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que va molt lligada a la gestió de la qualitat. Sense anar 
més lluny, a ENGINYERS BCN hi ha la Comissió de 
Qualitat i Innovació, una de les més antigues i actives 
del Col·legi, que des del 2012 ha incorporat la recerca, el 
desenvolupament i la innovació entre les seves activitats. 
Entre els objectius hi ha el de transmetre la necessitat 
d’innovar contínuament i de crear nous productes i 
serveis, i també el de sensibilitzar els enginyers perquè 
incorporin conceptes de qualitat i innovació en la 
seva activitat professional. Cada any atorga el Premi a 
l’empresa innovadora.

I com a exemple 
d’innovació de 
plena actualitat 
tenim la indústria 
4.0, que planteja 
un nou paradigma 
basat en IoT, Big 
Data, intel·ligència 
artificial, robòtica, 
impressió 3D, 
realitat virtual, 
biologia sintètica, 
bioenginyeria, 
nous materials, nanotecnologia... Des del Col·legi no 
volem perdre el tren de la innovació i celebrem l’Any de 
l’Enginyeria 4.0 per oferir als col·legiats informació de 
qualitat i de primera mà sobre un tema que toca molt de 
prop els enginyers de l’àmbit industrial. Per tant, no ens 
volem limitar a només la celebració puntual d’aquest 
any, sinó que volem que la indústria i l’enginyeria 4.0  
s’incorporin a l’agenda col·legial de manera important i 
permanent. Perquè la innovació també consisteix a posar 
el futur en l’agenda del present.  l

Tothom coneix la famosa frase “renovar-se o 
morir”. També és veritat que, com tota frase 
feta, té el seu oposat, que seria “si una cosa 
funciona, no la toquis”. En qualsevol cas, 
segons Peter Drucker, autoritat mundial en 

direcció d’empreses i doctor honoris causa per la UPC, si 
una empresa no innova acabarà tancant i l’única cosa que 
cal determinar és si trigarà poc o molt. Drucker defineix 
la innovació com l’anàlisi sistemàtica dels canvis per 
transformar-los en oportunitats de negoci. Per tant, si no 
hi ha canvis no és possible la innovació, i si els canvis no 
s’exploten convertint-los en negoci, tampoc n’hi ha. És 
evident que en els temps actuals els canvis es produeixen 
a una velocitat de vertigen i, per tant, la primera condició 
es compleix amb escreix. La segona és la més complicada, 
ja que no sempre l’adaptació als canvis es converteix en 
negoci, i aleshores no es pot parlar d’innovació. 

També cal distingir entre la innovació radical o 
disruptiva i la innovació incremental. D’altra banda, les 
innovacions es poden aplicar a tres categories, que són: 
producte, procés i màrqueting. Una menció a part mereix 
la innovació tecnològica. Pel que fa a organitzacions com 
ara el Col·legi, la innovació ha de servir per millorar la 
qualitat dels serveis i per crear-ne de nous, d’acord amb 
les necessitats canviants dels col·legiats. A la Junta de 
Govern tenim molt clara aquesta premissa i ens esforcem 
a posar-la en pràctica. En els darrers temps hem introduït 
diverses innovacions, com ara el videostreaming, el 
Torna-la a Veure, les votacions telemàtiques a les juntes 
generals, l’app de notícies i el Tecnovisat per a dispositius 
mòbils, entre d’altres.

Val a dir que els enginyers graduats i enginyers 
tècnics industrials estem qualificats per ser actors 
importants en les empreses en el camp de la innovació, 

INNOVAR-SE O MORIR

SOM ACTORS 
IMPORTANTS EN 
LES EMPRESES  
EN EL CAMP DE  
LA INNOVACIÓ  
I DE LA GESTIÓ  
DE LA QUALITAT

Ens trobem dins una revolució tecnològica i digital que dona pas a una indústria intel·ligent, on els robots 
faran les tasques de més risc i pesades i on les qualitats humanes seran molt valorades.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

COM HA CANVIAT LA FISONOMIA DE 
L’ECONOMIA CATALANA EN DEU ANYS

 La crisi ha passat factura a l’economia catalana, 
l’ha castigat amb duresa i l’ha forçat a canviar. 
Un primer cop d’ull a l’estructura de l’activitat 
productiva entre 2007 i 2017 ens posa en 
situació. Amb les dades de la comptabilitat 

nacional que van aparèixer a finals de març ja és possible 
efectuar-ne l’anàlisi.

En principi, hi ha dos fets fonamentals i dos de subsidiaris. 
El primer és el salt de les exportacions, que ja anava creixent 
amb força des de l’any 2004, i que ha comportat que les 
exportacions siguin el gran motor de la recuperació, 
que es va començar a percebre de manera global el 2014. 
I el segon és, sens dubte, la caiguda en vertical de la 
construcció, que ostentava la bandera del creixement fins 
que va esclatar la bombolla del totxo.

No és cert que les vendes a l’exterior s’hagin degut 
només a la caiguda de la demanda interna. De fet, el procés 
d’internacionalització de les empreses catalanes havia 
començat molt abans. Però el cert és que mentre que les 
exportacions representaven el 26% del PIB el 2007, al cap 
de deu anys suposen ja gairebé el 40%. Es tracta d’un salt 
espectacular, que comporta un esforç que no sempre ha 
estat valorat en la seva justa mesura. La derivada immediata 
és que avui l’economia catalana és molt més oberta que 
fa una dècada. La suma d’exportacions i importacions 
representava fa deu anys el 60% del PIB i avui és ja el 72%, 
amb una dependència menor del mercat espanyol.

Pel que fa a la construcció, el relat que en fa al seu 
últim informe (finals de febrer del 2018) la Cambra de 
Contractistes d’Obres de Catalunya és devastador. Afirma 
que, des del 2007, la producció del sector de la construcció 
s’ha reduït aproximadament en un 80% (variació del 
consum del ciment entre els anys 
2007 i 2017). Per exemple, la licitació 
d’obra pública és, el 2017, encara 
menys de la meitat de la mitjana 
dels darrers vint anys i la cinquena 
part de la del 2008, i l’edificació 
residencial i no residencial és 
actualment només el 27% de la 
mitjana del període 1992-2016. 
Tal caiguda de la producció ha 
provocat la destrucció de milers de 
llocs de treball (més de 240.000 
de directes, segons l’EPA, als 

quals s’han de sumar els treballadors de les indústries 
a les quals la construcció compra i els dels serveis 
associats), així com la desaparició massiva d’empreses 
(25.248 empreses d’un o més treballadors d’un total de 
47.869 de les existents l’any 2008, a les quals s’han d’afegir 
les empreses industrials i de serveis que treballen per al 
sector, que també van haver de tancar).

Hi ha un tercer aspecte que s’ha comentat poc i que és 
cabdal perquè apunta directament al que serà l’economia 
del futur. El 2017 hem recuperat, segons l’Idescat, el volum 
de producció global d’abans de la crisi, però amb un detall 
molt important: s’ha fet amb 300.000 treballadors menys 
—un 8,5%— dels que hi havia el 2007. Això vol dir que la 
productivitat ha crescut, sobretot en el sector de la indústria. 
En termes reals, la seva producció ha assolit pràcticament el 
mateix nivell del 2007, però amb un 20% menys de personal. 
Sens dubte, després de la crisi —i ja durant la caiguda al 
pou— la digitalització s’ha començat a estendre i ha fet 
aplicar sistemes menys necessitats de mà d’obra.

I, finalment, hi ha un quart aspecte molt rellevant. L’únic 
sector que ha recuperat ocupació i ha superat el del 2007 
són els serveis. És cert que, en bona part, la nova ocupació 
és precària i amb sous baixos (amb la recuperació, el 25% 
de l’ocupació del sector ha anat a l’hostaleria), com ho 
demostra el fet que la remuneració dels assalariats hagi 
baixat 2,5 punts en la seva participació en el PIB (mentre 
que els beneficis empresarials han pujat en la mateixa 
proporció), en aquests deu anys. Però també ho és que estan 
creixent els ocupats dedicats a la informàtica, a diferents 
aspectes de la ciència aplicada i els de les professions 
tècniques, sense oblidar els del món de la logística.

En definitiva, tenim una Catalunya diferent, canviant, 
que està sortint del forat amb força (creix per sobre del 
3% anual), tot i la campanya de desprestigi i por, duta a 
terme pels mitjans de comunicació per minar l’ànim dels 

consumidors, en una campanya de relat 
unitari —i fals— com mai no s’havia 

vist, i la negativa col·laboració del 
Govern Central que, a més de 

seguir invertint a Catalunya 
amb comptagotes, ha frenat 
part de l’activitat després de la 
intervenció de la Generalitat i 
l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució. l

5
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SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

Assessoria jurídica: deixeu-vos aconsellar

Saber que hi ha una institució que estarà al vostre costat quan 
necessiteu ajuda jurídica professional proporciona una gran 
tranquil·litat. El Servei d’Assessorament Jurídic resol les consultes dels 
col·legiats relatives, per exemple, als drets, deures i responsabilitats 
professionals o actuacions davant administracions o tribunals.

ASSESSORAMENT D’EXERCICI 
LLIURE  
l  Obligacions relatives a l’inici  

de l’exercici professional  
(fiscals i de previsió social, deure 
d’assegurança obligatòria), 
compatibilitat amb altres  
feines, etc. 

l Atribucions professionals.
l Societats professionals.
l  Problemes plantejats davant  

les administracions.
l  Responsabilitat professional  

(civil, penal, administrativa i 
col·legial).

l  L’encàrrec professional i la seva 
formalització.

l  Supòsits de compatibilitat de la 
prestació de jubilació i l’exercici 
lliure.

ASSESSORAMENT FISCAL
l Alta fiscal de l’activitat.
l Facturació.
l Obligacions tributàries periòdiques.
l  Obligacions comptables i registrals.
l Constitució de societats.

ASSESSORAMENT LABORAL
l Tipologia de contractes.
l Vicissituds del contracte de treball 
(salaris, pagues extres, vacances, 
categories professionals, règim del 
preavís, etc.).
l Acomiadament.
l Jubilació.
l Prestacions derivades de la 
desocupació.
l Convenis col·lectius.

Es tracta d’un servei molt valorat i 
utilitzat pels col·legiats. De fet, l’any 
passat ENGINYERS BCN va rebre 
més de 800 consultes jurídiques. 
La majoria –el 60%– tenien a veure 
amb l’exercici professional o l’exerci-
ci lliure; les seguien, amb el 21%, les 
consultes sobre temes estrictament 
laborals; els assumptes fiscals van su-
posar el 17% dels assessoraments.

L’equip d’advocats del Col·legi està 
a la vostra disposició en cas que ne-
cessiteu orientació jurídica en ma-
tèries relacionades amb l’exercici 
professional. És important que el 
conegueu i, arribat el cas, també que 
l’utilitzeu.  l

passat ENGINYERS BCN va rebre 

La majoria –el 60%– tenien a veure 
amb l’exercici professional o l’exerci
ci lliure; les seguien, amb el 21%, les 
consultes sobre temes estrictament 
laborals; els assumptes fiscals van su
posar el 17% dels assessoraments.posar el 17% dels assessoraments.

L’equip d’advocats del Col·legi està 
a la vostra disposició en cas que ne
cessiteu orientació jurídica en ma-

professional. És important que el 

“El Col·legi em va 
ajudar a resoldre 
un tema judicial”
“L’any 2015, 
quan 
treballava 
com a 
inspector 
elèctric, vaig 
ser citat com 
a pèrit 
judicial. El cas 
en qüestió 
era per a un 
tema 
d’enllumenat 
incorrecte en un centre comercial 
de Barcelona. Efectivament, vaig 
corroborar que les lluminàries 
LED que hi havia instal·lades eren 
defectuoses, però tenia molts 
dubtes sobre com encaminar el 
cas i com fer els escrits. Des del 
Col·legi em van ajudar molt en 
aquest aspecte. També em van 
donar un cop de mà per no haver 
d’anar en persona al judici, que 
era a Madrid, i poder donar la 
meva opinió per 
videoconferència.

Com a enginyers tècnics 
industrials en sabem més, del 
que és el nostre dia a dia com a 
professionals, però quant a temes 
judicials hi ha un gran 
desconeixement. Recomanaria 
als col·legiats l’ús d’aquest servei, 
com a mínim per fer la primera 
presa de contacte, ja que si hi ha 
alguna cosa que no saben sempre 
et redirigeixen a algú que et pot 
ajudar.”

Jairo Echávez,  
col·legiat 20.987

ÀMBITS D’ASSESSORAMENT QUE US 
OFEREIX EL COL·LEGI
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Connectats 
amb vosaltres

Cada dia dipositem a la xarxa grans 
quantitats d’informació, tenim accés 
a una gran varietat de continguts i la 
utilitzem com un espai per compar-
tir interessos. És a dir, que una part 
de les nostres relacions ja s’ha esta-
blert a internet. I és que les xarxes 
socials han arribat per quedar-se! 

A ENGINYERS BCN aprofitem 
aquesta eina i no ens quedem enre-
re; volem oferir un servei de qualitat 
i per això ens mantenim en contínua 
evolució. Des de fa un parell de me-
sos disposem d’un blog amb articles 
i reportatges sobre l’enginyeria de 
l’àmbit industrial. Volem que aquest 
sigui el vostre espai de referència per 
estar al dia del que succeeix a la pro-
fessió. Està també obert a rebre con-
tingut de col·legiats i no col·legiats 
(recordeu que si teniu una proposta 
d’article ens la podeu fer arribar a  
comunicacio@ebcn.cat).

