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Ester Bonet, expliquen clarament com des de l’antiguitat 
fins avui se silencia la dona en el món de la tecnologia. 
Esperem que les mesures que ens va presentar el 
vicerector de la UPC, Juan Jesús Pérez, aportin eines a les 
noies que cursen  estudis tecnològics. 

Aquesta revista acull de manera regular entrevistes a 
dones enginyeres que ens expliquen com viuen la professió. 
El vídeo, que recull algunes frases molt significatives de 
les entrevistes i que podeu veure al web, demostra que 
encara estem en una societat amb grans inconvenients 
per a les dones. No obstant això, cal destacar també com 
les dones enginyeres afronten aquestes deficiències amb 
gran vitalitat, convicció i optimisme, enamorades com 
estan de la seva professió. Difícilment, les enginyeres 
podrem complir l’objectiu 50-50 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides. 
El professorat, 
d’infantil a 
batxillerat, no 
està format 
suficientment per 
mostrar els valors 
de l’enginyeria i 
crear vocacions 
tecnològiques. 
Malgastem el talent femení malgrat la necessitat que hi 
hagi  professionals tecnològics per ser un país capdavanter 
i, alhora, barrem a les dones un futur professional 
satisfactori, com demostren els testimonis de les nostres 
enginyeres.  l

El mes de març, amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional de la Dona, ens arriben 
abundants documents, vídeos i imatges que 
ens fan sentir un gran dolor i ens revolten 
per dins.

La desigualtat de les dones afecta les nenes, les 
adolescents, les estudiants, les mares, les treballadores 
de tots els àmbits, les jubilades... és a dir, afecta totes les 
dones. És necessari, més que mai, arribar a un contracte 
social que ens comprometi a tots. Conceptes tan utilitzats 
com pacte, compromís o acord es queden curts davant la 
solució que necessita amb urgència aquesta gran plaga 
social. Cal que abasti des de l’Administració fins a cada un 
de nosaltres, que comprengui tota la cadena de la societat, 
amb els ajuts necessaris i l’acompanyament d’un estricte 
seguiment dels resultats.

El Col·legi, conscient de la tasca que pot fer per afavorir 
la participació de les dones i la conciliació, ha posat a 
disposició dels col·legiats eines de comunicació que 
permeten rebre informació de manera accessible, mitjans 
per seguir a distància, en directe o diferit, conferències, 
cursos i moltes activitats d’interès. Aquestes eines també 
permeten augmentar la participació a distància en les 
reunions de les Comissions de treball, on el nombre de 
joves i de dones continua sent insuficient, tal com es va 
posar de manifest en la recent trobada de juntes rectores. 
Poder votar i seguir a distància les juntes generals, en 
què es prenen decisions estratègiques del Col·legi, dona 
oportunitats de decidir a les dones.

Acabem de celebrar el Dia de la Dona Enginyera. La 
ponència sobre les dones pioneres que va impartir la 
doctora Nuria Salán i la reflexió sobre les entrades de 
dones a la Viquipèdia, que ens va descriure la lingüista 

LA IGUALTAT NO ARRIBARÀ SOLA

ÉS URGENT I 
NECESSARI UN 
CONTRACTE 
SOCIAL QUE ENS 
COMPROMETI A TOTS

A la feina hem de preservar la integritat i la salut. Parlem de la prevenció de riscos laborals en el nostre 
àmbit, el de l’enginyeria industrial, però també en d’altres. Cal seguir les normes per evitar accidents i 
prendre les mesures necessàries, usar les eines i els especialistes que ho faciliten. 
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

LA CONSTRUCCIÓ ES RECUPERA, 
PERÒ ELS NOUS PROJECTES 
SUPOSEN EL 19% DE L’ANY 2007

 El sector de la construcció ha estat l’any 2017 el 
que més ha crescut en activitat i ocupació a 
Catalunya. És una bona presentació per a un 
sector que ha estat maleït durant una dècada. 
Així, segons dades de l’Enquesta de Població 

Activa (EPA), l’augment mitjà de persones ocupades en el 
sector a Catalunya ha estat del 13,1%, la qual cosa vol dir 
que s’han incorporat a l’activitat laboral de la construcció 
26.400 persones, que en sumen un total, a finals d’any, de 
211.800. Ara bé, dit això, hem de posar els peus a terra, 
mirar cap enrere i ser conscients de la davallada brutal del 
sector des que va punxar la bombolla immobiliària. 

Malgrat la incipient recuperació, doncs, no podem oblidar 
d’on venim i cal recordar que des del 2007 s’han destruït 
240.000 llocs de treball segons l’EPA i que, per tant, encara 
hi ha per endavant un llarg camí perquè es pugui parlar, 
mínimament, de recuperació sectorial. Cal tenir en compte 
que l’ocupació de la construcció representava el 13% del 
total en aquelles dates i que ara en representa el 6,3%. I que, 
d’acord amb els visats de direcció dels col·legis d’arquitectes 
tècnics i aparelladors, que és l’encàrrec professional per 
iniciar l’obra, el volum de l’edificació residencial i no 
residencial encarregat l’any 2017 representa només el 27% 
de la mitjana del període 1992-2016. O, si ho voleu 
veure de forma global, el 2007, el PIB de la 
construcció a Catalunya va superar els 22.000 
milions i l’any passat estava al voltant dels 
10.000 milions, que, un cop descomptat 
l’efecte de la inflació, serien una mica més 
de 8.000. Vet aquí que el PIB —en termes 
reals— del 2017 hauria estat un 36% del 
d’abans de la crisi. Ens hem situat? 

Evidentment, les empreses del 
sector ho han pagat molt car. L’any 2008 
hi havia, a Catalunya, 47.869 empreses 
de construcció d’edificis, enginyeria civil 
i activitats de construcció amb un o més 
treballadors donats d’alta al Directori Central 
d’Empreses (DIRCE). Només nou anys més 
tard n’hi havia 22.621. És a dir, en aquest 
període s’han perdut 25.248 empreses d’un o 
més treballadors, que representen el 53% de 

les existents el 2008. Segons la Cambra de Contractistes 
d’Obres de Catalunya (CCOC), “la greu situació del sector 
de la construcció provocada per la manca de projectes, 
l’extrema competència en preus entre les empreses i les 
dificultats financeres, va abocar al tancament de nombroses 
companyies”. Després de molts anys d’angoixes i incerteses, 
el 2017 s’ha començat a revertir, aquesta tendència. Ara bé, 
no podem passar per alt que l’estructura empresarial del 
sector segueix dibuixant un mercat molt atomitzat, en el 
qual el 96% de les empreses tenen menys de deu assalariats. 

De cara al 2018 un indicador avançat d’activitat (amb 
dades provisionals de la CCOC), i que sembla que tindrà 
continuïtat durant aquest any, és el creixement del nombre 
d’habitatges iniciats, que s’ha incrementat, el 2017, en 1.695 
(+11,4%) respecte de l’any anterior, amb un total de 16.579. Si 
us hi fixeu bé, malgrat el fort creixement percentual, estem 
parlant d’unes xifres reals encara ridícules. Pensem que els 
projectes iniciats el 2017 representen només el 19% dels del 
2007. I així ho recorda la CCOC: “La relativa bona dinàmica 
dels principals indicadors de la construcció fan preveure 
que a Catalunya el 2018 es mantinguin les expectatives per 
a la construcció privada, sobretot de l’edificació residencial, 
partint, però, de xifres absolutes molt modestes”.

De totes maneres, no ens enganyem. Cal ser 
realistes i pensar que les xifres del 2007 

no les tornarem a assolir. Eren anys de 
bogeria, basats en unes entitats bancàries 

disposades a assolir uns riscos enormes 
en els crèdits per a les promocions 
immobiliàries i en una especulació 
que era el motor de l’activitat. “Hi ha 
molta demanda”, recordo que deien 
els promotors. Sí, fins que es va acabar 
de cop i els bancs van tancar l’aixeta. 
Esperem que mai més no tornin uns 
anys com aquells, que ens han dut a 

patir una dècada per oblidar i ens 
han costat a tots més de 60.000 

mil milions d’euros només 
en rescat bancari; tant de bo 
aquests milions s’haguessin 
pogut invertir en tasques més 

5
Oriol Nin



Theknos    Abril 20186

SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

Publicacions: estigues al dia

La revista que esteu llegint no és l’única forma de comunicació del Col·legi. Xarxes socials, web, 
manuals, butlletins... La gamma és molt variada i cada vegada més àmplia. De fet, l’últim any s’ha fet 
una forta aposta per les noves tecnologies. Aquest és el resum del que podeu trobar-hi:

MANUALS TÈCNICS 
Emprenedoria per a enginyers, El vehículo eléctrico, Manual 
pràctic de disseny, manteniment i gestió de xarxes d’abastament 
d’aigua potable... Són els títols d’alguns dels manuals que edita el 
Col·legi (els trobareu tots a www.enginyersbcn.cat/manuals), 
una font de coneixement de qualitat i de confiança. A més, a 
www.enginyersbcn.cat/msci podeu consultar l’actualització del 
Manual de Seguretat Contra Incendis.

APLICACIONS  
Tant si teniu Android com iOS, us podeu descarregar dues 
app del Col·legi. La primera és ENGINYERS BCN – Borsa 
de treball, una manera ràpida d’accedir quan i on vulgueu 

a totes les ofertes laborals que publica el Col·legi. La segona és EBCN+, 
l’aplicació de notícies que us manté informats de les últimes novetats 
legislatives que afecten la professió, els cursos més interessants i altres 
continguts d’interès.

XARXES SOCIALS 
Som a Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn i YouTube. El Col·legi 
utilitza aquestes vies per comunicar-se d’una 
manera ràpida, visual i, sobretot, interactiva. 
Igualment, disposa de la plataforma Torna-la a 
Veure, on es pengen totes les conferències i els 
actes socials més destacats. Podeu entrar-hi a 
videos.enginyersbcn.cat.

THEKNOS
Més de sis mil persones, entre col·legiats, 
empreses i institucions, reben deu cops a 
l’any aquesta revista. Es publica des del 
1996 i continua en permanent renovació. 
Des del gener ofereix una versió digital 
que s’adapta millor a mòbils i tauletes, 
amb hipervincles i un menú de navegació per a una 
millor experiència lectora. 

BUTLLETINS 
ELECTRÒNICS  
El més important 
de la setmana, 

concentrat 
en un sol correu 

electrònic. El butlletí digital 
que s’envia els dijous als 
col·legiats dona informació 
professional i del Col·legi, 
anuncia les properes 
activitats formatives i fins 
i tot, a vegades, inclou 
ofertes de feina. També, el 
penúltim dilluns de cada 
mes, s’envia el butlletí de 
formació, amb els cursos i 
les conferències previstes 
per al següent mes.  

BLOG
Des del mes 
passat hi ha 
en marxa 
el blog del 
Col·legi, un 
espai dirigit 
a tots els enginyers de 
l’àmbit industrial per 
aprendre, compartir 
i ensenyar (blog.
enginyersbcn.cat). 
Si esteu interessats a 
col·laborar en aquest 
projecte podeu 
enviar les vostres 
propostes d’articles a 
comunicacio@ebcn.cat.

APLICACIONS  
Tant si teniu Android com iOS, us podeu descarregar dues 
app del Col·legi. La primera és ENGINYERS BCN – Borsa 
de treball, una manera ràpida d’accedir quan i on vulgueu 

...I MOLT MÉS
Es publica un resum anual de la feina feta en 
un any i els resultats obtinguts (la Memòria 

d’activitats), s’elabora anualment un informe 
del mercat de treball en l’enginyeria de l’àmbit 
industrial i es dona accés als més de 370.000 

documents que acullen les biblioteques de la UPC. 
ENGINYERS BCN és molt més.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Reunió amb el nou rector de la UPC

El Col·legi, present  
a la fira Advanced 
Factories

Publicada la 
Memòria d’activitats 
del 2017

“Molt productiva”. Així va qualifi-
car el degà, Miquel Darnés, la reu-
nió que va mantenir el 21 de març 
amb Francesc Torres, el nou rector 
de la UPC. S’hi va presentar com a 
president del Consell de Col·legis 
d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya i 
va estar acompanyat per Luis San-
tiago Sánchez, degà del Col·legi de 
Vilanova i la Geltrú.

Sobre la taula, temes de gran in-
terès per als professionals. A més de 
mostrar-se disposats a trobar noves 
vies de col·laboració, Darnés i Sán-
chez van demanar al rector que la 
retitulació a grau pugui fer-se en 
línia i que l’experiència professio-
nal compti. També van sol·licitar 
que el Consell de Col·legis sigui 
present al Consell Social de la UPC, 
l’òrgan de participació de la societat 
a la universitat. D’aquesta manera 
podria, entre més coses, col·laborar 

en l’elaboració dels currículums for-
matius i els plans d’estudis. Final-
ment, es va proposar incorporar als 
graus d’enginyeria un crèdit optatiu 
d’introducció a l’exercici lliure de la 

professió. El nou rector de la UPC, 
acompanyat de la cap de gabinet, 
Carme Fenoll, es va mostrar recep-
tiu i es va comprometre a estudiar 
aquestes qüestions. l

Barcelona va ser, del 13 
al 15 de març, la capital 
mundial de la indústria 
del futur, la 4.0. I ho 
va ser gràcies a la fira 
Advanced Factories, 
de referència en el 
sector. ENGINYERS 
BCN no va voler 
perdre’s aquesta cita 
i va ser-hi present 
amb un estand 
des d’on va poder 
atendre empreses 
i professionals 
interessats en la gran 
varietat de serveis que 
ofereix.

Aquesta última 
edició de l’Advanced 

Factories va congregar 
més de 12.000 visitants 
i es calcula que va 
suposar un impacte per 
a Barcelona de  
22 milions d’euros.  l

Si entreu a www.
enginyersbcn.cat/
memoria podreu veure 
la versió més recent del 
document que recull un 
resum del que s’ha fet 
des del Col·legi, és a dir, 
la Memòria d’activitats.
Aquí podreu veure la 
tasca realitzada pels 
diferents departaments 
del Col·legi i els fets 
més destacats de l’any. 
Igualment, es presenta 
la situació patrimonial i 
financera en el moment 
de tancar el 2017, i els 
resultats econòmics 
obtinguts durant 
l’exercici.  l

Miquel Darnés, degà del Col·legi; Francesc Torres, rector de la UPC, i Luis 
Santiago Sánchez, degà del Col·legi de Vilanova i la Geltrú.
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Més sensibles,  
menys invisibles

  

A les pioneres, les que han obert 
camí i han fet possible que avui es-
tudiar una carrera tècnica sigui una 
opció viable per a una jove; especi-
alment a elles es va dedicar l’última 
edició del Dia de la Dona Enginyera, 
que va comptar amb l’assistència 
d’una cinquantena de persones i po-
nents de renom.

UNA XIFRA “RIDÍCULA”
La jornada la va obrir la vicedega-
na, Maria Cinta Pastor, demanant 
un “veritable contracte social” per 
part de tots els actors implicats en 
la igualtat. Després, la primera pre-
sidenta de la Societat Catalana de 
Tecnologia, Núria Salán, va parlar 
de les dones “invisibles”, aquelles 
que tot i haver aportat grans avenços 
a la societat, són desconegudes pel 
gran públic. Per exemple, Hildegar-
da de Bingen, coneguda com la “Le-
onarda da Vinci” de l’època i que, si 

es compara amb altres inventors, té 
una xifra d’entrades a Google que, 
en paraules de Salán, és “ridícula”. 
Per tractar de solucionar això, Es-
ter Bonet, lingüista, va explicar que 
està omplint pàgines i pàgines de la 
Viquipèdia amb biografies de dones: 
“Les poques que hi apareixen ara 

són, per aquest ordre, models, gua-
nyadores de concursos de bellesa i 
actrius pornogràfiques”. Per la seva 
part, el vicerector de la UPC, Juan 
Jesús Pérez, va exposar els esforços 
que es fan des de la universitat a fa-
vor de la igualtat de gènere.

L’ENGINY (IN)VISIBLE
“Esperem que aquesta taca d’oli es vagi 
estenent.” Són paraules d’Anna Pujol, 
presidenta de Funcionem Junts, la 
Comissió impulsora d’aquest esdeve-
niment, abans de presentar el sorteig 
d’una nit d’hotel a Santa Cristina d’Aro, 
gentilesa de Bestours viatges, que va 
guanyar el col·legiat Lluís Blasco.

Finalment, al Club EBCN els assis-
tents van tenir l’oportunitat de gaudir 
d’un aperitiu mentre descobrien l’ex-
posició “L’enginy (in)visible”, sobre 
dones científiques poc conegudes.

“Des que les dones podem ser cas-
telleres, les colles arriben més alt”, va 
concloure Núria Salán. Aquests cas-
tells, sens dubte, poden comptar amb 
la força d’ENGINYERS BCN.  l

PIONERES 
CIENTÍFIQUES GAIREBÉ 
DESCONEGUDES VAN 
PROTAGONITZAR EL DIA 
DE LA DONA ENGINYERA

Sabríeu dir qui era Hedy Lamarr? I Beulah Louise Henry? La primera 
“només” va inventar el wi-fi i la segona, la fotocopiadora. Com elles, moltes 
dones han estat esborrades de la història i pràcticament no apareixen en 
llibres ni webs. Aquest va ser el fil conductor del Dia de la Dona Enginyera, 
un acte que, per tercer any consecutiu, va celebrar el Col·legi i que pretén 
conscienciar sobre la igualtat de gènere. Les científiques que durant anys 
han estat ocultes, des del 15 de març, ho estan una mica menys.

Mireu el vídeo complet de la 
jornada a la plataforma  
Torna-la a Veure: 
https://videos.enginyersbcn.cat 

La vicedegana, M. Cinta 
Pastor, va presentar i 

conduir l’acte.

El col·legiat Lluís 
Blasco va guanyar el 
viatge que sortejava 

Bestours viatges.

El Club EBCN va acollir l’exposició “L’enginy 
(in)visible” sobre dones científiques.
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Les Comissions van impulsar 
37 activitats formatives el 2017

N’hi ha de tècniques (Energia, Qua-
litat i Innovació...), de professionals 
(Exercici Lliure, Funció Pública...), 
de socials (Cultura i Esports, Funcio-
nem Junts...) i fins i tot una que ator-
ga ajuda econòmica als col·legiats 
que ho necessitin. Les Comissions 
d’ENGINYERS BCN ofereixen un 
entorn professional de gran utili-
tat, un fet que va quedar palès en la 
reunió que les juntes rectores (for-
mades pel president, vicepresident i 
secretari) van celebrar el 12 de març 
per fer fluir la informació i establir 
sinergies amb els companys.

