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SEMPRE 
JUGARÀS 
A CASA

LLOGUER D’ESPAIS 
DEL COL·LEGI
UN ESPAI PER A CADA ACTE

EQUIPAMENT DELS ESPAIS

  ORDINADOR PORTÀTIL AMB DVD

  VIDEO PROJECTOR

  MICROFONIA

  ACCÉS A INTERNET WI-FI

  ALTAVEUS

ALTRES SERVEIS

  SERVEI DE REFRIGERIS I CÀTERING

  VIDEOSTREAMING

  VIDEOCONFERÈNCIA

Una conferència, un curs de formació, una jornada 
tècnica, una presentació de producte, una roda de 
premsa, un congrés, una reunió d’empresa, una exposició...

Demaneu informació:

ebcn@ebcn.cat / 934 961 420
www.enginyersbcn.cat/lloguer

segueix-nos:
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Indústria-Propostes per un nou impuls a la indústria 
catalana, del qual el Col·legi forma part activa. Amb tot, cal 
tenir clar que la indústria catalana, per sobreviure, ha de 
crear valor afegit i basar-se en llocs de treball altament 
qualifi cats. Per això, és bàsic que els poders públics apostin 
per la recerca, la innovació i la formació (no pot ser que 
tinguem dels màsters i graus més cars d’Europa). Cal 
també que els costos energètics deixin de ser dels més alts 
del món, que hi hagi 
seguretat jurídica i 
fi scal per potenciar les 
inversions, que el 
crèdit fl ueixi a les 
petites i mitjanes 
empreses i que, sense 
disminuir la seguretat 
per a les persones i les 
instal·lacions, se 
simplifi quin els 
tràmits burocràtics.

Així doncs, d’aquí a poc temps els catalans i les catalanes 
tenim una cita important amb les urnes. Volem 
manifestar, com a professionals de l’enginyeria de l’àmbit 
industrial, que tant si decidim canviar l’status quo actual 
com si decidim mantenir-lo, necessitem un Estat que 
aposti per l’economia productiva i no per l’especulativa, 
perquè Catalunya sigui, de totes passades, un país 
industrial de primer ordre. Des del Col·legi farem tot el 
possible per contribuir-hi.  ●
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possible per contribuir-hi.  ●

Catalunya va ser un dels pocs llocs del sud 
d’Europa on, a mitjans del segle xix, es 
va dur a terme la revolució industrial. Ha 
plogut força des d’aleshores però, malgrat 
tot, continuem sent un país industrial. 

Tot i la reculada, a causa de l’economia especulativa i 
de la bombolla tecnològica i la immobiliària, prop de la 
meitat de l’activitat econòmica està relacionada amb el 
sector industrial. Ara bé, cal tenir una visió clara del que 
és indústria, que va molt més enllà de la planta que treu 
fum. Les activitats manufactureres només representen 
un 18%, però fi ns al 45% de l’economia està relacionada 
directament o indirectament amb la indústria. Cal afegir-
hi algunes dades importants: el 80% de l’exportació 
prové de la indústria, genera el 20,6% del PIB, el volum 
de vendes és de gairebé 164.000 milions d’euros i manté 
828.000 persones ocupades. D’altra banda, els principals 
àmbits estratègics que formen el sector industrial català 
són: l’alimentació; la química, l’energia i els recursos; els 
sistemes industrials i les indústries relacionades amb el 
disseny; la mobilitat; la salut, i la cultura. Així doncs, la 
base industrial catalana és sòlida i Catalunya manté la 
seva condició d’economia industrialitzada.

Sortosament, en l’àmbit internacional cada cop més es 
va recuperant l’interès per la indústria. La crisi ha fet que 
els governs s’adonin que la riquesa que crea l’activitat 
industrial és clau per recuperar els nivells de benestar que, 
de mica en mica, s’han anat perdent durant la darrera 
dècada. A la Unió Europea s’estan duent a terme polítiques 
per a la recuperació del sector amb l’horitzó posat al 2020. 
A casa nostra la Generalitat també impulsa programes 
com l’ECAT 2020, per un model econòmic més intel·ligent, 
més sostenible i més integrador; el RIS3CAT, per 
estimular la recerca i la innovació, i el Pacte per la 

UN PAÍS, MALGRAT TOT, 
INDUSTRIAL

OBSERVATORI

Miquel Darnés 
Degà d’ENGINYERS BCN
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

Necessitem un 
Estat que aposti 
perquè Catalunya 
sigui un país 
industrial de 
primer ordre

EN PORTADA
Les imatges mostren diferents moments de la Diada de la Professió 2015, l’acte que organitza el Col·legi 
per reconèixer la tasca dels col·legiats, projectes de grau i empreses del sector.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

Oriol Nin

Moltes vegades ens rabegem amb els joves 
que ni estudien ni treballen, els anomenats 
ni-nis. Hi ha fins i tot qui ja els anomena 
ni-ni-ni-nis, és a dir, ni estudien, ni 
treballen, ni volen estudiar ni volen 

treballar. Sens dubte el fet que hi hagi a Espanya 600.000 
joves entre 16 i 24 anys en aquesta situació fa fàcils les 
crítiques. A Catalunya no hi ha dades, però fent una 
extrapolació a partir de les dades de l’Idescat, podríem pensar 
que són uns 75.000. Molts, massa. Però, més enllà de la crítica, 
per què no fem un pas enrere i mirem quina és la situació 
laboral de la joventut al nostre país? Precisament, 
l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat ha 
publicat una anàlisi referida al primer trimestre d’aquest any, 
prenent com a base joves que tenen entre 16 i 29 anys. En vista 
d’això, ja podem avançar que ser jove a Catalunya no és cap 
ganga. Així, partint de les dades de l’enquesta de població 
activa (EPA), es comprova que la xifra global de joves ocupats 
no ha variat entre aquest trimestre i el mateix de l’any passat, 
quan en la resta de trams d’edat ha crescut un 4,4%. 

Ep! Que no necessitem joves? Sí que els necessitem, perquè 
si aprofundim un pas més, veiem que en un any s’han creat 
19.000 llocs de treball i se n’han destruït 19.000 més. Amb una 

SEr jOvE nO éS CAP GAnGA!
curiositat. Els primers han anat a parar a nois estrangers i els 
segons se’ls han emportat els autòctons. Comencem 
malament. Anem un pas més enllà. I quina ocupació els estem 
creant? Doncs, vosaltres mateixos. vegeu-ho. En un any, el 75% ha 
anat a treballar a la restauració, als serveis personals i a una espècie 
de calaix de sastre en el qual es donen cita uns denominats  llocs de 
treball elementals sense més especificació, però que no fan pensar 
en res excepcionalment bo. Bé, continuem. I, què passa? Amb 
aquest panorama, continuen volent treballar? En l’EPA, als que 
volen treballar se’ls diu actius (la suma d’ocupats i aturats). 

Doncs no ho sembla que ho vulguin fer, perquè resulta que 
en un any n’hi ha 40.000 menys de joves actius. és una xifra 
important, ja que representa un 6%! Però aquí també hi hem 
de posar la lupa, perquè en realitat han “desaparegut” dels 
actius 47.000 joves autòctons —ja sigui perquè han marxat a 
l’estranger o perquè han decidit tornar a estudiar o perquè 
s’han passat a les files dels ja esmentats ni-nis— i hi han entrat 
7.000 estrangers. Aquesta és la realitat: el març del 2015 un de 
cada tres joves ocupats a Catalunya ho està en la restauració, 
en els serveis personals o en la venda. jutgeu vosaltres si 
tinguéssiu 25 anys què faríeu davant aquest panorama. 

Ah! I el pitjor és que ens hi juguem el demà, perquè ells són 
el nostre futur.  l 
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El Pla estratègic és el full de ruta que 
marca els passos que ha de seguir 
l’equip que, durant quatre anys, està 
al capdavant d’aquesta institució. 
Una guia cap al Col·legi del futur i, 
sobretot, un pla estratègic partici-

patiu, que dóna veu al nostre entorn 
més rellevant. 

Us presentem el Pla estratègic del 
Col·legi... i tots som Col·legi: Junta, 
comissions, col·legiats, personal i col-
laboradors.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

PLA ESTRATÈGIC D’ENGINYERS BCN 
El full de ruta del Col·legi

Elaborar un pla estratègic general és un dels punts principals que 
contenia el programa electoral de l’actual Junta de govern. Però un pla 
d’aquesta magnitud és com un plat que es cuina a foc lent, que vol 
temps de cocció. Sessions de treball i refl exió durant les quals els 
membres de la Junta han madurat una idea: el que ha d’esdevenir el 
Col·legi. I avui, quan es compleixen dos anys de mandat, el Pla 
estratègic ja és una realitat. 

Horitzó 2015-2017

1. Anàlisi de 
la situació

3. Missió 
i visió

4. Valors
d’ENGINYERS

BCN

2. Matriu
DAFO

FASES DE 
DESENVOLUPAMENT 

DEL PLA
 

 

 
 

D:
Debilitats 

del Col·legi

A:
Amenaces 
externes

F:
Fortaleses 
del Col·legi

O:
Oportunitats 

externes

1. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
En aquesta fase s’ha treballat en l’ob-
tenció d’una visió clara de la realitat 
del Col·legi. Per això, ha calgut reco-
pilar tota la informació rellevant, a 
partir de la qual s’han pogut identi-
fi car els factors externs (de l’entorn) 
que seran oportunitats i amenaces, 
així com els punts forts i els febles 
derivats de l’anàlisi interna. Aquesta 
visió de la realitat del Col·legi s’ha de 
concretar en un document d’anàlisi 
DAFO, amb els apartats següents:

5. Línies
estratègiques
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l Formació econòmica,  
de curta durada i pràctica 

(avantatge sobre la formació actual 
del mercat), que permet el reciclatge 
professional amb persones que estiguin 
a l’atur o vulguin canviar de feina. Pack 
de formació tècnica al col·legiar-se.
l Sentit de pertinença al Col·legi.
l Pla Bolonya: els nous graus 
d’enginyeria industrial aportaran més 
massa crítica de potencials col·legiats.
l Escoles d’enginyeria: presència del 
Col·legi a les escoles i al nou Campus 
Diagonal-Besòs (facilitat d’identificació 
del potencial col·legiat).
l Integració dels col·legis 
professionals.
l Relació amb l’administració: hi ha 
serveis propis de l’Administració 
pública que es deleguen en la figura del 
Col·legi professional.

l Imatge: desconeixement i 
valoració negativa dels col·legiats 
professionals. Percepció externa del 
Col·legi de poca utilitat.
l Disminució creixent de 
l’obligatorietat dels visats.
l Crisi actual economicofinancera 
que provoca un decreixement del 
nombre de col·legiats.
l La nova Llei de serveis 
professionals.
l No integració dels altres col·legis.
l Competència: increment de la 
competència en tots els serveis i 
dificultat de diferenciació. Atomització 
d’organismes de referència 
professionals, acreditatius, 
certificadors, etc. D’altra banda, 
ingerència del sector privat en les 
competències que fins ara eren pròpies 
dels col·legis professionals. 

AMENACES

l Cultura organitzativa: hàbits de 
treball, inèrcies organitzatives, canvi de 
prioritats constant. Falta d’implicació, 
proactivitat i iniciativa per part del 
personal.
l Serveis: necessitat de major orientació 
al col·lectiu d’enginyers d’empresa que no 
fa exercici lliure  
(el més nombrós). No es disposa d’una 
carta de serveis.
l Retard en la implantació d’un sistema 
de gestió informàtic modern (CRM).
l Fidelització i captació de nous 
col·legiats. Manca d’impacte.

l Organització: gestió de RH, millora 
contínua, accés a formació, personal i 
Junta implicats.
l Equip humà: expertesa professional 
en el sector de part de l’equip humà i 
Junta de Govern proactiva i implicada.
l Qualitat dels serveis més 
rellevants com formació, borsa de 
treball i serveis tècnics (bons 
indicadors dels serveis) i part de la 
plantilla orientada al col·legiat.
l Economia sanejada.
l Relació qualitat/preu: satisfacció 

col·legiat, feedback.

DEBILITATS FORTALESES

OPORTUNITATS

F

OA

D

2. MATRIU DAFO
S’han realitzat quatre sessions de treball: una de la mateixa Junta, una amb 
els caps de departament, una amb els presidents de les juntes rectores de 
les comissions de treball i una darrera amb una sèrie de col·legiats espe-
cialment vinculats al Col·legi. Com a resultat d’aquestes reunions, es van 
agrupar els punts forts, els dèbils, les amenaces i les oportunitats en funció 
del seu àmbit. El resultat és la matriu DAFO que es detalla a continuació:
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

4. VALORS D’ENGINYERS BCN
Els valors que s’han definit responen a 
com han de ser les nostres actuacions 
per seguir el camí que ens ha de dur 
a la visió. A banda que externament 
puguin constituir una declaració de 
principis, internament tenen una im-
portància cabdal ja que ens proporci-
onen una guia i un criteri constant da-
vant les múltiples decisions que hem 
de prendre diàriament les persones 
que gestionem el Col·legi.

l COMPROMÍS: compromesos amb l’enginyeria a Catalunya i els seus professionals.
l INTEGRITAT, HONESTEDAT I RESPECTE: promovent el respecte i amb un 
comportament ètic orientat als col·legiats, a la professió i a la societat.
l TREBALL EN EQUIP: creiem en la força de la unió dels enginyers.
l DEMOCRÀCIA: l’estructura participativa garanteix els valors democràtics.
l RESPONSABILITAT: envers el nostre col·lectiu, la societat i el nostre entorn.
l RIGOROSITAT: a l’hora de prendre decisions i en les nostres actuacions.
l TRANSPARÈNCIA: accessibilitat a la informació, visibilitat i obertura de 
l’organització.
l PROACTIVITAT: sense oblidar el passat, actuem i pensem amb visió de futur.

 

 

Dignificar

Representar

Oferir serveis 
especialitzats

Garantir 
la seguretat

Ser una veu 
independent

Informar 
objectivament

Exercir una 
funció pública

Prestigiar

Defensar

LA PROFESSIÓ

Assistir 
tècnicament,

 jurídic i
 professionalment

Potenciar 
l’ocupació 

i la formació

Protegir
Oferir serveis 
especialitzats

Ajudar al 
desenvolupament 

professional  
i social

ELS COL·LEGIATS LA SOCIETAT

3. MISSIÓ I VISIÓ
L’objectiu d’aquesta fase ha estat fer un procés de reflexió estratègica que ens 
ha portat a contemplar els aspectes següents: havíem de definir la missió del 
Col·legi, és a dir, definir-nos de manera que responguéssim a aquestes pregun-
tes: “Per què existim?”, “Quina és la nostra raó de ser i per a qui treballem?”, etc. 
El resultat es concreta en el següent gràfic:

MISSIÓ: ENGINYERS BCN som el Col·legi 
professional dels enginyers graduats i enginyers 
tècnics industrials de Barcelona. Formem un 
gran equip que treballa per:

VISIÓ: ser el Col·legi de referència de l’enginyeria de l’àmbit industrial a Catalunya. Proper, actiu, ben 
valorat, amb capacitat d’adaptació als canvis i amb vocació de servei als col·legiats, a la professió i a la societat.
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5. LÍNIES ESTRATÈGIQUES
En aquesta fase s’han identificat quines són les línies bàsiques sobre les quals s’ha 

de treballar en el futur a curt i mitjà termini:

OBJECTIU 1
Aconseguir una estructura organitzativa coherent i unificada

Com? 
Millorant la motivació de l’organització.

OBJECTIU 2 
Fidelitzar els col·legiats

Com? 
Oferint més i millors serveis i comunicant-los d’una manera adient.

Augmentant el sentiment de pertinença al col·lectiu.

 

OBJECTIU 3 
 Incrementar la col·legiació

Com? 
Fent una campanya de col·legiació de precol·legiats, excol·legiats i nous col·legiats.

Intensificant la presència i visibilitat davant els estudiants d’enginyeria.

OBJECTIU 4 
Augmentar la participació dels col·legiats en la vida col·legial

Com? 
Facilitant les eines perquè els col·legiats puguin prendre decisions rellevants 

sobre el futur del Col·legi.
Augmentant la vinculació amb el territori. 

 

 
 

 

 

 
 

 

PLA
 D’ACTUACIÓ

Potenciar la 
formació de 
l’equip humà

Creació de grups 
de treball 

territorials

Realització de consultes 
d’opinió i vinculants als 

col·legiats

Pla d’actuacions de la 
nova Escola d’Enginyeria 

de Barcelona

Certificació de 
persones

Campanya de 
captació de nous 

col·legiats

Implantació al Campus 
Diagonal-Besòs

Club EBCN
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Francesc Díaz, del Departament de Se-
lecció de Personal de SEAT, va explicar 
a un auditori ple de gom a gom la ma-
nera com la seva empresa recluta nous 
professionals i com les xarxes socials 
en són una de les fonts principals per 
trobar candidats. “A través de les xar-
xes fem una selecció que potencia una 
cerca activa de candidats. Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn, el blog 
de Recursos Humans (RH) o la pàgina 
d’Infojobs són canals que afavoreixen 
la creació d’una comunitat de candi-

SEAT s’ha consolidat com un motor generador de feina. El 2014 va 
incorporar 800 treballadors a la fàbrica de Martorell, unes 
instal·lacions obertes a acollir nous talents. Per donar a conèixer el 
model de selecció de professionals d’aquesta multinacional, el 
passat 5 de juny es va fer la conferència “Vols treballar a SEAT? 
Descobreix com fer-ho” a la seu del Col·legi.

