ampliació: aquelles en les quals 

s’incrementa la superfície o el 
volum construïts.

—  Reforma: qualsevol treball o 
obra en un edifici existent di-
ferent del que es dugui a terme 
per al manteniment exclusiu de 
l’edifici.

—  Canvi d’ús.

Quan cal disposar del Llibre d’ordres i 
assistències en les obres de construcció?

Així doncs, en els casos esmentats 
prèviament caldrà que el tècnic que 
es fa càrrec de la direcció facultativa 
disposi d’un Llibre d’ordres i assistèn-
cies, que també es podrà substituir 
per un recull d’actes d’obra deguda-
ment signades pels principals agents 
que hi intervenen: director d’obra, di-
rector d’execució d’obra, constructor 
o contractista, promotor, i, si escau, 
coordinador de seguretat i salut.

Què ha de recollir, com a mínim, 
el Llibre d’ordres i assistències? 
Segons el Decret 462/1971, en aquest 
llibre s’han d’indicar les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin 

en el desenvolupament de l’obra (sen-
se confondre’l amb el Llibre d’incidèn-
cies, segons el Reial decret 1627/1997, 
que serà objecte d’una altra PF).

Segons s’estableix al mateix CTE, un 
cop acabada l’obra, la documentació 
de seguiment esmentada a l’apartat 
II.2 de l’annex II —entre la qual es tro-
ba el Llibre d’ordres— ha de ser dipo-
sitada pel director de l’obra al col·legi 
professional corresponent, o, si escau, 
a l’Administració pública competent, 
que n’assegurin la conservació i es 
comprometin a emetre’n certificaci-
ons del contingut a qui acrediti un in-
terès legítim. 

El Col·legi disposa d’exemplars del 
Llibre d’ordres i assistències a disposi-
ció dels col·legiats al Servei de Visats. l 

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

El Col·legi disposa 
d’exemplars del 
Llibre d’ordres i 
assistències al 
Servei de Visats

El Codi tècnic de l’edificació, a l’apartat II.1 de l’annex II, estableix que, entre la 
documentació obligatòria per al seguiment de l’obra, cal disposar del Llibre 
d’ordres i assistències segons el Decret estatal 462/1971.

El Col·legi, conjuntament amb FACEL (Asociación 
Española de Fabricantes de Cables y Conductores 
Eléctricos y de Fibra Óptica), organitza el dimarts 
9 de maig, a les 18.30 h, la conferència “Reacció 
al foc dels conductors elèctrics del reglament 
per a baixa tensió”. L’objectiu d’aquesta jornada 
és informar sobre l’aplicació del reglament de 
productes de la construcció als cables elèctrics, 
ja que a partir de l’1 de juliol no es podran 
vendre ni instal·lar cables sense marcatge CE. 
Aquest reglament introdueix uns estàndards de 
qualitat als materials davant del foc més elevats 
que els que es venien demanant fins ara. L’acte 
s’emmarca en la voluntat d’ENGINYERS BCN de 
mantenir els seus col·legiats al dia de qualsevol 
novetat legislativa que els pugui afectar.  l

Veniu a la conferència sobre la nova 
normativa CPR de marcatge de cable

A Caixa Enginyers complim 50 anys oferint solucions personalitzades a les necessitats financeres i asseguradores 
dels nostres socis. Aquest aniversari s'ha fet realitat gràcies a col·lectius com el COL·LEGI D'ENGINYERS 
GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA i per això volem celebrar amb tu el 
camí recorregut i el que ens queda per recórrer.

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

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

50 anys d'experiència al teu servei
#50CreixentJunts
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L’auditoria confirma el bon estat  
de la certificació professional del Col·legi
El juny de 2016 l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC) va acreditar 
ENGINYERS BCN com a organisme 
de certificació. D’aquesta manera, 
aconseguia ser el primer col·legi 
professional de l’Estat a rebre aquest 
reconeixement. Ara, gairebé un any 
després, aquest servei es consolida. 
L’ENAC va portar a terme el mes 
passat una auditoria de seguiment 
per verificar l’acreditació, una 
auditoria que s’ha superat sense cap 
disconformitat.

ENGINYERS BCN pot certificar 
experts en instal·lacions de baixa 
tensió, en auditories energètiques i en 
legalització d’activitats, un servei que 
es revalida i demostra així la fortalesa 
del sistema i la bona praxi emprada 
per tots aquells que hi han participat: 
examinadors, membres dels diferents 
comitès dels esquemes, personal 
propi del Col·legi...

COM FUNCIONA 
LA CERTIFICACIÓ?
S’ofereix per tres esquemes: expert 
en instal·lacions de baixa tensió, 
en auditories energètiques i en 
legalització d’activitats.
Cada esquema inclou:
•  El grup d’experts: format per 

professionals de cada un dels sectors 
desenvolupats, que han definit les 
tasques que han de saber fer els 
candidats.

•  El comitè de l’esquema: constituït 
per l’administració competent en 
cada una de les àrees dels esquemes, 
els clients, els consumidors, els 
membres del grup d’experts i 
l’organisme de certificació.

Per als tres esquemes hi ha:
•  El comitè de certificació: format 

per membres de la Junta de Govern 
i personal propi del Col·legi que 

garanteix que els esquemes es 
desenvolupen segons la Norma 
internacional UNE-EN ISO/IEC 
17024:2012.

BENEFICIS DE LA CERTIFICACIÓ
L’acreditació professional és 
una eina que permet millorar 
professionalment. Les claus principals 
de la certificació acreditada són:
•  El reconeixement de les 

competències professionals per una 
tercera part independent.

•  El reconeixement internacional en 
més de 70 països.

•  La confiança del mercat laboral en 
les persones certificades.

Més informació a www.enginyersbcn.
cat/servei-certificacio-professional l

A Caixa Enginyers complim 50 anys oferint solucions personalitzades a les necessitats financeres i asseguradores 
dels nostres socis. Aquest aniversari s'ha fet realitat gràcies a col·lectius com el COL·LEGI D'ENGINYERS 
GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA i per això volem celebrar amb tu el 
camí recorregut i el que ens queda per recórrer.

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

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

50 anys d'experiència al teu servei
#50CreixentJunts
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Des de principis d’aquest any, l’Ajuntament de Barcelona ha deixat de fer servir 
glifosat en els parcs i jardins públics de la ciutat. La capital catalana se suma així 
a una llarga llista de ciutats i pobles preocupats pel possible risc per al medi 
ambient i la salut humana d’aquest polèmic herbicida. La Comissió Europea 
encara no té clar el futur d’aquest producte. 

Glifosat, un herbicida amb molt mala fama

Informes contradictoris i mesures preventives 
per a un “sospitós” de provocar càncer

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Els insecticides i herbicides han tin-
gut i tenen un paper molt important 
en l’agricultura moderna. No obstant 
això, la utilització massiva de pro-
ductes químics de síntesi ha provocat 
també nombrosos problemes en el 
medi ambient i la salut de les perso-
nes. La història del DDT n’és un bon 
exemple. Per aquest motiu, s’entén 
la creixent preocupació social per la 
seguretat de compostos com el glifo-
sat, l’herbicida més utilitzat arreu del 
món en les últimes tres dècades. 