PASSAT...
Laura López i Sergi Albet, de la Junta 
de Govern, van obrir la trobada posant 
en valor el paper de connectors que te-
nen en el Col·legi i anunciant la creació 
d’un nou reglament, actualitzat i més 
simple. A continuació, les Comissi-

ons van anar valorant, una per una, la 
tasca que van dur a terme l’any passat. 
Visites a empreses, xerrades tècni-
ques, recopilació d’informació i fins i 
tot viatges a l’estranger. Les activitats 
van ser variades... i abundants. Com 
es pot veure en el gràfic, es van oferir 
més conferències i cursos que l’any an-
terior. La xifra d’assistència també és 
remarcable: es va arribar gairebé a les 
600 persones.

...I FUTUR
La trobada també va servir per 
presentar les línies a seguir aquest 
2018. Continuar amb l’actualització 
del Manual de Seguretat Contra In-
cendis (que podeu consultar a www.
enginyersbcn.cat/msci) i posar en 
marxa diverses formacions són al-
guns dels temes que es van posar 
sobre la taula.

La ronda d’intervencions la va tan-
car el degà. Miquel Darnés va recalcar 
la “importància” de les Comissions, 
qualificades com el “cor” del Col-
legi, abans de convidar els assistents 
al Club EBCN, on es va servir un ape-
ritiu amb regust de bones intencions 
i feina ben feta.  l

Us interessaria participar 
en alguna Comissió? Entreu 
a www.enginyersbcn.
cat/comissions. El procés 
d’inscripció és gratuït, ràpid i 
de ben segur que us serà de 
gran utilitat.

UNES 600 PERSONES 
HAN ASSISTIT DURANT 
EL 2017 A LES ACTIVITATS 
DE LES COMISSIONS

Cada vegada més actives. L’any passat les Comissions del Col·legi van proposar i/o coorganitzar 28 
conferències i nou cursos. Són, en total, dotze activitats més respecte de l’any anterior. Aquesta és 
una de les conclusions de la reunió que van mantenir el passat mes de març, en què es va fer balanç 
de la feina feta i es van presentar futurs projectes.

Les juntes rectores de les 
comissions en un 
moment de la reunió del 
passat 12 de març.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Mentre sona “Ain’t No Mountain High 
Enough”, de Marvin Gaye, i “One”, 
d’U2, els homenatjats van entrant a la 
sala d’actes d’ENGINYERS BCN. Són 
les cançons que s’escoltaven el 1967 i 
el 1992, l’any en què van passar a for-
mar part de la família d’ENGINYERS 
BCN. Des d’aleshores el Col·legi els 
ha acompanyat i recolzat i els ha vist 
créixer professionalment fins al que 
són avui en dia. Aquest 1 de març és, 
per tant, un dia únic, de record i cele-
bració de la feina ben feta.

UN DIA ESPECIAL
“És l’acte que més il·lusió em fa.” Amb 
aquestes paraules el degà comença 
el seu discurs. La vicedegana, Maria 

Cinta Pastor, es mostra, per la seva 
part, “encantada” de comptar amb un 
equip que ha “engrandit” la professió. 
Mencions, totes dues, a la singularitat 
d’una jornada que es mira amb afecte.

Un per un, els col·legiats pugen a 
l’estrada a recollir un diploma i una 
insígnia de plata per als de 25 anys, 
i d’or, per als de 50. Els familiars i 

Ja és tradicional reconèixer la 
fidelitat envers el Col·legi amb 
un acte solemne. És per això 
que el Dia del Col·legiat té 
quelcom d’especial: persones 
que, acompanyades de 
familiars i amics, reben de la mà 
del degà una insígnia d’or o de 
plata com a agraïment a anys i 
anys de dedicació, feina i 
confiança. En total, una 
vuitantena d’assistents per a un 
esdeveniment entranyable.

ENGINYERS BCN dona les gràcies  
als que porten 25 i 50 anys com a col·legiats

ELS COL·LEGIATS DES 
DEL 1967 I EL 1992 VAN 
RECOLLIR LA INSÍGNIA 
EN RECONEIXEMENT A LA 
SEVA LLARGA FIDELITAT

Els homenatjats a la sala d’actes, 
acompanyats pel degà del 
Col·legi, Miquel Darnés, i la 
vicedegana, M. Cinta Pastor.
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amics, mentrestant, immortalitzen el 
moment amb la càmera. El rerefons 
d’un temps de canvis i d’il·lusions en-
lluerna la cerimònia.

RETROBAMENTS
Aquest acte, més enllà de l’home-
natge, és també l’excusa per tornar a 
veure antics companys, conèixer-ne 
de nous, i gaudir de la festa amb altres 
professionals. I és que el Club EBCN 
és l’escenari d’un aperitiu que acaba 
d’arrodonir la tarda. El Dia del Col-
legiat ens torna a recordar, com cada 
any, que mirar cap enrere és un bon 
motiu per estar orgullosos. l

Què va passar aquell any?
Una cançó, una imatge o una olor ens evoca moments, sensacions i fins i tot pensaments. 
Quina millor manera, doncs, de despertar records que rememorant el que va succeir l’any 
que els assistents es van col·legiar? Durant l’acte es va projectar un vídeo amb el més 
destacat d’aquella època:

1967: l’anomenat “Estiu de l’amor”, una gran concentració a San Francisco (EUA) a favor 
de la pau, l’amor i la igualtat / Els EUA legalitzen el matrimoni interracial / Té lloc la Guerra 
dels Sis Dies a Israel / S’aprova la Llei de llibertat de culte a l’Estat espanyol / Lluís Llach 
puja per primera vegada damunt d’un escenari / Es fa el primer trasplantament de cor 
humà / Gabriel García Márquez publica Cien años de soledad / S’estrena la pel·lícula The 
Graduate (El graduat) amb un jove Dustin Hoffman com a protagonista. 

1992: els Jocs Olímpics de Barcelona suposen un abans i un després per a la ciutat i 
el país / Se celebra l’Exposició Universal de Sevilla / S’inaugura el primer AVE / Neix la 
Unió Europea / Bill Clinton guanya les eleccions / Jordi Pujol obté la majoria absoluta / 
Whitney Houston obté rècord de vendes amb “I will always love you” / S’estrenen Belle 
Époque (de Fernando Trueba) i Reservoir Dogs (de Quentin Tarantino).

El degà, Miquel Darnés, va expressar, en 
nom del Col·legi, la gratitud i el 
reconeixement envers els homenatjats.

Com a cloenda de l’acte es va 
oferir un aperitiu als assistents al 
Club EBCN.



Hi havia una època en què la presència 
femenina en una embarcació marítima 
es considerava que portava mala sort. 
Era la mateixa època en què l’enginyeria 
només era cosa d’homes. Hi ha qui tren-
ca amb estereotips —un rere l’altre— i 
s’enfronta a segles d’opressió per fer el 
que vol. És el cas de l’Anna Llobet. A la 
seva oficina hi ha una paret on ja no ca-
ben més diplomes, les petjades de dues 
carreres universitàries (Enginyeria Tèc-
nica Industrial i Ciències Químiques), 
un màster en Enginyeria Mediambien-
tal i molts cursos. Treballa a Castellar 
del Vallès, en l’empresa que va obrir poc 
després de llicenciar-se, Ecoestudis. El 
seu despatx es troba situat just damunt 
d’una botiga de moda que també és de la 
seva propietat, en un espai ampli i mo-
dern, que disposa d’una petita sala de 
reunions i una taula ben gran plena 
de papers, notes i contractes. Treba-
lla, normalment, per a petites i mitjanes 
empreses, ajudant-les en la legalització 
d’activitats, ampliacions i obres. “Acabo 
formant part del seu equip, els ajudo en 
el que jo anomeno la paperassa tècnica.”

UN PROJECTE DE VIDA
“El que tinc no és només gràcies a mi, 
el meu entorn sempre m’ha donat tot el 
suport que m’ha fet falta per arribar on 
soc ara”. La mare de l’Anna, com la ma-
joria en la seva època, era mestressa de 

casa. Tot i això, sempre va encoratjar-la 
perquè estudiés una carrera, perquè no 
hagués de dependre de ningú. “A més, 
vaig tenir la sort de casar-me amb un 
home que va creure en el meu projec-
te. Sempre va participar en la meitat de 
les tasques de casa i gràcies, en part, a 
això vaig poder tirar endavant la meva 
empresa i fer una altra carrera quan 
els meus tres fills ja havien nascut”, as-
segura. Aquests anys d’estudis i molta 
feina no van caure en sac foradat: quan 
va quedar-se vídua la seva vida profes-
sional no es va veure gairebé afectada. 

“I això ha estat possible per la dedicació 
dels meus.” Afirma que la feina també 
va ajudar-la a tirar endavant en aquell 
moment tan difícil. “Per a mi és més 
que una feina, és un projecte de vida. 
El fet de saber que tinc el control d’una 
parcel·la tan important em dona sensa-
ció de llibertat i em suposa un gran punt 
de suport.” És ella qui controla el timó.
A més, el fet de disposar d’una gran fle-
xibilitat horària creu que li ha permès 
compatibilitzar la seva vida professio-

nal amb la personal. “No sé per què hi 
ha tan poques noies a les carreres tèc-
niques, són molt boniques i, si després 
poden tenir un lloc de treball liberal, la 
feina es pot adaptar a diversos horaris.” 
I per què encara n’hi ha menys en llocs 
de responsabilitat? “A vegades són au-
tolimitacions, hi ha qui pensa que més 
responsabilitat suposa més hores, però 
pot ser que no sigui així, a vegades et 
dona més llibertat.”

TRAVESSIA CONSTANT
A la carrera i a la feina sempre ha estat 
envoltada d’homes. “Però mai no m’he 
sentit diferent ni m’han discriminat 
de cap manera.” Recorda, però, que a 
nivell domèstic sí que ha viscut situa-
cions de masclisme: “Quan em van ve-
nir a arreglar la calefacció de casa em 
van dir que com que era una dona no 
entendria el que passava”.

Finalment, i acabant amb el símil 
nàutic, l’Anna Llobet compara el seu re-
corregut amb el del vaixell que fa nave-
gar de tant en tant: “La vida dona moltes 
voltes, a vegades avances poc i a vegades 
tens el vent a favor i tires moltes milles. 
He passat èpoques de tot tipus, però al 
final mires cap enrere i t’adones que ha 
merescut la pena i, sobretot, que seguei-
xes la trajectòria que t’havies marcat 
des de fa molts anys.” Capitana de la 
seva vida? Podríem dir-ho així.  l

MÉS RESPONSABILITAT 
ES POT TRADUIR EN MÉS 
LLIBERTAT, NO SEMPRE 
EN MÉS HORES

DONES ENGINYERES

Mantenint el rumb
PARLEM AMB ANNA LLOBET, COL·LEGIADA 19.697. ENGINYERA TÈCNICA INDUSTRIAL I QUÍMICA 
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casa. Tot i això, sempre va encoratjar-la 
perquè estudiés una carrera, perquè no 
hagués de dependre de ningú. “A més, 
vaig tenir la sort de casar-me amb un 
home que va creure en el meu projec
te. Sempre va participar en la meitat de 
les tasques de casa i gràcies, en part, a 

Hi havia una època en què la presència 
femenina en una embarcació marítima 
es considerava que portava mala sort. 
Era la mateixa època en què l’enginyeria 
només era cosa d’homes. Hi ha qui tren
ca amb estereotips —un rere l’altre— i 
s’enfronta a segles d’opressió per fer el 

Hi havia una època en què la presència 
femenina en una embarcació marítima 
es considerava que portava mala sort. 
Era la mateixa època en què l’enginyeria 
només era cosa d’homes. Hi ha qui tren-

casa. Tot i això, sempre va encoratjar-la 
perquè estudiés una carrera, perquè no 
hagués de dependre de ningú. “A més, 
vaig tenir la sort de casar-me amb un 
home que va creure en el meu projec

Hi havia una època en què la presència 
femenina en una embarcació marítima 

casa. Tot i això, sempre va encoratjar-la 
perquè estudiés una carrera, perquè no 
hagués de dependre de ningú. “A més, 
vaig tenir la sort de casar-me amb un 

Al port on hi ha ancorat el seu 
vaixell ella és l’única dona. Ha 
tingut dies de forta marejada i 
d’altres amb el vent a favor, però 
d’una manera o altra la distància 
traçada és constant i força llarga. 
Evidentment, estem parlant també 
de la seva trajectòria professional. 
L’Anna Llobet té la seva pròpia 
empresa d’enginyeria i dues 
carreres universitàries i la seva 
història és també la de tantes 
dones que han hagut de fer front a 
les adversitats per seguir endavant.

Anna Llobet dirigeix la seva 
pròpia empresa i ajuda les 
pimes en la legalització 
d’activitats i obres.



JOVES ENGINYERS
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Agafeu l’agenda: és temporada de fires!
Esteu interessats a accedir al món professional? Doncs enhorabona! En aquesta època 
de l’any s’organitzen un grapat d’esdeveniments de primer ordre que busquen connectar 
estudiants i nous titulats amb empreses i institucions. ENGINYERS BCN serà present en 
molts d’aquests congressos. Ara, obriu l’agenda i apunteu. Aquestes són les properes cites 
que no us podeu perdre:

17 i 18 d’abril: JOBarcelona
Congrés internacional d’ocupació i orientació professional. Hi trobareu ofertes de feina, 
pràctiques i conferències d’interès. 
Lloc: Palau de Congressos de Barcelona (Fira de Barcelona).

18 i 19 d’abril: Fòrum d’Empreses de l’EEBE
Un punt de trobada per tal de consolidar la relació entre les empreses, la universitat i 
els joves enginyers (estudiants i nous graduats). El Col·legi hi tindrà un estand des d’on 
informarà de la gran varietat de serveis que proporciona.
Lloc: Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

16 de maig: Speed Recruitment 
L’acte de reclutament de talent que l’ESEIAAT ofereix a empreses i estudiants mitjançant 
una fórmula innovadora i dinàmica. El Col·legi estarà present en aquest esdeveniment.
Lloc: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

30 i 31 de maig: BizBarcelona 
Saló que ajuda a emprenedors i pimes a transformar el seu negoci. El Col·legi hi serà a través 
de l’estand conjunt de la Intercol·legial, on hi haurà material informatiu d’ENGINYERS BCN.
Lloc: Fira de Barcelona (recinte Montjuïc).

El Col·legi, al costat de les escoles

•  Les cites mencionades anteriorment no 

són les úniques on participa ENGINYERS 

BCN. El passat 7 de març va ser present 

al Fòrum d’Empreses de l’ESEIAAT. 

Es va contactar amb un gran nombre 

d’estudiants i empreses i es va fer 

el sorteig d’un iPad mini i un any de 

col·legiació gratuïta. El guanyador va ser 

Carlos Rodríguez Bohoyo. •  El 14 de març, va ser el torn del Segon Fòrum de Talent en Enginyeria Biomèdica, celebrat a l’EEBE. El Col·legi també va ser-hi amb un estand informatiu.

Rosa Garcia i Judit 

Obón, del SOPP, al 

Fòrum d’Empreses 

de l’ESEIAAT.

L’estand del Col·legi al Fòrum de Talent en Enginyeria Biomèdica. 
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El Pla de promoció professional com-
prèn dues línies d’actuació: d’una 
banda, l’assessorament en orientació 
professional, i de l’altra, els ajuts des-
tinats al reciclatge i l’actualització de 
coneixements tècnics i professionals. 
En un principi es dissenya per aten-
dre les necessitats del col·lectiu que 
es va considerar amb més dificultats 
per a la inserció laboral i risc d’exclu-
sió social, en un moment en què el 
mercat laboral estava en plena crisi: 
persones aturades de llarga durada de 
més de 40 anys. 

UN PLA PER REORIENTAR 
ELS COL·LEGIATS
A mesura que es van anar consolidant 
els dos serveis es van identificar altres 
segments de població que també ca-
lia atendre. Actualment, no cal ser un 
aturat de llarga durada per accedir al 
pla i aquelles persones que estan tre-
ballant, però que necessiten una reo-
rientació professional, poden accedir 
al Servei d’Orientació Professional 
(SOPP). Aquest és el motiu pel qual 
el Pla rep ara el nom de Pla de promo-
ció professional i no Pla de reinserció 
laboral per a aturats més grans de 40 
anys, com anteriorment s’anomenava.

2017, UN BON ANY 
PER A LA REINSERCIÓ LABORAL
El 2017 ha estat un any de certa re-
cuperació econòmica que ha facili-

tat la incorporació al mercat laboral 
de molts dels col·legiats usuaris del 
SOPP. El temps de recerca ha dis-
minuït i clarament s’han identificat 
perfils amb problemàtiques diver-
ses, més enllà del temps que porten 
a l’atur, i que necessiten un suport 
professional i especialitzat. Els engi-
nyers que treballen, però que clara-
ment no estan satisfets amb la seva 
situació, també s’animen a plante-
jar-se una millora professional, però 
necessiten un acompanyament que 
els ajudi a ubicar-se i identificar les 
estratègies a seguir per aconseguir 
els seus objectius. Molts d’ells fa 

Irene Durany, tècnica del Servei 
d’Orientació i Promoció Professional 
del Col·legi
Anna Rosell, consultora en 
desenvolupament professional i personal

   PLA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL

Impuls a la reinserció i reorientació laboral 

Accions formatives 
subvencionades el 2017: 

154  
Increment d’un 20%  

respecte al 2016

Sessions d’acompanyament: 

54  
(a persones aturades)

6 
(a professionals en actiu;  
reorientació professional) 

 
 

Persones seleccionades: 

32  
Inserció delCADA COP MÉS 

PROFESSIONALS 
SENTEN LA NECESSITAT 
DE REORIENTAR 
LA SEVA PROFESSIÓ

molts anys que han estat vinculats a 
una mateixa empresa i la situació de 
recerca de noves oportunitats els és 
totalment desconeguda.

La reorientació professional és 
cada vegada una realitat més comu-
na en la trajectòria de molts pro-
fessionals, en alguns casos perquè 
el mercat laboral obliga a replan-
tejar-se el propi perfil per ser real-
ment competitiu o, en d’altres, per 
decisió pròpia, perquè les persones, 
en un moment determinat de la seva 
vida, volen un canvi: el que han estat 
fent fins ara ja no els acaba d’om-
plir. En qualsevol d’aquestes situa-
cions cal una reflexió estructurada 
del valor afegit que aporta cada una 
d’aquestes persones, quines àrees 
de millora es detecten i quins nous 
valors i interessos tenen i que ara 
no s’estan cobrint. D’altra banda, cal 
descobrir les oportunitats actuals 
del mercat i, en molts casos també, 
l’oferta formativa existent per po-
der-se reciclar. Tots aquests punts 
són molt més senzills si s’afronten 
acompanyats d’un professional de 
l’orientació professional.