Els camins 
que porten a SEAT

Francesc Díaz, del 
Departament de 

Selecció de Personal, i 
Michiel Das, employer 

branding, ambdós de 
SEAT. 

Els programes New Generation ofe-
reixen la possibilitat a estudiants uni-
versitaris, titulats i joves professionals 
de tenir la primera experiència labo-
ral a SEAT. Entre aquests, destaquen 
l’StartUp Europe, adreçat a joves engi-
nyers espanyols amb domini de l’anglès 
i l’alemany; el Programa de Pràctiques 
per a Joves Estudiants de Cicles For-
matius i Universitaris, i la Carrera Dual, 
per a estudiants amb selectivitat (o 
equivalent) que dominin l’anglès i l’ale-
many. Gràcies a aquests programes, va 
concloure Das, “tenim una gran riquesa 
de talents a SEAT”.  ●

• SEAT ha rebut la 
certifi cació Top 
Employer Espanya 

2015. És el primer i únic fabricant 
d’automòbils que té aquesta 
certifi cació a Espanya.
www.top-employers.com

• SEAT és entre les 
100 millors empreses 
per treballar, segons 

Trendence. 
www.trendence.com

• En el rànquing 
d’Universum, fi gura 
entre les 50 empreses 

més atractives per treballar a 
nivell mundial.
www.universumglobal.com

dats potencials amb una comunicació 
fl uida”, va subratllar Díaz, i va recordar 
la importància de guiar-se només per 
les ofertes de treball que es publiquen 
als canals ofi cials de SEAT, així com 
inscriure’s a l’oferta durant les dues 
primeres setmanes des que es publica.

Michiel Das, employer branding de 
SEAT, va repassar la història i evolu-
ció de l’empresa, i es va centrar en la 
tasca que realitza el Departament de 
RRHH: “Volem ser un top employer 
de referència dins el sector de l’auto-
mòbil, tant per als nostres empleats 
com per als nostres futurs talents”, 
i el primer pas en aquest sentit “és 
l’atracció de talent”, va subratllar.

PROGRAMES PER A JOVES
Amb el nom de SEAT Meet Students 
s’organitzen activitats per acostar els 
valors de l’empresa als estudiants: els 
conviden a conèixer in situ els últims 
models de cotxes dissenyats, orga-
nitzen visites a la fàbrica i participen 
en diferents fòrums per informar so-
bre els programes New Generation, 
destinats a captar joves treballadors.

Perfil del 
candidat 
per treballar 
a SEAT

30 a 
35 anys

universitaris 
o amb 

postgraus

anglès i 
alemany

B1 o 
superior

residents a 
Espanya o 
Alemanya

Theknos    Juliol - Agost 201510
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destinats a captar joves treballadors.
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Per tal de facilitar el tràmit a aquelles persones que vul-
guin entrar a formar part del Col·legi, ENGINYERS BCN 
posa en funcionament la col·legiació telemàtica. 

Els enginyers i enginyeres titulats a l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), 
l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), l’Escola 
Universitària Politècnica de Mataró (Tecnocampus Mata-
ró) i l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) ja tenen l’opor-
tunitat d’enviar per correu electrònic la documentació ne-
cessària per donar-se d’alta. 

Actualment, s’està treballant per oferir aquesta opció a la 
resta d’escoles de l’àmbit territorial del Col·legi, assegurant 
la validesa i confi dencialitat de les dades, per aconseguir seguir 
sumant esforços, fent créixer el Col·legi i la professió.

Més informació a: www.enginyersbcn.cat/alta-colegiat

ENGINYERS BCN ha publicat una nova edició de la Guia de 
Serveis, que trobareu encartada en el número de Theknos 
que teniu a les mans. Es tracta d’una eina útil i efi caç per al 
col·legiat, ja que conté la informació pràctica sobre tots els 
serveis que ofereix el Col·legi.

La Guia és un document de suport i consulta que informa, 
des d’una perspectiva general, de tot el que fa el Col·legi per 
facilitar el desenvolupament professional del seu col·lectiu: 
formació, orientació tècnica, borsa de treball, visats, etc., i 
els enllaços i contactes per accedir a aquesta informació. 

Nova edició 
de la Guia de Serveis

Col·legiació telemàtica

Juliol 2015    Theknos 11

La web del Col·legi ha estrenat un nou canal de comunicació 
per apropar-se més al col·legiat. Es tracta de la caixeta 
“Ajuda’ns a millorar”, que trobareu a la portada de la web, una 
bústia en la qual podreu deixar les vostres propostes, idees i 
suggeriments per afavorir el funcionament del col·lectiu. 
www.enginyersbcn.cat

Bústia virtual 

EN LÍNIA
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Recerca de feina: 
reclutadors i candidats

INFORMACIÓ COL·LEGIAL 

més personals, que aporten informa-
ció al reclutador i que poden fer decan-
tar la balança entre dos candidats amb 
aptituds similars.

Coneixent els principals requeri-
ments per part dels reclutadors, els 
candidats poden fer servir canals 

com Page Personnel, que disposa de 
més d’un milió de candidats a la seva 
base de dades; Infojobs, que el 2014 
va signar 700.000 contractes de fei-
na, i aquest 2015 ja n’ha fet 800.000; 
a banda del portal del SOC o els ser-
veis del mateix Col·legi, que disposa 
de la Borsa de Treball a la pàgina web, 
la nova funcionalitat de CV públic o la 
recent aplicació (app) per a col·legiats 
que busquen feina. 

L’acte va ser presentat i moderat 
per Irene Durany, tècnica d’orienta-
ció i inserció laboral del Col·legi.  l

Formació, experiència, idiomes i mobi-
litat geogràfi ca són els principals requi-
sits que els reclutadors busquen en els 
candidats que volen ocupar un lloc de 
treball. Així ho explicaven els represen-
tants dels principals canals per a la re-
cerca de feina participants en la ponèn-
cia, que van ser Jaume Gurt, director 
general d’Infojobs; Rosaura Alastruey, 
directora de Proyectos TIC; Alberto 
Bertrán, consultor senior de Division 
Ingenieros & Tècnicos de Page Person-
nel; Marta Masague, responsable de la 
Xarxa Orientació a la Generalitat de 

Catalunya, i Rosa Garcia, tècnica d’in-
serció laboral del Col·legi.

NETWORKING
Per trobar feina, cal tenir una xarxa 
de contactes (networking), va recoma-
nar Rosaura Alastruey. Es pot crear i 
mantenir en canals com LinkedIn o 
d’altres, però, avui en dia, fi ns i tot es 
creen grups al whatsapp per a aquesta 
tasca, va comentar Alastruey. La clau 
és moure’s i no esperar que la feina ens 
trobi a nosaltres.

l’entreVista
L’entrevista és un altre 
dels punts que cal treba-
llar força, van coincidir 
a comentar els ponents. 
Per a aquesta part del 
procés de selecció, Jau-
me Gurt recomana fer 
Role Play, és a dir, simu-
lació d’entrevistes de fei-
na amb persones poc co-
negudes de l’entorn. “És 
molt útil”, va dir, ja que 
“afavoreix el fet d’anar 
tranquil quan fem una 
entrevista de veritat”. 
“En una entrevista de 
feina no hi ha res a per-
dre i molt a guanyar”, va 
sentenciar Gurt.

el cUrrÍcUlUM
D’altra banda, el currícu-
lum ha d’estar actualitzat 
i personalitzat, que aporti 
dades del candidat que 
vagin més enllà de les pu-
rament professionals. És 
important especifi car les 
afi cions i altres aspectes 

L’11 de juny va tenir lloc al Col·legi la conferència “Com busquen els 
reclutadors els candidats? Descobreix-ho de la mà d’experts”, un acte 
dirigit als enginyers i pròxims graduats enginyers que busquen feina o 
millorar professionalment, per tal de donar-los a conèixer els principals 
canals i eines que cal tenir en compte a l’hora de fer la recerca.

FER UNA XARXA DE 
CONTACTES I TENIR 
EL CV ACTUALITZAT 
I PERSONALITZAT 
ÉS CLAU PER 
TROBAR FEINA

2014

700.000

2015

800.000

Nombre de contractes 
de feina signats

theknos    Juliol - Agost 201512
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El Col·legi, conscient que el final de 
carrera és un període especialment 
important per als estudiants, en el qual 
han de presentar i defensar el projecte 
final de grau, organitza a les escoles 
una activitat sota el títol “Com defen-
sar el projecte”, per orientar i ajudar 
els futurs enginyers a l’hora d’afron-
tar aquesta prova final.

En aquest curs els estudiants co-
neixen les eines per saber exposar un 
tema amb claredat, aprenen a trans-
metre els conceptes de forma sintè-
tica i, en definitiva, comunicar-se, 
sense deixar-se endur pels nervis de 
la posada en escena. Això també els 
serà molt útil en el seu futur profes-
sional, perquè les empreses cada cop 
valoren més aquest tipus d’habilitats 
en els perfils dels candidats. 

controlar l’exposició
Lídia Sala és una de les estudiants del 
grau d’enginyeria de l’Energia que va 
participar en el curs, perquè era cons-
cient de la importància “d’adquirir 
aquests coneixements i fer una bona 
defensa del projecte per tal que el 
tribunal en faci una bona valoració”, 
comenta.

Impartit per un professional de 
la comunicació, els participants van 
aprendre a “saber gaudir dels nervis”, 
perquè, com explica Lídia, “el profes-
sor ens deia que eren normals en un 

final d’etapa com aquell, i que hi eren 
perquè valoréssim el moment amb 
la intensitat que es mereixia”. A par-
tir de “petits trucs”, diu, “vam poder 
superar els primers minuts per no 
perdre el control de l’exposició. Tam-
bé ens va ensenyar com fer una bona 
presentació perquè hi hagi la millor 
comunicació, sense marge d’error”. 

La Lídia valora molt positivament 
aquest curs ja que “no havia tingut 
mai l’oportunitat que un professio-
nal de l’àmbit de la comunicació em 
digués el que està ben fet i el que no a 
l’hora de fer una exposició en públic”. 

Recomana aquestes xerrades a tots 
els estudiants que es preparen per a 
la vida professional i laboral. “Per tal 
que l’enginyer pugui fer un bon màr-
queting de les seves idees cal que tin-
gui una bona comunicació davant del 
públic”, conclou.  l

Petits trucs per superar la por  
a l’hora de defensar el projecte

JOVES ENGINYERS

Juliol - Agost 2015    theknos 13

“Durant la 
carrera és 
important  
tenir reptes 
personals”
Sóc graduada en Enginyeria de 
l’Energia a l’EUETIB, i tinc la 
sensació d’haver exprimit al 
màxim els quatre anys de carrera. 
Més enllà dels coneixements 
acadèmics és important obrir-te 
camins diferents i tenir reptes 
personals. He viscut dues grans 
experiències professionals abans 
de ser graduada, que he aprofitat 
personalment i acadèmicament. 
Vaig col·laborar en el projecte 
Ressò, dissenyant les 
instal·lacions d’una casa 
autosuficient i sostenible que 
havien projectat un grup 
d’arquitectes de l’ETSAV (UPC). 
Posteriorment el vam presentar 
al concurs Solar Decathlon 
Europe 2015. La segona 
experiència va ser cursar un 
semestre a la Universitat de 
Trondheim (Noruega). Durant 
l’Erasmus vaig descobrir el món 
de l’energia eòlica, que és el camí 
que vull seguir en el camp 
professional. Després de viure 
lluny, també he experimentat el 
famós creixement personal: he 
entès quines són les meves 
habilitats i debilitats personals. 

Maria Vilardell Rigau, 
precol·legiada 55.118

Transformar IKEA
L’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) s’ha convertit durant el mes de juny 
en un aparador de mobles i espais al més pur estil nòrdic, gràcies a l’exposició 
“Ikea Hackers”, una mostra de productes creats per l’alumnat del grau en 
Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, dins 
l’assignatura Metodologia del Disseny. 

L’actuació requerida als estudiants era transformar productes del catàleg 
IKEA a altres d’alternatius morfològicament i/o funcionalment.  l 

lídia sala,
precol·legiada 55.005
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entre els estudiants que fan recerca 
i la indústria. “Es crearan les tan im-
portants i fructíferes sinergies entre 
universitat, empresa i indústria”, va 
afirmar, rotund, i va assegurar que 
“posarem els equipaments i infraes-
tructures perquè els estudiants facin 
recerca directament amb la indústria”. 

ContaCte direCte amb  
el seCtor de l’energia
“Agbar, Iberdrola, Gas Natural, Petro-
nor... totes les empreses capdavante-
res del sector energètic compartiran 
l’espai ubicat al Besòs amb la nostra 
escola”, va pronosticar Gil, com tam-
bé ho farà l’Institut de Recerca de 
l’Energia (IREC) i la seu de Fusion for 
Energy (F4E), oficina tècnica del pro-
jecte ITER de generació d’energia per 
fusió nuclear. l

ricard nogués, 
tresorer del 

Col·legi, i Xavier 
gil, director de 

l’eUetib.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

  

Segons va explicar Gil, delegat del rec-
tor de la UPC pel Campus Diagonal-
Besòs, el principal objectiu del campus 
és ser el “nou pol de transferència tec-
nològica i coneixement de l’enginyeria 
de l’àmbit industrial a Catalunya” i fo-
mentar la relació de la docència amb 
les empreses, perquè “nosaltres no fem 
recercadors”, va dir, “sinó professionals 
que aniran a treballar a la indústria”. 

La data prevista —i obligatòria per con-
tracte— per finalitzar les obres és el 31 
de desembre de 2015. Així, amb el 2016, 
i segons el director de l’EUETIB, naixerà 
la gran escola d’enginyeria industrial a 
Espanya, que preveu oferir la possibilitat 

d’estudiar set graus: Enginyeria de Ma-
terials, Enginyeria Química, Enginyeria 
Biomèdica, Enginyeria Elèctrica, Engi-
nyeria d’Energia, Enginyeria Mecànica i 
Enginyeria Electrònica, Industrial i In-
formàtica. Aquesta  previsió respon a la 
necessitat de les indústries de comptar 
amb professionals més especialitzats, 
segons va explicar Gil. Aquest campus 
oferirà la possibilitat de fer grau, màster 
i doctorat, tot en un mateix lloc, “on es 
trobaran la universitat i les empreses, la 
recerca i la indústria”, va afegir.

doCènCia i reCerCa 
Compartint espai
“Un dels problemes de Catalunya en 
aquests moments és formar bons en-
ginyers industrials”, va assegurar Gil. 
Per això, segons ell, la principal raó 
de traslladar l’EUETIB al campus és 
la creació d’una nova escola i un nou 
mètode, fer projectes amb les empre-
ses i modernitzar les estructures, amb 
bons professors. “Volem formar graus 
competents i fomentar la recerca”, va 
sentenciar. El 90% de la recerca en en-
ginyeria industrial serà al Besòs, on es-
taran instal·lades empreses capdavan-
teres, la qual cosa facilitarà el contacte 

L’únic projecte que contempla la creació d’una gran infraestructura 
de l’actual legislatura del Govern de Catalunya, és la construcció del 
nou Campus Diagonal-Besòs. Així ho va confirmar Xavier Gil, director 
de l’EUETIB, en la conferència que va impartir al Col·legi el passat 9 de 
juny dins el cicle Visions de la Catalunya del Futur. 
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Campus Diagonal-Besòs
Cap a la transferència tecnològica

GEstACIÓ dEL 
pROjECtE

El projecte comença a prendre 
forma l’any 2000, amb la 
necessitat de crear un nou campus 
de l’enginyeria industrial per les 
deficiències estructurals de l’edifici 
de l’avinguda Diagonal. Després 
d’una etapa inicial difícil, es va 
decidir —amb el nou equip de la 
Generalitat, amb Andreu Mas-
Colell al capdavant— traslladar 
l’EUETIB al Campus Diagonal-
Besòs, juntament amb els grups de 
recerca més potents d’industrials 
de Barcelona (Enginyeria Química, 
Enginyeria de Materials, Enginyeria 
Física i d’Energia). Però a canvi, el 
repte era fer una cosa nova, que fos 
el punt de trobada dels enginyers 
de l’àmbit industrial de l’Europa 
del segle xxi. La inversió també era 
gran: 120 milions d’euros.

Ara la prioritat per a la UPC i la 
Generalitat és acabar de construir 
el Campus. I els ajuntaments de 
Barcelona i de Sant Adrià del Besòs 
cedeixen els terrenys per fer-ho 
possible, a la única zona que 
quedava “lliure” a Barcelona 
davant del mar. 

PERSONAL QUE ES TRASLLADARÀ 
AL NOU CAMPUS

Previsió per al curs 2016-2017

Docents i investigadors

492
Alumnes

3.950
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CONvENIs

Dins el conveni que ENGINYERS BCN té signat amb 
Gas Natural, aquesta entitat posa a disposició dels col-
legiats una eina de gran utilitat per a aquells tècnics que 
hagin de projectar o dirigir una nova instal·lació recep-
tora de gas combustible o bé que hagin de fer reformes 
en alguna d’existent.