El 20 de març de 2015, després de 
molts anys de seguiment i estudi, 
l’Agència Internacional d’Investigació 
sobre el Càncer (IARC, per les sigles 
en anglès) va incorporar el glifosat a 
la llista de substàncies “probablement 
cancerígenes per als humans” (grup 
2A). El mateix dia, aquesta agència 
dependent de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) també va conside-
rar com a “probable” causa de càncer 
els insecticides malation i diazinon. 
Cal recordar, tanmateix, que quan els 
experts de la IARC consideren “de-
mostrat” que un producte, compost o 
agent provoca o afavoreix l’aparició de 
càncer, l’inclouen a la llista o grup 1. És 
a dir, que la decisió de març de 2015 de 
la IARC suposa situar el glifosat a la 
llista dels sospitosos. 
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Tot i no haver encara una 
resolució definitiva, algunes 
administracions públiques 
n’han limitat l’ús com a 
mesura preventiva.
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juntament per l’Organització de Ali-
mentació i Agricultura (FAO) i l’OMS 
va emetre una altra avaluació que 
manté viva la polèmica. Segons els 
experts en residus de pesticides, les 
evidències recollides fi ns a la data in-

diquen que, amb les formulacions ac-
tuals i les dosis màximes que es poden 
esperar en persones exposades, és 
“improbable” que el glifosat sigui ge-
notòxic o cancerígen per als humans.

La llista d’estudis sobre els possi-
bles efectes del glifosat sobre la fau-
na i la fl ora —a banda de les males 
herbes— és immensa i deixa també 
obertes moltes incògnites. 

Davant d’aquesta situació, algunes 
administracions públiques han optat 
per prendre mesures preventives i li-
mitar l’ús respecte al glifosat. El juny 
de 2015, per exemple, la ministra 
francesa d’Ecologia, Ségolène Royal, 
va anunciar que el seu país prohibi-
ria la venda de glifosat a consumidors 
particulars, és a dir, en establiments 
de jardineria i similars. 

A Catalunya, una vintena d’ajunta-
ments han abandonat l’ús de glifosat 
en el tractament de parcs i jardins 
públics. Entre els municipis que han 
adoptat mesures d’aquest tipus hi ha 
Mataró (octubre de 2012), Cardedeu 
( juliol de 2015), Badalona (novembre 
de 2015), Rupià (març de 2016), les 
Borges Blanques (març de 2016), Ge-
lida (abril de 2016), Bell-lloc d’Urgell 
(maig de 2016), Figueres (gener de 
2017) i Barcelona (gener de 2017).  ●  

 Després de la decisió de la IARC, la 
Comissió Europea va encarregar un 
estudi sobre el glifosat a l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària 
(EFSA). El resultat d’aquesta avalua-
ció no va aclarir gaire la situació, atès 
que indicava que “és improbable que 
el glifosat sigui genotòxic —o sigui, 
que causi danys a l’ADN— o suposi 
una amenaça de càncer per als hu-
mans”. Per tant, indicava l’EFSA, no 
hi ha motius per incloure el glifosat a 
la llista europea de productes que po-
den provocar càncer.   

Davant d’aquesta situació contra-
dictòria, la Comissió Europea va de-
manar un nou estudi al Comitè d’Ava-
luació del Risc de l’Agència Europea 
de Substàncies Químiques. Esperant 
aquesta nova avaluació, l’executiu 
comunitari va decidir el juny de 2016 
concedir un permís provisional per a 
l’ús del glifosat als països de la Unió 
Europea.

El maig de 2016, una reunió sobre 
residus de pesticides convocada con-

A CATALUNYA UNS VINT 
AJUNTAMENTS N’HAN 
ABANDONAT L’ÚS EN 
PARCS I JARDINS 
PÚBLICS

El glifosat (N-fosfonometilglicina, 
C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) és 
un herbicida no selectiu d’ampli 
espectre, utilitzat amb molta 
freqüència per eliminar les 
anomenades males herbes en 
agricultura i jardineria. L’activitat 
herbicida del glifosat va ser 
descoberta el 1970 per John 
E. Franz, que treballava per a 
Monsanto. El glifosat és el principi 
actiu de l’herbicida Roundup (nom 
comercial registrat per Monsanto), 
tot i que la patent sobre aquest 
principi actiu va expirar el 2000 i 
actualment hi ha una multitud de 
productes similars comercialitzats 
per altres companyies.

PRODUCTE CONTRA LES MALES HERBES
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El glifosat és 
l’herbicida més 
utilitzat arreu del 
món en les últimes 
tres dècades.
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Gestió, 
eficiència o 
energia. Per on 
comencem?

Quantificar la despesa energètica és 
tan fàcil com observar la factura a final 
de cada mes, però és pràctica profes-
sional quantificar-la en períodes d’un 
any. És el que ens permet veure àmpli-
ament els consums i els costos.

Com que l’energia és tan necessària 
per a tot el que fem, “ser eficients és bà-
sic” i aplicar mesures d’eficiència com, 
per exemple, desconnectar tot allò que 
no es fa servir. Avui dia, ja és estrany no 
trobar sensors de llum als serveis de 
qualsevol empresa o negoci.

Amb l’arribada del concepte i ja 
model industrial 4.0 i el IoT (Inter-
net of Things), és factible conèixer en 
temps real, quanta energia estem gas-
tant en un moment donat, i conèixer 
l’energia al llarg del temps que hem 
consumit en cada factor productiu i 
el que ens ha costat. I és possible no-
més prement un botó “virtual”... Si els 
nostres avis ho veiessin!

És ben conegut en l’àmbit 
professional que l’eficiència 
energètica ben aplicada pot 
suposar un estalvi considerable en 
costos de funcionament anual en 
qualsevol empresa. Un altre fet 
ben conegut, també, és que les 
inversions orientades a abaixar els 
costos de funcionament ordinari 
són una inversió “excel·lent” per 
tal de donar fortalesa i solidesa a 
qualsevol empresa quan els temps 
són difícils.

Abel Bascuñana i Albert Bagué
Comissió d’Energia

GESTIÓ AUTOMATITZADA
Els quadres elèctrics intel·ligents ja 
són aquí i han arribat per quedar-se. 
Fins i tot és tècnicament possible po-
sar alarmes quan el consum baixa, per 
saber si l’empresa funciona a ple ren-
diment o hi ha avaries. Les dades són 
emmagatzemades en un ordinador, 
es poden tractar i veure mes enllà de 
simples consums. Els ordinadors ens 

fan la feina de “conèixer” en pocs se-
gons i sense cables.

Quantificar i classificar els consumi-
dors d’energia és el primer pas que cal 
fer per, posteriorment, tenir criteri per 
aplicar mesures d’eficiència energètica 

d’alt nivell. El control que ens ofereix la 
gestió automatitzada ens permet posar 
en pràctica mesures d’eficiència molt 
objectives i afinades.