Durant el 2017 el Col·legi ha sub-
vencionat un total de 154 accions for-
matives i s’han fet 60 assessoraments 
professionals individualitzats. Com 
a resultat, el 53% dels col·legiats que 
han participat en el Pla han aconse-
guit una nova feina.  l

Per a qualsevol consulta escriviu a 
ocupacioipromocio@ebcn.cat o  
truqueu al 934 961 420. 
www.enginyersbcn.cat/sopp

EL MERCAT LABORAL 
SOVINT OBLIGA A 
SER COMPETITIU I A 
REPLANTEJAR-SE 
EL PERFIL PROFESSIONAL
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XARXES SOCIALS

El “mur” del Col·legi

@enginyersbcn – 15 de març
Inaugurem l’Any de l’Enginyeria 
4.0 a la fira @AdvanFactories amb 
un fòrum i uns ponents de luxe 
#anyEnginyeria40

ENGINYERS BCN – 8 de març
Apunta’t a la IX Cursa 
Intercol·legial Sabadell 
Professional 2018, el 14 d’abril - 
www.laintercol.cat

@enginyersbcn - 8 de març
Les dones només representen el 
14% de l’enginyeria en l’àmbit 
industrial. Avui, #8M, recordem 
que encara queda molt camí 
per arribar a la igualtat real. 
Dones, la professió us necessita. 
#DiaInternacionaldelaDona

@enginyersbcn – 2 de març
El Dia del Col·legiat homenatja els 
que fa 25 i 50 anys que pertanyen 
a la família d’ENGINYERS BCN.

ENGINYERS BCN ha publicat un 
nou vídeo - 11 de desembre
“Jornada tècnica. Tendències de 
transformació digital per al 2018”.
https://videos.enginyersbcn.cat

ENGINYERS BCN -26 de febrer
Estrenem blog! Si vols proposar-
nos la publicació d’un article, no 
dubtis a posar-te en contacte 
amb nosaltres enviant un correu a 
comunicacio@ebcn.cat

@enginyersbcn – 19 de febrer
Estrenem EBCN+, nova app de 
notícies. És gratuïta!

Els canals de comunicació del Col·legi són 
cada cop més abundants i diversos. Aquí us 
oferim els continguts més destacats que 
s’adapten a tots els tipus d’usuaris:

Estrenem EBCN+, nova app de 
notícies. És gratuïta!
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Pedro Domínguez, 
col·legiat 22.576

“Volia que el meu futur 
professional canviés, 
reorientar la trajectòria 
que tenia i conèixer com 
podia arribar a altres 
àmbits de l’enginyeria, i 
per això vaig requerir els 
serveis d’ENGINYERS BCN. 
Per fer-ho, vaig apuntar-
me en un curs sobre 
LinkedIn i vaig fer ús de 
l’assessorament del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional. Aquí analitzen 
el teu bagatge professional 
i les teves inquietuds, i 
t’orienten cap a on pots 
conduir la teva carrera. 
A més, em van mantenir 
constantment informat 
de les ofertes laborals. 
Finalment, vaig solicitar-ne 
una, publicada a la Borsa 
de Treball del Col·legi, i em 
van seleccionar.

Ara soc tècnic de 
maquinària en una 
multinacional del 
sector farmacèutic. 
La major part de la 
meva vida professional, 
però, l’he passada a 
la indústria del paper, 
dedicat a l’enginyeria 
de manteniment. A 
més, tinc experiència en 
cogeneracions i combustió. 
D’ENGINYERS BCN he 
fet servir un gran nombre 

promocionar-se un mateix 
en molt poc temps, que és 
molt útil en reunions de 
treball, esdeveniments de 
networking o per començar 
un parlament davant una 
audiència. Sobretot en 
una professió com la de 
l’enginyeria de l’àmbit 
industrial, en què tenir 
una xarxa de contactes és 
realment important per 
tirar endavant projectes.

Per tal de millorar aquest 
aspecte, el Col·legi ha 
programat per al proper 
dimarts 8 de maig el curs 
gratuït per a col·legiats 
“Elevator pitch. Presenta’t 
en 2 minuts”. Es tracta d’un 
taller pràctic centrat en com 
enfocar aquesta presentació 
personal de manera ràpida.

A més, cal recordar que 
ENGINYERS BCN ofereix 
activitats per potenciar el 
networking i les habilitats 
relacionades. Més 
informació i inscripcions 
a l’agenda: www.
enginyersbcn.cat/agenda.

de serveis. He assistit a 
xerrades i presentacions 
tècniques. També he 
aprofitat descomptes en la 
inscripció de cursos  
de la Fundació UPC i he fet 
ús de l’assessoria per poder 
començar l’adequació a 
grau en Enginyeria.”

BORSA 
DE TREBALL

  El perfil 
d’instal·lacions, el més 
sol·licitat
Per primer cop des del 2010 
el perfil d’instal·lacions per 
a oficina tècnica és el que 
més demanen les empreses, 
segons dades del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) del 
Col·legi. Durant l’any 2017 
s’ha vist, per tant, un canvi 
de tendència. I és que fins 

aleshores el més sol·licitat 
era el perfil de tècnic 
comercial.

La crisi n’ha estat un 
element determinant: 
la demanda de tècnics 
comercials va ser més gran 
a partir del 2010, ja que 
les empreses no tenien 
suficients projectes o clients 
i els havien d’anar a buscar.

L’increment del perfil 
d’instal·lacions ha estat 
del 59% respecte de 
l’any anterior. El de tècnic 
comercial, en segon lloc, 

ha patit una disminució, 
mínima, del 0,09%. Els 
segueixen els de direcció 
d’obra, oficina tècnica per a 
projectes mecànics, oficina 
tècnica d’automatització, 
producció i el perfil per 
a desenvolupament de 
producte.

  Com “vendre’s”  
en dos minuts
L’elevator pitch o discurs 
d’ascensor és una 
presentació breu que 
va néixer als gratacels 
dels Estats Units, on els 
emprenedors buscaven 
convèncer inversors 
potencials en el temps 
que durava un trajecte 
d’ascensor. Avui en 
dia s’utilitza en molts 
entorns diferents i no 
només per “vendre” un 
projecte concret, sinó per 

Perfils més sol·licitats 
en ofertes del SOPP (2017)
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Recordeu que trobareu aquests descomptes exclusius per a col·legiats i d’altres accedint a 
www.enginyersbcn.cat/descomptes.

27 D’ABRIL
Enginyer d’instal·lacions 
PRO-nivell bàsic
ENGINYERS BCN, sota la 
marca PRO, amplia els seus 
serveis de certificació per 
oferir en exclusiva als 
nostres col·legiats la nova 
certificació d’enginyer 
d’instal·lacions PRO-nivell 
bàsic. Permetrà al tècnic 
adquirir un nivell de 
competències bàsiques 
basades en coneixement 
(sense experiència prèvia). A 
la finalització del curs, 
caldrà superar un 
qüestionari. El preu inclou 
esmorzar de networking a la 
nostra seu col·legial.
Horari: de 9 a 14 h.
Lloc: aula de la 3a planta 
de la seu col·legial.

8, 10, 15 I 17 
DE MAIG
Curs sobre gestió de 
residus industrials
Els alumnes obtindran una 
visió global i completa 
sobre la gestió dels 
residus en totes les seves 
vessants, i es convertiran 
en uns veritables experts 
en la gestió de residus 
industrials. Hi participaran 
nou ponents, la majoria 
dels quals venen de 
la mateixa Agència de 
Residus de Catalunya o 
d’entitats relacionades.
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

16 DE MAIG
Realitat augmentada. 
Teoria, aplicacions i 
expectatives de futur
L’objectiu és 
proporcionar el context 
i les possibilitats que 
permeten la tecnologia 
de realitat augmentada 
en l’entorn professional. 
Durant el curs hi haurà 
una part teòrica i una de 
pràctica, en les quals es 
podran veure en acció les 
diferents tecnologies, així 
com projectes d’exemple. 
Aquesta formació estarà 
impartida per tècnics de 
l’empresa Soft For You, SL.
Horari: de 9.30 a 18.30 h.
Lloc: Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

23 DE MAIG
Fonaments de 
lean manufacturing
Curs adreçat a persones 
que estiguin interessades 
a aprendre la metodologia 
lean manufacturing 
(conceptes i eines) i no 
en tinguin coneixements 
previs. L’activitat tindrà 
com a fil conductor el 
joc La Fàbrica de Paper, 
en què els participants 
podran anar aplicant 
els conceptes i les eines 
del lean manufacturing i 
comprovar com milloren 
la producció i la satisfacció 
final del client.
Horari: de 9 a 14 h.
Lloc: Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

AGENDA 
www.enginyersbcn.cat/agenda

AVANTATGES COL·LEGIALS

10% de descompte a Quipu Documentació i formació 
amb Standard Hidráulica
L’empresa Standard Hidráulica, de components per 
a instal·lacions d’aigua i per a la conducció de gas i 
calefacció, ofereix condicions molt avantatjoses als 
col·legiats.

D’una banda, la companyia proporciona gratuïtat 
en els cursos formatius presencials que s’organitzin 
i s’imparteixin per Standard Hidráulica a les 
instal·lacions del Col·legi.

De l’altra, podreu gaudir d’un servei gratuït 
d’assessorament tècnic a través del telèfon 900 102 837 
o del correu electrònic sat@standardhidraulica.com.

Cal afegir que al web www.standardhidraulica.com 
podreu sol·licitar l’enviament gratuït de newsletter, 
documentació tècnica o catàlegs digitalitzats.

Un programa de facturació per a empreses, autònoms i 
assessories. Quipu gestiona l’estat del vostre negoci de manera 
fàcil. Ara, gràcies a un acord amb el Col·legi, aquesta empresa 
proporciona als col·legiats un 10% de descompte. 

Us podeu beneficiar en:
•  Crear i enviar factures i pressupostos.
•  Comptabilitzar les despeses de l’empresa.
•  Connectar el vostre banc per a poder fer la conciliació bancària.
•  Afegir al vostre assessor per a què us pugui aconsellar.

Només heu d’entrar al web getquipu.com i copiar el codi 
que us facilitem a l’àrea de descomptes (www.enginyersbcn.
cat/descomptes) en el moment de donar-vos d’alta.

Per a qualsevol dubte, poseu-vos-hi  en contacte  al telèfon  
93 516 80 29 o envieu un correu a support@getquipu.com.
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Per què l’assegurança del Col·legi és una bona opció
ENGINYERS BCN no pot fer 
desaparèixer els riscos associats 
a la feina de l’enginyer de l’àmbit 
industrial, però sí que pot oferir 
una eina que proporciona gran 
tranquil·litat. Els col·legiats teniu 
al vostre abast diverses ofertes 
asseguradores amb unes condicions 

molt avantatjoses. És el que es 
va explicar el passat 7 de març a 
la conferència “Assegurança de 
Responsabilitat Civil Professional 
del Col·legi”, acte proposat per la 
Comissió d’Exercici Lliure. Juan J. 
Gracia i Jordi Barril, del departament 
de Serveis Jurídics  

d’ENGINYERS BCN, i membres 
de l’empresa Marsh van formar 
part d’una taula rodona sobre la 
responsabilitat civil i com afecta de 
forma directa la feina diària.

Els enginyers tenen l’obligació de 
protegir amb una assegurança els 
riscos derivats de la seva professió. 
Què millor, doncs, que aprofitar 
els avantatges que proporciona el 
Col·legi?  l

Què seria dels productes i serveis tan 
complexes que s’ofereixen actual-
ment si no es pogués garantir la seva 
qualitat? La Comissió del Col·legi 
que aglutina els que es dediquen a 
aquesta tasca, i a d’altres de relacio-
nades, és la de Qualitat i Innovació. 
Va ser fundada l’any 1995 i des de 
llavors ha funcionat com un fòrum 
de coneixement per tal de comentar 
amb altres companys casos pràctics, 
novetats legislatives, canvis en els 
sistemes de gestió, i els problemes i 
solucions que sorgeixen en el dia a 
dia. A més, l’any 2012 s’hi van afegir 
les activitats de recerca, desenvolu-
pament i innovació (R+D+I).

CERCAR LES NOVETATS DEL SECTOR
Es reuneixen cada primer dilluns la-
borable del mes i les seves reunions 
compten amb una mitjana de 16 assis-
tents. És la base de la Comissió, que a 
partir d’aquí s’organitza per dur a ter-

COMISSIÓ DE QUALITAT I INNOVACIÓ

Avançant la professió

me una sèrie d’accions amb l’objectiu 
de mantenir informats els seus mem-
bres. Entre d’altres, proposen confe-
rències i cursos, fan visites tècniques 
a empreses, impulsen el Premi a la In-
novació EBCN i fomenten activitats 
de networking.

En una època de canvis molt ràpids 
i d’excés d’informació, es fa essencial 
comptar amb la feina de professio-
nals, com els que integren la Comis-
sió, que cerquin, ordenin i presentin 
les novetats d’un sector en constant 
evolució. l

Mireu el vídeo complet de la 
jornada a la plataforma Torna-la 
a Veure a: https://videos.
enginyersbcn.cat 

D’esquerra a dreta: Lluís 
Duran, vicepresident de la 
Comissió; Joan Sintes, 
president, i Xavier Cazorla, 
secretari.

Conferència sobre l’assegurança de responsabilitat civil 
professional del Col·legi que va tenir lloc el 7 de març al Col·legi.
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pal. I així és com va néixer Nadico, una 
empresa especialitzada en serveis tèc-
nics d’enginyeria, arquitectura i consul-
toria industrial que, actualment, té una 
cinquantena de treballadors. 

La tecnologia avança a passos de ge-
gant i el Jordi és conscient que cal in-
troduir noves eines en el procés de des-
envolupament dels projectes amb què 
treballen a l’oficina. En aquest sentit 
han introduït la tecnologia BIM (buil-

ding information modeling) en el seu 
dia a dia. “És important no només en la 
fase de disseny sinó en el manteniment 
futur de l’edifici”, explica el Jordi. Però 
implantar noves tècniques no és fàcil, 
i tot i que darrerament han incorporat 
persones habituades a treballar amb 
aquestes eines, és necessari formar els 

 A ssessorat per un pro-
fessor que li va veure 
fusta d’enginyer, Jordi 
Codina es va llençar a 
l’aventura i va estudiar 

Enginyeria Tècnica Industrial a Terras-
sa. “Se’m donaven molt bé les ciències, 
però no tenia gaire clar què fer.” El fet 
que el seu pare tingués una empresa 
d’instal·lacions elèctriques el va in-
fluenciar a l’hora d’especialitzar-se en 
electricitat: “Vaig pensar que podia ser 
útil, tot i que després m’he dedicat més 
als àmbits de la construcció i la gestió 
de projectes”.

La seva primera experiència profes-
sional, just quan va acabar la carrera, 
li va descobrir el dia a dia d’una ofici-
na tècnica d’enginyeria. A Bigatec va 
aprendre a desenvolupar projectes i a 
fer legalitzacions d’activitats. Més tard, 
va anar a parar a una oficina tècnica 
de Barcelona, Ramon Ribas Ribot, i al 
cap de tres anys va decidir que havia 
de crear el propi despatx d’enginyeria. 
Mentre desenvolupava el seu projecte 
professional, va treballar en un parell 
d’ajuntaments com a enginyer munici-

“NO SOC ENGINYER DE VOCACIÓ, PERÒ 
M’ENCANTA EL QUE FAIG”

JORDI CODINA 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, col·legiat 11.835,  

DIRECTOR DE NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL

Text i foto: Anna Carrió

“Estem fent projectes de construcció de molta envergadura, com naus logístiques de grans dimensions i 
ampliacions de factories industrials importants”, comenta, un fet que el porta a viatjar sovint. “Fa dotze anys 
que tenim una oficina al Marroc que funciona molt bé i fa un any que estem també a Madrid”, afirma el Jordi. 
“Fer enginyeria al Marroc és similar, però a la vegada diferent”, reconeix, i és que la principal trava amb la 
qual s’han trobat és que com a tècnics no poden signar res, ja que no tenen el títol homologat. 
“Tenim tècnics marroquins en plantilla que signen la documentació, però no entenc per què 
aquí s’homologuen els títols amb facilitat i en segons quins països no”, destaca. El projecte 
conceptual el desenvolupen a Barcelona i després l’acaben a l’oficina del Marroc. En aquest 
procés creatiu han de tenir en compte les normatives i els materials del país destinatari, ja 
que, tot i que el funcionament és similar, hi ha diferències, “per exemple, al Marroc les naus 
es fan amb estructura metàl·lica i tancament de xapa, i aquí treballem amb estructures 
prefabricades de formigó”, explica.  

treballadors que no hi han tingut mai 
cap contacte.

ENGINYERIA I ESPORT
A l’Estat espanyol hi ha poques en-
ginyeries que tinguin coneixements 
en circuits de velocitat; Nadico n’és 
una. “Hem desenvolupat el projecte 
de l’Hospital del Circuit de Catalunya, 
l’edifici de socis i ara portem uns dotze 
anys realitzant treballs anuals de reha-
bilitació i reforma de corbes per adap-
tar el circuit als requeriments de la FIA 
(Federació Internacional de l’Automò-
bil) i la FIM (Federació Internacional 
de Motociclisme)”, ens explica, orgu-
llós. Aquí hi ha pocs circuits de fórmu-
la 1 i fent aquesta mena de projectes 
d’enginyeria, amb uns requeriments 
tècnics molt exigents, s’aconsegueix 
una especialització en aquest àmbit i 
diferenciar-se de la competència.”

“De petit volia ser metge”, ens ex-
plica el Jordi, “però em vaig decantar 
per l’enginyeria. M’encanta el que faig 
i m’ho passo molt bé”, assegura. I és 
què a la pràctica això és 
el més important. l

FER D’ENGINYER AL MARROC

LA SEVA ENGINYERIA ÉS 
DE LES POQUES QUE HI 
HA A L’ESTAT ESPANYOL 
ESPECIALITZADES EN 
CIRCUITS DE VELOCITAT 
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ENTREVISTA

Vostè és al darrere de moltes iniciati-
ves que han estat cabdals per al des-
envolupament tecnològic i industrial 
del país...
Sí, pot ser. Crec que els enginyers te-
nim assumit aquest paper d’estar al 
backstage, sense gaire màrqueting. 
Si a més a més, tens la sort de poder  
desenvolupar projectes d’àmbit glo-
bal pel que fa a la seva influència, tot 
això de la publicitat no et preocupa 
gaire. L’objectiu és que els projectes 
tirin endavant. I sí, jo he tingut la sort 
de participar en projectes que van 
més enllà de l’àmbit d’una empresa 
concreta. Això aporta una gran satis-
facció personal.