Aquesta eina consisteix en una llista de gestors, orde-
nada per municipis i per models de consum (domèstic o 
gran consum), que permetrà al tècnic poder tenir un ca-
nal 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 pos-
sibles dubtes associats al disseny o a la implementació 
de la instal·lació.

Podreu trobar aquesta llista al següent enllaç de l’àrea 
privada del Col·legi, sota l’apartat “Instal·lacions de ga-
sos combustibles”: 
www.enginyersbcn.cat/projectes-tecnics l

El Col·legi ofereix la possibilitat de 
subvencionar cursos de reciclatge 
professional o formació a tots els col-
legiats més grans de 45 anys que esti-
guin donats d’alta com a demandants 
d’ocupació (aturats) i, per tant, en si-
tuació de recerca de feina, amb més 
d’un any de col·legiació. 

sUport i eines per a 
la reinserCió laboral
Al Servei d’Ocupació i Promoció Pro-
fessional (SOPP) s’ofereix suport en 
la recerca de feina i la inserció laboral, 
mitjançant l’assessorament persona-
litzat (tenint present les necessitats 
concretes de cada moment i les cir-
cumstàncies); activitats en grup per 
al desenvolupament de la recerca de 
feina, i fent seguiments personalit-
zats en la vostra recerca de feina, se-
gons les ofertes inscrites.

Llista de gestors:  
un dels avantatges del 
conveni amb Gas Natural

Formació gratuïta per als aturats

  miquel darnés, degà, i avelino 
arduengo, director de la Zona est de gas 
natural, durant la signatura del conveni 
el passat 3 de juny.

La formació gratuïta per als aturats 
forma part del Pla de reinserció labo-
ral adreçat a persones més grans de 
45 anys que du a terme ENGINYERS 
BCN, conscient de les dificultats que 

pot tenir aquest col·lectiu a l’hora de 
buscar feina i de reincorporar-se no-
vament al mercat laboral. Per a més 
informació contactar amb el SOPP 
(Tel.: 93 496 14 20).  l
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

VOLEM SABER DE TU

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Laia Crous. Col·legiada 
núm. 24.937. Graduada en 
Enginyeria en Disseny 
Industrial. S’acaba 
d’incorporar a l’empresa 
LAMP (solucions efi cients 
d’il·luminació) com  a 
enginyera de 
desenvolupament de 
producte. Abans de fer aquest 
pas endavant professional, va 
treballar a Inoxpa SA, fent 
documentació tècnica i càlcul 
de costos per a maquinària 
del sector industrial de 
l’alimentació, cosmètica i 

farmàcia, i, 
a See Solitions, 
on la van 
contactar 
per fer de 
delineant. 
Per trobar les 

seves darreres feines ha 
recorregut a la Borsa de 
Treball del Col·legi.  

  Juan Carlos Castillo 
Cerezo. Col·legiat núm. 
21.262. Enginyer tècnic 
industrial. Treballa com a 
autònom i ofereix els seus 
serveis a diferents empreses. 
A través de la Borsa de 
Treball del Col·legi va 
contactar amb Progeral 
Ibérica, SA (Centros de 
Lavado de Vehículos y 
Unidades de Suministro de 
Vehículos), on ha desenvolu-
pat durant els dos últims 
anys tasques de direcció 
d’obres, gestió de contrac-
tes, elaboració de projectes 
elèctrics i de llicències 
d’activitats, i projectes APQ. 
També col·labora amb altres 
empreses, com ara Acciona o 
Acrob Instalaciones 
Integrales SL.

el qual permet als col·legiats i 
col·legiades deixar-hi el CV 
visible per a les empreses que 
necessitin un perfi l 
d’enginyeria, i fer que 
aquestes els puguin trobar i 
contactar directament sense 
inscriure’s prèviament a cap 
oferta. 

  El mercat laboral 
s’accelera
Durant el primer semestre 
d’aquest any s’ha 
incrementat en un 40% la 
publicació d’ofertes al lloc 
web del Col·legi respecte al 
mateix període de l’any 
anterior. Aquesta tendència 
positiva del mercat laboral, 
que s’ha observat des del 
SOPP, la va corroborar el 

director general 
d’Infojobs, Jaume 
Gurt, en la 
conferència que 
va organitzar el 

BORSA 
DE TREBALL

  La Borsa de Treball 
no tanca per vacances
Des del Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional 
(SOPP) s’aconsella no aturar 
l’activitat de recerca de feina 
durant el període de 

vacances d’estiu. S’ha 
detectat un increment en les 
incorporacions d’enginyers 
en les ofertes publicades a 
l’agost i s’ha comprovat que 
els processos de selecció 
de feina que es fan 
principalment en aquest mes 
són més efectius i es resolen 
més ràpidament. Les 

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, us animem a fer-nos 
arribar les vostres 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.

empreses que publiquen 
ofertes el mes d’agost 
acostumen a requerir amb 
molta immediatesa un 
candidat. 
Consulteu les ofertes 
de feina a: 
www.enginyersbcn.cat/
borsa-treball

  Activa el teu 
CV públic
Per tal de millorar el servei i 
aconseguir incrementar les 
possibilitats d’incorporació al 
mercat de treball dels nostres 
enginyers i enginyeres, el mes 
de juny s’ha actualitzat la 
plataforma de la Borsa de 
Treball i s’ha posat en marxa 
un nou servei, el “CV públic”, 

D’ENGINYERIA INDUSTRIAL

 DE 800 OFERTES

ocupacioipromocio@ebcn.cat
934 96 14 20

SI ETS ENGINYER/A o ESTUDIANT/A 
D’ENGINYERIA DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL 
ACTIVA’T AL SERVEI D’OCUPACIÓ I 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL I PODRÀS:

Accedir a una Borsa de treball 
especialitzada en enginyeria

Rebre orientació professional 
personalitzada (eines de recerca de 
feina, desenvolupament competencial...)
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BENEFICIS 
DEL COL.LEGIAT

La Borsa de 
Treball i el CV 
públic faciliten 
als col·legiats 
la cerca de 
feina

L’acord que ENGINYERS BCN manté amb Sabadell 
Professional, la unitat especialitzada en col·lectius 
professionals de Banc Sabadell (BS), ha permès el 
2014 retornar a 553 col·legiats el 10% de la quota 
col·legial que tenien domiciliada en aquesta entitat 
bancària. Banc Sabadell ha abonat 17.377,89 euros 
l’exercici anterior per aquesta i altres condicions.

Trobareu més informació sobre aquesta promoció 
a qualsevol ofi cina SabadellAtlántico o al telèfon 
902 383 666. Per a altres descomptes i avantatges 
de BS exclusius per al col·legiat, consulteu: 
www.enginyersbcn.cat/descomptes

Retorn del 10% 
de la quota col·legial

Col·legi l’11 de juny, titulada 
“Recerca de feina: 
reclutadors i candidats”. 
“L’últim trimestre del 2014 
va començar a haver-hi un 
increment en la publicació 
d’ofertes de treball i aquest 
any ha continuat fi ns a 
arribar a un increment quasi 
del 30%”, va confi rmar Gurt. 
Trobareu més informació 
sobre aquesta jornada a la 
pàgina 12 d’aquesta revista.

EMPRESES 
VINCULADES

  REGAL, canal directe 
de Liberty Seguros, ofereix als 
col·legiats una promoció fi ns 
al 30 de setembre: un 7% de 
descompte en l’assegurança 
de cotxe, o un 12%, en 
l’assegurança de vida. 

  L’acord de 
col·laboració que manté 
la Mútua General de 
Catalunya (MGC) amb 
ENGINYERS BCN permet als 
col·legiats i els seus familiars 
directes gaudir d’un 
reembossament de fi ns al 
80% de les despeses en cas 
de lliure elecció de pediatre o 
ginecòleg fora del quadre 
facultatiu. Aquesta cobertura 
és exclusiva per als col·legiats 
que contractin l’assegurança 
d’assistència sanitària A-S 
Total. 
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21, 22, 28, 29 I 30 
DE SETEMBRE
Curs de disseny tècnic 
sanitari per a projectes 
d’activitat en l’àmbit 
alimentari
Els projectes d’activitats 
relacionades amb usos de 
restauració, botigues de 
plats cuinats, obradors de 
menjars per a col·lectius 
socials o activitats que 
requereixen inscripció al 
RSIPAC (Registre Sanitari 
d’Indústries i Productes 
Alimentaris de Catalunya) 
han d’elaborar una 
memòria tècnico-sanitària 
que justifi qui la seguretat i 
higiène alimentària en 
punts claus com la 
contaminació encreuada, 
l’anàlisi de perills i els punts 
d’inspecció crítics, etc. En 
aquest curs s’ensenyarà a 

emplenar la memòria amb 
informació essencial per a 
titulars d’aquests tipus 
d’activitats. De 18 a 21h al 
Tecnoespai (Bailèn, 68). 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 
28, 29, 30 DE 
SETEMBRE I 
1 D’OCTUBRE
Cursos en línia del Slam 
(servei de lloguer 
d’aparells de mesura)
Per llogar els aparells de 
mesura que el Col·legi posa 
a disposició dels col·legiats 
és necessari realitzar 
aquests cursos. Són 
gratuïts i en línia, fet que 
facilita la seva realització. 
Es fan setmanalment i 
comencen cada divendres. 
Cal inscripció prèvia.

6, 8 I 13 D’OCTUBRE
Fonaments bàsics de 
Solidworks
Curs pensat per a iniciar-se 
en els coneixements del 
programa Solidworks, un 
software de disseny assistit 
per ordinador (CAD) en 3D. 
Serà impartit per tècnics de 
l’empresa AraWorks i es 
tractarà la Metodologia de 
treball, es mostraran 
operacions bàsiques de 
sòlids, confi guració i 
validació de peces 
(simulació, fl uids i 
sostenibilitat), dibuixos, 
entre d’altres temes. De 16 
a 19h al Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

5, 7 I 14 D’OCTUBRE
Efi ciència energètica en 
instal·lacions de 
climatització 

El principal objectiu 
d’aquest curs (3a edició) és 
dotar l’alumne dels 
coneixements necessaris 
per plantejar estratègies 
que millorin l’efi ciència 
energètica de l’edifi ci. Per 
això, s’exposaran els 
conceptes bàsics i els 
elements que integren una 
instal·lació de 
climatització, els tipus 
d’instal·lacions i el 
funcionament i es farà una 
comparativa entre els 
equips existents al mercat. 
Té una durada de 12 hores 
repartides en 3 sessions de 
4 hores. De 17 a 21 h al 
Tecnoespai (Bailèn, 68).

Més informació a: 
www.enginyersbcn.cat/
agenda

AGENDA
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Comissió d’Energia
La Comissió d’Energia es va cons-
tituir el mes de juliol del 2014, amb 
la creença que és necessari i urgent 
administrar de manera més efi cient 
i racional els recursos naturals. Des 
d’aquesta comissió es vol impulsar i 
fer ressò de com s’hauria d’actuar per 
aconseguir-ho.

eSTalVi enerGÈTiC
un dels seus objectius és aprofundir 
en temes com ara el rendiment i l’es-
talvi energètic que es pot aconseguir 

amb les energies renovables, i debatre 
els pros i contres de la seva utilització, 
o les novetats legislatives en el sector.

La Comissió promou conferències, 
motiva les  empreses i associacions 
perquè presentin al Col·legi diferents 
instal·lacions en les quals s’utilitzen 
energies renovables i organitza visi-
tes a les seves seus, etc.

Tenint en compte que el 2014 es 
va titular la primera promoció d’en-
ginyers en l’especialitat d’Energia, és 
ara quan la Comissió tracta d’atraure 

i fer-ne partícips aquests nous com-
panys. és per això que estan previstes 
diverses sortides, com, per exemple, 
a una planta solar fotovoltaica i a 
d’altres empreses relacionades amb 
aquest tema.

D’altra banda, i com que la cogene-
ració és un tipus d’instal·lació que es 
considera de gran interès (malgrat 
que es troben en una situació com-
plicada com a conseqüència de les 
darreres normatives), hi ha prevista 
la visita a una empresa que disposa de 
tres motors de cogeneració.

La Comissió d’Energia pretén acon-
seguir que els seus membres aportin 
a tots els companys aquells coneixe-
ments que, des de l’experiència i el 
treball diari, els puguin ser d’interès 
i al mateix temps d’ajuda. En defi niti-
va, es tracta d’aconseguir que sigui un 
referent important del Col·legi cap als 
col·legiats i futurs col·legiats. 

La Comissió es reuneix el darrer di-
jous de cada mes a la seu del Col·legi, 
a les 19 h.  l

  D’esquerra 
a dreta, Carlos 
Marqués, 
secretari; ricard 
Santeugini, 
president, 
i albert bagué, 
vicepresident.

L’església de Sant Rafael: un projecte de rehabilitació
la comissió de Joves enginyers va 
organitzar el 4 de juny una conferència 
sobre els diferents projectes de 
restauració patrimonial i de rehabilitació 
arquitectònica de l’església de sant 
rafael de l’institut mental de l’Hospital 
de la santa creu i sant pau, situada al 
districte de nou Barris. 

l’església de sant rafael es va 
construir a fi nal del segle xix dins 
l’institut mental de la santa creu per 
donar servei als malalts i els 
treballadors del centre. l’encarregat 
del projecte va ser elies rogent, 
mestre de gaudí, i arquitecte de la 
Universitat de Barcelona. l’any 1986 
església i sanatori van tancar les 
portes. Actualment l’església, que es 
troba en estat d’abandonament, està 
a l’espera que l’Arquebisbat de 
Barcelona la restauri.

Durant la xerrada, que va durar 
gairebé dues hores i va comptar amb 

 exterior de 
l’església 
de Sant rafael, 
al districte de 
nou barris.

l’assistència d’unes vint persones, Antoni 
Brengaret i Framis, historiador de l’art, 
mestre ceramista rajoler i medalla 
d’Honor de la ciutat de Barcelona 2001, 
va explicar la importància que té dins 
l’església la presència de ceràmica 
vidriada, única al districte.  

tot i el seu estat actual, són molts els 
projectes que tenen com a objectiu la 
seva rehabilitació. José Antonio 

garcía-montero; marc Bellot, 
arquitecte tècnic i autor del projecte de 
rehabilitació de la capella de sant 
rafael presentat per la Upc l’any 2004; 
Alicia Fernández, historiadora de l’art; 
iván sánchez-moreno, doctor en 
psicologia, i membres del grup 
d’Història de nou Barris van aportar als 
assistents la seva visió respecte al 
projecte de rehabilitació. 
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RETRAT PROFESSIONAL

s’encarrega la seva dona. “No ens vam 
voler arriscar a estar tots dos sobre la 
corda fluixa que suposa ser autònom. I 
encara menys quan ja havia arribat la 
nostra filla”, recorda. Així que va tornar 
a obrir una nova porta i va decidir fer 
un canvi professional, “però aquest cop 
apuntant una mica més amunt”. 

Carrasco creu que en el seu càrrec 
a l’Associació hi ha feina per fer i se 
sent molt motivat, sobretot de cara 
a enfortir la relació entre enginyers i 
tècnics. De fet, vol incentivar el treball 
en equip entre els dos col·lectius, que 
tendien a actuar de manera aïllada 
l’un de l’altre. “La falta de connexió 
suposava una certa rivalitat, però 
la tasca de l’un sense l’altre no és 
possible. La clau de la feina ben feta és 
la col·laboració”.

Encendre el llum o obrir 
l’aixeta són petits gestos 
molt simples però que no 
serien possibles sense la 
planificació d’un enginyer 

i l’execució d’un tècnic instal·lador. 
El col·legiat Daniel Carrasco ho sap 
millor que ningú: “Sense la nostra feina 
res no seria possible: des d’una cuina 
particular fins a una gran fàbrica”. 

Va estudiar Enginyeria Industrial i 
Electrònica a l’Escola d’Enginyeria de 
Terrassa i ara és el director general de 
l’Associació d’Empreses Instal·ladores 
de Barcelona. Per arribar fins aquí, 
aquest terrassenc, que es descriu 
com a “dinàmic i inquiet”, va obrir 
totes les portes que li va oferir 
l’enginyeria. “Vaig passar com a 
becari pels departaments de qualitat 
i prevenció de riscos. Però, en un 
moment donat, vaig decidir que volia 
ser autònom”, explica. Va fer aquest 
salt professional amb la seva dona, amb 
qui va fundar la consultoria Moreno 
Sánchez Consultors Assessors. Ella 
s’encarregava dels aspectes laborals 
i legals, i ell de l’enginyeria. Aquest 
tàndem va durar uns cinc anys, fins 
que va arribar la crisi i Carrasco va 
decidir deixar l’empresa, de la qual ara 

Text i foto Sandra Vicente

“LA CLAu DE LA fEINA BEN fETA 
éS LA CoL·LABorACIó”

DANIEL CARRASCO 
Director generAl De l’AssociAció D’empreses instAl·lADores De BArcelonA 
Col·legiat núm. 20.302  l  Col·laborador de 2015 Any de la Rehabilitació en Instal·lacions

rehabiliTar,  
una oporTuniTaT
Aquest 2015, en el marc de l’Any de 
la rehabilitació en Instal·lacions que 
organitza ENGINYErS BCN, Carrasco 
s’ha dedicat a fer xerrades sobre estalvi 
energètic, sobretot per conscienciar 
de la importància de la col·laboració 
com a manera d’estalviar costos i evitar 
riscos innecessaris. “Som un dels 
sectors que més hem patit arran de la 
crisi. La feina que teníem depenia de la 
nova construcció. Però això s’ha acabat 
i ara toca treballar en la millora de les 
instal·lacions. I toca fer-ho junts”. 