És una realitat en empreses avan-
çades que en processos industrials on 
no es requereix la presència dels hu-
mans, i que requereixen certs temps 
de procés, es posin en marxa equips 
en les hores més econòmiques de fac-
turació elèctrica.

Comptabilitzar tots els consumidors 
d’energia és el primer pas, “sensorit-
zar” consums en temps real lligats als 
canvis d’estat és el següent; analitzar 
les dades ens permet disposar de criteri 
per prioritzar les mesures d’eficiència 
energètica. Amb el control automatit-
zat podrem saber si les mesures d’efici-
ència  aplicades es mantenen i quanta 
rendibilitat obtindrem. I tot això és 
tècnicament possible només “prement 
un botó virtual”. Algú pot oferir més?  l

Hi participen:

Hi col·laboren:

LES INVERSIONS 
ORIENTADES A ABAIXAR 
COSTOS DONEN 
SOLIDESA A L’EMPRESA 

Thinkstock
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ARTICLE TÈCNIC

En aquest article ens referirem a l’ús 
eficient del consum d’energia en rela-
ció amb el benefici obtingut. Com que 
parlem d’un tancament envidrat —que a 
partir d’ara anomenarem genèricament 
finestra— començarem per identificar 
les pèrdues i els guanys d’energia que 
passen per aquest element (vegeu el 
gràfic 1).

Influència que les nostres decisions 
tècniques a l’hora d’escollir el tipus de 
finestra tenen en el consum d’energia:

1. IL·LUMINACIÓ
Projecte. Pel que fa al projecte, l’ori-
entació (si la podem escollir), la di-
mensió de la finestra (això sí que  
dependrà sempre de nosaltres), l’al-
tura, la posició en la façana (enrasa-
da a l’exterior, a l’interior, amb balcó, 
sense, etc.) i els elements de reflexió 
que tinguem dins i fora determinaran 
la intensitat lumínica que tindrem, la 
seva distribució en l’estança i la pro-
funditat a què arribarà.
Model de finestra. Quan escollim  
el model de finestra també podem ju-
gar amb alguns criteris fonamentals 
com la mida del marc de la finestra.

Amb la mateixa dimensió d’obertu-
ra a la façana, un marc de més o menys 
secció vista pot suposar entre un 10% 
i un 15% més o menys de transparèn-
cia, i, per tant, de capacitat de deixar 
entrar més o menys llum.

2 I 4. ESCALFOR I TRANSMITÀNCIA
Les pells de l’edifici haurien de ser 
com la roba que ens posem. En funció 
de l’època de l’any i de l’hora del dia, 
l’escalfor ens ajuda a estalviar energia 

Àngel Ripoll,
arquitecte tècnic i responsable 
de Màrqueting de Technal Iberia

Criteris per escollir una finestra 
tèrmicament eficient

Thinkstock

FINESTRA Guanys d’energia Pèrdues d’energia

1. Il·luminació Energia lumínica del sol.

2. Escalfor
Radiació solar incident. 
Absortivitat del color del 
marc.

3. Ventilació
Permeabilitat a l’aire.
Obertura del tancament.

4. Transmitància

•  Transmitància tèrmica 
del vidre.

•  Transmitància tèrmica 
del marc.

(Guanys en règim d’estiu)

•  Transmitància tèrmica  
del vidre.

•  Transmitància tèrmica  
del marc.

(Pèrdues en règim d’hivern)

Gràfic 1
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o ens sobreescalfa i ens obliga a 
refredar-nos per compensar-ho. Per 
tant, es tracta d’aprofitar l’energia 
del sol quan ens és favorable (hivern, 
matí) i d’evitar-la quan ens pot crear 
l’efecte d’hivernacle (estiu, tarda).

El principi bàsic és que la radia-
ció solar incident entra parcialment 
pel vidre de la finestra directament i, 
també, en funció de la seva transmi-
tància, a través de l’energia absorbida 
pel vidre i pel marc (vegeu el gràfic 2).
Influència del vidre. Del simple vidre 
que fèiem servir als anys 80, fins al do-
ble vidre amb cambra d’aire —cada ve-
gada més gran però amb un límit d’efi-
ciència a causa de la convecció que 
està en els 24-25 mm a partir del qual 
és millor passar al triple vidre amb 
doble cambra d’aire (o d’argó si volem 
ser més eficients)— fins a les capes de 
baixa emissió —que disminueixen el 
pas de la calor per transmitància de 
l’interior cap l’exterior— i les capes 
de factor solar –que disminueixen 
l’energia incident cap a l’interior— la 
tecnologia del vidre ha evolucionat 
moltíssim (vegeu el gràfic 4).
Influència del marc. Bàsicament hi ha 
dos components: el color (i la seva ab-
sortivitat) i la fracció de marc sobre el 
conjunt de la finestra (com ja s’ha co-
mentat al principi).
Absortivitat del marc per a radiació 
solar α. Aquests últims anys, a Catalu-
nya, estem veient moltes finestres i per-

sianes de color gris fosc i fins i tot negre. 
És evident que en una zona càlida, des 
del punt de vista energètic, no té gai-
re sentit. Estem construint captadors 
tèrmics i bona part d’aquesta energia 
absorbida entra a l’estança per radiació.

Quant a la transmitància tèrmi-
ca, s’ha d’avaluar l’equilibri entre el 

material del marc (acer, fusta, PVC, 
alumini amb trencament del pont 
tèrmic) i la seva fracció de marc en 
relació amb la superfície del vidre 
(que sempre podrà aconseguir una 
transmitància millor). El mateix CTE 
ho específica en el càlcul de la UH —U 
del forat (Uw en anglès)— en què té en 
compte la fracció del marc (AF).

Les fusteries d’alumini han anat 
evolucionant al llarg d’aquests anys, 

amb un increment del pont tèrmic 
i la reducció de la transmitància en 
punts crítics com és el perímetre del 
vidre i la intercalació (amb escumes) 
i la zona de contacte entre la fulla i el 
marc (amb juntes molt més eficients). 
(vegeu el gràfic 3).

3. VENTILACIÓ I PERMEABILITAT 
A L’AIRE DE LA FINESTRA
No hem d’oblidar que la finestra està 
composta d’un marc adherit al mur i 
d’una part mòbil (abatible o corredissa) 

ARTICLE TÈCNIC
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TRANSMISSIÓ SOLAR

ENERGIA 
ABSORBIDA PEL 
VIDRE REENVIADA 
A L’INTERIOR

COMPONENT DE 
FLUX INTERIOR 
DE LA RADIACIÓ 
ABOSORBIDA

ENERGIA SOLAR 
INCIDENT

RADIACIÓ 
REFLECTIDA

ENERGIA 
ABSORBIDA 
PEL VIDRE 
REENVIADA A 
L’EXTERIOR

Gràfic 2

LES FUSTERIES 
D’ALUMINI HAN ANAT 
EVOLUCIONANT AL LLARG 
DELS DARRERS ANYS
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anomenada fulla que conté el vidre. 
Una funció essencial de les finestres 
és ventilar per renovar l’aire de l’in-
terior. L’estanquitat entre marc i fulla 
no és mai impermeable al cent per 
cent. De fet, la normativa classifica 
la permeabilitat de les finestres d’A0 
a A4 en funció dels metres cúbics per 
hora i metre quadrat que deixa passar, 
en funció d’una pressió exterior de-
terminada. Una finestra per sota de la 
classificació A3 perd tots els avantat-
ges que li hàgim pogut buscar en esco-
llir el tipus de vidre o de marc.