Comencem pel principi. Què és l’Ane-
lla Industrial? Com es va crear i quin 
va ser-hi el seu paper?
De les moltes coses que he fet, aquest 
potser va ser el meu primer resultat en 
què la vessant tècnica i científica trans-
cendia transversalment un context in-
dustrial que anava més enllà d’una sola 
empresa. Avui l’Anella Industrial en-
cara funciona, sota l’empara d’i2Cat. 
Ho vam muntar entre els anys 2005 i 

2006. Vaig veure que hi havia un buit 
molt gran entre els científics de les 
universitats i els centres de recerca. I 
amb el món industrial encara més. Els 
polígons industrials, aleshores, encara 
estaven pitjor, pràcticament oblidats. 
Em va semblar que es podia replicar 
l’anella científica en l’àmbit industrial, 
ja que això obriria moltes possibilitats 
de relació, comunicació i col·laboració. 
El motor de tot plegat van ser algunes 
empreses del sector de l’automoció, 
com Seat, Nissan, Sener, Ficosa i Idi-
ada, a més d’alguna aportació d’Aber-
tis Telecom. El projecte va anar molt 
bé. Puc dir que en vaig ser el principal 
promotor; es va tractar de crear una 
estructura de telecomunicacions de 
banda ampla asimètrica per poder cre-
ar una xarxa col·laborativa entre em-
preses, Administració i universitats i 
centres de recerca.

I quins efectes o beneficis ha obtingut 
aquest projecte?
Li’n posaré un parell d’exemples que 
ja es van poder veure des del principi. 
D’una banda, Seat va poder abaixar 
molt els costos en el seu departa-

És doctor en Geologia, 
diplomat en Hidrologia 
Subterrània i enginyer 
industrial per la UPC. 
Ha participat en el 
desenvolupament de la 
primera escúter elèctrica 
nacional, Scutum, en la 
qual va incorporar la 
tecnologia de la internet 
de les coses (IoT) per 
primera vegada en una 
moto per a la gestió de 
bateries. És col·laborador 
i assessor de diferents 
empreses tecnològiques 
de producte, 
telecomunicacions, 
enginyeria i programari.

   PERFIL 

La feina dels tècnics en el desenvolupament industrial, tecnològic i professional del nostre 
entorn és tot sovint tant silenciosa com efectiva. Darrere de molts projectes d’important abast 

i que contenen una gran feina d’enginyeria i de gestió, hi ha professionals que treballen 
incansablement, dia rere dia. Un d’ells és Emilio Hernández, un enginyer que ha estat el 

catalitzador d’importants iniciatives tecnològiques i de desenvolupament tècnic i industrial, 
com l’Anella Industrial, les noves utilitats del Parc Motor de Castellolí, la Fórmula Student 

o l’Smart Moto Challenge.

“Si una cosa important he 
après és que els projectes 

són les persones”

EMILIO HERNÁNDEZ, 
CONSULTOR EXTERN DE CELLNEX I PROFESSOR ASSOCIAT DE PROJECTES DE LA UPC

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent



21Abril 2018    Theknos

“L’Anella Industrial va ser un gran avenç 
per al país. Es va crear una estructura 

de telecomunicacions de banda ampla 
asimètrica per poder crear una xarxa 

col·laborativa entre empreses, Administració 
i universitats i centres de recerca”
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mesura gràcies també a l’Anella In-
dustrial, que va ser un bon altaveu, 
hi va haver la màxima predisposi-
ció. Pensi que, per a la indústria de 
la mecànica i l’automoció, també és 
molt positiu conèixer i tenir a prop 
aquests joves talents que formen 
part dels equips.

Té una gran motivació per treballar 
amb gent jove i ajudar-la en els seus 
primers passos professionals. És així?
I tant! És la part més gratificant de 
tot el que faig. Potser és perquè jo no 
m’ho vaig trobar i és el que m’hauria 
agradat. Pensi que el meu Erasmus 
va ser el servei militar. Llavors anà-
vem per lliure, però és difícil fer coses 
tot sol que valguin gaire la pena. La 
gent jove té moltes ganes de treballar 
i fer coses. Amb gent treballadora fas 
pujar el nivell del país. A més jo tinc 
una gran sort, i és que l’assignatura 
de Projectes és la imaginació al po-
der. La gent jove amb ganes de tre-
ballar és molt receptiva.

d’aquí vam començar amb la Fórmula 
Student de manera planificada. Vam 
començar amb dos equips catalans, i 
ara ja n’hi ha uns disset. El millor és 
que ja des del principi vam vehicular 
la Fórmula Student amb les pràcti-
ques i els treballs a l’Escola, i ara fins 
i tot amb algunes assignatures cur-
riculars. Ens ho plantegem com un 
projecte industrial real de construc-
ció d’un prototip on entren en joc els 
proveïdors, els timmings, el treball en 
equip... Els dies de competició hi ha 
un ambient impressionant. La Fór-
mula Student és sens dubte el millor 
exemple de com posar en contacte in-
dústria i joves enginyers.

Aquesta competició també és present 
al Circuit de Catalunya. Va costar 
molt dur-la cap aquí?
Gens. Va ser el mateix director de la 
Fórmula Student qui em va dir que 
li agradaria que una de les curses 
del circuit internacional es fes aquí. 
A partir d’aquell moment, i en bona 

ment de càlcul i, de l’altra, Idiada, 
que es trobava en un moment com-
plex i difícil, va poder gaudir de con-
nexió d’ample de banda ampla amb 
els seus clients. Pensi que fins alesho-
res moltes vegades els resultats de les 
proves, que estaven en DVD, s’havien 
de dur en motocicleta fins als clients! 
En fi, l’Anella Industrial va ser un 
gran avenç per al país. En el pla perso-
nal, també va resultar ser un projecte 
molt positiu. Ja no hi estic involucrat, 
però continua avançant. Des d’ales-
hores fins ara, si una cosa important 
he après és que, al cap i a la fi, els pro-
jectes són les persones. Quan veus 
que una persona tira i tira, posa-l’hi 
fàcil. És la millor manera que el pro-
jecte prosperi.

Més endavant va crear el primer equip 
de la Fórmula Student a Catalunya i 
després va importar la competició al 
Circuit de Catalunya, com a Fórmula 
Student Spain...
En realitat l’equip el van crear un 
grup d’estudiants d’enginyeria molt 
emprenedors. El cas és que un sub-
director de l’Escola d’Enginyers em 
va convidar a anar al Circuit de Syl-
verstone per acompanyar un grup 
d’estudiants que havien fet un pro-
totip d’automòbil per participar en 
una competició que aleshores jo des-
coneixia totalment i havien d’anar 
acompanyats d’un professor, perquè 
la competició es feia en el marc d’uni-
versitats. És a dir, que uns estudiants 
intrèpids s’havien apuntat a la For-
mula Student UK pel seu compte i 
a la part final necessitaven el nostre 
suport. Per mi va ser impressionant. 
Era el 2007 i de seguida vaig veure 
el potencial que tenia aquella com-
petició, tant per a la universitat com, 
sobretot, per als estudiants. A partir 

“Els joves talents 
que formen els 
equips de la 
Fórmula Student 
són molt positius 
per a la indústria 
de la mecànica i 
l’automoció”
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Una de les seves últimes “creacions” 
ha estat el Barcelona Smart Moto 
Challenge, amb la implicació i partici-
pació d’estudiants...
Sí, n’estic molt orgullós. Tot va néixer 
a Àustria, amb un equip de la Fórmu-
la Student l’any 2012. Un fabricant de 
motos elèctriques urbanes volia repli-
car el sistema de la Fórmula Student, 
però amb motocicletes elèctriques i 
amb alguns avantatges importants 
per als equips, com per exemple que 
tots aquells que muntessin el seu 
prototip tinguessin gratuïtament 
les bateries, els convertidors i altres 
elements. De seguida vaig posar fil a 
l’agulla i el 2012 vam fer la primera 
competició al circuit de Castellolí, 
amb la participació de quatre equips 
d’estudiants. Cada any hem anat evo-
lucionant i creixent i també ens vam 
adonar d’una cosa, i és que el que 
agrada als estudiants no només és el 
projecte de construcció, sinó la com-
petició final, així que també hem pri-
oritzat això. Amb aquest esperit, els 
últims dos anys hem encarat la com-
petició en les curses o� road amb mo-
tos elèctriques.

Ha estat implicat en el desenvolupa-
ment de la primera escúter elèctrica 
de casa nostra, la Scutum. En quin 
punt es troba aquest projecte?
Més enllà de la Scutum, la moto elèc-
trica no acaba d’arrencar. És difícil. Jo 
penso que en tot el tema del vehicle 
elèctric encara falta més implicació 
per part de l’Administració, però no 
és fàcil conjugar interessos públics 
i privats;  sí que crec que, per exem-
ple, es podria fer un esforç per faci-
litar que els estudiants accedissin a 

La primera competició de motos elèctriques,  
la Barcelona Smart Moto Challenge, es desenvolupa  
amb tecnologia real?
I tant! I ja hi ha joves enginyers que han passat per aquesta competició que ara 
estan en projectes reals. I em consta que hi ha professors d’alguna universitat 
russa que volen muntar motors amb tecnologia apresa a l’Smart Moto Challenge. 
L’avantatge de l’Smart Moto Challenge respecte de la Fórmula Student és que 
les motos són de carrer, homologades, i molt més barates de fer. Això vol dir que 
amb aquesta competició estem començant a formar enginyers especialitzats en 
mobilitat elèctrica. Per a mi, la idea és que totes les universitats puguin formar 
professionals en mobilitat elèctrica.

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

compromís per part d’aquest sector. 
Però jo no ho veia clar i els vaig reori-
entar cap a la idea d’un circuit de test 
industrial per al vehicle connectat i 
autònom. Aleshores vaig parlar amb 
la gent de Cellnex per la qüestió de 
la infraestructura tecnològica. Paral-
lelament, l’empresa Octogon, dedicada 
a la promoció de grans esdeveniments 
esportius a nivell internacional, va 
comprar el deute del circuit i se n’ha 
adjudicat la promoció. Això vol dir 
que ara l’acord és entre privats, que 
penso que és el millor. Ara per ara, 
a Castellolí ja hi estem fent l’Smart 
Moto Challenge, al circuit o� road, i 
també la Fórmula Student Andorra, 
sobre asfalt. També hi ha fabricants 
punters de la indústria de l’automòbil 
compromesos a tenir a Castellolí la 
seva base de proves, i fins i tot alguna 
escuderia important de la fórmula 1, 
la de veritat, com és el cas de McLa-
ren, que és qui està fent el primer dis-
seny de la infraestructura.

Amb aquesta iniciativa pot ajudar a si-
tuar la indústria automobilística cata-
lana en la primera línia internacional?
La idea és que Castellolí sigui un la-
boratori per a qualsevol fabricant. 
Cellnex ha fet el primer pas, però la 
idea és que sigui un entorn obert. Per 
tant, ha de ser un actiu molt impor-
tant per a la indústria de l’automòbil 
pel que fa a testejar components, pro-
gramari o els mateixos vehicles. Una 
de les coses que volem posar en mar-
xa és un punt de formació d’eines TIC 
per al món de l’automoció. Es tracta 
de facilitar un ecosistema que per-
meti la implantació d’indústries del 
sector, però això serà al final, quan el 
projecte estigui més desenvolupat. l

la motocicleta elèctrica, ja que el seu 
preu és força elevat, però són molts 
els estudiants que van amb moto a la 
universitat.

En una ciutat com Barcelona, amb un 
parc de motos tan gran, com és que la 
moto elèctrica no té més presència?
Pensi que estem parlant d’una tecno-
logia relativament nova. Es tracta de 
motos cares, i també pel que fa a les 
bateries. A més, a l’Estat espanyol no 
hi ha fabricants d’inversors, i això ho 
encareix encara més.

Quin suport institucional teniu, per 
exemple, en l’Smart Moto Challenge?
Aquest tema està fatal. El primer any 
vam tenir una mica de recolzament, 
però ara ni això. Ens ho hem de fer 
tots sols, i és una llàstima, perquè part 
de l’embrió de la mobilitat elèctrica a 
casa nostra és aquí. I no només això. 
Tot plegat també té a veure amb l’ano-
menada smart city o smart mobility. 
Un dels requeriments de l’Smart Moto 
Challenge és que les motos estiguin 
connectades a internet.

Un dels darrers projectes en el qual 
vostè ha estat implicat és la crea-
ció del primer circuit de test per a 
vehicles connectats i autònoms, al 
Parcmotor de Castellolí. Ens ho pot 
explicar?
Jo soc com un muntador de puzles. 
Coneixia l’entorn del circuit de Caste-
llolí, un parc motor una mica oblidat, 
amb uns quatre quilòmetres de traçat 
desaprofitat. L’Ajuntament de Cas-
tellolí es plantejava rellançar-lo, mit-
jançant tot un pla orientat a l’esport 
del motor, per al qual tenien un cert 

“L’Smart Moto 
Challenge és part 
de l’embrió de la 
mobilitat elèctrica 
a casa nostra. Un 
dels requeriments 
és que les 
motos estiguin 
connectades a 
internet”
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E
n primer lloc ens hem de 
preguntar què és què en la 
prevenció de riscos laborals. 
Comencem pel principi: els 
conceptes. La prevenció de 

riscos laborals (abreujada, sovint, 
com a PRL) és el conjunt d’activitats o 
mesures adoptades o previstes en to-
tes les fases de l’activitat de l’empresa 
amb la finalitat d’evitar o disminuir 
els riscos derivats del treball, és a dir, 
les possibilitats que un empleat patei-
xi un dany (una malaltia, una patolo-
gia, una lesió) com a conseqüència de 
fer la seva feina. O sigui: que la seva 
salut s’alteri arran de les condicions 
de treball, tant si causen el problema 
com si n’agreugen un de previ. Els 
danys més destacats són els accidents 
de treball, les malalties professionals 
i les relacionades amb la feina, que  
—alerta— no són ben bé el mateix.

Primer concepte: un accident labo-
ral és “tota lesió corporal que el tre-
ballador pateixi amb motiu o a con-
seqüència del treball que desenvolupi 
per compte aliè”, segons la llei de la 
Seguretat Social espanyola. Hi ha tres 
factors imprescindibles perquè un 
accident de treball en tingui la consi-
deració legal: l’existència de lesió (fí-

sica o psíquica), el treball per compte 
aliè i la relació causal entre la lesió i el 
treball. Segon concepte: una malaltia 
professional és la que es contreu com 
a conseqüència del treball per compte 
aliè en un seguit d’activitats fixades 
per reial decret des del 2006; la pot 
causar un element químic, físic o bio-
lògic comprès en el quadre d’aquesta 
norma, la inhalació o el contacte amb 
altres substàncies i components, o bé 
un agent carcinogen. Les malalties 
professionals cal no confondre-les 
amb el tercer concepte: les relaciona-
des amb la feina, que són les no inclo-
ses en el quadre del reial decret, però 
que el treballador contreu amb motiu 
del desenvolupament de la seva fei-

Text Marc Serrano i Òssul

Treballem per viure o vivim per treballar; això ho decideix cadascú, però, 
tant en un cas com en l’altre, hem de mirar d’evitar de posar en risc la 

nostra integritat o la nostra salut al lloc de treball. Us parlàvem, al número 
anterior, de la maquinària i de la seva posada al dia per tal de complir les 

exigències legislatives, i ho complementem, ara, amb un segon reportatge 
centrat en els accidents i les malalties laborals vistos a través del prisma de 
l’enginyeria; a com evitar-los, òbviament, i en les normes, les mesures, les 

pràctiques, les eines i els especialistes que ho faciliten.

A la feina,  
segurs i sans

na, sempre que es comprovi que el 
fet d’exercir-la n’hagi estat la causa  
exclusiva. 

L’ISO 45001, NOVA DE TRINCA
La PRL no és pas, però, un concepte 
abstracte, sinó una fita palpable que 
les empreses responsables assoleixen 
gràcies al compliment d’estàndards 
estrictes. Al gener, es va aprovar, per 
fi, l’esborrany final de la flamant ISO 
45001, la primera norma internacio-
nal de gestió de la seguretat i la salut 
en la feina. El nou full de ruta, publi-
cat al març —i que acaba, doncs, d’en-
trar en vigor—, suposa l’anul·lació de 
l’estàndard OHSAS 18001, el més di-
fós fins ara en tot el món i implantat 
per organitzacions de 130 països. A 
l’Estat espanyol, només el certifica-
dor principal, AENOR, l’ha atorgat 
a 1.165 empreses. Les companyies 
no s’hi hauran d’adaptar de seguida, 
sinó que disposaran d’un període de 
transició de tres anys per fer la mi-
gració al nou full de ruta, fruit de cinc 
anys de treball d’un comitè de 100 ex-
perts de 70 estats, entre els quals hi 
ha Espanya, a través de l’Associació 
Espanyola de Normalització, UNE. La 
nova norma és voluntària; s’adap-

Al gener es va 
aprovar l’ISO 45001, 

primera norma 
internacional 

de gestió de la 
seguretat i la salut 

en el treball
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ta a qualsevol organització inde-
pendentment de la seva mida, mena o 
activitat, i la pot certificar una tercera 
part independent.

Què suposa, a la pràctica, la nou-
nada ISO 45001? Entre els principals 
avenços hi ha el fet que es reforça el 
paper de l’alta direcció en el lideratge 
del sistema de gestió de la seguretat 
i salut en el treball, com a part relle-
vant en la seva estratègia de negoci. 
A més, posa més èmfasi en el context 
en què treballa l’organització i en 
la gestió dels seus riscos; no només 
limitat a l’efecte negatiu de la incer-
tesa, sinó també per aprofitar el con-
junt de circumstàncies que poden 
conduir a la millora del rendiment 
(oportunitats). Així mateix, presenta 
l’estructura d’alt nivell comuna amb 
els documents de gestió més emprats 
del món, ISO 9001 (qualitat) i ISO 
14001 (medi ambient), de manera que 
les organitzacions ja certificades en 
aquests referencials en tindran més 
fàcil la implantació.

Paral·lelament, es reforça la demos-
tració del compliment dels requisits 
legals i dels altres que l’organització 
subscrigui, així com el desenvolupa-
ment d’indicadors per demostrar la 
millora contínua. Igualment, es posa 
èmfasi en la participació dels treba-
lladors en tots els nivells de l’orga-
nització. Aquesta norma inclou un 
annex amb orientacions per a la seva 
utilització. 