La rehabilitació, si està ben feta, 
permet estalviar energia i diners als 
ciutadans. és per això que el director 
general dels instal·ladors barcelonins 
entén que des del sector poden fer 
molt per intentar “solucionar el 
problema de la pobresa energètica”. 
Moltes instal·lacions generen un 
cost exagerat perquè són antigues, 
i ara que “comptem amb el suport 
econòmic de l’Ajuntament, que 
està conscienciant els 
ciutadans i atorgant 
subvencions, és el 
moment de posar fil 
a l’agulla”.  l

“la vida m’ha portat pel camí que havia de seguir, i n’estic content”, assegura Daniel 
carrasco, i és que haver triat la branca empresarial a la carrera i haver-se atrevit amb la seva 
empresa, va fer d’ell un candidat atractiu per dirigir l’Associació d’empreses instal·ladores 
de Barcelona, on ocupa aquest càrrec des del 2012. representa un sector de més de 1.000 
professionals i empreses instal·ladores d’electricitat, fontaneria, gas, climatització, 
telecomunicacions, energies renovables i eficiència energètica.

DE PILOTAR LA SEVA EMPRESA  
A DIRIGIR TOT UN SECTOR

A L’ASSOCIACIÓ 
D’INStAL·LADORS,  
S’hA fIxAt COM A 
OBJECtIU INCENtIVAR 
EL tREBALL EN EQUIP 
ENtRE ENGINYERS  
I tÈCNICS
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Després d’aquest primer mig any com 
a directora de l’ICAEN, quina valoració 
en fa i quins objectius es marca?
Lògicament, la valoració és molt po-
sitiva. Jo ja estava treballant en temes 
d’eficiència energètica a la Diputació i, 
passar d’aquí al Govern de la Genera-
litat és molt satisfactori. Pel que fa als 
objectius, abans de fer gaires canvis, en 
primer lloc quan entro en un lloc nou 
vull saber què hi ha. En tot cas, volem 
que l’ICAEN es converteixi en el refe-
rent en eficiència a Catalunya. Per això 
necessitem planificació i per això ara 
estem creant un document de bases 
per a la transició energètica. Això im-
plica una política de l’energia ben de-
finida i també una estructura de país.

S’ha presentat el Pla d’acció d’eficiència 
energètica en la indústria a Catalunya...
Sí, així és. El 12 de juny s’ha presentat 
el document de base del Pla. El que es 
proposa és que a partir d’aquest pla, 

Text Jordi Garriga  l  Fotografia Marta Torrent

Doctora en Ciències Biològiques, i especialista en medi ambient, Mercè Rius dirigeix 
l’ICAEN des de fa poc més de mig any, una posició des de la qual treballa per aconseguir 
el miracle: reduir la despesa energètica i augmentar-ne l’eficiència. “L’eficiència 
energètica és un factor de competitivitat industrial de primer ordre”, reconeix Rius,  
i lamenta que, tot i això, les directrius del Govern central hi “caminin en contra”. 

“en matèria energètica, 
Madrid està jugant  
a la contra d’europa”

Es va doctorar  
en Ciències 
Biològiques per  
la Universitat  
de Barcelona. Al 
llarg de la seva 
trajectòria laboral 
ha treballat a la 
Diputació de 
Barcelona i en 
empreses com 
Abengoa-Abensur 
i Emte Service.  
A final de 2014, va 
substituir Maite 
Masià al 
capdavant de 
l’ICAEN.

   PERFIL 

Mercè rius
DIRECToRA DE L’INsTITuT CATALà D’ENERGIA (ICAEN)
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elaborat conjuntament amb la Di-
recció General d’Indústria, es pugui 
realitzar un treball conjunt amb les 
empreses industrials i les seves asso-
ciacions sectorials per tal d’elaborar 
el Pla d’acció definitiu. El que és clar 
és que l’eficiència energètica s’està 
demostrant com un factor de compe-
titivitat industrial de primer ordre.

Avui, on hi ha més camp per córrer 
pel que fa a l’eficiència energètica, en 
l’àmbit domèstic o en l’industrial?
De camp per córrer n’hi ha a tot arreu. 
Jo diria que el que cal és parlar d’opor-
tunitats. En aquest sentit, penso que és 
en la petita i mitjana empresa on hi ha 
més per fer. La realitat és que la crisi 
ha aturat algunes inversions. L’estalvi 
que s’està experimentant en els últims 
anys ve en bona mesura d’un evident 
canvi d’hàbits, però hi ha tota una altra 
part que ha de venir de la inversió. És 
precisament aquí on s’incideix molt 
en la redacció del Pla de què parlà-
vem. Com deia, volem que sigui molt 
compartit. El document també té en 

El Decret d’auditories del Govern 
central marca que poden realitzar 
auditories aquells que tinguin una 
titulació que incorpori 
competències en matèria 
energètica. Això implicaria bona 
part de les enginyeries. Però el 
Decret obre la porta a aquells 
professionals que, sense venir 
d’aquestes titulacions, tinguin les 
competències necessàries, i aquí 
és on ve el problema, ja que 
l’objectivitat no és clara. Les 
certificacions serien un bon camí.

La pregunta  
deL degà

què li semblen les 
certificacions  
en les auditories 
energètiques? 
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compte el nostre paper en qüestions 
d’assessorament, i això és així perquè 
constatem que encara hi ha força des-
coneixement. És important posar en 
contacte oferta i demanda. Queden 
moltes coses a fer. A més, l’eficiència 
no és una foto; l’evolució és constant.

Quins són els aspectes més 
importants avui pel que fa a eficiència 
energètica en l’àmbit industrial?
Avui aconseguir una bona eficiència 
energètica depèn de dos aspectes bà-
sics: les tecnologies i la contractació de 
l’energia, i no és senzill dominar tots 
dos aspectes. Amb aquest objectiu, es-
tem treballant amb una sèrie d’entitats 
per definir el mapa energètic de Cata-
lunya. Jo diria que actualment tan im-
portants són els hàbits de consum com 
el fet de posar en ordre aspectes com la 
facturació, les potències contractades 
i la contractació d’empreses de ser-
veis energètics. Tot això ens condueix 
al concepte de professionalització de 
l’energia. L’energia és una matèria pri-
mera amb un gran potencial i evolució, 
i amb un potencial de creació de llocs 
de treball molt important.

És per tot plegat que està adquirint 
tanta importància la figura del gestor 
energètic?
Sí, és clar, és així. Però voldria fer un 
aclariment important en això de la 
factura energètica. Aquí hi ha dos ni-
vells. En un primer nivell, un bon ges-
tor energètic el primer que ha de saber 
fer és utilitzar els diferents recursos 
que ens ofereixen les diferents possi-
bilitats de contractació per aconseguir 
un estalvi econòmic. És a dir, amb la 
mateixa despesa energètica, com puc 
reduir la meva factura. Després hi ha 
el segon nivell, que és el de reduir, re-
alment, la despesa energètica. I aquest 
segon nivell ens duu a un altre nivell 
tan o més important, que és l’impacte 
sobre el medi ambient de la nostra po-
lítica energètica. Per tot això, doncs, és 
evident que la figura del gestor energè-
tic i les empreses de serveis energètics 
creixen en importància. Però, com dic, 
no és el mateix reduir la factura elèc-
trica que reduir la despesa energètica.

Quina opinió té de les polítiques del 
Govern central pel que fa a l’àmbit 
energètic i mediambiental?

“cal un aclariment 
important: no 

és el mateix 
reduir la factura 

elèctrica que 
reduir la despesa 

energètica”
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Sembla increïble, però en aquest 
moment podem dir que en matèria 
energètica Madrid està jugant a la 
contra d’Europa i, per tant, nosaltres 
juguem a la contra de Madrid. És im-
pressionant la quantitat de recur-
sos d’inconstitucionalitat que se’ns 
plantegen en matèria energètica. Més 
enllà d’això, també coneixem el tema 
de les primes en el sector de les re-
novables. Segurament les primes es-
taven sobredimensionades, però ara 
hem passat d’un extrem a l’altre i la 
conseqüència és que s’ha destruït el 
sector de les energies renovables, que 
era un dels més forts d’Europa. Tor-
nar a crear un mercat d’empreses del 
sector serà molt, molt difícil. Tampoc 
no s’ha treballat per crear un mercat 
elèctric eficient... Són moltes coses, i 
resulta gairebé inexplicable.

S’explica per la pressió de les grans 
elèctriques...
Sí, és clar i evident.

L’ICAEN ha signat un acord amb 
Repsol per fomentar l’ús del gas 
liquat del petroli per a l’automoció. 
Expliqui’m en què consisteix.
Efectivament, un altre dels camps de 
treball és la qüestió de la mobilitat. Cal 
apostar per vehicles més sostenibles i 
per una certa diversificació que con-
templi vehicles elèctrics, gas natural 
i gas liquat del petroli (GLP), per al 
qual existeixen uns 70 punts de servei 
a Catalunya. De moment és poc però a 
França o altres països existeix un ni-
vell de desenvolupament més avançat.

Aquest mercat, però, és encara molt 
urbà...
Sí, encara és així, però en el futur ani-
rà estenent-se. A l’àrea metropolita-
na ja és força significatiu, tot i que la 
qüestió dels punts de recàrrega és el 
més difícil. Falta estendre a tot Cata-
lunya els punts de recàrrega, i també 
és necessari un canvi de legislació per 
normalitzar-ho. Per exemple, a tot 
allò que fa referència a les comunitats 
de veïns. En tot cas, l’àmbit dels cot-
xes elèctrics està experimentant una 
acceleració molt gran.

Vostè és especialista en medi 
ambient, i com a tal és coneixedora a 
fons dels avenços i les decepcions que 

hi ha hagut en la darrera conferència 
de les parts (COP) de Lima. Quin és 
avui l’estat de la qüestió?
Sempre s’havia esperat com una COP 
de transició. Jo sóc relativament op-
timista. No hem d’oblidar que s’es-
tà buscant un acord pel que fa als 
països, on cadascú defensa els seus 
interessos. Com es pagaran les polí-
tiques de mitigació és un acord molt 
complicat. Al costat d’això, t’adones 
que hi ha molta gent fent coses; des 
de governs locals fins a entitats su-
pranacionals. I fins i tot països que 
n’eren molt reticents, com la Xina 
o els Estats Units, estan canviant el 
missatge. Jo també havia anat a Rio, i 
els Estats Units ni tan sols apostaven 
per l’existència del canvi climàtic. I 
val a dir que a escala local passen co-
ses molt interessants. Per exemple, 
mentre que els Estats Units posa-
ven en dubte el canvi climàtic, Nova 
York ja estava realitzant polítiques 
actives, ja que tenen el problema del 
nivell del mar. També Califòrnia, pel 
problema de les sequeres. En aquest 
sentit, es va avançant.

El futur del medi ambient rau en les 
polítiques locals?
El que és clar és que les polítiques, 
com més locals, més properes són al 
ciutadà i, per tant, els polítics, com 
més locals, més propers al ciutadà i 
als seus problemes. I sí, s’està treba-
llant per aquest pacte pel que fa a les 
ciutats, sobretot d’acord amb la C-40, 
l’organització que aplega 40 grans 
ciutats d’arreu del món. I li diré que de 
vegades és més fàcil posar-se d’acord 
a escala local, on les grans decisions 
geoestratègiques no pesen tant. A 
Europa ja existeix un pacte d’alcaldes, 
on hi ha 600 municipis catalans i uns 
6.000 d’europeus. Es tracta del com-
promís pel 20-20-20. 

En quina fase es troba ara el Pla 
de l’energia i el canvi climàtic de 
Catalunya 2012-2020?
Estem en consonància amb la política 
europea, i el que més ens distorsiona 
és el Govern espanyol. Ara estem re-
visant el Pla perquè hi ha polítiques 
espanyoles que el dificulten. A més, 
la crisi també l’ha dificultat. Europa 
ja parla del 2030-2050, així que espe-
rem que la legislació canviï.

Quin ha de ser el paper dels 
enginyers cap al model de consum 
energètic 20-20-20?
En termes d’eficiència, n’han de ser el 
pilar. Sense descartar altres professi-
onals, perquè aquest és un camp molt 
ampli, per exemple, els arquitectes, els 
ambientòlegs, els instal·ladors. El món 
de l’energia s’ha complicat perquè és 
un tema pluridisciplinari, però els en-
ginyers tenen un avantatge competitiu, 
ja que la seva formació és multidiscipli-
nària. En tot cas, en allò que té a veure 
amb la inversió, el manteniment i la 
tecnologia, els enginyers hi són al cap-
davant. I no voldria deixar d’esmentar 
els assistents socials, ja que la qüestió 
de la pobresa energètica ha pres im-
portància en aquests anys de crisi.  l

eL focus
El Pla de l’energia i el canvi 
climàtic de Catalunya 2010-2020 
marca el full de ruta en matèria 
energètica per al país a mitjà 
termini. Les línies estratègiques 
continuen sent vàlides, però ara 
l’objectiu és ajustar-lo al context 
actual sense que perdi la seva 
filosofia: reduir el consum i la 
quantitat d’energia que s’importa.

-20%
Reducció del consum 

d’energia primària

+20%
Energia procedent de fonts 

renovables

-20%
Reducció de les emissions 

de Co2

co2

Compromís europeu pel model de consum energètic 20-20-20
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 T
ots aquests ponts de ferro 
construïts no sense dificultats 
i del no-res van rebre el passat 
19 de juny a la sala Petit Palau 
del Palau de la Música Catala-

na el reconeixement del Col·legi davant 
de gairebé 500 convidats i col·legiats. 

L’amfitrió, Miquel Darnés, coinci-
dint amb el seu segon aniversari com a 
degà, també aprofitava l’acte per llan-
çar un pont a l’aire: “Sense un Col·legi 
fort no hi ha una professió forta; potser 
les paraules Col·legi únic creen reti-
cències però hi ha alternatives, com un 
consorci o una mancomunitat”. L’ele-
vat preu dels màsters a Catalunya, els 
més cars de tot Europa, “està provo-
cant la fugida de talents”, denunciava 
Darnés tot aprofitant la presència del 
conseller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig. L’honorable conseller, que per la 
seva condició d’enginyer se sentia com 
a casa i no va tirar ni una pilota fora en 
un discurs de més de vint minuts, va 
recórrer aleshores a la frase que tant 
joc ha donat a aquesta cronista per 
justificar-se de l’alt preu dels màsters. 
“Quan només tens armes de fusta no 
pots construir un pont de ferro”, en re-
ferència al dèficit fiscal de Catalunya. 

fessor Franz de Copenhagen, autor 
d’aquells esbojarrats invents del TBO 
en còmic de la postguerra i mascota 
del Col·legi, va dedicar als seus “col-
legues” i familiars al vestíbul de la sala 
del Petit Palau. Pocs van deixar passar 
l’oportunitat de fotografiar-se, al pho-
tocall instal·lat per a l’ocasió, amb qui 
va esdevenir el professor de la Diada. I 
no perquè no estigués ple d’il·lustres.

A més dels col·legiats i familiars, di-
verses personalitats del món polític i 
acadèmic també hi van ser presents: 

EN PORTADA

La Diada, però, anava d’impossi-
bles a possibles, de desafiaments a la 
tossuda realitat, o simplement, com 
també va apuntar el conseller Puig, de 
normalitat. “Ens hem proposat fer les 
reformes necessàries per fer un país 
normal”, va concloure el conseller.

Així s’acabava l’acte oficial abans de 
donar pas a l’espectacle Allegro, de Cor 

de Teatre, una companyia que fa dos 
anys va revolucionar els escenaris amb 
una fusió d’òpera i comèdia i que ha es-
tat seguida per més de 35.000 especta-
dors a quasi 100 ciutats diferents.

Però tornem al començament, a la 
rebuda que el suposat enginyer i pro-

El degà Darnés: 
“Potser les paraules 
Col·legi únic creen 
reticències però hi 
ha alternatives com 
un consorci o una 
mancomunitat”

Text Ester Pínter  l  Fotografia Jack Ristol

No, no parlem d’un invent del TBO, malgrat que la presència del professor Franz de Copenhagen a 
l’acte de lliurament de premis de la Diada de la Professió ens donés peu a pensar-ho. Parlem de 

coses com el sistema per congelar fruita de Nice Fruit, o el model energètic 100% renovable de la 
cooperativa Som Energia. Parlem de ponts de ferro que ajuden a millorar la vida de la gent, i de 

professionals com l’enginyer Ramon Comellas, que ha dedicat la seva vida a innovar.