En els últims mesos el web ha re-
novat part de la seva imatge. És més 
visible, atractiu i clar; l’usuari és més 
a prop dels serveis que ofereix el Col-
legi. Alguns apartats han patit una 
renovació important, com ara el Ser-
vei d’Ocupació i Promoció Professi-
onal, amb una estructura més neta 

i simple, o l’apartat de Col·legiació, 
que ara és més senzill i entenedor.  

Gràcies a la tecnologia apropem la 
institució als col·legiats. El canal de 
videostreaming també és un altre 
instrument imprescindible. Podeu 
seguir una conferència, un curs o 
una jornada que s’organitza al Col-
legi des de qualsevol lloc. Fins i tot 
podeu interactuar amb els ponents 
gràcies a un mòdul de preguntes des 
de la mateixa pantalla on es visiona 
l’esdeveniment.

Posem al vostre abast Torna-la 
a Veure, la plataforma de vídeo del 
Col·legi. S’hi pengen totes les confe-
rències, debats i taules rodones que 
han tingut lloc a ENGINYERS BCN. 
Vosaltres podeu escollir on, quan i 
com veure’ls.

També som molt actius en les 
principals xarxes socials: Twitter, 
Facebook, LinkedIn i YouTube. Des 
de l’any passat també tenim compte 

a Instagram, on pugem imatges i ví-
deos d’actes i serveis del Col·legi. Se-
guiu-nos i compartiu-ho.

A més a més, la versió digital de 
theknos ara és més interactiva i 
accessible. La revista penjada al web 
s’adapta millor al dispositiu des del 
qual la visualitzem. Els enllaços ens 
redirigeixen directament al web en 
qüestió i els lectors gaudeixen d’una 
millor experiència. 

Finalment, ENGINYERS BCN 
posa a la vostra disposició una nova 
aplicació de notícies, EBCN+. Vo-
leu estar informats de les últimes 
novetats legislatives? Conèixer les 
darreres notícies relacionades amb 
l’enginyeria de l’àmbit industrial? 
Assabentar-vos dels cursos i activi-
tats que fem al Col·legi? Si teniu un 
dispositiu Android o iOS sou a un clic 
d’estar permanentment informats.

Recordeu, a més, que també teniu 
disponible l’app de la Borsa de Tre-
ball per ajudar-vos a trobar la feina 
més adient.

Com veieu, el Departament de Co-
municació d’ENGINYERS BCN no 
s’atura, aposta per una institució for-
ta, permanentment connectada amb 
els col·legiats i la societat, i al dia dels 
últims avenços tecnològics. Per un 
Col·legi cada vegada més connectat 
amb vosaltres. l

Marc Ollé
Administrador web d’ENGINYERS BCN

EL COL·LEGI APROFITA 
LES XARXES SOCIALS 
I INTERNET COM 
A EINA FORMATIVA 
I DE DIVULGACIÓ 
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Diada de la Professió

L’emblemàtic centre del Born serà 
l’escenari de la gran festa del Col·legi

  

Poques ocasions hi ha de veure d’una 
manera fidedigna com vivien els bar-
celonins de finals del segle xvii i prin-
cipis del xviii. Una d’elles és visitant 
el jaciment del Born, que conserva 
cases, tallers i materials arqueolò-

gics de la Barcelona d’aquella època, 
abans de l’enderrocament per cons-
truir la Ciutadella. A la Diada de la 
Professió d’enguany, a més de ser tes-
timonis d’aquest episodi de la histò-
ria, gaudireu d’un esdeveniment únic. 

L’ACTE
S’iniciarà a les 20 h. Aquí és on es 
resoldrà la gran incògnita de la nit: 
quins seran els guanyadors dels Pre-
mis ENGINYERS BCN? 

El guardó al millor treball de fi 
de grau està patrocinat per l’Escola 
Universitària de Sarrià (EUSS), el 
Banc Sabadell i la Caixa d’Enginyers. 
D’altra banda, el premi d’Innovació 
està promogut per la Comissió del 
mateix nom. Finalment, s’entrega-
rà el guardó al Col·legiat Distingit i 
se celebrarà el sorteig d’un viatge a 
Lisboa o Brussel·les (inclou una nit 
en un hotel de quatre estrelles i els 
vols). I un altre misteri: qui actuarà 
aquest any? Per ara, us podem comu-
nicar que seran interpretacions amb 
molt d’art...

EL SOPAR
Al voltant de les ruïnes de la Barcelo-
na de fa tres segles i sota l’estructura 
d’un edifici emblemàtic (el primer de 
l’arquitectura del ferro projectat a la 
ciutat), se servirà un càtering fred i ca-
lent i hi haurà una barra de combinats, 
el moment idoni per fer networking 
amb altres professionals. Les sorpre-
ses, però, no acabaran aquí: la vetllada 
comptarà amb una animació que es 
podria qualificar d’encantadora.

Afanyeu-vos, doncs, i sol·liciteu a 
partir del dia 1 de juny les vostres en-
trades abans no s’esgotin. l

És l’esdeveniment social més important de l’any, una festa per retrobar-se amb companys i reivindicar l’enginyeria 
de l’àmbit industrial. El divendres 29 de juny se celebra una nova edició de la Diada de la Professió i aquest any 
estarà carregada de sorpreses. De moment, podem avançar-vos que tant l’acte central com el sopar es faran al 
Born Centre de Cultura i Memòria, un espai ple d’història que properament tindrà un episodi més per explicar.

Els tiquets es poden adquirir 
a la recepció del Col·legi o al 
web www.enginyersbcn.
cat/diada2018 a partir de 
l’1 de juny. Preu per tiquet: 

15 € (inclou càtering fred i calent 
i barra de combinats).

La Diada de la Professió 
se celebrarà el 29 de 

juny a partir de les 20 h.

Durant la vetllada hi haurà actuacions i 
s’entregaran els Premis ENGINYERS BCN.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

!

ENGINYERS BCN DIGITAL 
La tecnologia ens apropa a tu

BLOG.ENGINYERSBCN.CAT
L’ESPAI DE REFERÈNCIA DE L’ENGINYERIA DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL

L’APP DE NOTÍCIES DEL COL·LEGI

L’APP DE LA BORSA DE TREBALL DEL COL·LEGI

TORNA-LA A VEURE LA PLATAFORMA 
DE VIDEO DEL COL·LEGI
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Aprovats els comptes del 2017 
i la gestió de la Junta de Govern
Sí a la feina feta, al compte de resul-
tats del 2017 i al balanç tancat el 31 
de desembre. Aquesta va ser la con-
clusió de la votació en l’última Junta 
General Ordinària, celebrada a la sala 
d’actes del Col·legi el passat 26 d’abril. 
Així, amb el 80% dels vots a favor, es 
va donar llum verda al resum econò-
mic i a la gestió de la Junta.

El degà, Miquel Darnés, va fer un 
repàs de les principals accions dutes 
a terme durant l’any passat: posada 
en marxa de noves eines (Mentoria), 
renovació tecnològica (la plataforma 
de vídeo Torna-la a Veure, l’actua-

lització d’algunes parts del web...) i 
millora contínua dels serveis conso-
lidats (Formació, Visats, Assessoria 
Jurídica...). Per la seva part, el treso-
rer, Ricard Nogués, va oferir el resul-
tat dels comptes del 2017 en un acte 
de transparència.

Presencialment van votar disset 
persones (setze a favor i una absten-
ció). Però la majoria de col·legiats es 

van decantar per la via electrònica 
(van emetre el seu vot 174 usuaris, 
el 91% del total). La participació, 
doncs, va ser molt semblant a la 
de les últimes juntes. Cal tenir en 
compte, també, que la reunió es va 
poder seguir per internet, una opció 
que va registrar 32 connexions. l

UN 80% DE VOTS A 
FAVOR APROVEN LA 
FEINA FETA I EL BALANÇ 
ECONÒMIC DEL 2017

VOTS ELECTRÒNICS

VOTS PRESENCIALS

RESULTATS  
DE LA VOTACIÓ:

153 SI
17 NO
21 ABSTENCIONS

91 %

9 %

ENGINYERS BCN DIGITAL 
La tecnologia ens apropa a tu

BLOG.ENGINYERSBCN.CAT
L’ESPAI DE REFERÈNCIA DE L’ENGINYERIA DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL

L’APP DE NOTÍCIES DEL COL·LEGI

L’APP DE LA BORSA DE TREBALL DEL COL·LEGI

TORNA-LA A VEURE LA PLATAFORMA 
DE VIDEO DEL COL·LEGI
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“Soc la sisena de set germans i a casa 
havia vist com els meus pares obli-
gaven els fills a estudiar i, en canvi, a 
les filles les retiraven de l’escola i els 
treien la idea del cap.” La seva tra-
jectòria com a enginyera tècnica in-
dustrial no va començar de la millor 
manera. L’Estrella Blanco va haver 
d’oposar-se primer als seus pares, 
que volien que abandonés els estudis. 
“Aleshores la llar era una trampa de 
la qual no es podia sortir, perquè les 
dones depenien totalment del sou del 
marit. Aquesta dependència els treia 
la veu i les convertia en ciutadanes 
de segona classe”, explica. “Estudiar? 
Per què? El destí de la dona era ca-
sar-se i portar una família.” El suport 
de les seves germanes i l’obtenció 
d’una beca van ser decisius per acon-
seguir el que volia: un futur que havia 
de passar per les aules.

INTRUSES
Fins a la dècada dels vuitanta va exis-
tir a l’Estat espanyol el que s’anome-
nava “universitats laborals”, 21 cen-
tres repartits per tota la geografia on 
s’ensenyaven diverses carreres. La 
gran majoria eren exclusius per a ho-

ENTREVISTES A ENGINYERES

mes (només n’hi havia dos de dedicats 
a dones), tot i que finalment alguns 
d’aquests centres van acceptar una 
educació mixta. L’Estrella Blanco va 
anar destinada a Osca, on va estudiar 
Enginyeria Tècnica Industrial: “Allà 
es produïa una situació de desigual-
tat profunda. L’internat masculí te-
nia les seves habitacions individuals 
i nosaltres, en règim extern, vagàvem 
pels passadissos sense cap lloc on fi-
car-nos”. Recorda també que només 
eren tres noies a classe —“ens sentí-
em intruses”— i que els professors no 
explicaven per a elles: “En més d’una 
ocasió ens van enviar a fregar. Potser 
allò no estava fet per a nosaltres, però 
ens sentíem amb la necessitat de no 
rendir-nos”.

FEINA I DISCRECIÓ
Tot i les dificultats, la nostra col-
legiada va obtenir el títol i va crear la 
seva pròpia empresa conjuntament 
amb el seu marit: TIPs, enginyeria 
especialitzada en anàlisis de riscos. 
L’estigma, però, no ha desaparegut, 
i més d’una vegada l’han confós amb 
una secretària o una assistent: “Les 
enginyeres hem de treballar d’una 

manera efectiva però amb subtilesa, 
amb molta discreció, per no incomo-
dar. Amb nosaltres s’acaba parlant de 
banalitats, no ens presten gaire aten-
ció perquè creuen que no els aporta-
rem res. No ens veuen”. No tot són 
males notícies. Opina que la situació 
ha millorat amb els anys: “Els engi-
nyers homes cada cop assumeixen 
més tasques de casa. Ara són ells els 
que demanen més permisos per con-

ciliar la vida laboral i la familiar, com 
portar els nens a l’escola o anar a les 
tutories dels professors”.

Després de parlar de la seva expe-
riència apunta a les futures generaci-
ons. Creu que la igualtat real arribarà 
quan quedi clar que la visió de les do-
nes aporta valor i que “ens fa avançar 
a tots per igual”. “I què els diria a les 
joves enginyeres? —es pregunta—. 
Que no s’acostumin a treballar a l’om-
bra de ningú, perquè en nosaltres 
tindran el suport i l’ajuda que siguin 
necessàries. Esperem veure en elles 
la nostra recompensa”.  l 

Perseverança i decisió  
contra els obstacles

Estrella Blanco, enginyera tècnica industrial. Col·legiada 11.001
Sovint es diu que hi ha dos 
tipus de persones. Les que 
es frenen davant 
l’adversitat i les que, en un 
entorn hostil, encara 
creixen més. L’Estrella 
Blanco formaria part 
d’aquest segon grup. Ara té 
58 anys i és gerent d’una 
enginyeria, però per arribar 
fins aquí n’ha vist de tots 
colors. Explorem en aquest 
número la història d’una 
lluitadora nata, que ha 
sabut capejar el temporal 
d’una manera exemplar.

Estrella Blanco en el 
despatx de la seva 

enginyeria on exerceix 
com a gerent.

“LA IGUALTAT REAL 
ARRIBARÀ QUAN QUEDI 
CLAR QUE LA VISIÓ DE  
LES DONES APORTA  
VALOR I ENS FA AVANÇAR  
A TOTS PER IGUAL”
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És un punt de trobada entre em-
preses, universitat i joves engi-
nyers. El Fòrum de l’EEBE, una 
cita transcendental per al futur 
laboral de molts estudiants, va 
tenir lloc el 18 i 19 d’abril. El 
Col·legi va ser-hi present amb 
un estand.