37Abril 2017    Theknos

de calor i el tractament de capes del 
vidre (BE de baixa emissió per reduir 
la fuita de calor de l’interior vers l’ex-
terior).

3.  Un control del factor solar (FS). Això 
pot passar per reduir el factor solar 
del vidre (un vidre normal deixa pas-
sar el 70% de la radiació incident i, 
mitjançant capes invisibles a la vista, 
podem reduir el factor solar fins al 40 
o 50%).

No obstant això, la tècnica construc-
tiva tradicional sempre ha tractat 
aquest aspecte amb més intel·ligència 
—abans d’arribar el moviment mo-
dern a l’arquitectura—: l’ús de capes 
(persianes, llibrets, lamel·les fixes o 
mòbils) ens permet regular el factor 
solar en funció de l’època de l’any 
d’una manera molt més flexible. Ele-
ments constructius com poden ser 
viseres, balcons, regruixos d’obra, 
etcètera, són una bona solució per 
adaptar-se a la posició del sol, que va-
ria durant l’any.

Les persianes de llibret que es po-
den obrir, tancar i regular, juntament 
amb l’ombra que projecta el balcó a 
l’estiu (amb l’azimut alt) i que no mo-
lesta a l’hivern (amb l’azimut baix) 
són una mostra de com la bona arqui-
tectura és funcional i eficient. l

AÏLLAMENT TÈRMIC REFORÇAT (ATR) 
Vidre de capa de baixa emissió i/o control solar

Gràfic 3

Gràfic 4

1990-2006
Mòduls mitjans
amb trencament 
de pont tèrmic.
Vidres amb cambra 
de 12 mm.
Uh = > 3 W/m2K

2006-2014
Mòduls grans
amb millors 
trencaments del pont 
tèrmic.
Amb protecció 
perimetral del vidre.
Vidres amb cambra de 
16 a 20 mm, amb capes 
de baixa emissió.
Uh = > 1,5 W/m2K

1980-1990
Mòduls petits
sense trencament 
del pont tèrmic.
Vidres amb cambra 
de 6-10 mm.
Uh = > 5W/m2K

A mode de resum, els principals fac-
tors que hauríem de considerar quan 
definim una finestra són:
1.  Una baixa permeabilitat a l’aire (mí-

nim A3, excel·lent A4). Evitarem pèr-
dues o guanys directes.

2.  Una baixa transmitància tèrmica 
del vidre i del marc. Aquí té influèn-
cia el valor UV (CTE) o Ug (anglès) 
(transmitància del vidre), el valor 
UM (CTE) o Uf (anglès) del marc, 
però també la fracció de marc (AF) 
respecte al total de la finestra, el color 
del marc respecte de la seva absorció 

Monolític

5.7 W/m2K 3,3 W/m2K 
a 

2,7 W/m2K

2,9 W/m2K 
a 
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(ATR)

Triple envidrament 
(ATR)
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ARTICLE TÈCNIC

Standard Hidráulica ofereix una àm-
plia gamma de dispositius de protecció 
i seguretat per a les instal·lacions de 
calefacció i climatització. Una selecció 
correcta dels components és bàsica 
per aconseguir una millora en el ren-
diment del sistema. Entre les funcions 
típiques de control d’un sistema de ca-
lefacció i climatització hi ha:
•  Equilibrar hidràulicament el sistema.
•  Mesurar el consum d’energia.

Tots els sistemes de calefacció reque-
reixen determinats components per 
poder dur a terme la funció de trans-
ferència i distribució de calor des de 
l’acumulador central fins als usuaris 
finals. Cada component exerceix un 
paper important per aconseguir que 
això succeeixi de forma òptima i amb 
una elevada eficiència energètica.

Standard Hidráulica aporta soluci-
ons intel·ligents i innovadores per a 
la gestió de l’energia en instal·lacions 
d’aigua potable i calefacció. L’objectiu 
és posar a disposició de l’instal·lador i 
de  l’usuari components de llarga du-
rada i fàcils de muntar i utilitzar. Un 
mesurament correcte aporta un grau 
més elevat de satisfacció a l’usuari i el 
motiva a utilitzar el consum d’energia 
d’una forma més eficient.

L’equilibratge de circuits d’aigua 
sanitària, calefacció i refrigeració és 
una necessitat per garantir una distri-
bució uniforme i controlada de l’ener-
gia a tota la xarxa. Una instal·lació 
correctament equilibrada aporta els 
avantatges següents:
•  Eficiència energètica.
•  Màxim confort.
•  Reducció de sorolls.
•  Protecció dels elements terminals.
•  Compliment de la normativa.

Solucions de control per aconseguir  
un rendiment òptim en sistemes HVAC

Carles Borrás,
Product Manager C&C 
de Standard Hidráulica, SAU

Vàlvula d’equilibratge 
dinàmic 750 PICV.
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Heat Plus amb mòdul M-Bus.
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Mitjançant el control del cabal i de 
la pressió diferencial en el sistema es 
pot garantir un equilibratge hidràu-
lic adequat. Això redueix el cabal i les 
pèrdues de calor, per la qual cosa aug-
menta el rendiment del bombament 
i es garanteix un subministrament 
adequat d’aigua calenta i calefacció a 
tots els usuaris.

Ballorex ofereix una completa gamma 
de vàlvules d’equilibratge dinàmiques, 
automàtiques i estàtiques per a l’equi-
libratge dels circuits d’aigua calenta i 
freda. Amb una posada en marxa molt 
fàcil, garanteixen l’equilibri òptim en-
tre el control i l’estalvi energètic.

BALLOREX DYNAMIC. VÀLVULES 
PICV (VÀLVULA DE CONTROL 
INDEPENDENT DE LA PRESSIÓ)
Ideal per a instal·lacions que necessi-
ten un cabal constant (com ventilocon-
vectors, bombes de subministrament 
d’aigua i calor, sostres refrigerants i 
UTA) o àrees on cal una operació in-
termitent (habitacions d’hotel i boti-
gues). Adequat per a instal·lacions de 
calefacció i refrigeració.

La vàlvula d’equilibratge dinàmic 
Ballorex Dynamic pot operar com un 
limitador de cabal automàtic i com a 
vàlvula de control o, alternativament, 
sense l’actuador, simplement com un 
limitador de cabal automàtic. Mitjan-
çant l’actuador proporcional, la vàl-
vula de control manté l’autoritat i la 
modulació de tot el recorregut. L’ac-
tuador ON/OFF permet el control 
tot/res de la unitat terminal.

Ballorex Dynamic proporciona una 
lectura molt precisa del cabal mitjan-
çant la tovera Venturi sense haver de 
canviar el valor al mesurador. Aporta 
estabilitat en la regulació del cabal. 
No necessita un tram recte mínim 
abans o després de la vàlvula. Rapide-
sa en la posada en marxa.