“Els enginyers fem que 
totes les coses funcionin”

Diada de la Professió 2015

Edició: 16a Diada de 
la Professió

Data: 19 de juny de 2015, 
a les 8 de la tarda

Lloc: Petit Palau del Palau de  
la Música Catalana de Barcelona

Assistents: 500 
convidats i col·legiats
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Miquel Darnés, 
degà del Col·legi, 
en un moment de 
la seva intervenció.

Aspecte de la sala 
 Petit Palau del  
Palau de la Música,  
plena de gom a gom. 
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Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocu-
pació; Pere Palacín, director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Indus-
trial; Antoni M. Grau, director gene-
ral d’Indústria; Francesc Archs, degà 
del Col·legi Professional i Associació 
d’Enginyers Tècnics Industrials i Gra-
duats de Manresa Catalunya Central; 
Lluís Santiago Sánchez, degà del Col-
legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Vilanova i la Geltrú; Ramon Grau, 
degà del Col·legi d’Enginyers Gradu-
ats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Lleida; Antoni Escarré, degà del Col-
legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Tarragona; Jordi Guix, degà del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya; 
Xavier Font, degà del Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics d’Obres Públiques de 
Catalunya; Ferran Amago, degà del Col-
legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Te-
lecomunicació de Catalunya; Andreu 
Moreno, director de l’Escola Universi-
tària Salesians de Sarrià; Daniel Fran-
co, director de l’Escola d’Enginyeria 
de la UAB, Antoni Ballester, sotsdirec-
tor d’estudis de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica de Barcelona 
(EUETIB), i Núria Garrido, sotsdirec-
tora d’Entorn, Societat i Comunicació 
de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa.

L’acte, presentat per l’actriu Sílvia 
Bel, va començar amb l’emissió d’un 
vídeo, ENGINYERS BCN al món, so-

MIQUEL DARNÉS:  
“SOM LA MILLOR PROFESSIÓ DEL MÓN”
El degà del Col·legi, Miquel Darnés, va obrir el seu discurs destacant el 
fort compromís del seu equip amb els serveis als col·legiats i a la socie-
tat, palès en l’oferta “d’una formació continua especialitzada, un servei 
d’ocupació i promoció professional, amb especial atenció als aturats, 
un bon assessorament tècnic i jurídic, unes comissions de treball dinà-
miques i assessorament en emprenedoria”, entre d’altres. Un compro-
mís que s’estén, com va subratllar, a la defensa de la professió “davant 
les administracions, les empreses, els tribunals i la societat en general”.

En aquesta “festa grossa” que representa la Diada de la Professió, Dar-
nés va tenir especial esment cap als enginyers – “la millor professió del 
món perquè fem que tot funcioni”- i no només els de l’àmbit industrial, i 
va remarcar que “cal fer entendre als empresaris que un enginyer es me-
reix un sou digne d’acord amb la seva formació i coneixement”. Per aca-
bar, i fent referència a la seva màxima “sense un Col·legi fort no hi ha una 
professió forta” va llençar una proposta: “Potser les paraules “Col·legi únic” creen reticències però hi ha alternatives, 
com un consorci o una mancomunitat”, una il·lusió compartida, va dir, en bé de la professió i dels col·legiats.

Més 
enginyeres:
per primera 
vegada 
una dona 
va rebre 
un guardó 
del jurat 
professional

David Sánchez
Millor Projecte de Final de Grau 

pel disseny d’un canvi electrònic per a bicicletes

Mercè Gorina
Accèssit del jurat professional

pel disseny d’un mitjà de transport individual

EN PORTADA
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bre col·legiats que porten a terme la 
seva tasca d’enginyers fora de Cata-
lunya, “i no perquè hagin marxat per 
manca de feina”, com va dir la presen-
tadora, “sinó perquè en un món cada 
vegada més global des de casa nostra 
exportem talent”.

Al vídeo s’hi podia escoltar el testi-
moni de tres col·legiats: Jordi Serra, 
marketing manager de Circutor i que 
va destacar la importància de l’apro-
fitament energètic tant a l’Índia, des 
d’on parlava, com a arreu del món; 
Javier de Miguel, d’Alstom Transport 
Engineering, que des de París, on tre-
balla en un projecte de línia ferroviària, 
Los Teques de Caracas (Veneçuela), va 
afirmar que cal ser “molt potents” per 
competir al món però que un enginyer 
amb experiència a Catalunya està més 
que capacitat, i Ignasi Gibert, d’IGE 
Ingenieros S.L, que treballa a La Paz 
(Bolívia) amb el projecte Mi Teleféri-
co, i que opina com De Miguel.

PROJECTES DE FI DE GRAU
Tot seguit va arribar el tradicional lliu-
rament de premis ENGINYERS BCN 
2015, a més del millor projecte de fi 
de grau, titulat “Com l’enginyeria pot 
facilitar les nostres vides”, que té tres 
guardonats, el guanyador del premi i un 
accèssit concedit per un jurat professi-
onal format per personalitats destaca-
des del món acadèmic i professional. I 
aquest any, com a novetat, van donar un 
segon accèssit triat per un jurat popu-
lar. En aquesta votació popular hi van 
participar els visitants de l’exposició 
al Tecnoespai dels treballs presentats. 
Jordi Artiga, secretari del Col·legi i 
també del jurat; Andreu Moreno, direc-
tor de l’Escola Universitària Salesiana 
de Sarrià; Francesc Ventura, director 
de Col·lectius Professionals del Banc de 
Sabadell, i Montserrat Ramírez, direc-
tora de Banca Institucional i Majorista 
de la Caixa d’Enginyers, van ser els en-
carregats de lliurar aquests premis.

Així, Artiga, com a secretari del ju-
rat, va destacar en primer lloc el gran 
nombre de projectes presentats als 
premis i la qualitat, enginy i origina-
litat de la majoria.

L’accèssit atorgat pel jurat popular 
va anar a parar a David Adrover pel 
seu treball que presentava l’estudi i 
aplicació d’un nou catalitzador per a 
automòbils que en millora l’eficièn-
cia. Adrover, que va agrair a tots els 
qui l’havien votat la confiança en el 
seu projecte, va celebrar veure així re-
compensada “la immensa feina feta i 
totes les hores sense dormir” que li ha 
comportat aquest treball.

De l’accèssit al premi concedit pel ju-
rat professional —el disseny d’un mitjà 
de transport individual, de Mercè Gori-
na— el jurat en va destacar “principal-
ment la qualitat de la presentació i el 
marcat benefici social del projecte”.

És el primer cop que aquest premi 
es concedeix a una dona enginyera, 

Nice Fruit
Premi a l’Empresa Innovadora 

per crear un sistema pioner de congelació de fruita

David Adrover
Accèssit del jurat popular per l’estudi i aplicació d’un  

nou catalitzador per a automòbils més eficient

Som Energia
Premi a l’Eficiència Energètica  

per impulsar un model energètic 100% renovable

Ramon Comellas
Guardó al Col·legiat Distingit 

per una trajectòria orientada a l’estalvi energètic

24-29 TK 195 repor portada v3.indd   27 08/07/15   14:18



Ricard Nogués, tresorer del Col·legi, 
i el va recollir José María Roger, pre-
sident de l’empresa.

Aquest empresari va narrar de ma-
nera apassionada com aquest projecte 
va desafiar l’escrit de vuit universitats 
que sostenien que la fruita no es podia 
congelar sense que en el procés perdés 
les seves qualitats alimentàries. Roger 
va explicar que, després de vuit anys 
d’estudis a la UPC, van determinar que 
la fruita sí que es podia congelar sense 
perdre la seva estructura. I quan ja van 
aconseguir una màquina que així ho 
permetia, al cap dos anys el projecte 
es va aturar per manca de suport des 
de l’empresa privada. Dotze anys des-
prés d’aquell abandonament, un grup 
d’emprenedors, entre ells José María 
Roger, van reprendre el projecte i ara 
estan triomfant arreu del món. Roger 
va celebrar que la unió de l’enginyeria 
amb l’empresa permeti projectes tan 
innovadors com el de Nice Fruit.

Per la seva part, la primera edició del 
premi a l’Eficiència Energètica va re-
caure en la cooperativa Som Energia, 
pel seu compromís per impulsar un 
model energètic 100% renovable tot 
apostant per la sostenibilitat i la viabi-
litat, i fent-ho de manera que qualsevol 
ciutadà, empresa o administració es 
pugui unir a la cooperativa. El vicepre-
sident del Consell rector de la coope-
rativa, Pep Puig, va rebre el premi de 
mans del degà Miquel Darnés.

Pep Puig va agrair el reconeixement 
i va celebrar les fites de Som Energia, 
com ara haver superat els 20.000 
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circumstància que va ser molt ben re-
buda per una junta que en els seus dos 
anys de govern s’ha caracteritzat pel 
seu fort compromís amb la promoció 
de les dones enginyeres, un col·lectiu 
que cada cop és més nombrós a les 
universitats i al mateix Col·legi.

Mercè Gorina, visiblement feliç pel 
reconeixement, va assegurar que va 
gaudir molt realitzant aquest projec-
te, amb el qual va haver de fer “una 
mica de tot” per tirar-lo endavant, fet 
que li va permetre comprovar, com va 
explicar, que el món de l’enginyeria 
“és molt polièdric”. I va afegir Gorina: 
“Tant de bo la carrera que he estudiat 
em permeti ajudar les persones”. 

Tot seguit, va arribar el moment de 
conèixer el guanyador del premi al Mi-
llor Projecte de Final de Grau, del qual 
el jurat va destacar “la redacció impeca-
ble i l’alta motivació que ha demostrat 
el seu autor en aquest projecte innova-

FELIP PUIG:  
“AQUEST ÉS UN COL·LEGI MOLT ACTIU   
I EN DONO FE”
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va obrir el seu discurs amb 
una referència a cadascun dels premiats en la Diada de la Professió i va 
acabar dient que els projectes que prosperen són els que tenen un fona-
ment ètic. Puig va reblar la frase del degà Darnés: “Els enginyers fem que 
les coses funcionin, encara que hi ha coses que no funcionen”, i va afegir: 
“Però tot el que funciona és gràcies als enginyers”. Tot seguit va destacar 
que el Col·legi que encapçala Miquel Darnés “és molt actiu i en dono fe”.

Felip Puig va insistir que Catalunya té una de les economies més obertes 
d’Europa. “Això ens obliga a adaptar-nos de manera molt ràpida”, i va afe-
gir: “Des del govern hem fet ja molts canvis però encara n’hem de fer més”.

En referència al retret que li va dirigir el degà Miquel Darnés sobre l’ele-
vat preu dels màsters a Catalunya, fet que podria estar provocant la fugida 
de talents potencials cap a l’estranger, Felip Puig va deixar anar la llista de 
greuges cap al Govern 
central tot destacant que 
mentre Catalunya acull 
el 26% del turisme de 
l’Estat, el 22% de l’esforç 
fiscal, el 20% del PIB i el 
16% de la població total, 
“només se’ns retorna un 
9%, i això és insosteni-
ble”. Va ser aleshores 
quan va expressar: “Quan 
només tens armes de 
fusta no pots construir 
un pont de ferro”.

dor, funcional i viable tècnicament”. Es 
tracta del disseny d’un canvi electrònic 
per a bicicletes, de David Sánchez, que 
va rebre el premi de mans d’Andreu 
Moreno, director de l’Escola Universi-
tària Salesiana de Sarrià.

Sánchez, que va remarcar que era un 
honor per a ell rebre aquest premi, va 
afirmar que el món de la bici, “per molt 
que hi hagi hagut millores, s’ha quedat 
estancat malgrat tenir molt de futur”.

EMPRESES I EMPRESARIS
I tot seguit va arribar el lliurament 
del premi a l’Empresa Innovadora, 
concedit per la Comissió de Qualitat 
i Innovació a l’empresa Nice Fruit 
per la seva idea de negoci, un sistema 
pioner al món per congelar fruites i 
verdures i que contribueix a redu-
ir-ne el malbaratament. També se li 
va reconèixer la seva ràpida inter-
nacionalització. Va lliurar el premi 

1
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exclamar Puig. I va proclamar: “Som 
una cooperativa que no està al servei 
de minories que s’apropien dels drets 
dels ciutadans”.

Finalment, el guardó al Col·legiat 
Distingit, pel qual el Col·legi reconeix 
la feina o la trajectòria d’un col·legiat, 
va recaure en Ramon Comellas Fusté, 
cofundador i president de les empreses 
del Grup Circutor. L’enginyer Comellas 
es va formar a la Universitat Politècnica 
de Terrassa, de la qual després en seria 
professor. Al mateix temps, va crear 
un teixit empresarial líder en el sector 
de l’eficiència energètica. Actualment 
aquest grup l’integren deu empreses i 
dóna feina a un miler de persones. Com 
va expressar la vicedegana M. Cinta 
Pastor, “el col·legi vol fer un reconeixe-

ment a la seva trajectòria professional, 
orientada a la innovació pel que fa a 
l’estalvi energètic, i també a la seva gran 
tasca empresarial”.

En recollir el premi, Ramon Come-
llas, que suma 40 anys de col·legiat, 
va destacar, amb sentit de l’humor, 
que en té molts bons records: “Quan 
vaig muntar l’empresa fa 41 anys en 
sabia molt poc de dur una empresa 
i vaig pensar: ‘Si et col·legies podràs 
venir a preguntar coses, i així ho vaig 
fer, i em va ajudar molt’”. Comellas 
va agrair que aquest guardó anés a un 
pèrit industrial del món de la fàbrica 
i ara jubilat com ell, i va bromejar: “A 
l’estranger ningú sabia mai què era un 
pèrit industrial, però ara també ho he 
d’explicar aquí”. l

socis i els 25.000 clients o el recent 
llançament de la Generació KWH, 
una iniciativa per la qual es genera 
individualment energia renovable. 
“Ho hem aconseguit tot i les traves 
que ens hi han posat i perquè tecnolò-
gicament les hem pogut superar”, va 

1. L’actriu Sílvia 
Bel, presentadora 
de l’acte, amb Jordi 
Artiga, secretari 
del Col·legi.
2. La vetllada es va 
tancar amb un 
còctel servit al 
Foyer del Palau de 
la Música.
3. Instantània de 
l’espectacle 

Allegro, de Cor  
de Teatre.
4. Franz de 
Copenhagen, 
mascota del 
Col·legi, rep Pere 
Rodríguez, 
coordinador de 
l’Any de la 
Rehabilitació en 
Instal·lacions, i la 
seva dona.

2

3 4
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SoStenibilitat

  

 

els estats podran 
triar les fórmules 
per reduir l’ús 
de les bosses de 
plàstic lleugeres

El Parlament Europeu ha aprovat un canvi legislatiu que obligarà a reduir la 
distribució de bosses de plàstic d’un sol ús a tots els estats membres. L’acord 
pretén reduir els greus problemes ambientals provocats pels residus de 
plàstic que s’acumulen en abocadors i el medi natural, i ofereix als governs 
diverses opcions per aconseguir aquests objectius. 

Menys plàstic, millor ambient

la unió europea obliga els estats membres 
a prendre mesures per reduir el volum de residus

Joaquim Elcacho 
Periodista 
especialitzat en medi 
ambient i ciència
comunicaciencia.cat

Margrete Auken, diputada per Dina-
marca al Parlament Europeu, es mos-
trava eufòrica el passat 28 d’abril a 
Estrasburg després de ser aprovada la 
proposta legislativa que ella mateixa 
defensava en nom del grup parlamen-
tari Els Verds/Aliança Lliure Euro-
pea. Auken feia mesos que tractva de 
convèncer l’Eurocambra de la neces-
sitat de fer front a un dels problemes 
ambientals més emblemàtics a tot 
Europa: la distribució massiva i gra-
tuïta de bosses de plàstic d’un sol ús. 

L’acord adoptat pel Parlament 
Europeu obliga els governs dels paï-
sos de la Unió Europea a aplicar me-
sures que redueixin dràsticament 
l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús. 

“Aquesta legislació és beneficiosa 
per a tothom”, va resumir Margrete 
Auken. “Parlem d’un enorme proble-
ma mediambiental: milers de milions 
de bosses acaben convertides en es-
combraries cada any, i això perjudica 
el medi ambient i també peixos i aus. 
Per tant, hem de prendre mesures”, 
va subratllar Auken després del su-
port dels eurodiputats a la seva pro-
posta en segona lectura, una decisió 
que confirmava l’acord provisional 
assolit amb el Consell de Ministres el 
novembre del 2014.

La reducció “significativa” en la 
distribució de bosses de plàstic d’un 
sol ús és obligatòria per a tots els es-
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El nombre de bosses de plàstic d’un sol ús 
distribuïdes a grans superfícies comercials i 
supermercats de Catalunya s’ha reduït a menys 
de la meitat durant els últims cinc anys. Per 
contra, al petit i mitjà comerç aquest procés 
d’adaptació ha tingut un impacte molt menor. 
Per solucionar aquest problema, el passat 14 
de maig l’Agència de Residus de Catalunya i 
representants del petit, mitjà i gran comerç van 
acordar prohibir a partir de l’1 de gener del 
2016 la distribució gratuïta de bosses de 
plàstic d’un sol ús (conegudes com a bosses 
samarreta, per la forma de les nanses).