Entre els visitants, el Col·legi 
sortejava un iPad mini. El regal 
el va obtenir Júlia Galbas en 
l’acte de cloenda d’un esdeveni-
ment que va servir per connec-
tar els actors clau d’un sector 
en constant ebullició. l 

“En dues setmanes 
el Col·legi m’ha 
ajudat a trobar 
feina”
“Soc col·legiat des de fa 
un parell de mesos. La 
principal motivació per 
apuntar-me al Col·legi 
va ser tenir accés a la 
Borsa de Treball. Però he de 
confessar que sempre havia tingut 
ganes de formar part oficialment 
del meu col·lectiu i que em feia una 
especial il·lusió. També trobo 
interessant que m’ajudi a fer un 
seguiment de l’actualitat del sector.
De moment només he utilitzat el 
Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional i ha estat una 
experiència fantàstica. Em 
considero molt ben atès, els 
consells personalitzats que m’han 
donat han estat molt útils i m’han 
ajudat a millorar la imatge davant 
les empreses. Això ha suposat un 
gran impuls per trobar feina, com a 
tècnic d’estudis i projectes, que era 
el meu objectiu, i en molt poc 
temps: només dues setmanes!
Recomano als meus companys de 
professió  que es col·legiïn o 
precol·legiïn, ja que penso que seran 
molt ben acollits pel Col·legi. 
Formar part d’aquest col·lectiu i 
disposar de la seva ajuda dona 
seguretat i comoditat.”

Joan Recasens, col·legiat 25.949. 
Grau en Enginyeria de l’Energia 

a l’EUETIB i a l’EEBE

El Fòrum d’Empreses de l’EEBE  
torna a comptar amb ENGINYERS BCN

 

El Col·legi, impuls juvenil

El valor de l’esforç és un concepte 
en el qual ENGINYERS BCN hi 
creu fermament. La mostra és 
que cada any el Col·legi atorga 
diversos guardons per valorar el 
talent jove.

Els estudiants que tenen el 
millor expedient acadèmic en 
cada grau de les escoles amb què 
hi ha un conveni de col·laboració 
són premiats amb un any de 
col·legiació gratuïta. I és que l’ajuda 

PUNT DE TROBADA 
ENTRE EMPRESES, 
UNIVERSITAT I 
JOVES ENGINYERS

Judit Obón, tècnica del Col·legi, atén i informa 
uns joves enginyers que van visitar el Fòrum.

Electrònica Ind. i Automàtica 
Elèctrica 
Mecànica
Organització Industrial

Graus 
Enginyeries 
Industrials

Sessions informatives Màsters
Dc 23/05 - Dj 28/06   19h.

www.euss.cat/masters

Enginyeria
Industrial 

Interuniversitari
UVic-UAB-EUSS

Direcció 
d’Empreses
Industrials 

Màsters 

Escola Universitària Salesiana de Sarrià · Pg. Sant Joan Bosco, 74 08017 Barcelona · 932805244 · www.euss.cat · euss@euss.cat

Centre adscrit

del Col·legi en aquesta època, quan 
s’estan fent els primers passos en 
el món laboral, és essencial. També 
s’atorga un obsequi que s’entrega 
dins l’acte de graduació de cada 
escola, juntament amb un diploma.

En aquest punt també s’ha de 
mencionar els Premis EBCN, dels 
quals es parla en aquest número, 
a la pàgina 13, uns guardons que 
reconeixen el millor treball de fi de 
grau amb un premi de 2.000 euros.
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Nous cursos, noves oportunitats!

  

Després dels últims canvis normatius es fa més necessari que mai establir un marc formatiu perquè els tècnics que exerceixin com a auditors energètics coneguin les seves responsabilitats. Aquest curs està estructurat en dos grans mòduls:
•�Primer:�es�desenvoluparan�qüestions�

fonamentals a tenir presents durant tot el procés d’execució d’una auditoria energètica.•�Segon:�serà�de�tipus�pràctic,�sobre�auditories�energètiques basades en diferents tipologies edificatòries (terciari, industrial, etc.).

Es pot fer de manera presencial o seguint les classes en directe per internet (sistema de videostreaming).

Curs d’auditors energètics
Del 4 de juny al 5 de juliol del 2018, 
de 18 a 21 h

Després dels últims canvis normatius es 

Curs d’auditors energètics
Del 4 de juny al 5 de juliol del 2018, 
de 18 a 21 h

Quan accediu a l’agenda del web (www.enginyersbcn.cat/agenda) 
per inscriure-us als cursos veureu que al lateral hi ha un nou caixetí 
amb el text “Gestiona les teves inscripcions”. És l’accés al nou 
mòdul de formació. Si hi cliqueu, entrareu en el vostre espai privat 
des d’on podreu gestionar les vostres inscripcions.

Malgrat que el marc actual es podria dir que és desincentivador 

per produir i autoconsumir la pròpia energia elèctrica a partir de 

tecnologia fotovoltaica, existeixen certes situacions que ho fan possible 

i viable. El curs us permetrà conèixer bé quines són aquestes opcions 

segons el marc normatiu actual. Es tracta d’un curs en línia, molt 

pràctic i aplicat a casos reals. Estarà impartit per tècnics d’Ecoserveis i 

es calcula que tindrà una durada d’unes vint hores.

Curs d’autoconsum fotovoltaic

Del 29 d’octubre al 29 de novembre del 2018

Malgrat que el marc actual es podria dir que és desincentivador 

per produir i autoconsumir la pròpia energia elèctrica a partir de 

tecnologia fotovoltaica, existeixen certes situacions que ho fan possible 

i viable. El curs us permetrà conèixer bé quines són aquestes opcions 

segons el marc normatiu actual. Es tracta d’un curs en línia, molt 

Formació en línia per a les persones que es 

vulguin presentar a les oposicions a enginyer 

tècnic industrial (de la Generalitat o d’altres 

administracions, com ajuntaments i diputacions). 

Els opositors disposaran del temari específic per 

a oposicions al cos d’enginyers tècnics industrials. 

A més, s’indicaran recursos complementaris per 

al desenvolupament individual, unes bateries de 

tests, i el plantejament de supòsits pràctics amb 

una guia de resolució.

Curs de preparació d’oposicions

Del 15 d’octubre del 2018 al 25 de 

març del 2019

Formació en línia per a les persones que es 

Curs de preparació d’oposicions

Del 15 d’octubre del 2018 al 25 de 

 El Col·legi programa un gran nombre d’activitats formatives durant l’any. Perquè pugueu treure tot         
 el profit del què us oferim, tot seguit destaquem alguns dels cursos més importants que tindran 

 lloc en els pròxims mesos a ENGINYERS BCN. Recordeu que per inscriure-us-hi haureu d’entrar a 

www.enginyersbcn.cat/agenda
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Envieu-nos els vostres TFG  
i podreu guanyar fins a 2.000 euros
L’esforç que els estudiants dediqueu a 
fer un bon treball de fi de grau és enor-
me. La principal compensació és una 
bona nota, però... i si, a més, poguéssiu 
rebre 2.000 euros? Doncs això ara és 
possible gràcies als Premis EBCN. No-
més heu de fer-nos arribar abans del 
25 de maig els vostres projectes.

Podeu presentar-vos els que esti-
gueu cursant o hàgiu cursat un grau 
d’Enginyeria de l’Àmbit Industrial i 
alhora hàgiu estat o estigueu matri-
culats al Projecte de Fi de Grau du-
rant l’any 2016, 2017 o 2018. Sempre, 
això sí, de les escoles i universitats de 

la demarcació i àmbit competencial 
d’ENGINYERS BCN.

Un cop presentats i valorats els pro-
jectes, es donarà a conèixer el nom 

dels afortunats durant la Dia-
da de la Professió del Col·legi, 
que enguany se celebra el 29 de 
juny. L’alumne guanyador rebrà 
2.000 euros i un diploma de re-
coneixement i el seu tutor 500 
euros. D’altra banda, l’estudiant 
del segon premi rebrà també un 
diploma i, a més, 500 euros.

Cal tenir en compte que els 
projectes han de crear resolu-
cions innovadores a problemes 
o necessitats existents, o apli-
car millores a un producte, un 
procés o un servei present en 
les nostres vides. Es valorarà 
l’originalitat, la qualitat, la via-
bilitat tècnica, la sostenibilitat, 
l’impacte social i la gestió dels 

residus del treball.
La feina ja està feta. Ara només heu 

de fer-nos-la arribar i nosaltres farem 
la resta. 

Com presentar el treball, les 
bases completes dels premis 
i altra informació d’utilitat 
la teniu disponible a www.
enginyersbcn.cat/premis.  

endesa.comSi l’energia té cura
de la teva ciutat,
la teva ciutat té cura de tu.
Per això a Endesa ajudem en el desenvolupament del 
moviment intel•ligent amb projectes com eCar i car e-sharing. 
Perquè creiem en una ciutat sostenible per a una millor 
qualitat de vida, en una nova cultura i, en definitiva, 
en un nou concepte de mobilitat a l’abast de tothom.

Revista_Theknos_195x140_Página_S&S_Endesa2017_MOVILIDAD_TR_AD_CAT_v3.indd   1 26/6/17   17:22
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Gerard Aran, 
col·legiat 23.993

“De tots els portals 
per trobar feina que he 
utilitzat, la Borsa de Treball 
del Col·legi em sembla dels 
millors, perquè és des d’on 
he rebut més respostes per 
part de les empreses.
Va ser durant la primera 
meitat de l’any passat. 
Abans treballava per a una 
empresa que no tenia gaire 
a veure amb l’enginyeria 
i per això volia un canvi 
professional. He estudiat 

  Milloreu la vostra 
capacitat de lideratge
El nostre èxit professional 
depèn, en gran mesura, 
de com gestionem les 
nostres emocions a la feina. 
Per aprendre a projectar 
una bona imatge us 

proposem el curs gratuït 
“Potenciar el lideratge 

personal a la vida 
professional”. 
És exclusiu per 
a col·legiats i 

precol·legiats i tindrà lloc 
els dies 28, 30 i 31 de maig, 
de 17.30 a 20.30 h, a la seu 
col·legial.

el grau en Enginyeria 
Mecànica a l’Escola 
Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de 
Barcelona (EUETIB) i el 
que desitjava era una 
feina orientada a la meva 
especialització.
Actualment treballo en 
una empresa de perfils 
d’alumini i estic molt 
satisfet.”

BORSA 
DE TREBALL

  Mercat laboral 
ocult, el que no 
trobem a les ofertes
Quan una persona decideix 
buscar feina, ja sigui perquè 
s’ha quedat a l’atur, ha 
finalitzat uns estudis, vol 
fer un canvi professional o 
perquè pretén aconseguir 
una millora en les 
condicions de treball, ha de 
decidir com ho farà.

El més freqüent és 
abocar-se als portals de 
feina i començar a enviar 
currículums. Però hi ha 
moltes vacants que no 
s’acaben traduint en 

ofertes de feina, sinó que 
es cobriran per altres 
mitjans: els contactes i les 
autocandidatures són les 
alternatives més comunes, 
sobretot per a determinats 
perfils professionals.

Si necessiteu orientació o 
assessorament en la vostra 
recerca de feina contacteu 
amb el Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional 
(SOPP) enviant un correu a 
ocupacioipromocio@ebcn.
cat. Us ajudarem no només 
a tenir un currículum amb 
una millor presentació, sinó 
també a treballar altres 
eines de comunicació més 
enllà de les habituals.

precol·legiats i tindrà lloc ofertes de feina, sinó que 

 Milloreu la vostra 
capacitat de lideratge
El nostre èxit professional 
depèn, en gran mesura, 
de com gestionem les 
nostres emocions a la feina. 
Per aprendre a projectar 
una bona imatge us 

proposem el curs gratuït 
“Potenciar el lideratge 

VOLEM SABER DE TU

Col·legiat, col·legiada, 
aquest espai és per a tu. 
Tens una feina nova? Un 
projecte d’enginyeria? 
Una idea de negoci per 
compartir? Has rebut un 
premi? Has promocionat a 
la teva empresa?... Al Col·legi 
volem saber com et va 
professionalment. T’animem 
a enviar-nos les teves novetats 
a comunicacio@ebcn.cat.

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

Aquesta formació, 
proposada pel SOPP 
d’ENGINYERS BCN, vol 
que aprengueu a generar 
l’energia necessària 
per afrontar els reptes 
professionals, a potenciar 
la flexibilitat davant els 
canvis no desitjats i a 
desenvolupar l’impacte 
sobre els altres.

Realment es tracta 
d’una bona oportunitat 
per aprendre a afrontar 
els desafiaments que el 
món laboral ens llença. A 
més, cal ressaltar que el 
curs estarà impartit per 
Jorge Cuervo, diplomat en 
Planificació Estratègica i 
titulat en Coaching. Més 
informació i inscripcions a 
l’agenda web:  
www.enginyersbcn.cat/
agenda.
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Recordeu que trobareu aquest descompte exclusiu per a col·legiats i d’altres accedint a  
www.enginyersbcn.cat/descomptes.

23 DE MAIG
Fonaments de Lean 
manufacturing
Jornada de formació en lean 
manufacturing adreçada a 
persones sense 
coneixements previs i que 
estiguin interessades a 
aprendre la metodologia 
lean manufacturing 
(conceptes i eines) per 
després aplicar-los en la 
seva empresa o 
organització. A Barcelona 
l’activitat es desenvolupa en 
una pime que ho està 
aplicant amb èxit i inclourà 
una visita a les seves 
instal·lacions.
Horari: de 9 a 14 h.
Lloc: Tecnoespai  
(Bailèn, 68).