DIRECTIVA COMUNITÀRIA  
I LLEI ESTATAL
Certificats a banda, els països han le-
gislat, com és obvi, perquè els treba-
lladors es mantinguin sans i segurs. El 
marc legal no és una etiqueta optativa 
que acredita la feina ben feta, sinó un 
reguitzell de disposicions de compli-
ment obligat en qualsevol centre de 
treball. A Catalunya, ha imperat, les 
últimes tres dècades, la directiva marc 
comunitària 89/391/CEE, relativa a 
l’aplicació de mesures per promoure 
la millora de la seguretat i de la salut 
dels treballadors a la feina. Aquesta 
norma comunitària “va constituir 
una fita fonamental per a la millora 
en aquest àmbit”, sosté l’Agència Eu-
ropea per a la Seguretat i la Salut en el 
Treball, i apunta que “garanteix uns 
requisits mínims” en la matèria a tot 
Europa, i, alhora, “permet als estats 
membres mantenir aquests mínims 
o establir mesures més restrictives”.

, Salut
ACCIDENTS I PREVENCIÓ, A CATALUNYA

Resultats de la inspecció de treball i seguretat social  
en matèria de prevenció de riscos laborals

Període: any 2016

Índex d’incidència d’accidents 
de treball amb baixa 
en jornada laboral
Període: desembre 2016 - novembre 2017

3.044,4

Font: Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Accidents de treball en jornada laboral amb baixa. Greus

  Accidents 2013  2014 2015 2016 2016-2017

  Serveis 293 278 296 299 302  

  Agricultura 22 27 21 30 21  

  Indústria 149 127 145 117 122  

  Construcció 81 67 77 95 102  

  Total 545 499 539 541 543  

Accidents de treball en jornada laboral amb baixa. Mortals

  Accidents 2013 2014 2015 2016 2016-2017

  Serveis 27 28 42 48 33  

  Agricultura 1 6 1 3 8   

  Indústria 14 15 18 10 9  

  Construcció 8 8 8 7 7  

  Total 50 57 69 68 57  

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del Registre d’accidents de treball 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

VISITES

9.996
INFRACCIONS 

RECOLLIDES EN ACTES

2.337

PROPOSTES
DE  RECÀRREC 

639

PARALITZACIONS D’OBRES 

5
IMPORT (€) DE LES SANCIONS PROPOSADES

7.511.366,21
TREBALLADORS AFECTATS 

PER INFRACCIONS

22.929
REQUERIMENTS 

FORMULATS 

14.472

Font: Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball.
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La directiva marc s’ha desenvolu-
pat amb tot un seguit d’ordres con-
cretes sobre llocs de treball, equips, 
senyalització i equips de protecció 
individual; exposició a agents químics 
i seguretat química; exposició a perills 
físics; exposició a agents biològics, i 
riscos relacionats amb la càrrega de 
treball, riscos ergonòmics i riscos psi-
cosocials; a més, convé afegir-hi les dis-
posicions sectorials específiques i rela-
tives als treballadors. La transposició 
al dret espanyol de la directiva marc 
europea la fa efectiva la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, que també inclou al-
tres directives europees relatives a la 
maternitat, els joves o la temporalitat 
a la feina, que es va ampliar amb la Llei 
54/2003, i que s’ha desenvolupat amb 
una vintena de reials decrets.

MÉS VAL PREVENIR 
QUE NO PAS GUARIR
La llei espanyola de PRL elimina 
la dispersió de la normativa estatal 
sobre seguretat i higiene, i introdu-
eix un concepte més global de salut, 
entesa com a benestar de l’empleat; 
així, es tracta d’una llei preventiva i ja 
no es limita a la protecció dels danys 
professionals. D’altra banda, implica 
l’empresari en el deure de protegir 
els treballadors dels riscos laborals i 
en el d’avaluar inicialment els riscos 
dels llocs de treball i planificar-ne 
l’acció preventiva. En definitiva, pre-
tén promoure la seguretat i la salut 
dels treballadors mitjançant l’aplica-
ció de mesures i el desenvolupament 
de les activitats necessàries per a la 
prevenció dels riscos laborals. Cata-
lunya, per cert, no té legislació pròpia 
del ram d’abast general, però sí que el 
Govern ha regulat els serveis de PRL 
dels seus treballadors a través del de-
cret 312/1998 i del pacte sobre el seu 
dret a participar-hi, signat el 2005.

Quins diríeu que són els accidents 
i les malalties laborals més comuns 
dels enginyers graduats o dels engi-
nyers tècnics industrials? “Depèn de 
l’àrea de treball, però, principalment, 
tots aquells que tenen a veure amb 
les feines administratives i les de des-
plaçaments (accidents de trànsit); la 
resta depèn de la seva àrea de treball”, 
respon Llàtzer del Amor, soci director 
de l’oficina tècnica d’enginyeria SEE 
Solutions i, també, vicesecretari d’EN-
GINYERS BCN i membre del Grup 
Territorial del Vallès Oriental. 

AIXÒ VA DE PERSONES...

Quan parlem de prevenció de riscos laborals (PRL) solem 
parlar de lleis, reglaments i normes que regulen les 
activitats i mesures destinades a prevenir aquests riscos. 
Fins a cert punt és legítim pensar que mitjançant-ne el 
compliment trobarem el resultat desitjat de protecció, però 
en realitat aquest compliment està sent molt més difícil 
d’assolir que el seu disseny i implantació.

Una de les diverses causes d’aquestes dificultats és 
oblidar que la prevenció de riscos va de persones, i que 
el més important és aconseguir que realitzin els esforços 
necessaris per canviar els hàbits de treball insegurs i 
adquirir-ne de més segurs. Creieu que és fàcil? Intenteu-ho: 
us proposo que a partir d’avui mateix, cada vegada que 
pugeu o baixeu una escala, us agafeu sempre al passamans. 
És una regla senzilla, que no requereix formació i que en el 
99% de les vegades es pot complir.

Els que hem fet una carrera tècnica solem trobar-nos 
més còmodes tractant amb màquines i instal·lacions, més 
fàcils d’estudiar i parametritzar. Però quan hem de tractar 
amb les persones és ben diferent; cadascú pot rebutjar, 
per motius particulars, totes aquelles bones mesures 
que havíem previst aplicar a favor del seu propi benefici 
i que donàvem per fet que acceptarien sense qüestionar-
les. I què fem, en aquests casos? Quina preparació hem 
rebut per fer front a aquestes situacions? És fàcil caure en 
el maniqueisme, diferenciar els que compleixen les normes 
dels que no les compleixen o, en el pitjor dels casos, 
deixant fer a cadascú el que el seu cos li demani, cosa que 
potser ens tranquil·litza la consciència, però que en cap cas 
ens lliura de la nostra responsabilitat.

LIDERATGE EN SEGURETAT
Si gràcies a la nostra preparació tècnica hem arribat a llocs 
de responsabilitat, en els quals hem de dirigir persones 
perquè exerceixin la seva feina eficientment, també, de 
manera segura i saludable, haurem d’assumir el repte 
d’influir en el seu comportament perquè duguin a terme 
tots aquells canvis que es considerin necessaris per a la 
protecció de la seva seguretat i salut. Molts, d’això, en 
diuen lideratge en seguretat. Si decidim assumir aquest 
compromís —sobren les raons per fer-ho—, tenim la gran 
oportunitat d’aprendre a dur-lo a terme. Si hi hagués 
dubtes per on o quan començar fer-ho, us aconsello utilitzar 
una simple però gran idea inspiradora que fa molt de temps 
ens va regalar Gandhi: “Nosaltres mateixos hem de ser el 
canvi que volem veure en el món”.

Enginyer tècnic industrial.
Professional lliure en PRL 
sota la marca Conductalia. 

Luis Ollé Arrola

EN SEGONS
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administrador d’Avensis Ingenieros, 
afegeix els talls amb materials al llistat 
d’accidents habituals del col·lectiu.

SORTIDES PROFESSIONALS  
PER A ENGINYERS
La gestió de la PRL constitueix, a la 
pràctica, una sortida laboral interes-
sant per a un enginyer jove. Un cop 
graduat, s’hi haurà d’especialitzar, si 
més no, amb una formació bàsica, a 
la qual n’haurà d’anar afegint de con-
tínua. “En el moment en què ja tenen 
cursos avançats (màsters en PRL)”, 
comenta Del Amor, “poden optar a 
establir sistemes de seguretat en ma-
quinària, definir zones ATEX [atmos-
feres explosives], establir sistemes de 
seguretat en construcció, [fer-se] co-
ordinadors de seguretat i salut...”.

La cap del Servei de Prevenció de 
l’Hospital de Granollers, Olga Lecina, 
que és membre del Grup Territorial 
d’ENGINYERS BCN al Vallès Orien-
tal, dibuixa les tres sortides principals: 
“Desenvolupar la seva tasca com a 
tècnics de serveis de prevenció ali-
ens o dins del servei de prevenció propi 
de l’empresa, o bé assumint tasques de 
treballador designat”. Què fa, exacta-
ment, un tècnic de prevenció, però? 
Ho detalla Sofia Ahumada, enginyera 
tècnica industrial química, tècnica de 
prevenció a Quirón Prevención (per a 
empreses, sobretot, del sector químic), 
i integrant, també, del mateix Grup 
Territorial del Col·legi: “Realització 
de formacions, avaluacions de riscos, 
plans d’emergència, avaluacions de 
contaminants químics i físics, estudis 
de càrrega física, avaluacions psicoso-
cials, plans de seguretat d’obres, etc.”.

DES DEL CURS BÀSIC  
FINS AL MÀSTER EN PRL
En aquest sentit, el Govern estableix 
tres nivells de formació: el bàsic, 
amb un curs de 60 hores; l’interme-
di, amb el cicle formatiu de grau supe-

“En treballs d’oficina hi ha ris-
cos ergonòmics per una postura de 
treball incorrecta (lumbars, coll...)”, 
detalla l’enginyer tècnic industrial 
tèxtil Ramon Maria Saurí, col·legiat 
i copropietari de CARSAU Enginye-
ria i Prevenció, i afegeix: “En treballs  
de camp, tenim els típics accidents de 

cops, caigudes a mateix nivell, caigu-
des a diferent nivell, i torçades, i tam-
bé es podria produir algun tipus de 
malaltia professional com ara la sor-
desa, si es treballa constantment en 
un ambient sorollós sense protecció”. 
L’enginyer tècnic industrial químic 
Gabriel Álvarez Casaul, col·legiat i soci 

UN MORT CADA CINC DIES A CATALUNYA

Cada any, més de dos milions de persones moren al món per accidents o 
malalties laborals, segons l’Organització Internacional del Treball (OIT). Un 
informe de la UGT sobre el decenni 1995-2015, publicat quan es complien vint 
anys de la llei espanyola de PRL, revela que dos professionals moren cada dia 
per un sinistre laboral, i que 67 més són víctimes d’una malaltia relacionada 
amb la feina. Al Principat es produeixen, cada any, mig miler llarg d’accidents 
de treball greus en jornada laboral amb baixa; la majoria (uns 300 cada any), al 
sector serveis, segons dades de la Generalitat. A més, hi ha una seixantena de 
morts —un cada cinc dies—; més de la meitat, en aquest mateix sector.

La gestió de la 
PRL és una sortida 
laboral interessant 
per a un enginyer 
jove. Un cop 
graduat, s’haurà 
d’especialitzar

Cal respectar la 
normativa interna 
dels centres de 
treball pel que fa a 
l’ús d’equips de 
protecció individual 
i als permisos de 
treballs especials.



pleten l’EPI, normalment, els guants 
i, en cas d’altura, l’arnès. Hi afegeix: 
“D’altra banda, els aparells necessaris 
segons els projectes (sonòmetre, lu-
xímetre, etc.)”. Subratlla que cal res-
pectar la normativa interna dels cen-
tres de treball pel que fa a l’ús d’EPI i 
a la necessitat de permisos de treballs 
especials (PTE).

EL CAMP PER CÓRRER  
I ELS CAMINS QUE S’OBREN
Material a banda, els enginyers han 
de tenir en compte —i a mà—, en tot 
moment, la llei estatal de PRL i els re-
ials decrets i les guies tècniques que 
en depenen. Álvarez Casaul en destaca 
quatre aspectes: ordre, neteja, senya-
lització i perimetració. ¿Tots els actors 
implicats en els serveis d’enginyeria 
(professionals, administració, empre-
ses) fan prou els deures per estar al dia 
en el camp? “Cada dia més”, pensa Llàt-
zer del Amor, “però encara queda molt 
a fer perquè encara es considera els 
aspectes de PRL com un afegit més a la 
tasca diària. Sovint, no s’integra a les fei-
nes com a part indissoluble: es conside-
ra que fas les feines amb seguretat o sen-
se seguretat perquè no s’acaba de veure 
que una tasca no està ben realitzada si 
no inclou la seguretat de per si”. Álvarez 
també és crític: “Complim els deures 
com si es tractés d’un tràmit”, com si 
estiguéssim al notari o a l’ajuntament... 
Ens basem a disposar dels “papers en 
regla”, però no tenim consciència plena 
de què significa aquesta frase”, lamenta.

I els enginyers són prou conscients de 
la importància de la seguretat i la salut 
a la feina? Segons Del Amor “sí que ho 
són, tot i que queda molt a fer. Els engi-
nyers, més que ningú, saben com n’és, 
d’important, la seguretat en tots els as-
pectes de la seva feina, tot i no dominar 
el tema”. Saurí subratlla els propòsits 
per al futur immediat: “Des de la base, 

rior de Tècnic Superior en Prevenció 
de Riscos Professionals, de 2.000 
hores —només per a nous titulats—, 
i, finalment, el superior, per al qual 
cal un títol universitari oficial i una 
formació universitària específica de  
600 hores com a mínim. Aquests 
màsters en PRL ofereixen les tres es-
pecialitats de la disciplina: Seguretat 
en el Treball; Ergonomia i Psicoso-
ciologia Aplicada, i Higiene Indus-
trial. Com més estudis, és clar, més 
responsabilitats preventives podrà 
assumir el professional.

Quin equip bàsic necessita un en-
ginyer per satisfer les exigències de 
la llei? Saurí respon: “D’una banda, ha 
de complir, per a la pròpia seguretat, 
amb l’ús correcte dels equips de pro-
tecció individuals (EPI) necessaris 
en cada cas: casc de protecció crani-
al, calçat de seguretat, ulleres de se-
guretat, protectors auditius, armilla 
reflectant d’alta visibilitat...”. Com-

La nova ISO 45001 posa 
èmfasi en la participació 
dels treballadors en tots els 
nivells de l’organització.

amb la conscienciació envers els tre-
balladors (sembla mentida, però enca-
ra tenim aquesta problemàtica), fins a 
estudiar com aplicar les noves tecnolo-
gies en l’àmbit de la PRL, etc.”. Caldrà, 
també, estar atent a les noves tendèn-
cies: “Potser un dels riscos emergents 
és el derivat de la mateixa tecnologia, 
com les nanopartícules, els camps 
electromagnètics, els disruptors en-
docrins...”, apunta Lecina. Ahumada es 
fixa en les novetats normatives: “El dia 
a dia en prevenció és ple de novetats; 
en especial, en els sectors del metall i 
de la construcció, en què va apareixent 
normativa nova; [principalment], de 
formació”. Álvarez, en canvi, desta-
ca l’anomenada ludificació, és a dir, la 
formació en prevenció a través del joc, 
amb tècniques com el 3D. Quanta fei-
na, oi? Arremanguem-nos, però fem-
ho sense córrer cap risc.  l

LLUM AL FINAL DEL 
TÚNEL (CARPIÀ)

No només és una malaltia 
professional, sinó que la 
Seguretat Social ja la considera 
com a tal; bé, ho ha fet un 
primer cop al febrer. La direcció 
biscaïna de l’organisme ha emès 
una resolució en què reconeix 
que la síndrome del túnel 
carpià que pateix una venedora 
del Conforama del centre 
comercial Mega Park Barakaldo 
la hi ha provocada la seva feina 
(empaquetar i grapar mobles, 
moure objectes pesats, netejar 
l’exposició...), i ha condemnat 
la mútua Fremap a pagar-li les 
prestacions que se’n derivin.

NOVA ISO 45001  
PER ALS ENGINYERS
Soledad Contreras
Direcció tècnica i de 
Qualitat d’AENOR

Després de més de 
cinc anys de feina, 
s’acaba de publicar 
l’ISO 45001, la 
primera norma internacional de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
Aquest estàndard, que anul·la 
el referencial OHSAS, ajudarà 
a millorar les condicions dels 
treballadors de tot el món, a través 
d’un sistema de gestió que aposta 
per la millora contínua.

L’aplicació de l’ISO 45001 aporta 
nombrosos avantatges per a les 
organitzacions en general i per als 
enginyers tècnics industrials en 
particular, que tenen al seu abast 
una guia amb les millors pràctiques 
mundialment acceptades en 
aquesta matèria. Així, l’ISO 45001 
permet disminuir la siniestralitat 
laboral i augmentar la productivitat. 
A més, disminueix els incidents 
en el treball i fomenta una cultura 
de salut i seguretat preventiva, 
implicant als empleats. Així mateix, 
facilita l’acompliment de les 
obligacions legals.



PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

L’enginyer d’homologacions de vehi-
cles s’encarrega de l’homologació de 
vehicles nous i/o de la legalització i 
les reformes de vehicles matriculats. 
Aquest especialista també assessora so-
bre la normativa d’automoció a clients 
i proveïdors, i realitza projectes per a 
vehicles especials, com poden ser els 
cotxes de policia, les ambulàncies o els 
camions, per transformar-los i després 
homologar-los segons la normativa eu-
ropea vigent. 

NORMATIVA I FITXA TÈCNICA
Per exercir aquesta feina és important 
conèixer la normativa europea UNE, 
particularment exigent des dels darrers 
escàndols en relació amb el control de les 

  

L’enginyeria d’homologació de vehicles:  
a la recerca de la seguretat 

emissions en comparació amb la d’altres 
continents. De fet, fins ara, l’estudi de 
control de les emissions de cada model 
de vehicle es realitzava en unes condici-
ons ideals, mentre que actualment els as-
sajos per realitzar aquests càlculs es duen 
a terme per a cada model en particular i 
en les condicions més reals possibles, cosa 
que implica dispositius més complexos. 

El perfil d’enginyeria d’homologació de 
vehicles també s’ocupa de la fitxa tècnica 
del vehicle, que en cada país és diferent 
segons les mides, la forma, el color i les 
dades que inclou. Aquest és el document 
que certifica que el vehicle està complint 
les normatives. 