L’objectiu de conjunt que ha establert la 
Generalitat en el Programa de Prevenció i 
Gestió de Residus és que el 2016 es 
distribueixin un 90% menys de bosses de 
plàstic d’un sol ús (no compostables) respecte 
a les dades del 2007. 

Prohibida la 
diStribució gratiS 
a Partir del 2016

tats membres però cada país podrà 
triar la manera de fer-la efectiva. De 
forma genèrica, la nova normativa in-
dica dues fórmules per demostrar que 
els estats membres han fet els deures. 

Aquells estats que ho vulguin po-
dran prendre mesures per reduir 
el consum mitjà anual de bosses de 
plàstic lleuger fins a 90 unitats anuals 
per càpita al final del 2019 i 40 unitats 
al final del 2025. També s’acceptarà 
que els estats membres en redueixin 
el consum garantint que després del 
2018 no es podrà lliurar gratuïtament 
als compradors les bosses de plàstic 
d’un sol ús no compostables.

consum anual massiu
El consum mitjà de bosses d’un sol ús 
a la UE va ser de 190 unitats per per-
sona per any el 2010. Els objectius de 
reducció acordats per al 2019 supo-
sen una reducció de gairebé el 50% en 
comparació amb el 2010 i de gairebé 
el 80% per al 2025. 

“És un petit gran pas en la lluita con-
tra la producció de residus plàstics i 

Juliol - Agost 2015    Theknos 31

la nova directiva 
europea pretén 
impulsar un canvi de 
model de producció 
i de consum

el precedent 
d’irlanda  
i l’exemple  
de califòrnia
Com va recordar l’eurodiputada 
Margrete Auken el 28 d’abril, 
Irlanda es va convertir el 2002  
en el primer país europeu a 
implantar una mesura per reduir 
el consum de bosses de plàstic: 
posar preu a aquests productes i 
prohibir-ne la distribució gratuïta. 
En dos anys, el nombre d’unitats 
en el mercat irlandès es va reduir 
un 90%, segons xifres oficials.
En un exemple més recent, el 
Parlament de Califòrnia va 
aprovar el 30 d’agost del 2014 la 
primera llei als Estats Units que 
prohibeix (a partir de l’1 de juliol 
d’aquest 2015) la distribució 
gratuïta de bosses de plàstic.

i a MÉS

contra un model de consum d’un sol 
ús”, va declarar Florent Marcellesi, 
portaveu d’EQUO al Parlament Euro-
peu i membre de la coalició Primave-
ra Europea. Per Marcellesi, la decisió 

del Parlament no només ajudarà a la 
reducció dels residus, sinó que és un 
missatge clar des de les institucions 
europees perquè governs i ciutadania 
s’esforcin en un canvi de model de 
producció i de consum”.

“En els quatre minuts de la meva 
intervenció davant el ple del Parla-
ment possiblement s’han fet servir a 
la Unió Europea unes 50.000 bosses 
de plàstic d’un sol ús, bona part de les 
quals acabaran contaminant el medi 
ambient”, va reblar l’eurodiputada 
Auken.  l  

Consum mitjà anual per persona

2010
190  

unitats

2025
40 

unitats

2025: MenyS d’una boSSa Per SetMana

Bosses de  
plàstic lleugeres
de 10 a 49 micres

2019
90 

unitats
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innovació

El risc de caiguda en la rehabilitació 
de cobertes de fibrociment

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

Els treballs que es realitzen de reha-
bilitació, manteniment i enderroc en 
edificis construïts anys enrere amb 
cobertes de materials amb amiant, a 
part dels danys a la salut dels treba-
lladors per la presència de l’amiant, 
poden comportar altres riscos. Cal 
destacar el risc de caiguda d’alçada, 
el qual es pot produir durant l’accés 
a les cobertes, des de les vores, des 
dels forats oberts de la coberta o per 
transitar-hi per sobre de les plaques.

Aquest risc esdevé especialment 
en accident pel trencament en trepit-
jar la coberta de fibrociment perquè 
l’operari hi circula desprotegit. El re-
sultat són lesions de caràcter greu, i 
fins i tot poden causar el decés. 
Les cobertes de fibrociment solen ser 
lleugeres i no s’han dissenyat per su-
portar el trànsit de persones i apilar-hi 
materials, sense la instal·lació o la uti-
lització de mitjans auxiliars o elements 
complementaris de seguretat.

Per realitzar treballs en cobertes, 
cal fer una tasca prèvia d’avaluació 

dels possibles riscos existents, en què 
cal preveure, analitzar i identificar la 
magnitud dels que no s’han pogut eli-
minar, i adoptar les mesures preventi-
ves per evitar-los o reduir-ne les con-
seqüències, i definir mètodes de treball 
que incorporin aquestes mesures.

mesures prevenTives
Algunes de les mesures preventives 
que cal adoptar poden ser equips de 
treball especialment dissenyats per a la 
naturalesa de les tasques, com ara pla-
taformes elevadores mòbils de perso-
nes, instal·lar proteccions col·lectives 

(baranes, plataformes rígides situades 
properes a les zones de caiguda, xarxes 
de seguretat) i, si cap d’aquestes opci-
ons és tècnicament possible, o com a 
complement, s’utilitzaran equips de 
protecció individual (arnesos, mos-
quetons, línies de vida, etc.).

Si és necessari transitar per da-
munt de les cobertes de fibrociment, 
s’hi poden instal·lar passarel·les de 
circulació. Estan dissenyades per ser 
acoblades a mesura que s’avança en 
els treballs i desplaçar-les sense que 
en cap cas el treballador hagi de tre-
pitjar directament la coberta.  llEs cobErtEs 

d’amiant no s’han 
dissEnyat pEr 
suportar El pEs 
dE pErsonEs

Text marta Oset
Col·legiada núm. 15.735 
Comissió de Medi Ambient i Seguretat
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aRTicLE Tècnic

A Espanya hi ha més de nou milions 
d’edificis que no compleixen les exi-
gències d’eficiència energètica, segons 
un informe de la Comissió Nacional de 
la Competència i la Confederació Es-
panyola d’Organitzacions Empresari-
als, que posa de manifest la importàn-
cia d’aquesta activitat, no només per a 
la sostenibilitat energètica del nostre 
país a mitjà i llarg termini sinó també 
com a motor per a la creació d’ocupa-
ció. S’estima que la rehabilitació 
d’aquest parc d’habitatges pot generar 
més de 150.000 llocs de treball directes 
estables i de qualitat fins al 2050.

La majoria d’aquests edificis tenen 
més de 30 anys d’antiguitat, és a dir, 
que han sofert danys en la seva es-
tructura com a conseqüència del pas 
del temps, les inclemències meteoro-
lògiques, la pols, la humitat o la corro-
sió. Per lluitar contra això és clau un 
manteniment i una correcta rehabili-
tació. D’aquesta forma s’aconsegueix 
allargar la vida útil d’aquestes instal-
lacions i optimitzar el seu comporta-
ment energètic.

La companyia Daikin, com a em-
presa referent en l’àmbit de la clima-
tització, desenvolupa solucions de cli-
matització integral que s’adapten als 
requeriments tècnics i d’eficiència 
dels projectes de rehabilitació d’edifi-
cis, com és el cas del sistema VRV IV 
Replacement.

daikin és EspEcialista 
En solucions dE 
climatització intEgral 
rEspEctuosEs amb  
El mEdi ambiEnt  
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climatització eficient i sistemes  
de control en la rehabilitació d’edificis
Text santiago González
Director tècnic de Daikin
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La seva particularitat és que és una 
solució d’una gran efi ciència, capaç de 
cobrir les necessitats de cada zona de la 
instal·lació, que permeten controlar de 
forma individualitzada la temperatura, 
fi ns al punt que es pot tenir refrigeració 
i calefacció de forma simultània en di-
ferents zones d’un mateix edifi ci.

És molt ràpid i senzill d’instal·lar, ja 
que no és necessari canviar les cano-
nades de refrigerant de coure exis-
tents a l’edifi ci, amb l’estalvi de temps 
i de mà d’obra que això suposa. Això és 
possible gràcies a una tecnologia ex-
clusiva de Daikin, que carrega el refri-
gerant nou i neteja automàticament 
les canonades, i que elimina les restes 
de l’anterior. A més, proporciona una 
alta efi ciència, concretament fi ns a un 
81% més que altres sistemes similars.

mOniTOrATGe i COnTrOL,
un pLus De LA reHABiLiTACiÓ
La rehabilitació d’edifi cis no només im-
plica fer-hi millores estructurals, d’aï-
llament de sostres, façanes, fi nestres o 
la implementació de sistemes de clima-
tització i il·luminació efi cients, sinó que 
també suposa fer una millor gestió de 
les instal·lacions. Això signifi ca opti-
mitzar-ne la gestió, conèixer com funci-
ona l’edifi ci, quants recursos s’estan 
consumint i en quines condicions.

Una bona gestió dels edifi cis pot re-
duir els consums energètics entre un 
15% i un 30%. Daikin també disposa 
d’un servei que permet gestionar de 
forma senzilla, centralitzada i optimit-
zada les instal·lacions de climatització 
de grans instal·lacions (ofi cines, cen-
tres comercials, indústries, etc.). Es 

aRTicLE Tècnic

la implEmEntació dE sistEmEs dE 
climatització EFiciEnts i la millora 
dE la gEstió dE lEs instal·lacions 
pot rEduir El consum EnErgÈtic 
EntrE un 15% i un 30%

La plataforma 
Daikin Cloud 
service analitza 
les dades d’una 
instal·lació de 
climatització 
minut a minut, 
les quals són 
consultables a 
través d’internet.
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tracta del Daikin Cloud Service, que en-
globa monitoratge, supervisió del siste-
ma, programes específi cs d’efi ciència 
energètica i servei de manteniment a 
distància, la qual cosa permet estalviar 
energia sense renunciar al confort.

Basat en una tecnologia exclusiva, 
ACNSS (Air Conditioning Network 
Service System), el Servei Cloud per-
met controlar de forma remota, a tra-
vés d’Internet, el rendiment d’una 
instal·lació VRV les 24 hores del dia, 
els 365 dies de l’any. Controla, registra 
i analitza les dades de funcionament 
de la instal·lació minut a minut, de ma-
nera que el client pot veure el consum 
d’energia (kWh) en temps real. També 
informa el client en el cas que es detec-
ti un problema i/o una avaria. 

Daikin Cloud Service compleix les 
expectatives d’un sistema de gestió 
energètica d’edifi cis i ofereix a l’usua-
ri una plataforma completa amb tota 
la informació necessària per no mal-
baratar energia.  l
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avEnÇoS DE La 
TEcnoLoGia vRv DE DaiKin

La quarta generació de la tecnologia VRV de Daikin pot combinar-se amb una 
àmplia gamma d’unitats interiors i, a més, incorpora tres avenços importants: 

1. La temperatura variable de refrigerant (VRT). 

2. La calefacció contínua en bomba de calor, que aporta calor a l’ambient 
interior durant els cicles de desgebrament. 

3. El confi gurador de VRV: interfície gràfi ca per personalitzar el sistema.

1. Aquesta tecnologia ofereix un augment del 25% en l’efi ciència estacional ja 
que realitza un ajust continu de la temperatura del refrigerant segons la capacitat 
total requerida i les condicions climàtiques externes. Com a resultat, es requereix 
menys energia i l’efi ciència estacional millora de forma signifi cativa, i a més 
s’evita la sensació d’aire a baixa temperatura.

2. La calefacció contínua estableix un nou estàndard en matèria de confort 
tèrmic. La importància d’aquest avenç és que proporciona calefacció en tot 
moment, fi ns i tot durant la fase de desgebrament de les unitats exteriors. 
És habitual en les bombes de calor que sota certes condicions exteriors acumulin 
gel en les unitats condensadores durant l’operació de calefacció. Arribats a un 
punt, aquest gel ha de fondre’s periòdicament (fase de desgebrament). Fins ara, 
aquesta operació de descongelació invertia el cicle de refrigeració, amb un 
lleuger descens de la temperatura, però les noves unitats VRV IV incorporen un 
element d’acumulació de calor exclusiva de Daikin, basat en materials de canvi 
d’estat, que proporciona l’energia necessària per descongelar la bateria exterior i 
seguir proporcionant calor mantenint el confort en tot moment. 

3. El confi gurador VRV és una solució de programari avançada que facilita 
l’engegada del sistema en menys temps, permet programar diversos sistemes 
de la mateixa forma i ofereix l’opció de recuperar fàcilment els ajustos inicials 
del sistema.
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

  

1 Els enginyers tècnics industri-
als, els enginyers graduats, els 

enginyers tècnics en disseny in-
dustrial i els perits industrials:

• Col·legiats a ENGINYERS BCN.
• Habilitats legalment per a l’exerci·

ci de la professió.
• Donats d’alta a l’ARCP.

No obstant això, es perd la condi·
ció d’assegurat i, en conseqüència, es 
perd la retroactivitat de la cobertura 
de les feines realitzades (atès que no·
més queda coberta la responsabilitat 
civil professional derivada de les re·
clamacions que es rebin durant la vi·
gència de l’ARCP) en el cas que:

• El col·legiat es doni de baixa del 
Col·legi.

• Tot i mantenir la condició de col·
legiat, el col·legiat es doni de baixa 
de l’ARCP a petició pròpia, o bé 
per impagament de la prima anual 
corresponent. 

2 Les societats d’enginyeria que 
compleixin els requisits se-

güents:
• El 100% dels socis o accionistes 

siguin enginyers col·legiats a EN·
GINYERS BCN i aquests estiguin 
assegurats en aquesta ARCP.  

• Integrades per un/s enginyer/s 
assegurat/s en aquesta ARCP i fami·
liars o tercers sense exercici de cap 
activitat professional per a la societat 
i sempre que l’activitat sigui desen·
volupada pels enginyers partícips.

3Les societats multidisciplinàri-
es. S’estén la cobertura a aquestes 

L’assegurança de responsabilitat civil professional (en endavant, ARCP) 
que ENGINYERS BCN té contractada amb la companyia MAPFRE per a 
tots aquells col·legiats que voluntàriament decideixen adherir-s’hi, 
estableix qui pot ser assegurat, com s’informa en aquest article.

L’assegurança de responsabilitat civil 
professional (i II): qui pot ser assegurat?

però únicament pels treballs realitzats 
per l’enginyer col·legiat a ENGINYERS 
BCN i assegurat a l’ARCP. 

Per exemple, en una societat en què 
són socis un arquitecte, un arquitecte 
tècnic i un enginyer tècnic industrial 
col·legiat, la societat quedaria cober·
ta només per les tasques pròpies de 
la seva professió desenvolupades per 
l’enginyer tècnic industrial col·legiat. 

4 Els hereus i legataris, els repre-
sentants legals d’un enginyer 

assegurat, que havent estat legal·
ment habilitat per exercir l’activitat 
professional, hagi mort, hagi estat de·
clarat incapacitat o concursat, sempre 
que puguin demostrar que van tenir 
l’ARCP i que van estar assegurats du·
rant el seu període d’activitat.   

5Grup especial: els enginyers 
col·legiats que finalitzin l’acti-

vitat d’enginyer per defunció, per 
jubilació o qualsevol altre motiu, 
definitiu o temporal.  
L’ARCP els seguirà cobrint la respon·
sabilitat civil professional pels tre·
balls realitzats fins al cessament de 
l’activitat, sense necessitat de satisfer 
la prima anual mentre es doni la causa 

que pressuposa la possibilitat d’estar 
dintre aquest grup.

A aquests efectes, s’entén que no 
cessen l’activitat d’enginyer:

• Aquelles persones que perceben 
la prestació de jubilació de la Se·
guretat Social o la prestació ordi·
nària de jubilació en el règim de 
les classes passives i la compatibi·
litzen amb l’exercici de l’activitat 
d’enginyer.

• Aquelles persones que finalitzen 
l’activitat professional d’enginyer 
en exercici lliure i passen a exer·
cir·la en contracte laboral. 

En canvi, s’entén que cessen l’acti·
vitat d’enginyer, per exemple, aquells 
que passen a dedicar·se a un altre 
àmbit professional o empresarial di·
ferent de l’enginyeria, o bé aquelles 
persones que es troben en situació de 
desocupació, percebin o no la corres·
ponent prestació.  

La inclusió en aquest grup especial 
exigeix una sol·licitud expressa per 
part del col·legiat assegurat, que és 
qui coneix les seves circumstàncies 
professionals. 

És important indicar que l’accés a 
aquest grup especial es farà en els ter·
mes i condicions vigents i contracta·
des en l’anualitat en què es va produir 
aquella causa i va ser sol·licitada la 
inclusió al grup. Per exemple, si el col·
legiat assegurat tenia una cobertura de 
450.000 euros en el moment de la seva 
sol·licitud d’inclusió al grup especial, 
hi passarà amb aquesta cobertura i no 
podrà ampliar·la un cop dins. 