31 DE MAIG I 5  
I 7 DE JUNY
Curs Autodesk Revit MEP 
2016 – Climatització
Es tracta d’una formació 
dirigida a professionals 
de l’enginyeria i de la 
construcció que desitgin 
introduir-se en la creació 
i gestió d’instal·lacions 
de climatització en un 
projecte BIM (building 
information modeling). 
Al final de la formació 
l’alumne serà capaç de 
generar i gestionar les 
instal·lacions de clima 
dins d’un projecte en 
Revit. El curs inclou 
exercicis pràctics.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

4, 6, 11, 13  
I 18 DE JUNY
CURS I: Instal·lacions en 
baixa tensió. Normativa i 
tramitació
Les instal·lacions 
elèctriques en baixa tensió 
tenen una gran rellevància. 
Per aquest motiu, s’ha 
dissenyat un pla formatiu 
específic per aprofundir en 
aspectes reglamentaris, 
de tramitació, 
responsabilitats, disseny, 
càlcul i execució, així com 
verificacions d’aquesta 
tipologia d’instal·lacions. 
És el primer de tres cursos.
Horari: de 16 a 20 h. 
Lloc: Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

5 DE JUNY
Formació de formadors 
d’empresa
La Comissió 
d’Ensenyament ha 
proposat aquest curs 
amb la següent premissa: 
formar formadors no és 
ensenyar-los només a 
com han de formar els 
empleats que hagin de ser 
especialitzats, sinó a saber 
com diagnosticar què és 
necessari potenciar en la 
nostra organització, com 
elaborar-ho i classificar-ho 
convenientment per cada 
matèria o projecte.
Horari: de 9 a 14 h.
Lloc: Tecnoespai 
(Bailèn, 68).

AGENDA www.enginyersbcn.cat/agenda

AVANTATGES COL·LEGIALS

El Col·legi renova el conveni  
amb Schneider Electric
ENGINYERS BCN continua creant sinergies 
amb altres empreses i institucions, sempre 
buscant el màxim interès per als col·legiats. 
L’última mostra d’això és la renovació del 
conveni amb la companyia Schneider Electric.

D’aquesta manera continuen vigents els 
beneficis per als col·legiats que hi havia fins 
ara. Entre aquests beneficis hi figura l’accés 
gratuït al “portal de partners” del web de 
l’empresa i als continguts d’Energy University, 
i un descompte del 30% en els cursos que 
imparteixi Schneider a les instal·lacions 
col·legials i del 25% en els que organitzi a 
l’Institut Schneider de Formació, entre d’altres. Miquel Darnés (a la dreta), degà del Col·legi, i Xavier Barnils, 

responsable de Prescripció de Schneider Electric, signen la 
renovació del conveni entre ambdues entitats, el 16 d’abril.



COMISSIONS I GRUPS TERRITORIALS

Theknos     Maig 201816

Els col·legiats d’Osona es reuneixen amb el degà
Com a fet especial, el Grup Territorial 
d’Osona, que porta en funcionament 
gairebé dos anys, va celebrar la seva reunió 
periòdica a la seu col·legial. Els seus membres 
van trobar-se, com ho fan habitualment, 
per enfortir la xarxa de contactes i parlar 
d’assumptes que afecten la professió. Però 
aquesta vegada, a més, van aprofitar també 
per visitar l’interior del palauet del segle XIX 
que acull la nostra institució.

Després, van reunir-se amb el degà, Miquel 
Darnés. La trobada va servir per intercanviar 
impressions i donar a conèixer la voluntat del 
Col·legi de potenciar els grups territorials.  l

Amb la mirada posada a millorar 
com a professionals, els membres del 
Grup Territorial del Maresme es re-
uneixen el tercer dijous de cada mes. 
Carles Torras, el coordinador, explica 
que aquestes trobades serveixen per  
“fomentar la connexió entre enginyers, 
aconseguir noves col·laboracions i  
estar al dia del què succeeix a la pro-
fessió”. Es fan al Tecnocampus de Ma-
taró i l’assistència varia entre les set i 
les quinze persones. “Sempre comen-
cen introduint els nous membres”, 

GRUP TERRITORIAL  
DEL MARESME 

Lligant caps

explica Torras, que recalca la impor-
tància que els assistents es coneguin 
entre ells per si això pot conduir a fu-
tures col·laboracions. 

Parlar de feina és la dinàmica habi-
tual, però no l’única. També s’organit-
zen visites tècniques. L’any passat, per 
exemple, van veure com era la feina de 
l’empresa de robòtica Schunk. També 
van visitar la companyia Peradejordi, 
una enginyeria especialitzada en pre-
venció de riscos, seguretat, salut i for-
mació laboral. Igualment, a vegades es 

programen xerrades, una de les quals 
va ser la que va impartir el cap de Ser-
veis Jurídics del Col·legi, Juan Gracia, 
sobre l’assegurança de responsabilitat 
civil d’ENGINEYRS BCN.

“Recomano als col·legiats que, si 
poden formar part d’un grup terri-
torial, ho facin; és una bona manera 
d’impulsar els vincles que ens unei-
xen.” El consell de Carles Torras re-
sumeix aquesta idea sobre com lligar 
caps, una manera més de connectar 
amb els companys.  l

El degà del Col·legi, Miquel Darnés, al centre, acompanyat dels membres  
del Grup Territorial d’Osona després de la reunió celebrada al Col·legi. 

Els grups territorials són una eina de gran utilitat per cohesionar el teixit professional. N’hi ha a 
l’Anoia, el Maresme, Osona, el Vallès Oriental, Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Bàsicament són 
trobades de col·legiats en què es tracten temes professionals i es coneixen nous companys. 
Apuntar-s’hi és gratuït i ràpid. Entreu a www.enginyersbcn.cat/comissions i busqueu-hi el Grup 
que tingueu més a prop; de ben segur que en traureu profit!
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i el que més li agradava era dibuixar i 
inventar enginys. Veure’l tot el dia in-
novant i trobant la manera d’aprofitar 
estris diferents em va despertar aques-
ta vocació per l’enginyeria.”

Jordi Cañas va començar els seus 
estudis professionals amb el títol de 
mestre industrial en la branca d’au-
tomobilisme, a l’Institut Verge de 
Montserrat (avui Joan Brossa) de 
Barcelona. “Jo era un bon estudiant”, 
assegura. Per això, un cop acabats 
aquests estudis va decidir fer el salt a 
l’enginyeria, i el mateix any obtenia la 
titulació d’enginyer tècnic industrial 
en mecànica. Després d’això va estar 
treballant de mecànic durant un parell 
d’anys i, paral·lelament, de seguida va 
entrar al mateix Centre de Formació 
Professional Verge de Montserrat per 
exercir la seva altra vocació: la docèn-

La crisi ha fet desaparèixer 
moltes empreses. Però 
n’hi ha d’altres que han 
nascut i s’han consolidat 
gràcies, precisament, a la 

crisi. Aquest és el cas d’ICA-Grupo, 
l’enginyeria que Jordi Cañas va crear 
el 2010 gràcies, en bona mesura, als 
efectes de la crisi. “Jo era el director 
tècnic del departament de projec-
tes d’una enginyeria força gran, G56, 
però cap al 2008 vaig començar a veu-
re que la cosa no anava bé. Teníem  
inversions força importants en el sec-
tor immobiliari que feien perillar la 
salut de l’empresa... Per això, el 2009, 
vaig fer el pas d’abandonar G56 per 
muntar la meva pròpia enginyeria.”

DOCÈNCIA I ENGINYERIA
Però molt abans de tot això, Jordi Cañas 
havia dibuixat un recorregut professi-
onal marcat també per la docència, la 
seva altra vocació. “Sempre he tingut 
inquietud per tots els temes industri-
als i lligats a l’enginyeria. El meu pare 
era un fuster molt vinculat al món de 
la construcció. Treballava a Fomento 

“VAM COMENÇAR EN EL PITJOR MOMENT  
DE LA CRISI PERÒ ENS EN SORTIM MOLT BÉ”

JORDI CAÑAS GUERRA 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, col·legiat 9.520 

SOCI FUNDADOR I DIRECTOR D’ICA-GRUPO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS 

Text i foto: Jordi Garriga

“Un dia, quan jo ja veia els problemes de G56, el meu fill petit, que ara és enginyer industrial, em va dir que 
volia fer el mateix que jo. Això va ser definitiu per muntar el propi despatx d’enginyeria, on ell podria començar 
a fer les primeres passes com a enginyer.” I va muntar Grupo de Ingeniería y Arquitectura Cañas y 
Asociados. “Vam començar en el pitjor moment de la crisi, però ens en sortim molt bé... 30 anys de 
carrera donen per tenir una cartera de clients que de seguida va respondre.” I també gràcies al suport 
familiar. I és que en aquells primers moments a l’empresa eren tres persones: ell mateix, el seu fill i la 
seva dona. Avui, ICA-Grupo té tretze treballadors i ha passat a quatriplicar la facturació. Lluiten per 
no cometre els mateixos errors que altres empreses i fa poc han decidit que tots els treballadors 
tinguin l’oportunitat de ser partícips de l’empresa com a socis. “Un altre fet que ens diferencia és 
que som una empresa d’arquitectura i enginyeria. No és gaire habitual una empresa 
d’arquitectes dirigida per un enginyer tècnic. Hem aconseguit que els nostres equips de treball 
estiguin formats per enginyers i arquitectes de manera natural”, diu amb orgull.

cia. Al Verge de Montserrat, on ha 
exercit del 1982 al 1997, ha estat pro-
fessor titular, cap de departament i, 
durant quatre anys, cap d’estudis.

Però el cuquet de l’enginyeria roma-
nia encara ben viu en Jordi Cañas, de 
manera que el 1989, encara exercint 
la docència, va crear junt amb un al-
tre professor del mateix centre la seva 
primera enginyeria, JJ SCP. Com a en-
ginyeria independent, l’aventura va fi-
nalitzar el 1995, quan va ser absorbida 
per G56, SA i Jordi Cañas va passar a 
ser-ne el director tècnic del departa-
ment de projectes. “Durant uns anys 
JJ SCP havia sigut la part d’enginyeria 
de G56. Tot i que n’érem proveïdors, 
bona part dels seus projectes d’engi-
nyeria passaven per les nostres mans, 
de manera que l’associació va ser  
totalment natural.” 

Fins al 1997, Jordi Cañas va com-
binar l’activitat docent amb la labor 
d’enginyer, i fins al 2009 va treballar a 
G56. A principis d’aquell any, però, va 
adonar-se que calia empren-
dre un nou camí. I així va 
néixer ICA-Grupo. l

UNA EMPRESA FAMILIAR I DIFERENT

EL 2009 ENGEGA LA SEVA 
SEGONA ENGINYERIA, 
I HO COMBINA AMB LA 
TASCA DOCENT
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ENTREVISTA

Què sou i qui sou les Young IT Girls?
Anna Grau (AG): Som una associació 
sense ànim de lucre formada per sis 
enginyeres joves que ja estem en el 
món laboral més una noia estudiant 
emprenedora que tenim l’objectiu 
d’inspirar la vocació tècnica a les do-
nes. Pensem que el nostre valor és que 
el fet que siguem joves pot inspirar les 
nenes. No som “friquis”. Som com 
elles, com qualsevol noia, però ens 
agrada el món de la tècnica i la tec-
nologia. Nosaltres mateixes, que som 
totes noies ben normals, som l’exem-
ple que no hi ha cap problema per em-
prendre aquest camí.
Anna Torralba (AT): És ben bé així, i 
encara hi afegiria un altre valor que 
ens identifica, i és que venim de dife-
rents àmbits i branques, de manera 
que podem mostrar diverses vies. Ca-
mins, industrials, “telecos”, informà-
tica... L’equip l’hem configurat pen-
sant en diferents àmbits i empreses. I 
també tenim el punt de vista de l’estu-
diant amb l’Elsa Rodríguez, que ja té 
una start-up dins del sector.
AG: Tot això és el que ens ajuda a fer la 
nostra proposta més atractiva.

Què us va portar a formar l’associació?
AG: Doncs jo diria que ha estat la prò-
pia experiència. Crec que tot el suport 
que nosaltres vam trobar a faltar és 
el que ara volem oferir. Volem donar 
tota la informació possible a les nenes 
i les noies en el moment de decidir el 
seu futur per tal que puguin prendre 
la millor decisió. Jo crec que nosal-

tres, com a dones, no vam tenir gaire 
acompanyament en aquest sentit. 
AT: Jo penso que falten enginyeres jo-
ves que ofereixin aquest acompanya-
ment i inspiració. 
AG: A més a més, un cop hem entrat 
en el món professional, el món real, i 
hem vist les aplicacions que té l’engi-
nyeria en les seves diferents vessants, 

Text Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent / Young IT Girls

Són joves, emprenedores, enginyeres i tenen un futur brillant davant seu. Anna Grau i Anna 
Torralba són dues de les Young IT Girls (YiT), una associació de sis enginyeres i una estudiant 
vinculades al món de la tècnica i la tecnologia que treballen per trencar motlles i, allunyant-se 
dels estereotips més difosos, promouen les carreres tecnològiques entre les dones. Han emprès 
aquest camí fa poc, a finals del 2017, però la seva empenta i els seus objectius mereixen una 
especial atenció. Sobre l’ombra de per què continua costant tant que les dones s’apropin al món 
de la tècnica i la tecnologia, aquest grup de joves enginyeres encenen una llum que cal seguir. 