Alberto Agustín Fernández, col·legiat, 
és enginyer especialitzat en homologació 

de vehicles i director de l’empresa NEX, 
una empresa d’enginyeria que té diverses 
àrees d’actuació, entre les quals destaca la 
transformació de vehicles. “Quan l’any 96 
vaig acabar la carrera d’Enginyeria vaig 
començar a treballar amb un carrosser 
amb qui vaig aprendre molt sobre el dis-
seny i la transformació de vehicles, així 
com sobre la seva legalització. Després 
d’acumular diverses experiències, entre 
d’altres, en maquinària en línia, vaig de-
cidir crear NEX, on fem projectes amb 
una atenció molt personalitzada per ser 
més un partner que un simple proveïdor”, 
explica, precisant que dins l’homologació 
hi ha diferents especialitzacions. “Una és 
la que correspon als vehicles industrials, 
com poden ser els camions que surten de 

Garantir la seguretat vial és la finalitat de l’homologació dels múltiples i diversos vehicles que circulen. 
Així, la persona enginyera especialista en homologació de vehicles s’ocupa de vetllar perquè cada 
component i reforma en un vehicle, ja sigui un cotxe, un camió, un taxi, un cotxe de policia o una 
ambulància, des de l’enganxall a les llums, estiguin dins la normativa vigent. També dissenya i calcula 
com dur a terme cada adaptació, una tasca que té una vessant burocràtica i una altra de creativa per 
trobar la solució òptima que satisfaci les necessitats de cada client. 
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fàbrica i s’han de transformar i adaptar 
a les necessitats de cada client o marca i, 
després, gestionar les homologacions cor-
responents; l’altra és la que realitza “cam-
peritzacions” per a clients particulars o 
que treballa en vehicles oficials. Fa poc 
ens hem ocupat, per exemple, d’homolo-
gar el nou cotxe que farà servir la policia 
nacional. Però també treballem per a fa-
bricants de components de vehicles en el 
seu disseny i homologació.” 

LA TASCA BUROCRÀTICA
En la feina del perfil professional d’ho-
mologació de vehicles hi ha una part més 
burocràtica, en la qual ha de resoldre 
problemes administratius, i una altra de 
més creativa i tècnica, en què veu com els 
càlculs i dissenys s’acaben fent realitat. 
“Com passa en altres especialitzacions, 
cal estar al corrent de les novetats i els  
canvis de les normatives que es produ-
eixen i seguir-ne de prop l’evolució”, 
assenyala Joan Pàmies, enginyer espe-
cialitzat en l’homologació de vehicles 
estrangers. “S’ha de tenir en compte que 
cada vehicle porta molts components i 
cadascun té la seva pròpia normativa, 

Eduard Pimàs Lligé (24.792)

“Ser meticulós, endreçat i 
metòdic és molt important” 

Eduard Pimàs Lligé és graduat 
en Enginyeria Mecànica i fa tres 
anys que s’ha especialitzat en 
l’homologació de vehicles a la 
delegació de Barcelona de l’empresa 
GMR, que treballa per a fabricants 
de vehicles com Nissan i Seat. 
“Jo volia treballar en el sector 
de l’automoció, que m’agrada 
molt. Una part de la meva feina 
consisteix a recopilar les dades 
i la documentació necessàries 
per realitzar la fitxa tècnica dels 
diversos models que fabriquen Seat 
i Nissan. Cada fabricant ha de fer 
una fitxa tècnica dels seus vehicles; 
nosaltres creem un document 
anomenat “homologació de tipus” 
en què es recullen totes les dades 
del vehicle a escala europea. Amb 

aquest document s’acredita que 
aquell vehicle pot circular per 
qualsevol país d’Europa. A GMR 
també elaborem la fitxa tècnica 
reduïda que s’envia al Ministeri 
d’Indústria perquè les ITV hi tinguin 
accés i puguin comprovar si tots els 
elements que porta el vehicle estan 
homologats. També una part de la 
meva feina consisteix a resoldre els 
dubtes que pot plantejar un vehicle 
i les seves particularitats quan arriba 
per passar la ITV”, explica Eduard 
Pimàs, a qui agrada molt la seva 
especialitat. “És una feina en la qual 
és important ser meticulós, endreçat 
i metòdic, perquè maneges molta 
documentació de llocs diferents que 
has de saber on anar a buscar. I jo 
ho soc!”

EN PRIMERA PERSONA

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

a més de la normativa conjunta. Per 
això l’acumulació d’experiència en 
aquest camp és molt important”, pre-
cisa Alberto Agustín Fernández. Així, 
per exemple, l’homologació d’un taxi 
requereix realitzar tota una sèrie de 
memòries i documentació que varia 
segons els ajuntaments: alguns només 
permeten convertir en taxis alguns 
models d’unes certes dimensions i fa-
cilitats d’accés, mentre que d’altres no 
posen tantes limitacions.  l

EN QUÈ US AJUDARÀ  
EL COL·LEGI?

•  Orientació tècnica 
(departament de Serveis 
Tècnics).

•  Consulta de fitxes tècniques.

•  Assegurança de 
responsabilitat civil, que és 
imprescindible per poder fer 
front a una reclamació sobre 
un treball.

•  Inscripció a ofertes de feina 
per homologacions a partir de 
la Borsa de treball 
d'ENGINYERS BCN (Servei 
d'Ocupació i Promoció 
Professional SOPP).

•  Fer que les persones et trobin 
per a treballs d'homologació. 
Pregunteu per la Guia de 
professionals.

“PER FER UN BON 
PROJECTE S’HA DE 
CONJUGAR LA BASE 
TÈCNICA AMB EL 
CONEIXEMENT DE  
LA NORMATIVA VIGENT  
I L’EXPERIÈNCIA”
ALBERTO A. FERNÁNDEZ,
COL·LEGIAT 12.804
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Braços mecanitzats, robots que fa-
briquen components per a cotxes i 
la presència de les empreses capda-
vanteres del sector. El congrés cele-
brat a Barcelona del 13 al 15 de març, 
l’Advanced Factories, va ser l’esce-
nari de l’acte que enceta, al Col·legi, 
l’Any de l’Enginyeria 4.0. De fet, el 
director adjunt de la fira, Manel 
Bueno, va subratllar la importàn-
cia d’una jornada com aquesta. El 
conductor va ser Pere Rodríguez, 
enginyer tècnic industrial, que en la 
seva intervenció inicial va presentar 
un acte que va acabar oferint el que 
prometia: un espai de debat sobre la 
indústria del futur.

CATALUNYA, PREPARADA
“Els enginyers sou un capital neces-
sari en el nou panorama de la indús-
tria 4.0.” Són paraules del conseller 
delegat de l’agència pública ACCIÓ, 
Joan Romero, que també va assegu-
rar que Catalunya disposa dels “in-
gredients” necessaris per “cuinar un 
bon plat d’indústria 4.0”: unes quinze 
mil empreses dedicades al sector de 
les tecnologies de la informació i la 
comunicació, recolzament adminis-
tratiu i una indústria forta (represen-
ta el 20% del PIB català). Segons ell, 
aquest procés, però, s’ha de fer “sen-
se generar desigualtat”. Igualment, 
va parlar del paper del Col·legi: “El 

Tot i la creença general, les empreses hauran d’invertir més en les 
persones i no tant en les màquines si volen ser competitives en els 
propers anys. És una de les conclusions del fòrum que el passat 15 de 
març va donar el tret de sortida a l’Any de l’Enginyeria 4.0, un cicle 
d’activitats que el Col·legi dedicarà a aquesta temàtica. L’acte, que es 
va celebrar a la fira Advanced Factories i que va comptar amb ponents 
provinents de diverses àrees, va servir per trencar l’estereotip de la 
visió que es té de l’empresa del futur i també com a catalitzador d’un 
dels reptes més grans als quals s’enfronta la professió.

   FÒRUM INAUGURAL DE L’ANY DE L’ENGINYERIA 4.0

La fàbrica del futur serà més humana
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José María Borda, de l’empresa Sis-
teplant, també va arribar a la mateixa 
conclusió: “La fàbrica del futur serà 
més humana: les empreses hauran de 
posar les persones al centre del pro-
cés”. En aquest sentit, va afirmar que 
el que canviarà serà l’aspecte tècnic, 
però que la digitalització ha de servir 
també per potenciar el valor diferenci-
al de cada individu, aconseguir que els 
empleats “treballin feliços”. “Aquesta 
és la clau de la indústria 4.0, el que farà 
que unes empreses tinguin èxit i unes 
altres no”, va concloure.

EL COL·LEGI, JUGADOR TITULAR
Del repte que suposa el nou paradig-
ma, en va parlar David Jiménez, cap de 
Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN. 
En la seva ponència va recalcar la im-
portància d’especialitzar-se i la funció 
que el Col·legi tindrà en l’enginyeria 

PROPERES 
ACTIVITATS 
DE L’ANY DE 
L’ENGINYERIA 4.0:

•  Jornada tècnica: “Noves 
solucions de protecció, mesura i 
continuïtat elèctrica. SAIs 
modulars d’última generació”.  
19 d’abril, a les 18.30 h.  
A càrrec de Socomec.

•  Debat tècnic: “Enginyeria 4.0 en 
l’entorn industrial, de l’edificació 
d’infraestructures i transport”.  
17 de maig, de 9.30 a 13.30 h.

•  Debat tècnic: “Enginyeria 4.0 en 
l’àmbit de la sostenibilitat, 
urbanisme, medi ambient i 
millora de la qualitat de vida”.  
25 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h.

Inscriviu-vos a: 
www.enginyersbcn.cat/agenda”

4.0, amb la posada en marxa de serveis 
que s’aprofitin de les noves tecnologies 
i l’organització de cursos que afavorei-
xin l’aprenentatge constant.

El director d’IQS Tech Factory, Ori-
ol Pascual, va tancar la ronda de pre-
sentacions amb una exposició sobre 
les smart factories. Va explicar-ne el 
concepte de la següent manera: “En 
la indústria del futur cada actor re-
brà la informació en el format més 
adient”. A més, va avançar que les em-
preses que “comparteixin més recur-
sos” seran les que “creixeran més”.

El degà del Col·legi, Miquel Darnés, 
va acomiadar els assistents amb un 
discurs en què també va destacar que, 
en el nou panorama, ENGINYERS 
BCN serà un actor a tenir en compte. 
I això és precisament el que va demos-
trar el passat 15 de març: que davant la 
quarta revolució industrial el Col·legi 
no serà un espectador més, sinó que 
sortirà al camp com a jugador titular. l

marc que proporciona ENGINYERS 
BCN és molt interessant per debatre 
aquest tema”.

MÉS MÀQUINES O MÉS HUMANS?
“Cap a un nou paradigma.” Aquest 
és el títol de la ponència de Xavier 
Ayneto, vicepresident de STA (Soci-
etat de Tècnics d’Automoció), que va 
posar el focus en la necessitat de po-
tenciar allò que ens fa humans: “El 
2020 les àrees que més valoraran les 
empreses seran les de resolució de 
conflictes i creativitat”. Assegura-
va Ayneto que en un futur les mà-
quines faran les tasques que la seva 
intel·ligència artificial els permeti 
fer i que, per tant, s’ha de fomentar 
l’aprenentatge continu dels treba-
lladors i incentivar les capacitats en 
les quals els ordinadors encara estan 
“fluixos”, com la imaginació.

EL COL·LEGI INAUGURA L’ANY 
DE L’ENGINYERIA 4.0 A LA FIRA 
ADVANCED FACTORIES
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Trobareu les consultes més 
freqüents que reben 
els Serveis Tècnics 
d’ENGINYERS BCN a  
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SOT

David Jiménez,
cap de Serveis Tècnics del Col·legi

El Codi tècnic de l’edificació, en 
l’apartat II.1 de l’annex II, estableix 
que, entre la documentació obligatò-
ria per al seguiment de l’obra, cal dis-
posar del Llibre d’incidències (LI) en 
matèria de seguretat i salut segons el 
Reial decret 1627/1997.

Així mateix, també indica que, un 
cop acabada l’obra, el LI s’ha de dipo-
sitar al col·legi professional o, en el 
seu defecte, a l’Administració com-
petent.

Sense perjudici d’aquelles obres en 
què sigui d’aplicació el CTE i en què, 
en conseqüència, serà exigible el LI, 
cal també tenir present que el mateix 
RD 1627/97, a l’Annex I, fa una rela-
ció de tipologies d’obres en les quals 
també serà d’aplicació aquest regla-
ment, així com l’obligatorietat de dis-
posar del Llibre d’incidències d’acord 
amb l’article 13 de l’RD 1627/97.

Així doncs, en els casos esmentats 
prèviament caldrà que el tècnic que 
es fa càrrec de la coordinació de segu-
retat i salut (CSS) de l’obra o, en el seu 
defecte, la direcció facultativa (DF) 
de la mateixa, faci la custòdia del LI 
durant tota l’execució de l’obra. 

Quins requisits s’han de 
complir amb el LI?
Bàsicament els que es recullen als 
punts 3 i 4 de l’article 13: l’ha de fa-
cilitar el col·legi professional al qual 
pertanyi el tècnic (obra privada); 
sempre ha de romandre a l’obra; 
sempre ha d’estar en poder del CSS 
o la DF; ha de permetre accés a la DF, 
als contractistes, subcontractistes 
i treballadors autònoms, així com 
a empreses i òrgans amb responsa-
bilitat en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents a l’obra 
i l’autoritat competent en matèria  
de seguretat i salut al treball, a més de 
permetre que es remetin als òrgans 
competents les anotacions realitzades. 

Pot ser electrònic? 
Segons resposta plantejada per l’Ad-
ministració, per tal que es pugui accep-
tar un format electrònic del LI, cal que 
es compleixin tots els requisits esmen-
tats prèviament, i s’estableix, a més, la 
impossibilitat que puguin conviure en 
una mateixa obra ambdós formats 
(paper i electrònic) del LI. Així ma-
teix, ha de garantir la integritat i in-
alterabilitat del llibre i les anotacions 
que inclogui, així com l’autenticitat de 
l’autoria d’aquestes anotacions, accés a 

tots els agents previstos, distingint-ne 
quan calgui el nivell d’accés, remissió 
de les anotacions corresponents a Ins-
pecció de Treball, que es pugui accedir 
en qualsevol moment a l’obra i que 
tan sols es puguin fer anotacions dins 
de l’obra i, finalment, que l’accés sigui 
controlat identificant les persones que 
hi accedeixen.

Tenint presents aquests requeri-
ments, el Col·legi ha posat en marxa 
un sistema de gestió per CSS del Llibre 
d’Incidències Electrònic (LIE) que en 
permet la utilització des de qualsevol 

dispositiu mòbil (telèfon o tauleta) així 
com qualsevol sistema (Android o iOS).

Aquests llibres s’han d’adquirir 
directament des de la plataforma de 
Tecnovisat. L’app està dissenyada per 
donar compliment a tots els requi-
sits abans exposats i permetrà que 
els tècnics puguin gaudir d’una gran 
agilització del seu temps i de recursos 
gràcies a aquest nou servei. A la vega-
da, permetrà dipositar el LIE d’una 
manera ràpida i còmoda al Col·legi un 
cop acabada l’obra.

Així mateix, també s’ha posat en ser-
vei un nou format de Llibre d’ordres 
electrònic (LOE) que compleix amb 
els requeriments associats a aquest 
document i amb l’objectiu de poder fa-
cilitar les feines dels tècnics. l

Quan és obligatori disposar del 
Llibre d’incidències en seguretat i salut? 

PREGUNTES FREQÜENTS
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La cara solidària de l’enginyeria

Enmig del barri del Raval de Barce-
lona, concretament al carrer d’Es-
palter número 2, hi ha un local que 
ofereix “pa i dignitat”, com ells ma-
teixos apunten. És el Chiringuito 
de Dios, que des de fa vint anys aju-
da en la reinserció dels col·lectius 
més vulnerables.

Després de viure diversos can-
vis de nom, l’any 2011 comença a 
formalitzar la seva situació davant 
l’Ajuntament de Barcelona, un pas 
necessari per a la supervivència 
d’una associació molt estimada al 
barri. El periple, però, no és gens 
senzill: memòria, pressupost, plà-
nols del local, etcètera. Unes tas-
ques que requereixen, amb urgèn-
cia, l’ajuda d’un tècnic.

PRIMERS OBSTACLES
És l’any 2014 i aquest cas arriba a 
orelles del Col·legi, que al cap de poc 
temps demana la col·laboració del 
seu col·lectiu en el projecte. Sergi 
Soler, enginyer tècnic industrial de-
dicat a l’exercici lliure, es presenta 
voluntari amb un “espero ser útil”.

A partir d’aquí comença un im-
portant període d’investigació i de 
cerca per demostrar el reconeixe-
ment que, uns anys abans, el con-
sistori barceloní ja 
havia atorgat a 
l’associació 

mare de l’actual. Aquesta “traçabi-
litat d’herència” finalment arriba 
quan Soler, al mateix Ajuntament, 
troba un escrit que afirma que hi 
ha dues entitats —una d’elles l’an-
terior Chiringuito— que tenen dret 
a existir com a menjador social. La 
cosa, però, no acaba aquí: l’associa-
ció no havia demanat formalment 
aquesta consideració i un canvi 
d’ús al districte de Ciutat Vella im-
pedeix ara concedir més permisos.

ARRIBA EL VISTIPLAU
Després d’elaborar un extens in-
forme sobre les característiques 

del local i passar un 
procés de buro-

cràcia legal, 

l’Ajuntament de Barcelona dona 
llum verda al projecte. Finalment, 
després de quatre anys, l’entitat 
comença a veure la llum al final del 
túnel. Encara no tenen llicència, 
però hi ha una resolució jurídica 
per part del mateix consistori que 
reconeix aquesta possibilitat, el 
que suposa un gran avenç. 

El director de l’entitat qualifica 
com a “fantàstica” la feina de Sergi 
Soler i es mostra “immensament 
agraït” a ENGINYERS BCN, que 
ha assumit les despeses dels trà-
mits col·legials associats a la realit-
zació del projecte i a la certificació.

Durant tot aquest procés, el 
Chiringuito de Dios ha continuat 
oferint menjar i un sostre a qui 
més ho necessita. Aparentment 
no ha canviat res, però la tranquil-
litat que dona no sentir-se “ale-
gal” és nova. l
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“Ens ha salvat la vida.” Wolfgang Striebinger, director del menjador social Chiringuito de Dios 
expressa d’aquesta manera la seva gratitud cap al col·legiat Sergi Soler. Els seus camins es van creuar 
fa quatre anys, quan l’enginyer tècnic industrial va presentar-se voluntari per legalitzar l’entitat de 
manera altruista. Us expliquem ara la seva història, que va ser possible també gràcies a la intervenció 
d’ENGINYERS BCN, que va assumir les despeses dels tràmits col·legials.