Per tant, abans de donar·se de baixa 
de l’ARCP i/o del Col·legi, ENGINYERS 
BCN recomana als col·legiats assegu·
rats que valorin la possibilitat de passar 
a aquest grup especial per poder seguir 
mantenint la cobertura de la seva res·
ponsabilitat civil professional.  l  

Jordi Barril, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi
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FUNCIONEM JUNTS

  Text: M. Cinta Pastor
Vicedegana del Col·legi

Mentre no s’avanci en la reestructu·
ració del món laboral, tothom en rep 
les conseqüències. L’home, a causa 
de la manca de feina de les dones, ha 
patit una sobrecàrrega de responsabi·
litat econòmica que no ha pogut com·
partir com ha de ser. D’altra banda, 
aquest fet li ha generat la impossibili·
tat en molts casos de participar en les 
tasques derivades de la llar. Homes i 
dones coincidim que la millor forma 

de viure en parella i crear una llar és 
fer·ho de forma equitativa.

El projecte Funcionem Junts ha 
facilitat un espai de trobada dins el 
Col·legi, que ens ha permès conèixer 
enginyeres del 
nostre col·lectiu 
amb les mateixes 
inquietuds i neces·
sitats que han pro·
mogut aquest pro·
jecte. Amb tot, ha 
estat un camí molt 
enriquidor, on hem 
pogut compartir 
experiències, pro·
blemes i solucions. 

A més de contac·
tar amb enginyeres 
col·legiades també 
ho hem fet amb dones d’altres 
àmbits professionals, que ens 
han obert nous punts de vista 
sobre temes rellevants com 

Durant aquests dos anys hem fet una sèrie d’activitats que ens 
han permès confi rmar la realitat que les necessitats de les 
dones enginyeres formen part indissoluble d’una nova 
estructuració del món del treball i de la família. 

els drets de les dones treballadores, 
els mecanismes de comunicació dins 
l’àmbit laboral que utilitzem les do·
nes, la implantació de plans d’igualtat 
dins l’empresa, etc.

Durant aquestes trobades hem co·
negut diferents casos de companyes 
que continuen renunciant a una car·
rera professional per poder dur enda·
vant la seva maternitat. Es constata, 

doncs, que el sostre de vidre continua 
existint a les empreses, a les universi·
tats i a l’Administració. 

No pensem que les dones fem les 
coses millor. Malauradament, el 
món de la política és un exemple 
ben palpable de com les dones 
també cometen grans errors; però 
volem compartir·ho tot, també els 
errors i el dret a equivocar·nos, en 
gran part per deslliurar els homes 
d’un excés de responsabilitat.   

L’objectiu de Funcionem J unts 
continua sent vigent i hi hem de 
continuar treballant. 

Després de dos anys de camí, 
encetem una nova etapa, un pe·
ríode de refl exió que ens servirà 
per reconduir aquesta activitat i 
fer un pas endavant: dotar·la d’una 
estructura més sistematitzada dins 
del Col·legi que ens permeti a tots, 
enginyers i enginyeres, fer·la més 
participativa.  l

L’ACTIVITAT ES DOTARÀ 
D’UNA ESTRUCTURA 
SISTEMATITZADA 
DINS DEL COL·LEGI 
PER FER-LA MÉS 
PARTICIPATIVA

El projecte Funcionem Junts 
compleix dos anys de vida

A més de contac·
tar amb enginyeres 
col·legiades també 

No pensem que les dones fem les 

ben palpable de com les dones 
també cometen grans errors; però 
volem compartir·ho tot, també els 
errors i el dret a equivocar·nos, en 
gran part per deslliurar els homes 
d’un excés de responsabilitat.   

continua sent vigent i hi hem de 
continuar treballant. 

encetem una nova etapa, un pe·
ríode de refl exió que ens servirà 
per reconduir aquesta activitat i 
fer un pas endavant: dotar·la d’una 
estructura més sistematitzada dins 
del Col·legi que ens permeti a tots, 
enginyers i enginyeres, fer·la més 

  A dalt: Carme 
Bufí, enginyera 
química, fa una 
ponència al Col·legi 
sobre la igualtat 
d’oportunitats i de 
salari a l’empresa. 

A baix: Montserrat 
Gatell (esquerra), 
presidenta de 
l’Institut Català de 
les Dones,  en una 
conferència al 
Col·legi.
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PREGUNTES FREQÜENTS

  

Aquest nou Registre també pretén in-
cloure les instal·lacions en ús que, per 
la seva antiguitat, destrucció d’arxius 
per causes de força major, traspassos 
d’actius entre empreses o per altres 
causes, no disposen de la documen-
tació justifi cativa de la seva posada 
en servei, però que compleixen ple-
nament amb les especifi cacions tèc-
niques del Reglament tècnic de segu-
retat industrial que li era d’aplicació 
en el moment de la seva posada en 
servei, i amb les obligacions que els 
reglaments posteriors estableixen 
per a les instal·lacions existents.

Arran de l’entrada en vigor de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la 
seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, 
es va crear el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial 
de Catalunya (RITSIC), que canvia de forma dràstica el procés 
d’inscripció de les instal·lacions industrials dins l’àmbit del Principat.

És vigent la 
Instrucció 1/2015?

Per tal de donar sortida a aquest 
procés administratiu el 12 de març 
de 2015, la Direcció General d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial va 
aprovar la Instrucció 1/2015, amb 
relació al procediment a seguir en 
les inspeccions a realitzar pels or-
ganismes de control, que afecten 
instal·lacions en ús no inscrites al 
RITSIC.

Aquesta instrucció regula el proce-
diment administratiu simplifi cat que 
cal seguir per tal de poder inscriure 
les instal·lacions en ús descrites ante-
riorment per als següents camps:

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

• Alta i baixa tensió
• Instal·lacions frigorífi ques i 

tèrmiques d’edifi cis
• Instal·lacions petrolíferes de 

consum propi (IP 03)
Així mateix, anul·la la Instrucció 

9/2012 (BT), el punt 15 de la Instruc-
ció 3/2013 (IF) i el punt 4.5 de la Ins-
trucció de 6 d’abril de 2011 (ITE).

Si bé es pot dir que la Instrucció 
1/2015 és vigent, cal indicar que no 
és operativa ja que encara no es pot 
tramitar el registre d’aquestes instal-
lacions per via telemàtica i, per tant, 
cal fer-ho a través d’un organisme de 
control (com es feia fi ns ara).

Aquesta instrucció també estableix 
que les MTS només les poden signar 
els tècnics titulats competents sense 
excloure cap tipus d’instal·lació (com 
sí que passava abans amb la Instruc-
ció 3/2013, que distingia entre instal-
lacions de nivell 1 i 2 a l’hora d’identi-
fi car qui podia signar la documentació 
corresponent: o l’instal·lador autorit-
zat o el tècnic titulat).  ●
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L’11 de juny va tenir lloc al Parc 
d’Atraccions del Tibidabo, a Barcelona, 
la cerimònia de lliurament dels Premis 
Lamp Lighting Solutions 2015. L’acte, 
presidit per Ignasi Cusidó, director ge-
neral de Lamp Lighting, i conduït pel 
presentador de televisió i locutor de 
ràdio Òscar Dalmau, va comptar tam-
bé amb la ponència “Inspired by light”, 
de Sharon Stammers i Martin Lupton, 
de Light Collective.

A l’actual edició, la sisena des que es 
va instaurar el certamen l’any 2008, 
s’hi van presentar 598 projectes pro-
cedents de 54 països, xifra rècord que 
evidencia la consolidació internacio-
nal d’aquests guardons. Un jurat in-
ternacional va atorgar els premis en 
quatre categories.

LCB-LI CHAI BALLANDE (FRANÇA)
Premi en la categoria Il·luminació 
perquè “en aquest projecte es des-
criu com la il·luminació té el poder de 
transformar un ambient, per donar a 
un edifi ci industrial veritable bellesa 
a través del color i el control”.

Dins d’aquesta mateixa categoria, 
el jurat va reconèixer amb una men-
ció especial el projecte Full Moon 
(Espanya), d’Eduard Callís i Guillem 
Moliner, per “transmetre un canvi 
en l’ambient i l’espai a través d’una 
idea simple expressada amb amor i 
humor”. 

MUSEO CHILENO DE ARTE 
PRECOLOMBINO (XILE) 
Premi a la Il·luminació d’Interiors, 
per ser “un projecte que crea una ex-
periència per al visitant a través de la 
llum, la textura i el color, millorant la 
visió arquitectònica”. 

El jurat també va creure mereixe-
dor d’una menció especial el projecte 
Momias, de nou a Espanya, de Carmen 
Moreno Álvarez, amb la col·laboració 
de María Sánchez i Juan Moreno, pel 
seu “ús delicat i efímer de la llum per 
il·luminar un tema sensible en un es-
pai de dimensions complexes”. 

DOLMEN LIGHT, HONDSRUG 
TUNNEL (HOLANDA)
Premi a la Il·luminació Urbana i Pai-
satge, per “mostrar un notable equili-
bri entre l’excel·lència artística i tèc-
nica, amb la llum funcional a la car-
retera i la il·luminació dinàmica a les 
parets, que crea un enfocament únic i 
refrescant a la il·luminació del túnel”.

Al seu torn, la menció especial en 
aquesta categoria va recaure sobre The 
Undulating Bridge, Hoofddorp, també 
d’Holanda, de Lodewijk Baljon Lands-
cape Architects, amb la col·laboració 
d’Industrielicht, per “proporcionar 
una resposta imaginativa a un pont 
funcional per als vianants i, en parti-
cular, per la integració d’un element 
decoratiu il·luminat a la balustrada”.

BODY FABRIC LIGHT (CANADÀ)
Premi Students Proposals, gràcies a 
“l’ús dels materials de construcció 
i a la capacitat d’adaptació, i per la 
seva interpretació de llums i ombres” 
(tema proposat aquest any dins la ca-
tegoria Students Proposals).

En aquesta categoria també es va pre-
miar amb una menció especial Light of 
Ancestral Seas, de Valle Medina, estudi-
ant de l’Institut Federal de Tecnologia 
(Suïssa) “pel seu concepte excepcional 
i ús de la tecnologia, produint una res-
posta ambiental sensible”.

Més informació: www.lamp.es

AGNETA I JAN EJHED 
Reconeixement Life of Light i men-
ció especial IYL2015 a dues persones 
que “han ensenyat a moltes genera-
cions d’estudiants les habilitats que 
necessiten en un moment vital per al 
desenvolupament del disseny de la il-
luminació. Ells han estat ambaixadors 
de la llum, i són la perfecta expressió 
d’una veritable aliança de treball”.

Fora de les categories convencio-
nals, el projecte efímer Between Si-
lence and Light (Espanya), de reMM, 
Michela Mezzavilla i Roberto Eleuteri, 
va rebre la menció especial Internatio-
nal Year of Light, per “la manera senzi-
lla i poètica en què s’utilitza la llum i la 
foscor per tal d’unir la gent en comme-
morar un esdeveniment tràgic”. 

Lamp Lighting ha editat per a l’oca-
sió el llibre Lighting Concepts ’15, en 
el qual apareixen les obres fi nalistes i 
guanyadores del concurs, així com els 
reconeixements Life of Light i Inter-
national Year of Light.  ●

Els Premis Lamp Lighting Solutions 2015 
ja tenen guanyadors
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Instantània de la 
cerimònia d'entrega 
dels premis al Parc 
del Tibidabo.
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Els ventiladors de 
nova generació 
fabricats per 
Novovent redueixen 
el consum i el nivell 
de soroll.

Theknos    Juliol - Agost 201540

Tot i que innovar en un sector tecno-
lògicament madur com la ventilació 
no és fàcil, a Novovent fa anys que van 
apostar per potenciar la recerca i, grà-
cies a aquesta decisió estratègica, han 
superat la crisi i exporten bona part de 
la producció a Europa, l’Àsia, Amèrica 
i l’Àfrica. Nascuda a Barcelona fa 27 
anys, disposa d’un catàleg d’elements 
de ventilació de disseny propi, que 
abasta des d’extractors domèstics fins 
a potents ventiladors industrials.

DE comErcials a proDucTors
Novovent neix el 1988 com a comercial 
d’elements per a la ventilació. Espanya 
acabava d’entrar a la Unió Europea i 
l’oferta de ventilació era molt pobra en 
comparació amb l’estranger. “Vam fer 
un moviment anticipatiu i vam comen-
çar a importar producte d’Europa”, 
explica Pere Romero, enginyer tècnic, 
col·legiat, soci fundador i actual direc-
tor general de la companyia.

Després d’uns anys operant des d’un 
local al carrer València de Barcelona, de 
la inquietud tècnica de l’empresa en va 
sorgir el Multiflow Novovent System, 
un sistema patentat que possibilita el 
muntatge de les pales del ventilador 
en diferents posicions i en diferents 
nuclis, cosa que facilita la utilització 
d’elements comuns en ventiladors de 
múltiples diàmetres i prestacions. Ma-
terialitzar aquesta novetat tècnica va 
ser el primer pas cap al desenvolupa-
ment d’un catàleg de producte propi, 
que a còpia d’esforços i bona feina va 
anar prenent protagonisme al producte 
extern. Ja amb el catàleg propi conso-
lidat, l’empresa es va traslladar al polí-
gon del Bon Pastor, i amb una família 
de ventiladors amb personalitat pròpia 
i fiabilitat i les prestacions exemplars, 
Novovent va prendre la decisió estra-
tègica d’invertir en R+D+I i dotar-se de 
les eines necessàries per aconseguir de-
senvolupar productes més eficients i de 
més valor afegit.

El cENTrE NEuràlgic
D’aquesta pruïja per treballar amb 
equipament de primera línia en va sor-
gir un dels principals actius de la com-
panyia: el laboratori d’assaigs. Romero 
el descriu com “un laboratori complet, 
funcional, que es va concebre per al 
treball i l’obtenció pràctica de dades”. 
Operatiu des del 2004, va permetre en-
degar diverses línies de treball, “moltes 
de les quals van originar productes ac-
tualment al nostre catàleg, i d’altres que 
s’han desenvolupat i estan a l’espera de 
projectes que justifiquin la inversió ne-
cessària per fabricar-los”. 

El laboratori està equipat amb dos 
bancs d’assaig, en els quals poden pro-
var-se ventiladors de fins a 1.600 mm 
de diàmetre. Tots dos disposen d’una 
cambra semianecoica per dur-hi a 
terme les mesures acústiques. Gràci-
es al programa que gestiona els bancs, 
desenvolupat per l’oficina tècnica de 
Novovent, es poden mesurar simultà-
niament i en un únic assaig el cabal, la 
pressió, la potència elèctrica, la potèn-
cia mecànica i l’acústica. 

EMPRESA

  

 

La ventilació és un sector prestigiat a Catalunya, una reputació 
guanyada amb anys de treball seriós d’empreses com Novovent, que 
des de la seva seu de Barcelona dissenya equips innovadors, amb més 
prestacions i millores en eficiència energètica, que mouen l’aire en 
instal·lacions d’arreu del món.

Aires renovats  
per a la ventilació

Novovent, SL

DaviD romaN 
Núm. de col·legiat: 
17.588
comunicador

Xavi corbElla 
Núm. de col·legiat: 
16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat
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El laboratori 
d’assaigs, al 
polígon del bon 
pastor, operatiu 
des del 2004.

miraNT a Europa, i al móN
Novovent és una empresa amb vocació 
internacional, però de marcat perfil eu-
ropeu: “Sempre que ens és possible bus-
quem els proveïdors a Europa —explica 
Romero. Per solidaritat amb la indústria 
local, per proximitat i per qualitat in-
tentem evitar el producte asiàtic”.  

L’empresa combina l’aposta europea 
amb una notable externalització dels 
serveis: “Som una empresa familiar, 
petita, i moltes tasques relacionades 
amb el disseny i l’oficina tècnica les en-
carreguem a empreses especialitzades. 
A la nostra seu central, on treballem 
deu persones, ens encarreguem de con-
cebre, dissenyar, desenvolupar, provar 

i perfeccionar el nostre producte. Els 
actius productius (motlles, matrius, 
etc.) són també propietat nostra, però 
presten servei a casa dels proveïdors 
que considerem més adequats”. Des del 
2009 l’acoblament es realitza a la plan-
ta que Novovent té a Tamarit de Llite-
ra, a la província d’Osca, que és també el 
centre logístic de la companyia. 

solucioNs DE FuTur
La crisi i la caiguda del mercat nacio-
nal van forçar l’empresa a buscar nous 
clients a l’estranger. L’acceptació del 
producte català és bona, les exportaci-
ons no paren de créixer, i actualment 
ja suposen un 70% de la producció. 