“No volem que cap noia 
es pugui perdre aquest 
camí pel fet de ser dona”

ANNA GRAU I ANNA TORRALBA
MEMBRES I CO-FUNDADORES DE LES YOUNG IT GIRLS

La formació des de la infància fins a l’adolescència de les noies per adquirir 
coneixements en tècnica i tecnologia és un dels pilars necessaris per desenvolupar 
des que són petites i la posterior incorporació a les diferents opcions d’estudis. Hi ha 
branques com l’enginyeria mecànica, l’electrònica o l’electricitat en què no es 
detecta l’augment de matrícules de dones.

En les diferents iniciatives i fòrums en què el Col·legi participa s’apunta a 
aquesta absència de formació com la principal responsable dels mals resultats 
posteriors. No serveixen ja els discursos basats en el fet que les noies “si volen 
poden”: ho sabem de sobres; les dones del Col·legi en som destacats referents. 
El testimoni d’aquestes noies ben joves i enginyeres ens indica com aquesta 
carència les ha mogut a emprendre un camí per mostrar la grandesa de la 
tècnica i la tecnologia a les noies. L’ensenyament no està a l’altura de les 
circumstàncies tal com cal i hem d’aplaudir aquestes iniciatives.

UN EXEMPLE A SEGUIR

M. Cinta Pastor, vicedegana del Col·legi
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ho hem volgut explicar a tothom. 
AT: Estem gaudint molt de la nostra 
feina, i això fa que ho vulguem mos-
trar. No volem que cap noia es pugui 
perdre aquest camí pel fet de ser dona.

I què oferiu? És a dir, quin tipus d’acti-
vitats feu per traslladar la vostra expe-
riència a altres noies?
AG: La nostra associació és molt jove. 
Tot just vam començar a finals de no-
vembre de l’any passat, però ja hem dis-

senyat un programa d’activitats segons 
les edats. Per això hem fet el que ano-
menem la IT Girl Experience, que és un 
recorregut d’acompanyament que va de 
primària fins a l’empresa, i en què ex-
posem quines preguntes et fas i quins 
reptes tens, de manera que nosaltres 
en proposem les respostes.
AT: En aquest sentit, tenim el suport 
d’experts, i ja ens han recomanat que 
per trencar els estereotips existents 
és molt important “atacar” des de pri-

mària. De vegades és tan senzill com 
explicar que les matemàtiques o la fí-
sica poden ser divertides.
AG: Les respostes les pensem molt de 
cara a les nenes per tot això que ex-
pliquem, però de fet les activitats són 
tant per a nens com per a nenes.

I aquestes activitats, on les feu?
AT: Precisament ara estem mirant 
com podem arribar a més nenes, i per 
això estem obertes a rebre col-

“Volem crear una vinculació amb referents. 
Una IT Girl Experience al llarg de tot el cicle de vida”

Anna Grau

L’EXPERIÈNCIA “IT GIRL”

ho hem volgut explicar a tothom. senyat un programa d’activitats segons mària. De vegades és tan senzill com 

L’EXPERIÈNCIA “IT GIRL”

Quin impacte pot 
arribar a tenir la 

tecnologia en la vida 
humana?

Coneixement de 
referents tecnològics 

femenins

Transmissió d’una 
actitud 

emprenedora

Suport a 
projectes  

acadèmics

A què 
em vull 

dedicar?

Observem
aplicacions 

reals

Aprendre és divertit 
amb la tecnologia

Quines 
assignatures 

m’agraden més?

Provisió de confiança 
per emprendre 

camins tecnològics
Què vull ser 

de gran?

Vull conèixer més 
coses sobre...

Per a què 
serveix el que 

estudio?

Quines carreres 
tècniques 

existeixen?
En què consisteixen?
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laboració i facilitats per part de 
tothom que s’hi vulgui involucrar. De 
moment estem en un punt molt inici-
al. Estem fent contactes amb mestres 
d’escoles. Fins ara hem pogut dur-ho 
a fires o a escoles com Lestonnac.
AG: Per poder executar aquestes ac-
tivitats també estem fent una cartera 
de dones del sector tecnològic amb 
una certa trajectòria que vulguin col-
laborar-hi i ens puguin ajudar. Hem de 
consolidar una xarxa de col·laboració.
AT: Pensant en l’ESO i el batxillerat, 
volem que les professionals que ens 
donin suport puguin explicar la seva 
experiència.
AG: Per a nosaltres el que és impor-
tant és mostrar la cara atractiva de 
la tecnologia. Però no es tracta de fer 
una activitat puntual i prou. El que 
proposem és establir un vincle per a 
possibles mentories, projectes tèc-
nics, etcètera. Volem crear una vincu-
lació amb referents. Una IT Girl Ex-
perience al llarg de tot el cicle de vida.

El passat 8 de març vam tenir un gran 
moviment a favor de la igualtat entre 
homes i dones. Vosaltres, com a tec-
nòlogues que reivindiqueu el paper 
de les dones en aquest àmbit, us vau 
sentir particularment interpel·lades?
AT: La veritat és que pel que fa a la 
qüestió de drets i de sous, no seria el 
meu cas, però això no impedeix que 
s’han de reivindicar els nostres drets 
en general com a dones. El que és clar 
és que les dones tenen dret a arribar a 
ser el que vulguin ser.

ENTREVISTA

“La tria d’una 
carrera tècnica per 

part d’una dona 
ja és un acte de 

valentia” 
Anna Torralba

AG: Per mi resulta evident que estem 
d’acord amb les reivindicacions. Veiem 
que hi ha diferents nivells de reivindi-
cació, però nosaltres hi volem tenir un 
paper, en el sentit que el gènere no ha 
de ser impediment per assolir un tre-
ball de qualitat. Qualsevol gènere ha 
de poder accedir a qualsevol vocació i 
per això cal tenir suficients eines per 
escollir. Per això el nostre paper és el 
de transmetre confiança si el que es vol 
és iniciar el camí de la tecnologia, en-
cara que siguis dona. I en això també és 
important que nosaltres, com a dones, 
sapiguem explicar que hi ha un món 
tecnològic que pot ser atractiu per a les 
dones. I això vol dir una porta d’accés 
a un treball de qualitat per a les dones.
AT: En aquest sentit també hi ha una 
reflexió interessant i és que totes les 
dades indiquen que les dones tendim 
a escollir recorreguts professionals 
que tenen un factor humà més im-
portant, com la medicina. Doncs bé, 
a nosaltres ens toca demostrar que 
l’enginyeria té efectes humans direc-
tes, molt directes. Hem de demostrar 
el costat humà de la tècnica. 

Heu tingut, com a dones i joves, més 
dificultats dins del món de l’engi-
nyeria i la tecnologia, eminentment 
masculí?
AT: Jo particularment no he tingut di-
ficultats per fer allò que volia fer. I, si 
penso en l’època d’estudiant, tampoc. 
En aquest sentit, també és cert que, 
en general, entre les noies que trien 
fer una carrera tècnica hi ha menys 
fracàs que entre els nois. Segurament 
això es deu, en part, al fet que la tria 
d’una carrera tècnica per part d’una 
dona ja és un acte de valentia i que, 
per tant, després t’esforces per de-
mostrar que la teva tria era encertada.
AG: La realitat depèn del sector, si hi 
ha més o menys barreres. Anterior-
ment, havia estat a peu d’obra, i aquell 
sí que era un món molt masculí, tot i 
que a poc a poc la veu de la dona s’ha 
anat sentint més. On estic ara, en el 
sector de les smart cities, no hi ha les 
mateixes barreres.

Podeu comentar les següents dades?: 
per cada nou homes que cursen estu-
dis superiors tècnics o tecnològics hi 
ha una sola dona; les dones no arriben 
a representar ni una de cada quatre 
persones ocupades en categories tec-
nològiques; les dones que aposten per 

“Ens toca demostrar 
que l’enginyeria té 
efectes humans 
directes..., el costat 
humà de la tècnica” 

Anna Torralba

D’esquerra a dreta, 
Anna Torralba i Anna 

Grau, enginyeres i 
integrants de YiT.

Marta Torrent
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cursar algun dels graus que ofereix la 
UPC, no arriben al 26%.
AG: A mi el que em diuen aquestes 
dades és que hi ha una clara falta de 
confiança per emprendre aquests 
camins. No em crec que tan poques 
dones triessin el camí de l’enginyeria 
i la tecnologia si sabessin realment 
què és. Per això penso que cal facilitar 
les coses, i em referma en la idea del 
camí que hem emprès com a Young IT 
Girls. Encara recordo quan m’havien 
arribat a dir “Vols dir que això està fet 
per a tu?”, i això és recurrent.
AT: Penso que qualsevol d’aquestes 
poques dones que reflecteixen aques-
tes xifres arribarà lluny.
AG: Sí, és veritat, perquè hi ha una 
cosa que no es diu gaire, i és que a 
les nostres carreres i amb els nostres 
companys les noies han sigut tot so-
vint les que més han tirat del carro.

Una altra dada molt indicativa: segons 
un estudi sobre la persistència dels rols 
i els estereotips de gènere elaborat des 
del grup de recerca Gènere i TIC de la 
UOC, s’observa que les noies tendei-
xen a infravalorar la seva competència 
en matèries com la tecnologia i les ma-
temàtiques, encara que tinguin millors 
qualificacions que els nois.

AG: Et diria que a mi aquesta és una 
de les qüestions que més m’enutja.
AT: De vegades sembla inherent al gène-
re, i sap greu i te n’adones de més gran. 
Jo, per exemple, la confiança l’he agafa-
da ja com a estudiant d’enginyeria.

Creieu que si, per exemple, s’expliqu-
és el cas de l’austroamericana Hedy 
Lamarr, creadora del primer espectre 
de banda d’ampla, que ha propiciat 
l’existència del wifi, podria animar 
més noies en el camí de la tècnica i la 
tecnologia?
AG: N’hi ha molts, d’exemples, segur, 
però estan amagats.
AT: Sí, i el que és important és donar 
aquests referents des de petites. Les 
dades indiquen que els estereotips 
s’adopten cap allà als cinc anys. Hi ha 
molta feina a fer...

Què podeu aportar en particular les 
dones al món de l’enginyeria i la tec-
nologia? Pot existir un punt de vista 
femení diferent sobre la tecnologia?
AT: Jo crec que, entre altres coses, 
podem aportar molt en la gestió 
d’equips.
AG: Jo diria que nosaltres podem 
aportar una visió més humana. Bus-
car i entendre quina finalitat social o 
humana poden tenir les noves tecno-
logies. Les dones sempre tenim una 
aportació humana molt més clara, i 
no només en l’àmbit tecnològic.
AT: Sí, hi estic molt d’acord. Les dones 
tenim més capacitat per fer tangibles 
les coses. l
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YOUNG 
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Elsa Rodríguez

Anna Grau 



l 

EN PORTADA

Theknos   Maig 201822

 E
l 2016, el parc de robots 
instal·lats a l’Estat espa-
nyol va créixer un 6%, i la 
facturació de fabricació 
del sector de les tecnolo-

gies avançades va suposar 1.496 
milions d’euros. En aquest con-
text, les empreses estan desenvo-
lupant nous sistemes d’automatit-
zació industrial, i la internet de les 
coses, la intel·ligència artificial, els 
robots, la ciberseguretat i la fabri-
cació additiva són les tecnologies 
que estan generant més impacte. 
Segons Albert Planas, director 
general d’Advanced Factories, Ca-
talunya ha demostrat el seu po-
tencial en matèria industrial, i ha 
explicat que “en un any rècord en 
exportacions, el futur el marcaran 
les regions i les indústries amb ca-
pacitat per produir sota demanda, 
complementar el talent humà amb 
la robòtica col·laborativa i incor-

porar la intel·ligència artificial i la 
internet de les coses en el disseny 
de nous productes”. “Les empre-
ses pugen al tren des del moment 
que afronten el repte d’impulsar 
la digitalització, assimilant que 
el responsable de planta ha d’as-
sumir també una visió en l’àmbit 
digital per tal de fer evolucionar 

el negoci”, assegura Albert Planas. 
Advanced Factories ha assenyalat 
una vegada més quines són les in-
novacions tecnològiques que s’es-
tan implantant, com la robòtica 
col·laborativa o els programaris de 
gestió per millorar la productivitat 
de les fàbriques.

ELS NOUS PERFILS 
PROFESSIONALS
“El nou professional per a la in-
dústria 4.0 ha de tenir una visió 
àmplia de la professió i cal que in-
clogui la gestió de projectes com 
una capacitació necessària”, ens 
explica Ana Serrano, d’Integral 
PLM, una de les empreses partici-
pants en l’Any de l’Enginyeria 4.0 
d’ENGINYERS BCN. 

Diversos estudis han analitzat 
l’impacte de la indústria 4.0 sobre 
els coneixements i les habilitats 
que hauran de tenir els nous 

Text Anna Carrió

Els grans esdeveniments sobre indústria 4.0 són un mirall de la realitat que viu la nostra 
indústria. Durant la celebració de l’edició més tecnològica de l’Advanced Factories els dies 

13, 14 i 15 de març al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), Begoña 
Cristeto, secretària d’Estat d’Indústria i Pimes del Ministeri d’Economia, va afirmar que “ens 

trobem immersos en una revolució tecnològica i digital que dona pas a una indústria 
intel·ligent que afecta dos aspectes fonamentals: el producte i els models de negoci”. 