Sabieu que...
ENGINYERS BCN destina el 
0,7% del seu pressupost anual 
a causes solidàries i envia 
ajudes al tercer i quart món?
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

La llei introdueix un seguit de 
canvis que ens poden afectar 
com a enginyers o com a em-
preses que accedim a una lici-
tació. La intenció és augmen-
tar la seguretat jurídica del 
procediment de contractació, 
incrementar l’eficiència de la 

despesa pública, facilitar la 
participació de les pimes i fer 
un ús estratègic de la contrac-
tació pública. Tot això basat 
en els principis de llibertat 
d’accés a les licitacions, publi-
citat, transparència, no dis-
criminació, eficiència pressu-

postària i lliure competència. 
Cal aclarir que la nova llei 
s’aplicarà només a les noves 
licitacions.

S’introdueixen els criteris 
mediambientals i socials per 
trobar una oferta amb millor 
relació qualitat-preu.  

La nova llei de contractació del sector públic.  
Canvis importants per als enginyers 

La nova Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es comença a aplicar el 8 de març del 2017, com a 
resultat de les consideracions fetes per la Directiva europea el 2014. La nova llei introdueix canvis rellevants.

JORDI ARTIGA
Secretari 
del Col·legi 

Tipus de  
contractació*

Menor  
(art. 118)

Oberta 
simplificada 

específica  
(art. 159.6)

Oberta 
simplificada 

(art. 159)

Oberta amb 
mesures 

eficients**

Oberta o 
restringida 

(art. 160-165)

Harmonitzada  
(art. 19-23)

Obres < 40.000 < 80.000 < =2.000.000 < 1.000.000 < 5.548.000 Sense límits  
amb excepcions

Serveis i 
subministraments

< 15.000 < 35.000 < =100.000 < 100.000 < 221.000 o  
< 750.000 espe-

cials annex IV

Sense límits  
amb excepcions

Concessions 
d’obres o serveis < 5.548.000 Sense límits  

amb excepcions
 

Canvis en les tipologies de contractes i en les quanties límit 

*  A part de les esmentades en la taula, n’hi ha d’altres, com són: la mixta (art. 18); la licitació amb negociació (art. 166-171); amb diàleg competitiu 
(per determinar les condicions de base; art. 172-176); administratives (art. 25); privades (art. 25).

** Sembla ser que es mantindrà l’aplicació del DL3/2016 de mesures urgents en contractació.

•  Es prohibeix la fragmentació dels 
contractes en menors repetitius.

•  Un contractista no es podrà 
presentar per fer una altra obra 
similar si la quantia de la suma 
supera els 15.000 €. Tot i això hi ha 
diverses interpretacions sobre “obra 
similar” i període.

•  La durada general màxima dels 
contractes serà de cinc anys 
(comptant les pròrrogues, que ja no 
seran de mutu acord).

•  Es potencia la informació en el portal 
del perfil del contractant.

•  Es regula la confidencialitat dels 
documents.

•  S’exigeix un major grau de detall en els 
informes de valoració i de definició.

•  Es dona la possibilitat de sol·licitar 
assessorament de tècnics i experts, 

de manera prèvia o durant el procés.
•  S’amplia l’àmbit d’aplicació del 

recurs especial de contractació (REC), 
potestatiu i gratuït.

•  La norma general serà la de creació 
de lots, cosa que facilitarà l’entrada 
d’empreses més petites.

•  Caldrà incloure els criteris socials, 
d’inserció, mediambientals i 
d’innovació com a millora de la 
relació qualitat-preu.

•  Es controlarà que els adjudicataris 
compleixin les obligacions socials, 
dels convenis col·lectius i laborals o 
les disposicions de dret internacional.

•  Es tindrà en compte el cost del cicle 
de vida (manteniment, etc.).

•  El procediment electrònic serà 
generalitzat i es podran establir 
mitjans específics, com el BIM.

•  S’especifiquen els criteris de 
prestacions intel·lectuals, com 
l’enginyeria.

•  Recàrrec del 3% per la no signatura 
del contracte dins del termini.

•  Limitació dels contractes d’urgència 
i de les modificacions no previstes i 
substancials.

•  Configuració dels registres oficials de 
licitadors i empreses classificades.

•  Regulació de les ofertes 
anormalment baixes (antigues, 
desproporcionades). 

És recomanable que entreu en el web 
https://contractaciopublica.gencat.
cat i activeu les cerques del perfil del 
contractant per estar al dia de totes les 
licitacions que es publiquen diàriament i 
que poden ser del vostre interès. l

ALGUNS DELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS QUE INTRODUEIX LA NOVA LLEI:
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És un pas més en el procés de digita-
lització. ENGINYERS BCN ha impul-
sat un canvi substancial en el servei 
de Tecnovisat. 

NOVA PLATAFORMA
Entreu a https://tecnovisat.engi-
nyersbcn.cat i comproveu-ho per 
vosaltres mateixos. El canvi és evi-
dent. Destaquem les següents modi-
ficacions realitzades:
•  S’adapta a tots els dispositius. Ara, per 

tant, es podrà tramitar un visat, un re-
gistre de verificació documental o un 
informe d’idoneïtat tècnica des d’un 
mòbil, tauleta o ordinador, des de 
qualsevol lloc amb connexió a inter-
net i accés a la signatura digital.

•  El nou disseny permet una navegació 
més àgil i intuïtiva i té un temps de 
resposta és curt. A més, els botons de 
“Guardar” i “Sol·licitar procés” són 
sempre visibles.

•  Hi ha la possibilitat de verificar les 
dades de la documentació associada 
a un visat per part d’un tercer, com a 
garantia contra l’intrusisme profes-
sional i la falsificació documental.

•  Es millora la base de dades de cli-
ents i destins propis, cos que permet 
guardar les dades des del mateix pro-
cés de creació.

DUES APP DE SUPORT
Una altra novetat important és l’op-
ció d’accedir a dos sistemes de ges-
tió 100% digital per a les direccions 
d’obra i a les coordinacions de segu-
retat i salut mitjançant les app LOE 
i LIE, respectivament. Totes dues, 
disponibles per a sistemes Android 
i iOS. Què es pot fer amb aquestes 
aplicacions?
•  Al llibre d’incidència, anotacions 

mitjançant un sistema de geoloca-
lització a l’obra.

•  Realització d’actes i informes in 
situ amb incorporació d’imatges, 

signatura electrònica avançanda 
(per reconeixement biomètric) i 
enviament de la documentació per 
correu electrònic a tots els agents 
de l’obra.

•  Treball sense connexió, cosa que faci-
lita la feina en zones de poca cobertu-
ra (soterranis, túnels, etcètera).

•  Emmagatzematge segur i sincronit-
zació de la informació per a anotaci-
ons, actes i informes.

•  Enviament dels llibres electrònics 
al Col·legi una vegada finalitzada la 
intervenció.

D’aquesta manera, el Col·legi fa avan-
çar la professió uns anys endavant 
amb la fita d’aconseguir una adminis-
tració electrònica real. l

Visar a través del mòbil és una realitat
El passat 19 de març va entrar en funcionament l’actualització de la plataforma Tecnovisat del Col·legi. A 
banda d’una gran reestructuració interna que en permetrà una millor operativitat, la plataforma està ara 
adaptada a tots els dispositus mòbils (tauletes i smartphones), i també permet accedir a sistemes de gestió 
digitalitzada per direccions d’obra i coordinacions de seguretat i salut. Són algunes de les novetats, però no 
les úniques. Us expliquem el més destacat d’aquesta important renovació.

Mireu el vídeo complet de la jornada 
explicativa del 14 de març sobre el 
nou Tecnovisat a la plataforma 
Torna-la a Veure a: 
https://videos.enginyersbcn.cat

EL COL·LEGI FA UN PAS 
MÉS EN EL PROCÉS 
DE DIGITALITZACIÓ I 
AVANÇA CAP A UNA 
ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA REAL
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INNOVACIÓ

Per tal de fabricar productes, desen-
volupar processos o serveis per a l’en-
ginyeria 4.0 no existeix de moment 
cap norma pròpia, però és molt bona 
idea basar-se en qualsevol de les eines 
anteriors per arribar a bon port.

Aquestes eines permeten desenvo-
lupar nous productes connectables al 
món de l’internet de les coses (IoT), 
reduint costos i terminis de desenvo-
lupament de producte i assegurant la 
qualitat per tal d’anar avançant cap a 
la indústria 4.0.

Per exemple, en la nostra empre-
sa estem desenvolupant termòstats 
de calefacció amb Wi-Fi tant per a 
l’àmbit domèstic com l’industrial per 
ser controlats a distància amb IoT. 
El projecte està endarrerit a causa de 
les múltiples possibilitats de conne-
xió remota, ja que costa fer-les com-
patibles amb tots els aparells dispo-
nibles al mercat. l

Ja fa molts anys que sentim a parlar 
de les normes de sistemes de gestió de 
la qualitat (ISO 9001:2015) perquè al 
món hi ha més de 1.300.000 empreses 
certificades sota aquesta norma, la 
qual permet gestionar la qualitat de 
l’organització per millorar-ne els pro-
ductes, processos i serveis.

En l’enginyeria 4.0 és molt impor-
tant controlar els processos i els pro-
jectes d’innovació, tant per reduir els 
temps de llançament de nous produc-
tes i processos, com per evitar errors 
que causin pèrdues econòmiques o 
d’imatge.

CAL DIFERENCIAR ENTRE UN 
PROCÉS I UN PROJECTE D’INNOVACIÓ
Per gestionar els processos d’inno-
vació, ja que la podem entendre com 
un procés, per aplicar-la a la nostra 
empresa ens podem basar en la nor-
ma UNE 166002:2014, Gestió de la 
R+D+I, requeriments del sistema de 
gestió de la R+D+I.

Aquesta norma segueix l’estructu-
ra d’alt nivell, segons l’annex SL, que 
permet una integració més ràpida en-
tre aquesta norma i altres sistemes de 
gestió, com l’ISO 9001 o l’ISO 14001, 
entre d’altres, i segueix els mateixos 
principis de gestió de processos que 
les anteriors. 

Cada procés d’innovació té unes 
entrades i sortides, unes activitats, 
uns recursos, unes interaccions amb 
altres processos, un responsable, uns 
indicadors i uns punts de control per 
mesurar-ne el desenvolupament.

En canvi, per gestionar els projec-
tes innovadors es recomanen altres 
eines, com ara la norma UNE ISO 
21500:2013, directrius per a la direc-
ció i gestió de projectes; la metodolo-
gia de gestió àgil de projectes Scrum, 
o la guia PMBOK.

Aquesta darrera és una guia de fona-
ments per a la direcció de projectes que 
identifica el subconjunt de fonaments 
de gestió de projectes, que és general-
ment reconeguda com una bona pràc-
tica. La guia PMBOK va ser desenvolu-
pada fa més de vint anys per l’Institut 
Nacional d’Estandarització dels EUA, i 
la versió actual és del any 2017.

Processos de gestió de la innovació i gestió 
de projectes innovadors en l’enginyeria 4.0

Hi col·laboren:

Hi participen:

Xavier Cazorla, secretari 
de la Comissió de Qualitat i Innovació 
del Col·legi
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PUBLIREPORTATGE

La celebració del Dia de la Tecnolo-
gia va tenir lloc el 21 de febrer a la seu  
d’ENGINYERS BCN. Va reunir, de la mà 
d’Integral Innovation Experts i PTC, els 
principals experts de la indústria ma-
nufacturera per debatre sobre la influ-
ència de la tecnologia i la seva disrupció 
en la forma en què creem, dissenyem, 
produïm i brindem servei als productes 
intel·ligents i connectats del futur.

Un dels temes més comentats va ser 
com la gestió de la informació, que els 
fabricants administren al llarg del ci-
cle de vida dels productes, ha canviat 
significativament en els últims anys. 
La internet de les coses (IoT, en la sigla 
anglesa), la realitat augmentada (RA) i, 
en general, la digitalització, han ajudat 
a accelerar la innovació en el procés de 
disseny, cosa que ha fet possible que 
els fabricants rebin informació dels 
productes comercialitzats i puguin 
millorar-los en temps real. El camí tra-
çat, per tant, ens diu que per tenir èxit, 
localment i als mercats globals, les 
organitzacions manufactureres han 
d’integrar aquestes noves tecnologies 
i capacitats en la seva tasca.

Tal com va dir Josep Ortega, direc-
tor de mercat d’Iberia i MEA en PTC, 
“la transformació digital ja no és una 
opció, és un imperatiu per a les empre-
ses que busquen retenir el creixement 
sostenible. No obstant això, alguns sa-

Més informació: integralplm.com

José Vicente Garrido, director general 
d’Integral Innovation Experts.

Tendències de transformació digital per al 2018
Celebració del Dia de la Tecnologia a ENGINYERS BCN

ben com planificar millor el seu viatge 
d’enginyeria digital cap a l’èxit”.

L’esdeveniment es va centrar en 
les implicacions pràctiques del gran 
canvi tecnològic sofert en la història 
recent, també conegudes com a engi-
nyeria 4.0, de les quals es van cobrir 
els punts següents:

1. REALITAT AUGMENTADA (RA) 
DURANT LA REVISIÓ DE DISSENY
Carlos Cosials, IOT Senior Manager, 
ens va revelar com l’ús de la RA ens 
permet visualitzar, interactuar i brin-
dar comentaris sobre dissenys de pro-
ductes des de qualsevol part del món.

2. ELS PRODUCTES AMB IOT 
TRANSFORMEN LES PRÀCTIQUES 
DE DISSENY
Vam poder descobrir com consolidar 

tota la informació del producte en 
una definició de producte digital de 
vista única, assegurant que tots els in-
teressats puguin accedir a la informa-
ció de manera més precisa i sempre 
actualitzada.
 
3. PLM EN EL NÚVOL PER A UNA 
RÀPIDA TRANSFORMACIÓ
Jordi Garcia, expert en PLM, ens va 
mostrar com cada vegada més fabri-
cants estan renunciant a la configura-
ció i el manteniment del seu sistema 
PLM en les instal·lacions.

Durant la seva ponència ho vam sa-
ber tot sobre els beneficis d’implemen-
tar sistemes PLM en núvol o SaaS.  l

Oficina a Barcelona:
plaça Josep Pallach, 2. 08035 Barcelona 
Tel : 637 070 666
info@integralplm.com

Podeu mirar el vídeo complet 
de la jornada a la plataforma 
Torna-la a Veure a:  
https://videos.enginyersbcn.cat
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SOSTENIBILITAT

  

 

La viticultura s’enfronta a un nou repte: el canvi climàtic. L’augment de les 
temperatures, el major nombre de fenòmens meteorològics extrems i el 
descens de les precipitacions són tres dels factors del canvi climàtic que ja 
han començat a provocar efectes en el sector de la vinya i el vi al nostre país. 
El procés d’adaptació no serà fàcil. 

Vinyes i canvi climàtic: adaptar-se o morir

L’augment de les temperatures, l’escassetat d’aigua i els 
fenòmens meteorològics extrems marquen el futur del 
sector del vi al nostre país 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

La intensa calor de l’inici de l’estiu i la 
falta de pluges de la primavera van fer 
avançar la verema del 2017, a Catalu-
nya, entre deu i quinze dies respecte a 
la mitjana. En algunes zones de Cos-
ters del Segre i el Penedès, la recollida 
del raïm es va iniciar quan encara no 
havia acabat el mes de juliol. 

La verema del 2017 no és una anèc-
dota. Miquel A. Torres, president de 
Bodegas Torres, explicava ja al 2014 
que “l’augment d’un grau del que 
hem estat testimonis al Penedès en 

els últims 40 anys ha provocat que la 
verema sigui ara, aproximadament i 
segons els anys, deu dies abans que fa 
dues dècades”.

L’avançament de la verema és un dels 
efectes directes que el canvi climàtic 
està tenint en la viticultura en el nostre 
país i en moltes altres regions.

Durant els últims anys s’han publicat 
molts estudis sobre aquest fenomen 
cada vegada més evident. Un dels tre-
balls més detallats és la tesi doctoral 
Viticultura y cambio climático en Es-
paña, presentada el 2015 per Pablo 
Resco a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyers Agrònoms de la Univer-
sitat Politècnica de Madrid. A més 
d’aprofundir en els efectes generals 
que el canvi climàtic pot tenir en el 
conreu de la vinya i la producció de 
vins, aquesta investigació aporta la 
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primera anàlisi detallada per regions 
geogràfiques i denominacions d’origen.

Factors com les elevades tempera-
tures durant la maduració i l’escas-
setat d’aigua faran que moltes de les 
explotacions actuals deixin de tenir 
les condicions òptimes de cultiu de la 
vinya i la producció de vins d’alta qua-
litat, segons indica la tesi doctoral de 
Pablo Resco. Un altre dels elements 
destacats en aquest treball és la crei-
xent aparició de fenòmens extrems, 
com les onades de calor i les gelades, 
unes condicions clarament negatives 
per a l’estabilitat del sector de la vinya.

En el mateix sentit, l’informe eu-
ropeu AgriAdapt, elaborat l’estiu del 
2017 per la Fundació Global Nature, 
destaca que en la regió mediterrània 
espanyola el conreu de la vinya serà 
un dels sectors agrícoles més afec-
tats pel canvi climàtic. Entre els fac-
tors negatius a tenir en consideració, 
aquest estudi destaca que el canvi 
climàtic pot provocar la producció 
de raïm de menor qualitat aromàtica  
—en especial, per la pèrdua d’intensi-
tat del raïm negre— i l’aparició de no-
ves plagues (o una major incidència 
de plagues ja conegudes).

L’única perspectiva optimista per 
al futur del sector —segons explica 
aquesta tesi doctoral— és que es pre-

veu que en els pròxims anys augmen-
taran les zones de muntanya mediter-
rània amb condicions favorables per 
al cultiu de la vinya. No obstant això, 
Pablo Resco destaca que el balanç glo-
bal serà clarament negatiu, perquè la 
superfície que deixarà de tenir bones 
condicions per a aquest conreu serà 
molt superior a la superfície que es 
podria guanyar en zones de muntanya.

En tot cas, alguns pagesos i cellers 
de Catalunya fa anys que han pres nota 
d’aquest escenari de futur i han comen-
çat a comprar terrenys en altituds que, 
fins ara, es consideraven massa eleva-
des per a les vinyes que poden produir 
vins de bona qualitat.  l

UNA DADA POSITIVA 
ÉS L’AUGMENT DE LES 
ZONES DE MUNTANYA 
MEDITERRÀNIA, 
FAVORABLES PER AL 
CULTIU DE LA VINYA

L’empresa catalana Meteosim, 
sorgida de la Universitat de 
Barcelona i especialitzada en estudis 
meteorològics i del clima, és el 
soci principal del projecte europeu 
VISCA (Vineyards Integrated Smart 
Climate Application), finançat per 
la Comissió Europea a través del 
programa H2020. 