El gir internacional de les vendes 
fan que Novovent es plantegi instal-
lar un centre productiu a l’estranger 
i replicar-hi l’estructura creada a Ca-
talunya, dirigida des de la central a 
Barcelona. “Avui dia això és pura espe-
culació, però tal com evolucionen les 
coses no es pot descartar”, explica Ro-
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uN deLS actiuS éS eL 
Laboratori d’aSSaigS, 
coNcebut per aL 
trebaLL i L’obteNció 
de dadeS

Empresa dedicada al disseny i 
producció de solucions per a 
ventilació domèstica i industrial.
Any de fundació: 1998
Treballadors: 25

C/ Josep Finestres, 9
08030 Barcelona
Tel.: 93 575 19 41
www.novovent.com
novovent@novovent.com

Del treball del Departament d’R+D+I, l’aplicació de teories aerodinàmiques i 
l’observació de la natura en va sorgir, el 2008, el Serrated Novovent Concept 
(SNC), que va suposar un salt qualitatiu en el disseny dels ventiladors de 
Novovent. D’una banda, destaquen les pales en forma de falç, que garanteixen 
parell i pressió de treball superiors. Al final de les pales, un apèndix aerodinàmic 
té la missió de reduir les turbulències dels ventiladors. Al bordó posterior, un 
perfil en forma de dent de serra ajuda a reduir el nivell sonor. Respecte a les 
hèlixs convencionals, els SNC suposen una millora en cabal, pressió i consum de 
gairebé el 15%, i una reducció del so de fins a 5 dB. Ventiladors eficients i 
silenciosos destinats als qui busquen millores en l’estalvi energètic.

L’hèLix d’ALtA EficiènciA

novovEnt, SL

mero, que també aventura canvis en el 
producte: “La tendència sembla que 
ens durà a oferir paquets complets de 
solucions en ventilació, en comptes de 
vendre segons un catàleg. En ocasions 
ja venem el sistema de ventilació jun-
tament amb l’enginyeria involucrada 
en tota la instal·lació: sensors diver-
sos, connexions, quadres d’aparellatge 
elèctric, programari... A mesura que 
aquesta mena de projectes prenguin 
protagonisme caldrà reforçar el De-
partament Tècnic, un canvi que, supo-
sem, es produirà a mitjà termini. Som 
una empresa amb molt de potencial, 
hem treballat intensament i estem 
preparats per afrontar el futur”.  l
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Un dels objectius del 
projecte és generalitzar 
l’ús de les mosquiteres 
com a mètode preventiu 
contra la malària.

Nova iNdustrialització

www.facebook.com/pages/
VidalsNet/335680003136137
Informació sobre el projecte al 
Facebook de Vidal Sunyer.

www.upc.edu/ccd/noticies/
mosquiteres-contra-la-
malaria?set_language=ca 
Lloc web del Centre de Coope- 
ració per al Desenvolupament de 
la UPC, que va recolzar el projecte 
TAM Vidal’s-Net el 2009 i 2010. 
 
www.vidalsunyer.com 
Lloc web de Vidal Sunyer 
Associats, l’empresa impulsora 
d’aquesta iniciativa industrial. 

www.economia-del-bien-
comun.org/es 
Lloc web del moviment de 
l’economia del bé, el qual planteja 
una alternativa al capitalisme en 
què l’aspiració de les empreses 
privades no sigui exclusivament 
l’afany de lucre i la concurrència, 
sinó la contribució al bé comú i la 
cooperació.

Per saber-Ne 
més

Després de quinze anys de 
trajectòria en els sistemes de 
gestió, la consultoria Vidal 
Sunyer Associats Consulting 
Networks va decidir posar 
en marxa un projecte indus-
trial al voltant d’un innova-
dor producte tèxtil: el TAM 
Vidal’s-Net, una mosquitera 
amb insecticida de llarga du-
rada incorporat a l’interior 
dels fils, que s’ha revelat com 
una eina eficaç en la lluita 
contra la malària. 

El desenvolupament del 
producte ha estat llarg i cos-
tós, el sistema de fabricació 
s’ha patentat i avui dia s’es-
tan assentant les bases per 
iniciar-ne la producció a Ca-

talunya i la confecció en di-
versos països de l’Àfrica.

Vidal Sunyer SL és un dels 
primers projectes industrials 
del Principat que funciona 
sota els paràmetres de l’eco-
nomia del bé comú, en la qual 
els diners són utilitzats com 
un mitjà i els balanços inclo-
uen paràmetres socials i me-
diambientals. Una empresa 
amb ànima i valors, creadora 
d’economia inclusiva.  l

DaViD RomaN 
Núm. de col·legiat: 
17.588
Comunicador
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mosquitera amb insecticida

tam vidal’s-Net, de vidal suNyer associats
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Un any més, Schneider Electric ha 
celebrat el seu seminari tecnològic al 
Col·legi, un espai de debat i networ-
king per als professionals del sector. 

Jaume Bori, responsable de Pres-
cripció, va obrir la jornada presentant 
Schneider Electric, companyia especi-
alista en gestió de l’energia i automa-
tització, que ofereix solucions inte-
grals i que ocupa posicions de liderat-
ge en gestió d’edificis residencials i no 
residencials, indústria i fabricants de 
maquinària, companyies elèctriques, 
infraestructures i centres de processa-
ment de dades i xarxes. 

gesTió iNTel·ligeNT 
De l’eNeRgia
David Sánchez, director de Producte 
de Baixa Tensió, va impartir la ponèn-
cia “Quadres de distribució elèctrica 
intel·ligents Smart Panel: connexió 

directa amb estalvis energètics”, on va 
presentar l’smart panel, que permet 
reduir els costos d’energia incorporant 
les noves tecnologies al quadre tra-
dicional de gestió elèctrica. L’expert 
també va parlar del software de gestió 
que permet una supervisió i control en 
temps real, destinat als usuaris que ne-
cessiten un sistema d’administració de 
costos fiable i econòmic. 

Mentre explicava les utilitats del 
quadre intel·ligent, Sánchez va resu-
mir en tres conceptes l’smart panel: su-
pervisar, controlar i mesurar els parà-
metres vitals de qualsevol instal·lació 
elèctrica. També va dir que el quadre 
permet rebre informació a temps real 
de l’estat de totes les proteccions de 
la instal·lació, així com actuar remo-
tament sobre qualsevol dispositiu de 
protecció que configura la instal·lació 
elèctrica, és a dir: poder obrir, tancar 
i fins i tot tornar a connectar després 
de qualsevol defecte. Pel que fa a la 
mesura, va explicar com l’smart panel 
possibilita rebre el consum elèctric de 
manera instantània i acumulada de to-
tes les línies. 

solUCió “VeRDa” i efiCieNT
Finalment, Sánchez va destacar que el 
valor afegit del quadre intel·ligent és la 
capacitat de satisfer totes les necessi-
tats dels clients d’Schneider Electric i 
aconseguir de manera senzilla els seus 
principals objectius: reduir costos ener-
gètics, adoptar un enfocament ecològic, 
millorar l’activitat i la productivitat en 
benefici de l’eficiència i el confort, i as-
solir un manteniment predictiu. 

Com a conclusió, els experts van 
constatar que el control dels consums 

més informació: www.schneider-electric.com/es/es/index.jsp

elèctrics té com a objectiu la reducció 
de la despesa energètica en les instal-
lacions. Sabent on i per què es produ-
eixen determinats consums es podrà 
actuar en conseqüència, i aconseguir 
així la reducció de la factura elèctrica 
i unes instal·lacions energèticament 
més eficients. Aquesta reducció de 
consums comporta una segona deri-
vada no menys important: reduir les 
emissions de CO2. Per tant, aconseguir 
una instal·lació més “neta” i “verda”, 
que contribueixi a conservar el medi 
ambient. L’smart panel també permet 
arribar a un nivell superior de confort 
i seguretat en les instal·lacions elèc-
triques, i obtenir en tot moment gran 
quantitat d’informació rellevant per a 
la presa de decisions.  l

Smart panel, la intel·ligència al servei  
de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió
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David sánchez i Jaume Bori, 
d’schneider electric.
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S’organitzen hackatons (trobades de 
desenvolupadors per dissenyar con-
juntament aplicacions mòbils); concur-
sos on es premien les millors aplicaci-
ons per a la salut, les smartcities o el 
món rural, entre d’altres temes. Con-
sumim més del 60% dels continguts 
digitals a través dels dispositius mò-
bils i cada cop són més les empreses 
que desenvolupen aplicacions mòbils 
personalitzades perquè els seus treba-
lladors les utilitzin. No creieu que ha 
arribat l’hora d’exprimir al màxim el 
vostre smartphone?

Segur que tot i tenir un smartphone 
de darrera generació desconeixem 
que pot ser una eina molt útil i d’ús 
senzill per desenvolupar tasques or-
dinàries de la nostra professió. Si el 
nostre mòbil t càmera, acceleròmetre 
o GPS, com la major part dels mòbils 
actuals, per què no fem que aquestes 
capacitats ens siguin útils a través 
d’aplicacions mòbils que ja existeixen 
al mercat?  ●

ENGINYERS 2.0

  

 

ELS MÒBILS S’OMPLEN 
D’APLICACIONS PER CONSULTAR 
BASES DE DADES, SIMULAR 
CIRCUITS ELÈCTRICS O EDITAR 
DIBUIXOS D’AUTOCAD 

Avui dia hi ha disponibles tot un seguit d’aplicacions per 
a mòbils i tauletes, útils i d’ús senzill per desenvolupar 
tasques ordinàries de la professió. En aquest article us 
presentem una llista d’aplicacions (app) dissenyades 
per a les diferents disciplines de l’enginyeria i d’altres 
que us poden fer servei a l’hora de planifi car 
efi cientment la vostra feina. 

Les aplicacions que tot enginyer 
hauria de tenir al mòbil

App per a la professió 

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora de 
comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

APP ESPECÍFIQUES 
PER A ENGINYERS
Podeu trobar aplicacions mòbils per a cada 
disciplina de l’enginyeria. Només cal que busqueu 
a les botigues Google Play o Apple Store, les més 
usades. Us en recomanem alguna.

• IENGINEER 

Una base de dades molt completa 
per a enginyers industrials o me-
cànics, on tots els llibres d’enginyer 
estan a l’abast. Podreu veure si les 
peces que voleu usar aniran bé per 
a segons quina força o si useu els 
equips adequats.

• CHEMICAL ENGINEERING 
APPSUITE

Desenvolupada per un equip d’en-
ginyers químics, en una sola apli-
cació mòbil trobareu equacions, 
fórmules i dades que s’utilitzen no-
més en aquesta disciplina. També 
disposa de la taula periòdica dels 
elements i us servirà per convertir 
dades o calcular gràfi cs. 

• EVERYCIRCUIT FREE

Ideal per a enginyers elèctrics. Amb 
aquesta aplicació es poden simular 
circuits electrònics i explica amb 
detall el funcionament dels dife-
rents components, com resistènci-
es, condensadors, inductors, fonts 
d’energia, fonts de senyal, etc. A 
més, podeu modifi car els valors dels 
components a temps real i veure’n 
els canvis a l’instant. 

• AUTOCAD 360

Permet veure, editar i compartir 
dibuixos d’AutoCAD des de l’es-
criptori, la web o els dispositius 
mòbils en qualsevol moment i lloc. 
Permet carregar i obrir dibuixos 
DWG 2D i 3D directament des del 
correu electrònic. 
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Apps are designed to be used 
with smartphones, tablets and 
other mobile devices. You can 
fi nd them on the distribution 
platforms operated by the 
companies that own the 
operating systems for these 
mobile devices, such as 
Android, iOS, Blacberry OS or 
Windows Phone, among 
others. The two most popular 
stores for downloading apps 
are Google Play (for devices 
running Android) and the App 
Store (for iPhone and iPad). 

WHERE CAN I FIND MORE MOBILE APPLICATIONS?

APP DE PRODUCTIVITAT
Els mòbils poden ser una eina efi cient de treball a l’hora de planifi car tasques, recollir informació i 
aprofi tar al màxim el temps que tenim. I encara més si fem servir alguna d’aquestes aplicacions:

• TODOIST

És un molt bon gestor de feines: po-
deu organitzar llistes de tasques, di-
vidir-les en projectes, marcar-les com 
a fetes, establir dates, fi xar recordato-
ris, etc. A més, podeu tenir-la al mòbil, 
a la tauleta i a l’ordinador, i se sincro-
nitza de manera ràpida i efi caç a tots 
els dispositius. Té una funció interes-
sant: registra la productivitat diària i 
ensenya si heu estat productiu o no en 
comparació amb altres dies. 

• LA CAIXA D’EINES AL MÒBIL

Si passeu moltes hores fora de l’ofi ci-
na, heu de tenir aquestes aplicacions al 
mòbil perquè us facilitaran la feina i us 
ajudaran a ser més efectiu (i no haver 
de carregar amb moltes eines a sobre). 

• GENIUS SCAN

Un escàner de butxaca. Amb la cà-
mera del mòbil us permet capturar 
documents i passar-los a format JPG 
o PDF. Permet enviar-ho per correu 
electrònic i també organitzar els do-
cuments i exportar-los de forma se-
gura a Dropbox, per exemple. 

• PHOTO MEASURES 

Permet prendre mides i dimensions 
en una fotografi a. Ideal per a engi-
nyers que necessiten prendre mides 
sobre el terreny. Només cal fer una 
fotografi a i les mides es marcaran a la 
imatge, i es poden enviar i exportar. 

• TRELLO

Si treballeu en equip i per projectes, 
és l’aplicació que necessiteu. Podeu 
organitzar qualsevol projecte amb un 
equip de persones il·limitat i us deixa 
mostrar la informació que desenvolu-
pa cada un, assignar tasques i contro-
lar-ne el temps. També se sincronitza 
a qualsevol dispositiu mòbil. 

• REALCALC

Tots els mòbils tenen una calculadora 
de sèrie, però segur que sovint tro-
beu a faltar no tenir la científi ca a mà. 
Doncs amb aquesta aplicació podreu 
fer factorials, logaritmes, exponenci-
als, trigonometria i molt més. També 
disposa d’un conversor d’unitats de 
distància, àrea, volum, massa, pressió, 
i molt més.  
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PERSONATGES EN JOC •  Ciència i tecnologia

EL RACÓ D’EN FRANZ

SQUEASY
Ampolla plegable

PRODUCTES

Ara que no hi ha escola i els nens 
tenen més temps, els podeu pro-
posar de jugar amb Personatges en 
Joc. Aquest portal web està ple de 
materials educatius multimèdia so-
bre personatges de la història de la 
ciència i la tecnologia de Catalunya.

Dirigit a estudiants de primària 
perquè coneguin l’obra i la història 
de l’inventor Narcís Monturiol i el 
seu submarí, del paleontòleg Mi-
quel Crusafont o de Ferran Alsina i 
la Revolució Industrial.
www.personatgesenjoc.cat

GAUSWHEEL 
Spirit
Si la tendència de transport és 
aquesta, benvinguda sigui! El fet és 
promocionar la mobilitat 
sostenible, ja sigui amb monopatí, 
bicicleta o amb Spirit, que vindria a 
ser un híbrid de les dues anteriors.

L’empresa Gauswheel ha 
fabricat aquest aparell, que es fa 
servir com si fos un monopatí però 
que funciona sobre una roda.

L’Spirit es fa anar amb l’impuls 
del peu. L’aparell compta amb un 
fre de disc hidràulic, de manera 
que augmenta la capacitat de 
frenada i és més segur. També 
inclou una llanta BMX de doble 
paret i una bona coberta per tal de 
resistir els cops, i s’acompanya 
d’una petita roda davantera per tal 
de facilitar-ne el moviment. 

Es pot comprar a partir de 179 €.
www.gauswheel.es

TRANSPORT

Una altra proposta didàctica per ofe-
rir als més petits aquest estiu és el 
projecte Ciència Animada. Es tracta 
d’un espai en línia amb recursos au-
diovisuals científi cs, de manera que 

CIÈNCIA ANIMADA •  Biblioteca audiovisual
NENS

a cada capítol hi descobriran un con-
cepte clau diferent.

El primer vídeo, ja disponible al web, 
està dedicat al mètode científi c. Ho ex-
pliquen amb una animació amena i di-
vertida i es basa en un guió que s’ha tre-
ballat amb l’assessorament d’un expert 
científi c de la Universitat de Barcelona. 

El projecte Ciència Animada té 
com a objectiu crear una biblioteca de 
recursos audiovisuals científi cs.
www.ub.edu/laubdivulga/
cienciaanimada

Dirigit a estudiants de primària 
perquè coneguin l’obra i la història 
de l’inventor Narcís Monturiol i el 
seu submarí, del paleontòleg Mi-
quel Crusafont o de Ferran Alsina i 

ESTIGUES AL DIA

CRISTINA SÁEZ 
Periodista 
especialitzada en 
ciència
@saez_twitter
www.cristinasaez.
wordpress.com

Fa nosa carregar una ampolla un cop ja s’ha 
buidat, però no queda més remei si després 
es vol reomplir de nou. Amb Squeasy se se-
gueix traginant l’ampolla amunt i avall sense 
que ocupi tant d’espai a la bossa. I encara més impor-
tant: es pot reciclar, ja que està feta amb prolipopilè i 
no desprèn components tòxics. 

La principal peculiaritat d’Squeasy és que l’ampo-
lla és plegable, i, a mesura que es beu, es comprimeix 
la mida passant de la capacitat màxima de 0,7 l a 0,3 l. 
Una idea interessant per a excursions on cal tenir en 
compte el pes i la mida del que es carrega a la motxi-
lla. Detalls com que sigui apta per al rentavaixella o 
que el disseny sigui personalitzable fan d’Squasy un 
producte pràctic i llaminer. 

Una idea creada i dissenyada a Suïssa i distribuïda a 
casa nostra des de Viladecans per menys de 10 €.
 www.squeasy.es
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