EL REPTE 4.0 
DE L’ENGINYERIA

En un món digital, 
les qualitats 
i capacitats 
humanes seran 
un dels valors 
més elevats que 
podran aportar 
els enginyers
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La velocitat del 
desenvolupament 

tecnològic obligarà 
els professionals a 
preparar-se per a 

aquest nou escenari 
amb una formació 

base apropiada i 
continuada
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perfils professionals que demana 
la indústria. Xavier Ayneto, vicepre-
sident de digitalització i comunicació 
a STA i participant en l’Any de l’Engi-
nyeria 4.0 d’ENGINYERS BCN, apun-
ta que aquests estudis confirmen que 
hi haurà un canvi tant en la tipologia 
com en el nivell de les habilitats que 
es necessitaran. “És cert que les fà-
briques del futur requeriran menys 
personal de baixa qualificació, però 
no és menys cert que s’obren noves 
oportunitats laborals d’alta qualifica-
ció associades a les noves tecnologies 
facilitadores, com la robòtica, la in-
ternet de les coses, etc.” 

La indústria 4.0 està basada en la 
interconnectivitat i cada vegada més 
en una major presència de tecnologi-
es de xarxes i IT. “Abans existia una 
clara diferència entre enginyers de 
l’àmbit industrial (elèctrics, electrò-
nics, d’automatització) i enginyers 
TIC (telecomunicacions i informàti-
ca). Ara, tecnologies com Ethernet, 

LES ACTIVITATS DE L’ANY DE L’ENGINYERIA 4.0 
D’ENGINYERS BCN

El 2018 és l’Any de l’Enginyeria 4.0. Productes, processos i serveis al 
Col·legi; un any que posa de manifest l’important paper que té l’enginyeria 
en l’escenari de la Quarta Revolució Industrial. Les empreses tenen, doncs, 
una responsabilitat en la modernització dels processos, els productes i els 
serveis, aportant idees i innovació mitjançant les TIC, que busquen millorar la 
qualitat de vida, el benestar global i la reducció de l’impacte mediambiental.

ENGINYERS BCN ha preparat un programa anual farcit de conferències, 
debats i activitats formatives i divulgatives al voltant d’aquesta temàtica. 
Durant el mes de febrer es va celebrar la jornada “Codis de conducta de la 
UE per a enginyers en intel·ligència artificial i robòtica” i la jornada tècnica 
“Tendències de transformació digital per al 2018”. Advanced Factories, 
la fira de referència del sector de les tecnologies avançades, que es va 
celebrar del 13 al 15 de març a Barcelona, va acollir el Fòrum Inaugural de 
l’Any de l’Enginyeria 4.0. 

L’agenda preveu també la celebració de dos debats tècnics: “Enginyeria 
4.0 en l’entorn industrial, l’edificació d’infraestructures i el transport” (17 de 
maig del 2018) i “Enginyeria 4.0 en l’àmbit de la sostenibilitat, l’urbanisme, 
el medi ambient i la millora de la qualitat de vida” (25 d’octubre del 2018).

Dades d’una indústria en creixement

de creixement 
global del parc 

de robots 
instal·lats a 

l’Estat espanyol 
el 2016.

+6%

de previsió 
de creixement 

del sector 
màquina-eina a 
l’Estat espanyol 

el 2017.

+7%

Índex de 
producció 

industrial (IPI).

+1,9%

de creixement de 
la facturació

en les empreses 
industrials 

digitalment 
avançades.

+6%

de reducció de 
despeses

en les empreses 
industrials 

digitalment 
avançades.

-4%

3.221 unitats
Nombre total de robots instal·lats a 

l’Estat espanyol el 2016.

1.496 milions
de facturació del sector de  

màquina-eina i tecnologies avançades 
fabricades a l’Estat espanyol el 2016.

14è
L’Estat espanyol ocupa 

aquest lloc en l’índex de 
digitalització de la UE.
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des per a la majoria de les ocupacions 
seran habilitats que actualment en-
cara no es consideren crucials. A més, 
també posa de manifest que els robots 
no s’han de veure com una amenaça, ja 
que alliberaran els treballadors de 

(RE)EVOLUCIÓ NATURAL

El nou concepte d’indústria 4.0 implica un procés de transformació que 
cada cop hem de conjugar més en present i menys en futur. S’han escrit 
molts papers, articles, notícies i previsions explicant que la digitalització 
seria una revolució que transformaria l’empresa i l’economia tal com 
les entenem. I aquest moment ja ha arribat. Ens trobem immersos en 
aquest canvi de paradigma, avançant cap a un nou horitzó que comporta 
unes grans conseqüències econòmiques i socials, conseqüències directes 
en la manera de produir, en la creació de nous models de negoci, en la 
tecnologia emprada per les empreses... i en totes les fases: el disseny, la 
producció, la distribució i la comercialització d’un producte. Això vol dir 
canvis en la manera d’innovar i internacionalitzar-se, en l’adaptació de 
nous perfils professionals i, en definitiva, una transformació necessària 
que asseguri la competitivitat de la indústria. És una evolució —ara ja 
natural— que tindrà èxit no només si fem front als reptes que presenta, 
sinó si realment aprofitem les oportunitats que genera.

Des de la Generalitat creiem que un procés d’aquesta magnitud 
requereix polítiques públiques ambicioses, que hem concretat en el Pacte 
nacional per la indústria, que realment acompanyin el teixit productiu 
català i garanteixin que l’onada d’aquesta revolució sigui efectiva per a 
tota la indústria en el seu conjunt. 

Directora general d’Indústria 
de la Generalitat de Catalunya

M. Àngels Chacon

EN SEGONS

Cloud, programació, etc., són una 
part absolutament necessària 

per donar soluci-ons 4.0. 
Els nous professionals, 

a banda de ser espe-
cialistes en alguna 
àrea en concret, han 
de tenir nocions 
bàsiques o, com a 
mínim, entendre 
totes aquestes tec-

nologies”, afirmen 
des de Weidmü-

ller, participants en 
l’Any de l’Enginyeria 4.0  

d’ENGINYERS BCN.  

NOVES HABILITATS
L’enginyeria 4.0 i la indústria 4.0 
avancen implacables; els nous perfils 
professionals no només ocuparan un 
espai en entorns industrials i digitals, 
sinó que tots els altres empleats es 
veuran afectats per aquests canvis. 
En aquesta edició de l’Advanced Fac-
tories s’ha fet molt evident el fet que 
les feines que avui en dia són pesades 
i poden comportar riscos laborals a 
dins la indústria s’automatitzaran; així 

doncs, seran els robots els que assu-
miran aquestes tasques tan pesades i 
rutinàries. En aquesta línia, un estudi 
elaborat pel World Economic Forum 
afirma que l’any 2020 més d’un terç del 
conjunt d’habilitats bàsiques requeri-

La indústria 4.0 
està basada en la 
interconnectivitat 
i cada vegada 
més en una 
major presència 
de tecnologies de 
xarxes i IT
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les feines més tedioses perquè pu-
guin centrar-se en altres tasques. “El 
seu entorn de treball directe s’alterarà, 
i per això es veuran obligats a adquirir 
noves habilitats i qualificacions”, ex-
plica Xavier Ayneto, que afirma que cal 
preparar els treballadors per a aquest 
nou escenari amb una formació de 
base apropiada i l’educació continuada 
durant tota la vida laboral, ja que la ve-
locitat del desenvolupament tecnolò-
gic deixarà obsolets la major part dels 
coneixements a curt termini. “Per ara, 
només aquelles activitats més intrín-
secament humanes, i per tant difícils 
de replicar mitjançant intel·ligència 
artificial, es mantindran sense canvis 
a curt termini”, afegeix.

Gustavo Diez, enginyer industrial i 
cap de projectes de l’empresa Presto, 
també participant en l’Any de l’En-
ginyeria 4.0 d’ENGINYERS BCN, 
en canvi, opina que “no té per què 
desaparèixer cap perfil, però sí que 
requerirà que els perfils més clàssics 
es transformin o s’adeqüin a les noves 
tecnologies, en què la connectivitat és 
fonamental”. 

QUÈ FAN LES EMPRESES 
A CATALUNYA?
“La integració dels sistemes d’en-
ginyeria és un primer pas”, explica 
Ayneto. L’empresa STA ha pujat al 
tren de l’enginyeria 4.0 i des de fa 
temps ha introduït els sistemes PLM, 

Advanced Factories

BIM, ERP i MES, entre d’altres. A la 
fàbrica també van aplicant innova-
cions, però de moment en forma de 
projectes pilot en àmbits acotats.

“A Integral PLM estem tractant la 
indústria 4.0 de dues maneres com-
plementàries. D’una banda estem 
ampliant el tradicional catàleg PLM 
per incloure eines per a la gestió del 
software i l’operativa de plataforma de 

IoT. D’altra banda, estem incremen-
tant les capacitats consultores dels 
nostres equips de servei, i participem 
en projectes d’investigació, com DE-
PICS, en col·laboració amb l’AEI Do-
motys i l’agència de disseny industrial 
Stimulo”, explica Ana Serrano.

Per la seva banda, a Weidmüller 
estan equipant les seves fàbriques 
i els sistemes de producció amb les 
noves tecnologies i els mètodes de 
fabricació. “Per exemple, a les nos-
tres plantes tenim integrats sistemes 
globals de gestió de l’energia per fer 
estalvi energètic; tenim màquines 
en què hem inclòs analítica de dades 
(machine learning), tant per al man-
teniment preventiu com per a l’au-

QUINS PROFESSIONALS NECESSITA  
LA INDÚSTRIA 4.0?

La segona edició de l’Advanced Factories ha superat la xifra dels 12.000 
professionals, que han reafirmat el seu alt interès per la indústria catalana. 
Més de 180 speakers, més de 200 empreses expositores i més de 300 
novetats han ajudat Albert Planas, director general de l’esdeveniment, a 
dibuixar el perfil dels nous professionals de la indústria 4.0, com el data 
scientist, un híbrid entre l’enginyer de telecomunicacions i l’enginyer 
industrial, o el digital manager o responsable de transformació digital.

Segons dades recopilades per l’Observatori de l’Enginyeria, la 
determinació d’incorporar nous enginyers es manifesta de manera més 
accentuada en l’àmbit dels serveis, amb el 68% de les empreses; el de 
sistemes industrials, amb el 65%; el d’R+D+I i el de la docència, amb el 64%, 
i finalment el de les indústries de la salut, amb el 62%.

La indústria en general s’està planificant 
segons el concepte 4.0, i des de les 
universitats i els col·legis professionals s’estan 
fomentant accions entorn a aquest tema

Begoña Cristeto, secretària d’Estat 
d’Indústria i Pimes  en la inauguració 

de l’Advanced Factories.

Les feines que avui són 
pesades a la indústria, 

s’automatitzaran.

Thinkstock
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Albert Planas, 
director general 
d’Advanced Factories.



27Maig 2018    Theknos

toadaptació dels processos segons 
la qualitat de la matèria primera i 
les condicions ambientals; les no-
ves línies són molt més flexibles per 
adaptar-se a la demanda, etcètera”, 
expliquen des de la companyia.

EL FUTUR 4.0 DE L’ENGINYERIA
“La indústria en general s’està planifi-
cant segons el concepte 4.0, i des de les 
universitats i els col·legis professio-
nals s’estan fomentant accions entorn 
a la indústria 4.0”, explica Gustavo 
Diez. “L’enginyeria s’enfronta al repte 
de combinar dues disciplines antagò-
niques, l’enginyeria mecanicoelectrò-
nica i la de sistemes d’informació, per 
crear una nova enginyeria que podrí-
em denominar enginyeria de siste-
mes”, puntualitza Ana Serrano.

“La interconnexió de dispositius 
s’està produint a una velocitat verti-
ginosa i de manera global”, assegura 
Xavier Ayneto. I és que ara ja no no-
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més és possible integrar verticalment 
totes les operacions en una mateixa 
cadena de valor empresarial, sinó que 
també podem integrar horitzontal-
ment i a temps real totes les activitats 
de cooperació amb altres empreses de 
cadenes de subministrament globals. 
Des del punt de vista tecnològic, 
Ayneto considera que l’enginyeria 
evolucionarà cap a un increment de 
tot allò relacionat amb les tecnolo-
gies de la informació i la comunica-
ció (TIC) així com en el tractament i 
l’anàlisi de dades. “En un món digital, 
les qualitats i les capacitats estricta-
ment humanes seran uns dels valors 
més elevats que podran aportar els 
enginyers”, conclou. 

“L’enginyeria té un paper cabdal en 
tot aquest procés. Des de l’evolució de la 
indústria i l’automatització fins al món 
de la connectivitat o digitalització in-
dustrial. Els enginyers sempre han es-
tat els responsables de línies de produc-

ció, responsables de planta, i sobre 
ells recau aquesta evolució i aquest 
canvi”, afirma Albert Planas. l

A la fira Advanced Factories, 
celebrada el març a Barcelona, 
s’han pogut conèixer les 
innovacions tecnològiques que 
s’estan implantant, com la 
robòtica col·laborativa o els 
programaris de gestió per millorar 
la productivitat de les fàbriques.
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Treball constant, visió comercial, de-
terminació i el toc just de tossuderia: 
aquesta és la recepta que apliquen di-
àriament a Confettishots i que ha dut 
aquesta petita empresa a posicionar-se 
al capdavant d’un sector tan especi-
alitzat com el de fer possible que, del 
cel, en caigui, per exemple, confeti, ser-
pentines o volves d’escuma. A Confet-
tishots dissenyen i munten els equips, 
comercialitzen consumibles i realitzen 
serveis de lloguer i producció per a es-
pectacles i esdeveniments de tot tipus.