BALLOREX DELTA. VÀLVULES DPCV 
(VÀLVULA DE CONTROL A PRESSIÓ 
DIFERENCIAL CONSTANT)
També és una vàlvula d’equilibratge 
automàtic. Garanteix una pressió di-
ferencial (∆p) constant a les colum-
nes dels sistemes de calefacció per 
assegurar que funcionen en un rang 
de pressió òptim i evitar la interfe-
rència hidràulica d’altres columnes. 
Possibilita un control precís de la 

temperatura i una temperatura bai-
xa al retorn.

Aporta un estalvi energètic, gràcies 
a l’eliminació de l’excés de cabal a les 
canonades i l’homogeneïtzació de la 
temperatura als retorns. Possibilitat 
de crear noves zones a l’edifici sense 
necessitat d’actualitzar tot el sistema 
de calefacció. Les vàlvules termos-
tàtiques dels radiadors sempre tre-
ballen amb la seva millor autoritat. 
Redueixen els sorolls a la instal·lació i 
eviten la possibilitat de cavitació.

BALLOREX VENTURI. 
VÀLVULA ESTÀTICA DE PAS FIX
Ideal per a instal·lacions de calefacció. 
La capacitat de lectura directa és molt 
adequada per aconseguir una posada 
en marxa més ràpida. Sigui quin sigui 
l’ajustament de la vàlvula, el valor Kv 
per al mesurament del cabal roman 
constant. Es pot llegir el cabal real 
directament, al mateix temps que es 
modifica l’ajustament, no cal canvi-
ar el valor Kv al mesurador de cabal, 

i redueix notablement el temps de la 
posada en marxa.

Funció ràpida de tancament de 90º, 
sense perdre l’ajustament. Precisió 
en la lectura del cabal gràcies a la to-
vera Venturi sense haver de canviar 
el valor al mesurador. Fàcil regulació 
(mitjançant una clau Allen). No ne-
cessita un tram recte mínim abans o 
després de la vàlvula.

BALLOREX VARIO, 751 I 751B. 
VÀLVULA ESTÀTICA DE PAS 
VARIABLE
Les vàlvules de pas variable són la for-
ma més econòmica de compensar cir-
cuits desequilibrats: compatibilitat 
amb l’aigua sanitària, freda i calenta; 
volant digital amb la indicació de les 
posicions de reglatge; bloqueig de 
l’ajustament; vàlvula bidireccional. 
També pot fer la funció de tall.

BALLOREX CIV. 
VÀLVULA D’EQUILIBRATGE TÈRMIC
La vàlvula d’equilibratge tèrmic és 
una solució econòmica per garantir 
aigua calenta immediata i reduir-ne 
el malbaratament als edificis amb 
molts locals, com ara hospitals, ho-
tels, edificis d’oficines i d’oci o centres 
esportius.

Efectua un control de la tempera-
tura del retorn en instal·lacions 

L’INSTAL·LADOR  
I L’USUARI DISPOSARAN 
DE COMPONENTS DE 
LLARGA DURADA I FÀCILS 
DE MUNTAR I USAR
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d’ACS, facilita la neteja tèrmica 
com a protecció contra la legionel·la. 
Incorpora un indicador de tempera-
tura del circuit. També pot fer la fun-
ció de vàlvula de tall. Caixa aïllant en 
EPP inclosa.

Com que cada vegada és més im-
portant l’estalvi energètic, el me-
surament del consum energètic és 
un aspecte essencial per a qualsevol 
proveïdor o usuari final de calefacció. 
Les dades del consum possibiliten 
un sistema de facturació transparent 
tant per als proveïdors com per als 
usuaris finals de sistemes de calefac-
ció i refrigeració. Un mesurament 
correcte aporta un grau més elevat 
de satisfacció a l’usuari i el motiva a 
utilitzar el consum d’energia d’una 
forma més eficient.

Gràcies al mesurament del consum 
energètic, resulta senzill disposar 
d’un seguiment de l’eficiència energè-
tica de qualsevol sistema de calefacció 
o refrigeració. Els comptadors d’ener-

ARTICLE TÈCNIC

gia o calories Rossweiner 
són els components que 
possibiliten mesurar 
el consum energètic.

El comptador Heat-
Sonic de Rossweiner 
incorpora la tecnologia 
d’ultrasons que garan-
teix un mesurament 
precís i fiable. El seu dis-
seny robust en facilita el 
manteniment. És un dis-
positiu idoni per efectu-
ar un mesurament intel-
ligent (M-Bus o via ràdio 
de 868 MHz). La transmis-
sió per cable o ràdio (OMS) 
possibilita una gestió sen-
zilla de les dades de consum. 
No cal fer canvis de maquinari 
ni de configuració per adaptar el 
HeatSonic a altres sistemes.

El comptador HeatSonic dispo-
sa d’homologació MID classe 2 i 3 
segons DIN EN 1434, i segons PTB 
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Ballorex Dynamic, ideal per a 
instal·lacions que necessiten 
un cabal constant (calefacció 
i refrigeració).

Ballorex 751, vàlvula 
estàtica de pas variable.

K 7.2. Es pot fer servir per al me-
surament de calor, fred o sistemes 
combinats de calor i fred, en circuits 
d’aigua, on el rang de temperatura se 
situï entre 5 ºC i 150 ºC. La gamma 
comprèn cabals nominals (qp) d’1,5 a 

60 m3/h, amb una pressió màxima de 
servei de 16 bars, però segons el mo-
del pot arribar fins als 25 bars.

Amb el sistema de Rossweiner per 
a la regulació i el control de dades, 
es poden gestionar fins a 250 dispo-
sitius de forma centralitzada. Amb 
aquest sistema aconseguim un con-
trol complet dels consums. El con-
vertidor de senyal IMP5001L recull 
les dades enviades pels comptadors 
via M-Bus. Aquesta informació es 
pot enviar a una central exterior mit-
jançant un sistema de transmissió de 
dades.  l

Per a més informació, consulteu: 
www.standardhidraulica.com

ELS COMPTADORS 
D’ENERGIA O CALORIES 
ROSSWEINER 
POSSIBILITEN MESURAR 
EL CONSUM ENERGÈTIC
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RASTRES

En la indústria de la fone-
ria convergeixen ciències, 
oficis i tècniques diverses 
(enginyeria, metal·lúrgia, ar-
quitectura, fonedors, mode-
listes...). En un país amb tra-
dició metal·lúrgica com Ca-
talunya, la foneria va tenir 
un paper clau en el procés 
d’industrialització per la 
seva importància tant en la 
construcció d’edificis com 
de maquinària. La foneria 
Escorsa, amb una dilatada 
trajectòria fabril, va parti-
cipar activament en aquest 
procés.