L’objectiu principal de VISCA és 
fer que les indústries vitivinícoles 
europees siguin resistents al canvi 
climàtic, minimitzant els costos i 
els riscos mitjançant una millora de 
la gestió de la producció (qualitat 
i quantitat de producte final), a 
més d’avaluar l’aplicació d’aquest 
tipus de respostes en altres sectors 
agraris d’alt valor afegit.

Entre els objectius de VISCA 
destaca el desenvolupament d’una 

eina o programa informàtic específic 
que permeti a pagesos i industrials 
adoptar decisions informades davant 
els problemes que provoca el clima en 
les seves activitats. També es preveu 
l’aplicació d’aquesta eina en les zones 
de demostració seleccionades a 
l’Estat espanyol, Itàlia i Portugal, i la 
definició d’un pla d’acció per abordar 
obstacles i oportunitats derivades 
del desplegament complet d’aquest 
projecte.

El projecte VISCA es va posar en 
marxa el 2017 i tindrà una durada 
de tres anys. A més de Meteosim, hi 
participen, com a partners, l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA), el Centre Nacional de 
Supercomputació (BSC), Codorniu 
i set entitats i empreses d’Itàlia, 
Portugal, França i el Regne Unit.

VISCA: EL PROJECTE EUROPEU  
LIDERAT DES DE CATALUNYA
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L’abril sembla el mes ideal per dedi-
car unes pàgines a les arts gràfiques. 
Industrialment parlant, aquest sector 
protagonitza la Diada de Sant Jordi, 
així que sembla adient parlar de plecs, 
cosits, encolats, fendits i tècniques  
lligades al llibre. Joan Miquel Serres, 
gerent de l’impremta cooperativa rubi-
nenca Cevagraf, veu poca originalitat 
en el procés productiu del llibre: “És 
una tècnica molt estàndard i sense gai-
re secret. En el nostre sector el més 
interessant des del punt de vista de 
l’empresa és la transformació digital 
que estem vivint i que ens ha conver-
tit en una empresa en línia”.  

COM SUPERAR UNA CRISI
Cevagraf es dedica a la impressió co-
mercial sobre paper de tota mena 
(llibres, revistes, calendaris...), en 

impressió òfset o digital. La planta de 
Rubí integra totes les fases del procés, 
des dels tractaments informàtics de 
preimpressió fins a l’aplicació d’aca-
bats diversos i la manipulació. 

La trajectòria de creixement sos-
tingut que mantenia l’empresa des 
de la seva fundació el 1986 es va acce-
lerar vertiginosament en el període 
2001-2008, durant el qual Cevagraf 
va assolir les dimensions actuals, 
segons Serres “a remolc de la reco-
neguda alegria productiva d’aquell 
període”.  La desacceleració poste-
rior al boom va obligar a emprendre 
accions ràpidament: d’entrada, una 
baixada de preus va permetre seguir 
endavant fins al 2012, quan la factu-
ració va caure de manera alarmant. 
Davant les dificultats per fer front al 
pagament de 60 salaris, els òrgans de 
govern de la cooperativa van obrir un 
període de debat per decidir el futur, 
fruit del qual es va decidir actuar en 
dues direccions: d’una banda, reduir  
el sou dels socis en un 40% i mante-
nir el dels treballadors com una acció 
amb efectes a llarg termini amb l’ob-
jectiu de mantenir la motivació i el 

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

El paper camina “en línia” 

Cevagraf, SCCL

El sector de les arts gràfiques està vivint un procés de transformació, i 
Cevagraf, una cooperativa amb seu a Rubí que es dedica a la impressió 
comercial sobre paper, en impressió òfset o digital, després d’una aposta per 
la digitalització radical, veu els fruits de la transformació. 
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Vista general de la sala de postimpressió 
on es treballa el paper imprès.
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compromís dels treballadors un cop 
superada la situació de crisi. D’altra 
banda, dur a terme un canvi de model 
de negoci. Darrere aquesta frase hi ha 
implícita una reestructuració en pro-
funditat de la cooperativa, que Serres 
narra amb entusiasme: “El sector 
de les arts gràfiques és tradicional i 
conservador, fonamentat en una em-
prenedoria basada en els valors de la 
fidelitat, el tracte personal i la maqui-
nària com a principals actius. Aquests 
valors, encara vigents, són insufici-
ents per mantenir-se en primera línia 
del sector, perquè l’oferta en línia és 
bestial, competidíssima. Cevagraf el 
2012 tenia setze treballadors impli-
cats en la tasca comercial i les vendes 
no arribaven al nivell necessari, cosa 
que evidenciava que el model analò-
gic d’empresa ja no era vàlid. Per re-

cuperar les vendes calia digitalitzar el 
sistema de treball creant una nova in-
terfície amb el client que possibilités 
gestionar les comandes sense ni tan 
sols utilitzar el telèfon”. 

GESTIÓ I PRODUCCIÓ
La transformació cap al món digital 
real ha suposat molts esforços i ha 
implicat un profund canvi cultural. 
“Els estudis diuen que un canvi com 
aquest necessita uns deu anys per 
implementar-se —explica Serres—. 
Aquí vam haver de fer-lo en tres anys, 
i penso que ens n’hem sortit prou bé. 
Abans, 30 persones gestionaven i 30 
més produïen. A dia d’avui, n’hi ha 
set que gestionen i 53 que produei-
xen, és a dir, que han canviat de feina 
unes 23 persones. L’evolució ha estat 
genial: la informàtica gestiona, les 
persones produïm”.

El nou departament de màrqueting 
i programació és el centre neuràlgic 
de l’empresa. Està format per sis tèc-
nics dedicats a treballar en el web i els 
programes que fan possible gestionar 
comandes, pressupostos, ordres de 
treball, factures, etc. A Cevagraf les 
comandes arriben directament als 
operaris dels tallers, sense necessitat 
de càrrecs intermedis, perquè el pro-
grama funciona coordinat amb l’ERP. 
L’excedent en recursos humans ge-
nerat per l’eficiència en la gestió s’ha 
aprofitat per internalitzar tasques i 
processos, “una política que ens per-
met ser més àgils i autosuficients, ofe-
rir un servei millor i més ràpid i ser, 
per tant, més competitius. No hem fet 
servir les noves tecnologies per elimi-
nar llocs de treball, sinó per crear-ne. 
Creiem que la informàtica ha de tre-
ballar per a l’empresa, no per fer fora 

la gent, sinó per poder-los dedicar a 
altres tasques i així poder créixer”.

La crisi patida per les arts gràfiques 
ha fet que les grans empreses agafin 
feines de poc volum, tradicionalment 
realitzades per pimes. Serres opina 
que aquest és el motiu pel qual el cens 
d’empreses s’ha reduït a la meitat els 
darrers anys. “I crec que es mantindrà 
la tendència. Només sobreviurem les 
empreses que hem sabut reestructu-
rar-nos i modificar el model industri-
al i de venda. La transformació viscu-
da aquests darrers anys serà la base 
del futur de la cooperativa, perquè 
avui en dia no hi ha mals impressors, 
i totes les impremtes ofereixen quali-
tat; la diferència la marquen el servei 
i la facilitat que s’ofereix al client per 
gestionar la feina. Cevagraf som una 
indústria en línia real, i fem la vida 
més fàcil als nostres clients.”  l

José M. Sierra, ebenista i emprenedor de La Rioja, sempre ha cregut en la validesa 
de la cooperativa com a organització empresarial. El 1986 es va associar amb 
quatre joves que compartien aquesta inquietud i, decidits a obrir-se pas en les 
arts gràfiques, van crear Cevagraf, amb una màquina d’imprimir i molta empenta 
com a principals actius, instal·lats en un pis de l’Eixample barceloní. Tres dècades  
després les dependències de Cevagraf ocupen 4.000 m2, la cooperativa factura 
quatre milions d’euros, gestiona 15.000 comandes anuals i dona feina 
directament a 44 socis i setze treballadors. La darrera adquisició de l’empresa ha 
estat una màquina d’enquadernar amb capacitat per fer 4.000 llibres per hora. 
Fa 27 metres de llarg i és una mostra de la fe que Cevagraf, empresa radicalment 
digital, té en el paper imprès.

IMPREMTA COOPERATIVA

Empresa d’arts gràfiques 
especialitzada en impressió de 
revistes, llibres i calendaris en òfset 
i digital
Any de fundació: 1986
Treballadors: 60

C. Praga, 22-24
Pol. ind. Cova Solera
08191 Rubí (Vallès Occidental)
Tel.: 935 861 145
www.cevagraf.coop
oficina@cevagraf.coop

CEVAGRAF,  SCCL

Sala d’impressió. Una màquina de 
quadricromia òfset.

Sala de preimpressió on es preparen els 
arxius per passar-los a les màquines.
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Membre de la 
Junta de Govern 
del Col·legi. 
Enginyer i 
consultor digital

@sergialbet

Synthetic molecules cre-
ated in laboratories often 
have a drawback. This is 
that they are often chiral, 
which means that they 
have an asymmetrical 
structure. Chiral molecu-
les appear to be identical 
but, like our left and right 
hands, they are not in-
terchangeable. Around 50 
percent of medicines are 
chiral, which means that 
their molecules are left 
or right-sided, and their 
eÅects when compared 

against each other, might 
be totally diÅerent. In this 
sense, a team of engineers 
from Stanford University 
have experimented with 
a new technique that can 
help to distinguish betwe-
en these chiral molecules 
by focusing light on them. 
This new technique could 
lead to significant savings 
in financial and personnel 
resources.

Source: Stanford University 
https://goo.gl/UGsPh2

3-INNOVATION AND ENGINEERING

Two projects by engineers at the University of Princeton have obtained 
financing from a transformative technology fund of the same University. 
The chosen projects aim to improve our understanding of social 
interactions.  One of them deals with the use of 3D Printing to make 
parts and the other looks into new materials for quantum Systems.

The projects that receive financing

Can light distinguish between 
different molecules? 
1-CHEMICAL ENGINEERING 

Young 
“Engineers”
“Children and teenagers have to 
find a solution to real-world 
problems, and that is what 
engineering does” This statement 
was made at the science and 
technology final challenge of the 
First Lego League, in which the 
students had to design, build and 
programme a robot to compete 
autonomously in missions. The 
competition was held under the 
guidance of the Engineering 
Department of the University of 
Cambridge.

Source: University of Cambridge 
https://goo.gl/CxTmpT

2-ROBOT 
ENGINEERING
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Source: Princeton University https://goo.gl/aBGCkP
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 L’ENGINYERIA AL MÓN 
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The future of engineering lies in 
thinking about tomorrow. This is the 
principle behind the University of 
Berkeley’s department of 
engineering. It is offering new 

buildings, new degree courses and 
new study plans covering utterly new 
areas of technology as part of its 
push to be at the forefront of 
engineering. The reasons are obvious, 
and the directors are unambiguous 
about this. Engineering has always 
been a driver of social change, at 
least since the industrial revolution, 
and has contributed to changing the 
way that we live. We are living in a 
time of accelerating technological 
advances, with parallel changes in 
business and society that make it 
more important that engineers shape 
the future. In the past, changes 
transformed society, but now we 
have to imagine what kind of future 
we want, and engineering will have a 
crucial role in managing these 
changes.

Source: University of California, 
Berkeley
https://goo.gl/xmoq9V

1. ENGINYERIA QUÍMICA 
Una nova tècnica ideada per 
enginyers de la Universitat de 
Stanford ajudarà a separar les 
molècules quirals —aquelles que 
són iguals però asimètriques, com 
les mans dreta i esquerra. El procés 
de separació d’aquestes molècules 
serà menys costós amb aquesta 
nova tècnica, que consisteix a 
focalitzar llum sobre les molècules 
que permeten la separació, 
només, de les molècules quirals. 

2. ENGINYERIA DE ROBOTS
La Universitat de Cambridge va 
ser l’escenari de la competició 
FIRST LEGO League. Els alumnes 
han d’usar l’enginy per construir i 
programar robots amb l’objectiu 
de competir en missions. Sota 
la tutela del departament 
d’Enginyeria d’aquesta universitat, 
els joves desafien la ciència i 
la tecnologia per resoldre un 
problema que pot succeir en el 
món real. 

3. LA INNOVACIÓ EN 
L’ENGINYERIA
Gràcies al finançament de la 
Universitat de Princeton, dos 
projectes d’enginyers han vist la 
llum: un consisteix en la fabricació 
de peces mitjançant la impressió 
3D, i l’altre es basa en nous 
materials per als sistemes quàntics. 

4. MÓN UNIVERSITARI
La Universitat de Berkeley aposta 
per les enginyeries: nous edificis, 
nous programes de grau i nous 
plans d’estudis i àrees totalment 
noves en tecnologia són la base 
per consolidar el seu objectiu. Les 
enginyeries sempre han estat el 
catalitzador del canvi social des 
de la Revolució Industrial. Ara, 
amb la revolució tecnològica, 
l’enginyeria ha de continuar sent 
el referent en la configuració del 
dia de demà.

5. ENGINYERIA ELÈCTRICA  
Els motors elèctrics del futur 
haurien d’estar dissenyats i 
construïts perquè poguessin 
rodar a velocitats més altes sense 
sobreescalfar-se ni fallar. Aquest 
és l’objectiu de dos enginyers 
de l’Institut Tecnològic de  
Massachusetts (MIT), que pretenen 
construir motors elèctrics amb 
una tecnologia que els permeti 
aconseguir aquestes fites. 

   .CAT 

The engineers at MIT dream of being 
able to design and build electric 
motors with the capacity to rotate at 
higher speeds than current models 
without overheating or breaking 
down. They are made of high-
resistance steel without joints, bolts 
or magnets. Instead of supporting the 
rotors with vulnerable bearings, the 

The future of electric motors
5-ELECTRICAL ENGINEERING  

researchers will raise them using the 
magnetic “memory” of steel. The 
designs are compact, efficient and 
suited for low-cost manufacture and 
high-speeds

Source: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 
https://goo.gl/ZHzNVz

Berkeley’s drive for engineering
4- THE ACADEMIC WORLD
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ESTIGUES AL DIA

@ • Taula 
enrotllable
El dissenyador Marcus Voraa 
(www.marcusvoraa.com) crea una 
taula flexible per adaptar la seva 
mida al nombre de comensals. 

El moble, format per llistons de 
fusta, té una manovella d’acer al 
costat amb què es pot enrotllar la 
taula com si fos una persiana. La 
longitud es pot allargar o escurçar 
fent girar la maneta d’acer. Atesa 
la peculiar forma, aquesta taula 
s’anomena @.

El concepte d’aquest moble 
adaptable al nombre de persones 
s’escau tant per al menjador 
de casa com per a una sala de 
reunions.

MOBILIARI

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel
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LIFEFUELS • Càpsules que hidraten

www.enginyersbcn.cat/premis

Millor projecte de final de grau 
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WILLOW • Extractor de llet portàtil
MATERNITAT

Willow (willowpump.com) és un 
extractor de llet. L’invent, impulsat 
a Califòrnia, està dissenyat per 
donar més autonomia a la mare 
i transformar l’experiència de 
bombament.

L’aparell s’adapta al 
pit i no necessita cables 
ni tubs per connectar-
se a cap recipient per 
emmagatzemar la 
llet, ja que es guarda 
directament en una 

bossa que hi ha dins la bomba de llet. 
Es porta sota el sostenidor, sense 
necessitat de treure’s la roba.

Willow té una forma i un volum 
discrets i, a més, no fa soroll quan 

està en funcionament; 
tot això permet que la 
mare guanyi llibertat, 
perquè es pot extreure 
llet quan vulgui, ja 
sigui a casa o a fora, 
mentre treballa o fa 
altres coses. 
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L’exposició TOT éS QUÍMICa, organit-
zada per la Societat Catalana de Quími-
ca i el Museu de la Ciència i de la Tèc-
nica de Catalunya, vol donar a conèixer 
la contribució de la química a la qualitat 
de vida actual. Durant més de vint anys 
TOT éS QUÍMICa s’ha mostrat en dife-
rents museus de ciència de Catalunya i 
de la resta de l’Estat, i enguany serà el 
darrer que es pugui visitar. 

El recorregut de l’exposició mostra la 
diversitat i la versatilitat de comporta-
ment dels elements químics, s’endinsa 
en la pròpia essència de la química i 
explica que els elements i els compos-

tos químics són la base dels productes 
que s’obtenen en la indústria quími-
ca. L’espai més ampli de l’exposició es  
dedica a ensenyar la contribució positi-
va de la química en els diferents aspec-
tes de la vida quotidiana. mnactec.cat

© mNACTEC

©
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© Willow Pump

TOT éS QUÍMICa • Exposició

LifeFuels (www.lifefuels.com) és una ampo-
lla intel·ligent de nutrició i hidratació ideal 
per als atletes. Es compon de tres parts: la 
botella, els FuelPods i una aplicació de mòbil. 

Els FuelPods són com unes càpsules de 
beguda amb varietats de sabors, vitamines i 
nutrients. Aquests pots s’insereixen a la part 
inferior de la botella i, prement un botó o a 
través de l’aplicació, l’usuari pot barrejar els 
nutrients dels FuelPods amb l’aigua segons 

el seu gust o els 
seus objectius 
n u t r i c i o n a l s . 
Per saber els 
objectius, se sin-
cronitza la Li-
feFuels amb l’aplicació de mòbil i, d’aquesta 
manera, es registren les dades de consum his-
tòric a temps real i es reben recomanacions 
d’hidratació personalitzades per a l’usuari. 

RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió�Plus�PRO
Bonifiquem la teva
quota�de col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració fins a

+ + +10% 0 3%TAE 1%
de la teva quota de comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
col·legiat màxim d’administració i 2,74%�TAE. Saldo domiciliats i sobre les compres amb
50�euros*. manteniment. màxim a remunerar targeta de crèdit en comerços

10.000�euros.1 d’alimentació.2

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

Truca’ns al 900�500�170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

*Abonem el 10% de la quota de col·legiat, amb un màxim de 50� � per compte, per a quotes domiciliades en un compte de la gamma Expansió, per a nous clients de
captació. La bonificació�es fa un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos. En aquest sentit, es compta com a primer mes el de l’obertura del
compte. El pagament s’ha de fer en el compte el mes següent als 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han de tenir un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del
mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions,
plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap
altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim
existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus
PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte).
Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any:
270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats
en l’any: 295,96 euros.
2. Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de
col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les
despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus,
màsters i doctorats. Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el
contracte de les quals estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina
www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim�de 5 euros�i fins a�50 euros�al mes.

El compte Expansió Plus PRO requereix de la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos
procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Així mateix, també cal haver-hi domiciliat 2 rebuts domèstics en els 2 últims
mesos.Oferta vàlida, a partir del� 6 de febrer de 2017.
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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Aquest nombre és indicatiu del risc

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

risc.

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

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

dipositant.
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