DEL SO ALS EFECTES VISUALS
El germen d’Oh!Fx el trobem en una 
empresa dedicada a sonoritzar petits 
concerts, actes públics i festes majors 
propietat de Francesc Sentias. Aquest 
tècnic de so, emprenedor de mena, 
va percebre que, a diferència de casa 

nostra, als Estats Units era habitual 
l’ús de confeti i serpentines en actes 
públics i celebracions. Un breu estudi 
de mercat en l’àmbit europeu va po-
sar de manifest les mancances d’una 
especialitat que encara era a les be-
ceroles; així, Sentias va decidir con-
vertir-se en pioner a l’Estat espanyol 
i iniciar el desenvolupament d’una 
màquina per disparar confeti i serpen-
tines dissenyada específicament per a 
aquest propòsit i de qualitat superior  
a l’oferta existent. Després de mesos de 
proves ultimava el prototip de la pri-
mera de les seves creacions: lleugera, 
de dimensions reduïdes i amb capaci-
tat per disparar confeti i serpentines 
més lluny que cap altra màquina. El 
giny, batejat amb el meteorològic nom 
de Tornado, va tenir un èxit immediat 
i va despertar l’interès de nous clients 
i promotors d’esdeveniments de tot 
tipus; va ser qüestió de pocs anys que 
les màquines osonenques disparessin 
confeti i serpentines en espectacles de 
gran format (com els concerts de Sha-
kira o Coldplay, per citar-ne tan sols dos 
exemples) i festes i actes multitudinaris, 
com les populars rues organitzades per 

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Il·lusions a escena 

Confettishots, SLU

Amb deu anys de vida productiva, Confettishots ha aconseguit consolidar la 
marca Oh!Fx en el sector dels efectes visuals per a espectacles. Els equips que 
dissenya i fabrica aquesta firma de Tona alegren la vista dels espectadors i 
possibiliten efectes escènics de tot tipus arreu dels cinc continents.
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Explosió de serpentines al 
festival Elrow Town de 

Londres, l’any 2016.
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celebrar les victòries del FC Barcelona. 
Com a conseqüència del creixement 
de la nova activitat, el 2008 es va crear 
Confettishots, SLU, que va continuar  
desenvolupant una àmplia gamma 
d’equipaments per al sector: canons d’es-
cuma i de fum, màquines de neu i pluja, 
de fer bombolles, pols de colors per a fes-
tes holi..., sempre mirant de combinar en 
tots els seus productes el disseny racio-
nal, la comoditat d’ús i una producció de 
qualitat. La diversitat creixent de l’ofer-
ta va aconsellar la creació d’una marca 
pròpia i, des del 2016, tots els productes 
fabricats per Confettishots es comercia-
litzen sota la marca Oh!Fx.

D’OSONA AL MÓN 
Sentias considera la posició actual de 
l’empresa com el fruit de la qualitat i el 
caràcter innovador dels seus productes 
i de la inversió continuada en recursos 
humans, materials i econòmics en la 
creació de novetats atractives per als 
seus clients. “Sempre —recalca Sen-
tias— gràcies als esforços d’un equip 
humà competent i implicadíssim en el 
projecte i sense el qual hauria estat im-
possible arribar on som”.

Confettishots es va posar en marxa 
en un moment econòmicament deli-

cat, just quan va esclatar la crisi, i des 
de llavors no ha deixat de créixer. A 
Tona són del parer que la conjuntura 
els va afavorir, perquè la caiguda de la 
demanda general va impulsar els seus 
clients a buscar productes diferents i in-
novadors per animar la demanda, i això 
era just el que llavors els oferia Con-
fettishots. Aquest fet va permetre dur 
a terme un creixement endreçat, fet 
que a la llarga ha resultat molt positiu 
per a l’empresa.

El 2011 la direcció va decidir in-
corporar una persona dedicada ex-
clusivament a potenciar la projecció 
internacional. Els resultats d’aquesta 
acció no van fer-se esperar, i avui hi 
ha màquines de la firma de Tona a 
més de 50 països repartits pels cinc 

continents, i el 40% de la producció 
viatja a l’estranger. Oh!Fx va estar 
present a la darrera fira de l’Associa-
ció Internacional de Parcs de Diversi-
ons i Atraccions d’Orlando (Florida), 
i des de llavors la presència als EUA 
s’ha consolidat definitivament. Estar 
presents en el territori que va inspi-
rar el projecte es considera una fita 
cabdal en la trajectòria de l’empresa. 
La lògica productiva ha dut Confet-
tishots a apostar decididament per 
la indústria local, perquè el volum 
de producció, la qualitat requerida 
i l’estructura de l’empresa s’avenen 
perfectament amb la producció de 
proximitat. El 80% dels components 
de les màquines d’Oh!Fx es fabri-
quen a Tona i a les comarques veï-
nes, i tan sols es compren a l’estran-
ger peces d’escàs valor afegit i petits 
components electrònics. Integrar el 
disseny i la fabricació locals i com-
binar-ho amb el lloguer d’equips  
i operadors converteix l’empresa en un 
cas únic en el sector. Idees i producció 
locals per al mercat global.  l

Amb l’olfacte comercial sempre atent i mirant de diversificar l’oferta, 
Confettishots ha desenvolupat una línia pròpia de pols per a les celebracions 
holi, les festes dels colors d’origen hindú que donen la benvinguda a la 
primavera. Aquests pols 100% naturals estan elaborats amb pigments de 
qualitat i ignifugats; la firma osonenca els fabrica en unes instal·lacions noves, i 
per a produir-los ha desenvolupat una línia d’envasat que permet embossar-los 
sense problemes, atès que tenen unes propietats físiques que requereixen unes 
tècniques especials. Les festes holi s’estenen arreu del món, i a Tona veuen 
molt futur en el seu nou producte. 

POLS DE COLORS AMB MOLT FUTUR 

Empresa dedicada al disseny, la 
fabricació i el lloguer de màquines per 
a efectes visuals en espectacles.
Any de fundació: 2008
Treballadors: 12

Carrer de la Fusteria, 34
Pol. Ind. Les Goules
08551 Tona (Osona)
Tel.: 93 812 55 72
www.ohfx.eu
info@ohfx.eu

OH!FX - 
CONFETTISHOTS, SL

Els pols per a festes holi d’Oh!Fx es fabriquen amb components 100% naturals en 
sis colors diferents. 

Ar
xi

u 
Co

nf
et

tis
ho

ts
, S

LU

Un canó d’escuma model F3 
en acció, a Sydney, Austràlia. 
Els canons d’escuma de 
Confettishots són els més 
compactes del mercat i només 
cal un operari per fer-los 
funcionar.
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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? 
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DISSENY INDUSTRIAL

El treball en comú de persona-
litats singulars pot ser l’origen 
de treballs brillants. Aquest és 
el cas del bol rostidor al vapor 
de silicona dissenyat per l’es-
tudi Compeixalaigua, fet per a 
l’empresa de parament Lékué. 
Aquesta empresa catalana 
aposta decididament pel dis-
seny per diferenciar-se en un 
sector tan competit com el del 
parament per a la llar. L’estudi 

barceloní, amb Ruth Perez i 
Xavi Flores al capdavant, des-
taca per uns dissenys singulars, 
honestos, sovint amb un toc 
d’humor, que solen convidar 
l’usuari a la interacció amb 
l’objecte.

El bol, de material flexible, 
com que disposa d’un giny an-
cestral com la pestanya trau, es 
converteix en un recipient apte 
per coure menjar en un micro-

ones. Un objecte senzill i apte 
per cuinar i menjar que aprofita 
totes i cadascuna de les propie-
tats de la silicona alimentària, 
el material que ha esdevingut 
gairebé un tret distintiu de la 
producció de Lékué: fàcil de 
netejar, durador, resistent a les 
altes temperatures i disponible 
en un ampli espectre de colors. 
El bol rostidor va obtenir el 
Premi Delta d’Or el 2011.  l

El bol rostidor al vapor de Compeixalaigua

PARAMENT PER A LA LLAR

PER SABER-NE 
MÉS

•  El web de Compeixalaigua 
permet donar una ullada a 
la producció d’aquest estudi 
dedicat al disseny industrial i 
d’interiorisme.  
www.compeixalaigua.com.

•  Com correspon als productes 
presents al Museu del Disseny, el 
rostidor de Compeixalaigua hi té 
una fitxa al catàleg. 
www.museudeldisseny.cat

•  En el catàleg de Lékué hi 
abunden les mostres notables 
d’enginy i disseny industrial ben 
aplicats a les necessitats de la llar 
moderna. www.lekue.com/ca
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Diverses composicions del bol rostidor al vapor 
dissenyat per Compeixalaigua per a Lékué.
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A) SUBMINISTRAMENTS, SI ES 
TREBALLA DES DE CASA
La llei preveu que els autònoms que 
afectin parcialment el seu habitat-
ge al desenvolupament de l’activi-
tat econòmica, es podran deduir 
les despeses de subministraments 
(aigua, gas, electricitat, telefonia i 
internet) “en el percentatge resul-
tant d’aplicar el 30% a la proporció 
existent entre els metres quadrats 
de l’habitatge destinats a l’activitat 
respecte a la seva superfície total, 
excepte que es provi un percentatge 
superior o inferior”.

L’afectació de l’habitatge habi-
tual a l’activitat s’acredita a través 
de la declaració censal (en l’apartat 
d’activitats i locals). Si l’enginyer 
no va afectar metres quadrats de 
l’habitatge en la declaració censal 
d’alta, haurà de procedir a la seva 
modificació per incloure aquesta 
dada, si està interessat en l’aplica-
ció de la deducció.

Cal aclarir el càlcul de la deducció, 
atès que el 30% de la deducció és so-
bre el percentatge de l’habitatge que 
està afectat a l’activitat, i no pas en 
relació amb l’import de la factura.

Per exemple: un habitatge que 
disposa de 100 m2 i s’afecta 20 m2 
a l’activitat (afectació d’un 20%). Si 
la despesa d’electricitat és de 100 

euros, la part deduïble serà 6 euros 
(100 euros x 20% x 30%).

La Llei es refereix a la telefonia 
associada a un habitatge i, per tant, 
s’ha d’entendre que la deducció del 
30% no s’aplica a la despesa de la 
telefonia mòbil. Aquesta serà de-
duïble en tot cas si l’enginyer pot 
acreditar que aquesta despesa és 
necessària per a l’exercici de la seva 
activitat professional.

B) DESPESES DE MANUTENCIÓ 
FORA DE CASA
La Llei disposa que les despeses de 
manutenció de l’autònom en el des-
envolupament de la seva activitat 
es podran deduir sempre que “es 
produeixin en establiments de res-
tauració i hostaleria i s’abonin em-
prant qualsevol mitjà electrònic de 
pagament, amb els límits quantita-
tius establerts reglamentàriament 
per a les dietes i assignacions per 
a despeses normals de manutenció 
dels treballadors”.

Per tant, els contribuents podran 
deduir les despeses de manutenció 

generades en el desenvolupament 
de l’activitat econòmica per deter-
minar el rendiment net de l’activi-
tat econòmica en estimació directa, 
sempre que:
•��Es�produeixin�en�establiments�de�

restauració i hostaleria.
•��S’abonin�emprant�qualsevol�mitjà�

electrònic de pagament. 

Els límits quantitatius vigents són 
de 26,67 euros al dia, o bé 48,08 
euros si el desplaçament és a l’es-
tranger, si no hi ha pernoctació, i de 
53,34 euros al dia, o bé 91,35 si el des-
plaçament és a l’estranger, si hi ha 
pernoctació (art. 9, lletra A, apartat 
3, del Reglament de l’IRPF, aprovat 
pel Reial decret 439/2007, de 30 de 
març). l

PREGUNTES FREQÜENTS

Quines són les noves deduccions fiscals  
de la Llei de reforma del treball autònom?
La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, introdueix novetats pel 
que fa a despeses deduïbles en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que van entrar 
en vigor l’1 de gener de 2018. Us les exposem a continuació.

Jordi Barril,
Servei d’Assessorament Jurídic

SI L’AUTÒNOM OCUPA 
PART DE LA LLAR PER 
TREBALLAR, ES PODRÀ 
DEDUIR UNA PART DE 
LES DESPESES DE 
SUBMINISTRAMENT 
D’AQUEST HABITATGE   

Trobareu les consultes més 
freqüents que reben 
els Serveis Jurídics 
d’ENGINYERS BCN a  
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ



PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Versatilitat, curiositat, flexibilitat, 
proactivitat i saber comunicar són 
algunes de les competències que ha 
de tenir un enginyer autònom, ja 
que al llarg de la seva trajectòria pro-
fessional desenvolupa feines molt 
diferents, canvia sovint d’horari, 
d’activitat i d’entorn professional. És 
freqüent que hagi de combinar la re-
alització d’un projecte amb la docèn-
cia, l’autoformació i encara hagi de 
trobar temps per fer factures. Es tro-
ben tant en el sector de la construcció 
com en el de l’automoció, la producció 
industrial, la farmacèutica, etc. 