Formada el 1876 per Dio-
nís Escorsa i Cruells amb Jo-
sep Plana i Sebastià Agustí, 
es va establir amb el nom de 
Plana, Agustí y Escorsa a la 
carretera de la Creu Cober-
ta (l’actual avinguda Mistral 
de Barcelona) l’any 1876. El 
1900 la societat va passar a 

mans dels fills d’Escorsa, 
Joan i Pere Màrtir, respon-
sables del creixement i des-
envolupament tècnic i de 
l’empresa, ja denominada 
Hijos de Dionisio Escorsa. 
El 1920 es va traslladar al 
número 2 del carrer de San-
ta Eulàlia, al barri de Santa 
Eulàlia de l’Hospitalet. Amb 
més de 200 treballadors, 
als anys vint arribaria a ser 
la segona més important 
de l’Estat. Disposava de dos 
forns elèctrics i capacitat per 
treballar 3.000 tones d’acer i 
fosa gris, nodular i perlítica. 

Va continuar activa fins 
al 1966, dirigida per la ter-
cera generació Escorsa. 
La masia que havia acollit 
part de les dependències 
de l’empresa i moltes co-
lumnes de l’Eixample bar-
celoní en mantenen viva la 
memòria.  l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

L’acer en versió artística

FONERIA ESCORSA

•  La història de la foneria Escorsa, 
en detall: en forma de blog, i com 
a extensió a Internet de l’arxiu 
històric del barri de Santa Eulàlia 
de Provençana, hi trobem dues 
entrades en què es narra la història 
de la foneria amb detall, profusió 
d’imatges, dades i citacions.  
http://provenzana.blogspot.com.
es/2012/12/foneria-escorsa-ii.
html

•  Columnes Escorsa: especialment 
en la zona compresa entre rambla 
de Catalunya, Balmes, Gran Via 
i València és fàcil trobar edificis 
amb columnes foses a la foneria 
Escorsa. Tan sols cal estar atent al 
fust per identificar el logotip de la 
foneria barcelonina: un estel en la 
part central.

•  Can Bitllera, també coneguda 
com Casa Escorsa: el 1916 els 
Escorsa van adquirir aquesta 
masia i van construir la fàbrica 
nova en els terrenys adjacents. 
La masia, on ara trobem un bar 
i la seu de la Casa Galega de 
Font-Trobada, era una més de les 
dependències de la indústria fins 
que va tancar el 1966.

•  “Les arts del ferro al servei de 
l’arquitectura modernista”. 
Article de la doctora en Història 
de l’Art Lluïsa Amenós sobre la 
indústria metal·lúrgica barcelonina 
i la seva relació amb l’arquitectura 
al tombant de segle. Es pot 
consultar al RACO (revistes 
catalanes amb accés obert, www.
raco.cat., al Butlletí de la Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi, 2015, vol. 29).

PER SABER-NE 
MÉS
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 Si el gruix de les successives 
capes de pintura ho permet, 
encara és possible identificar 
la signatura de la foneria 
Escorsa en moltes columnes de 
l’Eixample barceloní. Aquesta 
correspon a la finca del carrer 
de Balmes, 46.

 Anunci de la foneria Escorsa, 
llavors especialitzada en fosa 
de productes per a la indústria.

Imatge actual de Can Bitllera o 
Casa Escorsa. Els edificis situats 

darrere del mas es van aixecar en 
l’emplaçament de l’antiga foneria.
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A Microrelleus es respira un aire poc 
usual en el ram del metall: hi regnen 
l’ordre i la netedat absoluta, i es treballa 
en silenci i amb la suau remor de fons 
de les modernes màquines de precisió. 
L’empresa fa honor al seu nom: una 
microempresa (quatre treballadors in-
cloent-hi el fundador, Samuel Garcia, i 
el seu fi ll Raúl) especialista en el treball 
del metall a escala micromètrica.

DUES GENERACIONS QUE SUMEN
Un dels principals actius de Micro-
relleus és l’experiència que atresora, 
fruit del camí recorregut des que Sa-
muel Garcia va arribar de Galícia amb 
quinze anys i va entrar d’aprenent en 
un taller de construcció de motlles a 
Barcelona. Allí va iniciar una carre-
ra precoç, animat per una inquietud 
innata que ara recorda amb orgull: 
“als divuit anys era l’encarregat de la 
màquina d’erosió i el pantògraf, i aca-
bat el servei militar ja era ofi cial de 
primera”. L’any 1983, amb una sòli-
da formació i l’habilitat que requeria 

un ofi ci essencialment manual, en 
Samuel va establir-se pel seu comp-
te en un petit taller al barri de Sants. 
Quatre anys després es va traslladar 
a Palau-solità i Plegamans, on va con-
tinuar treballant sol mentre la tecno-
logia imposava la seva llei i el control 
numèric substituïa progressivament 
el pantògraf. El 2011 la incorporació 
al negoci del seu fi ll Raúl i l’arribada 
de la tecnologia làser van forçar el 
trasllat a l’emplaçament actual, als 
afores de Sabadell. En Raúl, segona 
generació de gravadors, ha resultat el 
complement ideal en l’empresa: engi-
nyer industrial de professió i perfecte 
coneixedor del negoci familiar, va de-
dicar el projecte de fi nal de carrera a 
dissenyar el pla de futur que seguiria 
Microrelleus. D’una anàlisi rigorosa 
de la situació van sortir la proposta 
del nou emplaçament i la distribució 
en planta, la defi nició del model de 
negoci i un pla d’operacions i creixe-
ment. Un creixement que feia neces-
sari abandonar l’àmbit estrictament 
familiar i incorporar dos treballadors, 
en els quals els Garcia inverteixen 
temps i recursos per dotar-los de la 
formació que, segons ells, necessita 
l’operari d’una empresa moderna: idi-
omes i recursos per planifi car i acon-
seguir una visió global de la feina. 

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Més de trenta anys de treball metòdic han posicionat Microrelleus al 
capdavant del gravat industrial i la micromecanització. La recent 
incorporació del làser situa aquesta empresa de serveis en el terreny que 
separa —o, millor dit, posa en contacte— indústria i tecnologia.

Treballadors del metall a escala micromètrica

Microrelleus, SL
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EL LÀSER I EL GRAVAT FUNCIONAL
Va ser arran de la compra d’una mà-
quina de tall per fil quan Microrelleus 
va introduir-se en el món del làser. 
El fabricant suís GF Agie Charmilles 
va veure en l’empresa de Sabadell un 
perfil interessant com a porta d’entra-
da de la seva tecnologia làser a la Pe-
nínsula: bon equilibri d’experiència i 
joventut, i una àmplia i consolidada 
cartera de clients en diferents sectors. 
Va proposar-los una col·laboració per 
emprendre aquest nou camí en què 
eren pioners a la Península, i Micro-
relleus va acceptar fer la forta inver-
sió que suposava entrar en el món del 
làser per tal de complementar els seus 
serveis. “Amb l’arribada de la nova 
màquina làser de cinc eixos el 2013 
les nostres possibilitats industrials es 
van multiplicar —apunta en Raúl—. El 
ventall de textures és gairebé infinit: 
podem imitar pell, fusta, tèxtil... totes 
les idees que els dissenyadors imagi-
nen”. També ha ajudat a augmentar 
la facturació, perquè complementem 

el gravat tradicional (directament a 
eina o amb erosió) amb la nova tèc-
nica, en general molt més eficient en 
molts dels projectes i que permet gra-
vats i micromecanitzats d’una quali-
tat elevadíssima en moltíssims mate-
rials, fins i tot el metall dur. 

La necessitat d’executar feines amb 
un grau de dificultat creixent va portar 
els Garcia a fer assaigs amb els primers 
prototips de centres làser de cinc eixos 
de pulsacions ultracurtes (anomenats 
làsers femto), que permeten texturit-
zar a escala micromètrica i fins i tot 
nanomètrica. L’èxit de les proves i les 
possibilitats que ofereix aquesta tec-
nologia innovadora van fer decidir els 
Garcia a fer un cop de cap i adquirir 
una de les primeres màquines del món 
d’aquestes característiques, “l’única, 
avui dia, que està en una empresa de 
serveis”, apunta orgullós en Raúl. La 
topografia que es grava amb el làser 
femto permet crear textures que can-
vien les propietats del material, ja si-
gui directament o gravant un motlle. 

Empresa dedicada al gravat 
industrial i a la texturització i 
micromecanització làser.

Any de fundació: 1983
Nre. de treballadors: 4
Nre. ETI en plantilla: 1

Pla de Fonollar, 5-A 
P. I. Sant Pau de Riu Sec 
08205 Sabadell 
(Vallès Occidental) 
Tel +34 935 769 074
microrelleus@microrelleus.com 
www.microrelleus.com

MICRORELLEUS, SL

Aquests acabats, anomenats textures 
funcionals, poden convertir els materi-
als en hidròfugs, autolubricants, anti-
bacterians, o millorar-ne el coeficient de 
fricció, controlant la difracció de la llum. 
“És una tecnologia que només té apli-
cació en projectes molt concrets, però 
de més envergadura industrial i amb un 
major valor afegit”, explica en Raúl, que 
diposita en aquesta vessant del gravat 
moltes esperances: “Acabem de fer 
una inversió fortíssima i volem donar 
una empenta a aquest nou camp. Ens 
pot obrir les portes a mercats exteri-
ors on ens resulta difícil entrar amb el 
gravat decoratiu. Cap allí dirigim els 
nostres esforços comercials i indus-
trials. I sempre tenint present que ens 
queda molt per aprendre”. l

 L’L1000, 
primera màquina 

làser adquirida per 
Microrelleus. 

 A Microrelleus es 
treballa amb la 
netedat i l’ordre 
que requereix una 
feina de gran 
precisió.

EL LÀSER, VITAL PER OBTENIR GRAVATS DE MOLTA PRECISIÓ

En la texturització o el gravat làser, un làser mecanitza la superfície del metall per sublimació, a 
causa de l’augment de la temperatura per l’absorció de l’energia dels fotons del raig. Permet 
obtenir gravats de moltíssima precisió sense limitacions de forma o disseny i, a diferència del 
gravat tradicional químic, és mediambientalment més net i pot aplicar-se pràcticament en 
qualsevol superfície. El programari associat al gravat té un paper importantíssim, i converteix un 
disseny tridimensional en una escala de grisos que determinaran la profunditat del gravat. Amb 
aquest patró es genera una pell virtual que el mateix programa aplica a la 
geometria de la peça, i un cop aconseguit el resultat desitjat sobre el CAD, la 
màquina, amb un tècnic competent als comandaments, farà la resta... 

El làser femto, el més avançat dels làsers per a gravat, fa servir pulsacions 
ultracurtes, de femtosegons de durada. Pràcticament no escalfa la peça, permet 
gravar amb detall inferior a 30 µm i obté un acabat sense rebaves fins i tot en 
superfícies polides a mirall. 

Postís d’un motlle 
d’injecció gravat 
amb làser i la peça 
resultant.
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Engineers at MIT have 
developed new ingestible 
electronic devices that can 
sense physiological con-
ditions or deliver drugs. 
The devices are powe-
red by a tiny voltaic cell 
that is sustained by acidic 
fluids in the stomach. The 
system has enough energy 
to power small sensors or 
drug delivery devices and 
remain in the gastroin-
testinal tract for a long 
time. Ingestible devices 
have been very successful 

in tests. They have been 
used to detect physiolo-
gical conditions such as 
temperature, heart rate or 
breathing rate, or to treat 
diseases such as malaria 
by dispensing drugs.  

Cambridge University sees collaboration with business as an essential 
aspect of its work. There are two objectives behind this spirit of 
cooperation; the first is that it prepares students for their future careers 
in engineering, and the second is that it gives the university’s research a 
worldwide impact. As a result of these alliances, companies can count on 
first rate researchers for their projects and the students can enjoy access 
to the most advanced facilities for the work they carry out.

Source: University of Cambridge 
www.eng.cam.ac.uk/collaboration/collaboration-overview

  3.  COLLABORATION BETWEEN UNIVERSITIES  

Source: Massachusetts 
Institute of Tecnology 
(MIT) 
http://news.mit.
edu/2017/engineers-
harness-stomach-acid-
power-tiny-sensors-0206

Energy 
research  
Energy researchers at 
Stanford University are 
studying how to moderate 
the growing global demand 
for energy, and to reduce the 
threat of climate change to a 
minimum. So far, the studies 
have resulted in proposals to 
reduce energy demand as 
much as possible by making 
use of storage and 
renewable energy.

Source: Stanford University 
http://ee.stanford.edu/
research/energy

Collaborations with Cambridge University 

Ingestible devices
1. MEDICAL ENGINEERING 

 2. ENERGY  

M
IT
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The Berkeley Crowdfunding platform 
is a digital space where students, 
professors and researchers can raise 
money to bring their ideas to life by 
offering investors rewards. The 
procedure for providing money for 
finance is very straightforward and 
highly invigorating for the mood of 
the university. One of the projects on 
the platform was submitted by two 
engineers as a way of reducing plastic 
waste from 3D printers. The idea is to 
create the infrastructure required to 

convert this waste plastic into a 
material that 3D printers can recycle. 
The plastic can be transformed by 
grinding this waste up and then 
extruding it to make a type of plastic 
that the printers can use again. The 
money raised will be used to buy the 
machinery that can make this 
transformation happen. One of the 
rewards on offer is a 3D model which 
can be made larger or smaller 
depending on the amount of money 
contributed.

1. DISPOSITIUS INGERIBLES
Els enginyers del MIT han dissenyat 
uns dispositius electrònics 
ingeribles que permeten monitorar 
les condicions fisiològiques 
(temperatura, freqüència cardíaca 
o respiratòria, etc.) o administrar 
fàrmacs. L’energia perquè funcionin 
la proporciona una petita pila 
voltaica que se sustenta amb els 
fluids àcids a l’estómac. 

2. INVESTIGACIÓ DE L’ENERGIA
Trobar maneres per aturar l’amenaça 
del canvi climàtic i disminuir la 
demanda de l’energia a escala global 
són els objectius dels estudis que 
elaboren els enginyers d’energia de 
la Universitat de Stanford. Aquests 
estudis proposaran tècniques 
per reduir la demanda màxima 
aprofitant l’emmagatzematge i les 
energies renovables.

3. TREBALL CONJUNT
Les col·laboracions amb empreses 
que promou la Universitat de 
Cambridge permeten formar 
els estudiants d’enginyeria en 
empreses amb les instal·lacions 
més avançades, i donen visibilitat a 
escala mundial a les investigacions 
universitàries. A canvi, la Universitat 
proporciona l’accés als millors 
investigadors i estudiants per 
treballar conjuntament en projectes 
específics.

4. RECICLAR IMPRESSORES 3D
Els estudiants, professors i 
investigadors tenen l’oportunitat 
de convertir les seves idees en 
realitat gràcies a la plataforma 
Berkeley Crowdfunding. Un 
d’aquests projectes és el de dos 
enginyers que necessiten comprar 
la infraestructura per reciclar els 
residus plàstics de les impressores 
3D i convertir-los en plàstics útils per 
tornar a ser utilitzats.

5. EL RECEPTOR MÉS PETIT
Enginyers de la Universitat de 
Harvard han desenvolupat un 
receptor de ràdio capaç de treballar 
en ambients força hostils com el 
planeta Venus o el cos humà. La 
resistència a aquests ambients és 
deguda al fet que està construïda a 
partir de diamants. El receptor no 
és més gran que dos àtoms. Com 
qualsevol ràdio, els components 
bàsics són una font d’alimentació, un 
receptor, un transductor d’altaveu i 
un sintonitzador. 

   .CAT 

Researchers at the John A. Paulson 
School of Engineers at Harvard have 
made the smallest radio in the world. 
The device is made of pink diamonds. 
The parts it is made of are just two 
atoms large and can 
withstand the harshest 
environments The radio’s  
resistance means that it 
can work in atmospheres 
as hostile as the planet 
Venus, or inside the 
human body. The radio 
has five basic 
components, a power 
source, a receiver, a 
speaker transducer and a 
tuner.  

The smallest radio receiver  
in the world

5. ELECTRONIC ENGINEERING

Source: Harvard University
www.seas.harvard.edu/
news/2016/12/world-s-smallest-
radio-receiver-has-building-blocks-
size-of-two-atoms

ht
tp

://
bl

og
s.

w
sj

.c
om

/e
xp

er
ts

/2
01

6/
06

/0
8/

ho
w

-3
-d

-p
rin

tin
g-

co
ul

d-
de

cr
ea

se
-

ca
rb

on
-e

m
is

si
on

s-
or

-m
ay

be
-in

cr
ea

se
-t

he
m

/

Reducing waste from 3d printers
4. UNIVERSITY CROWDFUNDING  

Source: University of 
California, Berkeley
http://crowdfund.
berkeley.edu/
project/3715
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ESTIGUES AL DIA

ORI • Pis plegable
Per millorar la qualitat de vida 
en espais reduïts, Hasier Larrea 
troba la solució en l’arquitectura 
robòtica. Es tracta de gestionar 
els objectes que destorben quan 
no els fem servir, com el llit, la 
taula o el sofà; és a dir, que des 
del mateix smartphone es pugui 
donar l’ordre de com volem 
transformar l’espai segons si 
anem a estudiar, sopar o dormir.

Així és com el jove basc crea, 
juntament amb el seu equip, 
el sistema ORI (del japonès 
origami, que vol dir plegar). La 
tecnologia consta d’ un robot 
lineal que s’enganxa a la paret 
a l’altura del sòcol i que 
connecta l’edifi ci amb el 
mobiliari. El sistema ORI 
(orisystems.com) permet que 
els mobles i les parets canviïn 
automàticament de forma 
segons les necessitats de l’usuari. 

HABITATGE

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

 
ENERGIA

PLACTHERM FLOOR
Sistema de calefacció intel·ligent
Un català ha creat Plactherm, un sistema de 
calefacció intel·ligent. Es tracta d’un terra 
format per rajoles que es poden controlar 
de manera independent. Això permet, per 
exemple, que en una ofi cina cada treballa-
dor reguli la temperatura de confort del seu 
espai, i evitar que es malgasti energia a les 
zones on no hi ha ningú. Les plaques modu-
lars incorporen uns sensors de temperatu-

ra i presència, que permeten que les rajoles 
prenguin decisions de manera autònoma, i 
poden detectar quantes persones hi ha a l’ha-
bitació per adequar la temperatura. 

El sistema es pot controlar remotament 
des de l’smartphone i així regular la tempe-
ratura segons l’espai. És un 30% més efi cient 
que altres tipus de calefacció i el seu cost és 
un 10% més elevat. www.plactherm.com

KIVI • Test intel·ligent que rega 
plantes i proposa receptes

INNOVACIÓ

L’startup espanyola Kibu Green ha in-
ventat un test intel·ligent que rega les 
plantes. Des del mòbil, el kivi permet 
conèixer l’estat de la planta i avisa de 
les necessitats de llum o humitat. 

Des de la platja es pot saber si la 
menta té set i regar-la gràcies a un di-
pòsit de dos litres que té incorporat. 
També proposa receptes culinàries 
segons què s’hagi plantat. 

Per fabricar el kivi s’ha llençat una 
campanya Kickstarter a la pàgina web 
www.kibugreen.com. ©

 K
iv

i

LEKA • Joguina robòtica

NENS

Leka és una joguina intel·ligent dissenyada per a 
nens amb necessitats especials. 

Aquest robot en forma de bola amb una cara 
que canvia d’expressió utilitza llums de colors, 
sons i vibracions per atraure l’atenció dels petits 
i motivar-los a aprendre i jugar mentre es fa un 
seguiment del seu progrés.

La bola multisensorial ofereix jocs divertits i 
educatius per incentivar les interaccions socials, 
incrementar les habilitats motores, cognitives i 
emocionals, alhora que estimular l’autonomia 
dels nens. A través d’una aplicació per a Android 
i iOs també es pot programar el grau de 
difi cultat de les aplicacions. www.leka.io

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

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

+ +0 1% 3% TAE
comissions de devolució en els principals de remuneració
d’administració i rebuts domiciliats i sobre les en compte sobre els 10.000 primers
manteniment. compres amb targeta de crèdit en euros, en cas de tenir saldos en

comerços d’alimentació.(1) estalvi-inversió superiors a
30.000 euros.(2)

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

sabadellprofessional.com

Sabadell
Professional
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El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents
de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims mesos.Oferta vàlida, a partir del 26
de setembre de 2016.
*Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
1. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a
crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els
establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50 euros al mes.
2. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior
de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS
Fons Gran Selecció. No es té en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els
titulars siguin intervinents. Sí que es té en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit és el pres proporcionalment per a
cada cotitular. No es remuneren els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es fa al 0 % per aquest concepte.
Rendibilitat: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0 % TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919 % TIN, 1,9910 % TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet). Exemple de liquidació en un any: saldo en compte de
15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència 12 (mensual); interessos liquidats en l’any: 291,90 euros.
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