  

L’enginyer autònom:  
un perfil multidisciplinari i un estil de vida 

Elisabet Llosa Oliva, col·legiada, és 
enginyera tècnica industrial en quí-
mica des de fa catorze anys. Fa audi-
tories de sistemes de gestió (9001, 
14001, OHSAS) i auditories legals de 
prevenció, dona formació  i fa coordi-

nacions de seguretat i salut en l’àmbit 
industrial, bàsicament obres en plan-
tes químiques. “Vaig entrar en el món 
industrial portant temes de qualitat 
i, després de treballar en una engi-
nyeria on dissenyàvem i construíem 
plantes de tractament d’aigües resi-
duals, vaig iniciar-me en el món de la 
coordinació, la construcció i la pre-
venció, sempre en l’àmbit industrial. 
Més tard, amb aquest bagatge, més 
tota la formació que vas fent, em vaig 
incorporar en temes de consultoria i 
auditories que faig en empreses quí-
miques o farmacèutiques. Hi ha mol-

Un perfil de l’enginyeria força comú en el sector industrial, la construcció i l’automoció és el de l’enginyer 
autònom o freelance a qui les empreses encarreguen una tasca o un projecte concret des de l’inici fins al final. 
Són professionals multidisciplinaris amb una alta capacitat d’aprenentatge i d’adaptació; sovint treballen sols, 
canvien d’activitat constantment i compaginen feines diferents. Parlen amb clients amb qui negocien 
honoraris, gestionen permisos, fan dissenys i presenten projectes. Més que un perfil, és un estil de vida. 
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SER AUTÒNOM IMPLICA 
UNA FORMACIÓ 
CONTÍNUA PER ADAPTAR-
SE AL MERCAT QUE CAL 
RENDIBILITZAR
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ta diferència entre ser fixa o freelance. 
Ara jo ho decideixo tot, i tot només de-
pèn de mi”, afirma l’Elisabet, que tro-
ba que als seus dies sempre els falten 
hores. “O bé estic auditant, o bé gesti-
onant el departament de qualitat dels 
meus clients, o estic donant classes, o 
fent una coordinació de S&S, o rebent 

formació. Arribo a casa al voltant de 
les set del vespre i llavors soc la mami 
dels deures... Total, que després de so-
par, encara em queda la feina pendent: 
elaborar l’informe de l’auditoria o de 
la visita, fer pressupostos... i em poso a 
treballar de les deu fins a les dotze de la 
nit”, explica l’Elisabet. 

Per a molts enginyers autònoms el 
més complicat és gestionar la solitud i 
el fet de no parar mai. No hi ha cap ru-
tina, perquè es toquen temes diversos 
i això fa que l’aprenentatge sigui cons-
tant. “Faig cursos contínuament i cap 
d’ells no està subvencionat”, diu l’Eli-
sabet. També per al col·legiat Jeróni-
mo Santos l’autoformació és un pilar 
de la seva feina. És enginyer mecànic 
autònom i es dedica a fer llicències 
d’activitats i obres des del 1996. “La 
meva especialitat és la gestió de pro-
jectes. Mantinc una relació constant 
amb l’Administració, els clients i els 
industrials que executen el projecte. 
Escolto les necessitats del client i de-
senvolupo el projecte d’implementa-
ció i projecte d’obres i el tramito amb 
el col·legi professional. Quan tenim 
els permisos iniciem les obres i també 
gestiono els permisos d’obertura. Al 
llarg d’aquest procés hi ha reunions 
amb tècnics de l’ajuntament i visites 
als arxius municipals per evitar re-
tards i entrebancs amb la gestió dels 
expedients. La principal diferència en-
tre ser fix o freelance és que ser autò-
nom t’imposa una formació contínua 
per adaptar-te al mercat, i un mateix 
s’imposa rendibilitzar-la. Ser autònom 
et dona la satisfacció de treballar per 
a tu mateix; per tant, tu decideixes i 
prens les decisions”, conclou.  l

Sol-Macià Vives. Col·legiat 19.020.  
Enginyer electrònic freelance expert en peritatges 

“La diversitat que comporta 
ser enginyer autònom 
requereix esforç i estar al dia de moltes 
coses, però aquesta complicació és 
l’atractiu de la nostra feina” 

Sol-Macià Vives és enginyer 
electrònic i treballa com a autònom 
des de fa vint anys. El seu fort són 
els peritatges tècnics, una tasca 
que ha combinat amb projectes 
elèctrics, d’obres, fitxes tècniques 
de vehicles, certificats energètics, 
cèdules d’habitabilitat, inspeccions 
d’edificis, sonometries i l’elaboració 
d’informes d’idoneïtat tècnica, 
entre altres. “Em considero 
un enginyer polivalent perquè 
l’enginyeria que he desenvolupat 
engloba molts camps. Quan tenia 
21 anys, un cop acabada la carrera, 
vaig començar a compaginar petits 
encàrrecs amb la feina que tenia 
en una empresa familiar. Al principi 
el meu pare, també perit judicial, 
em passava els encàrrecs menys 
complicats. Era una dedicació 
a estones, mentre treballava a 
l’empresa familiar i estudiava 
arquitectura tècnica. L’any 2003, 
atès el volum de feina que hi havia, 
vaig fer el pas de dedicar-me 
únicament a l’enginyeria”, explica 
Sol-Macià, que també ha exercit 
com a professor, cosa que li va servir 

per adonar-se que no estava fet per 
complir un horari. Com a enginyer 
freelance mai no li ha faltat la feina, 
però l’any 2005 va patir un accident 
de muntanya que el va obligar a 
estar de baixa deu mesos. “Durant 
aquell impàs em vaig qüestionar 
moltes coses. Què hauria passat 
si hagués quedat invàlid? Em vaig 
adonar que ser freelance autònom 
és del tot insegur: estant de baixa la 
prestació era d’uns 500 euros, dels 
quals havia de descomptar la quota 
d’autònom... Sort en vaig tenir dels 
amics i ma mare”, diu. Sol-Macià 
va optar a una plaça de funcionari 
interí com a tècnic municipal 
per assolir una certa seguretat i 
va aprovar. “Des de llavors soc 
funcionari de dia i freelance de 
tarda. La diversitat que comporta 
ser enginyer autònom requereix 
esforç i estar al dia de moltes coses 
(normativa, canvis tecnològics, 
ordenances, procediments, lleis, 
etc.), però aquesta complicació és el 
que per a mi és l’atractiu d’aquesta 
feina. A més de ser amo i senyor del 
meu temps”.

EN PRIMERA PERSONA

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

freelance. 
Ara jo ho decideixo tot, i tot només de-
pèn de mi”, afirma l’Elisabet, que tro-
ba que als seus dies sempre els falten 

gesti-
onant el departament de qualitat dels 

, o estic donant classes, o 
fent una coordinació de S&S, o rebent 

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

L’AUTÒNOM CANVIA 
SOVINT D’ACTIVITAT, 
D’HORARIS I D’ENTORN 
PROFESSIONAL
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

LES FASES PRÈVIES
Un cop el Col·legi pren la decisió que ja 
és hora de restaurar l’aparença de l’edi-
fici, es confia l’elaboració del projecte 
als arquitectes Pau Ramis i Lluís Figue-
ras. Juntament amb un informe previ 
de patrimoni i un estudi de colors, es 
demana la llicència d’obres davant 
l’Ajuntament. Després, quan s’apro-
va, s’escull una empresa constructora 
que ofereixi les garanties necessàries 
per desenvolupar les tasques previstes 
en el projecte, una feina que s’adjudica a 
l’empresa Natur System, especialitzada 
en la restauració del patrimoni histori-
coartístic, especialment a l’Eixample.

Garantir la seguretat dels que hi tre-
ballen és essencial. Per aquesta raó, el 
primer que encarrega Pere Galceran, 

Ha passat molt de temps des que Lau-
reana Serrano, la primera propietària, 
va manar construir, l’any 1870, un pa-
lauet d’estil neoclàssic en ple Eixample 
barceloní. Aquí han viscut, entre d’al-
tres, un cònsol dels Estats Units, un di-
putat de les Corts per la Lliga Catalana 
i un psiquiatre. També ha estat la seu 
del Departament de Sanitat i Assis-
tència Social de la Generalitat i de la 
companyia Carburos Metálicos. Lò-
gicament, les remodelacions i ampli-
acions s’han succeït durant tot aquest 
temps per tal d’adaptar el camaleònic 
immoble que, avui en dia, acull la nos-
tra seu col·legial. L’última intervenció 
s’acaba de produir: la rehabilitació de 
les façanes, un treball laboriós, però 
molt satisfactori.

D’octubre a febrer, els que hàgiu visitat la seu col·legial de Consell de 
Cent us haureu adonat de les obres de rehabilitació que ha viscut l’edifici. 
No ha estat un simple “rentat de cara”, sinó una obra de calat necessària i 
captivadora, amb reptes, obstacles i fins i tot alguna sorpresa pel camí. 
Tant és així que hem trobat d’interès explicar-vos amb tots els ets i uts 
l’evolució d’aquest treball que ha requerit la intervenció de professionals 
qualificats del sector de l’edificació per dur-se a terme. El resultat el 
podeu veure vosaltres mateixos: la casa té un nou aspecte, més net i clar, 
un reflex dels canvis que es viuen també en el seu interior.

La nova imatge d’ENGINYERS BCN

cap de l’obra, és un pla de seguretat que 
el coordinador acaba acceptant.

COMENÇA L’OBRA
Amb tots els documents en regla, les 
intencions clares i les condicions de tre-
ball assegurades és el moment de mun-
tar la bastida. És el mes d’octubre i es 
preveu que les actuacions durin cinc 
mesos.

La primera fase és la de reconeixe-
ment, en què es fa una exploració de 
la façana i dels seus elements arqui-
tectònics. Aquí, s’aprofita el saneja-
ment del parament i es delimiten les 
profunditats d’actuació. També es 
retiren les reparacions anteriors, les 
quals, segons Galceran, “no oferien 
cap garantia, per l’ús de materials in-
adequats o males tècniques”.

Després es fa la reparació de vo-
lums. Natur System fa una classifica-
ció dels tipus de suport de què dispo-
sen i proposa, després de consultar 

L’actual entrada 
a la seu col·legial 
llueix ara un  nou 
aspecte, més net i 
lluminós.
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la companyia Mapei, l’aplicació d’una 
sèrie de morters per a cada espècie de 
suport. Finalment, s’aprova, amb la di-
recció facultativa, el suggeriment i per a 
cada tipus d’element es fa una reparació 
diferent, segons la funció de l’element, 
el seu suport, el volum i l’acabat.

Com a curiositat, cal destacar que 
per als cosits d’esquerdes s’han utilitzat 
totxos antics (de més de 120 anys d’an-
tiguitat) en lloc de materials moderns 
perquè, tal com explica el cap d’obra, 
“l’edifici els reconeix i li proven”. Es 
tracta, a més, d’uns elements provi-
nents del Baix Empordà i que són, en 
la seva opinió pel tipus d’argila, els més 
adequats per a aquest tipus d’edificació. 

SORPRESES INESPERADES
Un cop preses les decisions té lloc 
el procés de reparació i execució de 
l’obra, començant per les parts supe-
riors i baixant cap a les inferiors. Aquí 
es fa una primera neteja i és aleshores 

quan es detecten dos imprevistos que 
fan replantejar el projecte inicial.

El primer és l’estat de les lloses de 
balcons. Els balcons eren fets de vol-
ta plana amb biguetes metàl·liques 
que, amb l’entrada d’aigua i el pas del 
temps, es van rovellar i exfoliar fins al 
punt que els volums del balcó estaven 
segregats, cosa que comportava un 
risc per a les persones. Això s’obser-
va en sis dels vuit balcons; aquest fet 

motiva el retirament de volums per 
refer les lloses amb formigó armat, 
amb unes tècniques que deixen la 
llosa amb la mateixa forma que l’ori-

ginal, però complint tots els requisits 
de seguretat i d’ús actuals. Entrant en 
el detall d’aquest procés podem expli-
car que primer es tracten les bigues i 
s’aplica un passivador (per aturar-ne 
el procés d’oxidació); a continuació, 
es fa un nou armat per canviar el com-
portament del balcó format per un 
cèrcol perimetrat i negatius collats 
químicament a la façana; després, 
s’ha d’encofrar amb motllures, que 
són el negatiu exacte de la forma ori-
ginal (se subministra amb la tècnica 
del control numèric), i el conjunt es 
formigona. Finalment, s’impermea-
bilitza la capa superior i es pavimenta 
tot incorporant-hi la peça perimetral.

La segona pedra en el camí és l’es-
tuc de la façana. Antigament, com que 
no es pintava, quan es reformava un 
edifici s’estucava. Aquest element, a 
poc a poc, si no s’aplica d’una mane-
ra molt concreta, es va desprenent i 
separant. Normalment s’accepta 

GARANTIR LA SEGURETAT 
DELS TREBALLADORS 
I VISITANTS HA ESTAT 
ESSENCIAL EN TOT EL 
PROCÉS DE REFORMA

La façana amb l’antiga entrada 
principal del palauet, després 

de la rehabilitació.



Theknos    Maig 201836

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

un deslligament màxim d’entre el 
30 i el 40%, però en el cas de l’edifici 
d’ENGINYERS BCN se’n detecta un 
d’entre el 70 i el 80%. El que hi ha és 
un de superposat a l’original. Quina 
és la solució? Refer-los amb la tècnica 
primària d’utilitzar morters de calç, 
salvant, això sí, les parts que millor 
havien aguantat el pas del temps grà-
cies a un mapeig detallat per fases i 
zones.

ELS ÚLTIMS DETALLS
No són, els mencionats, els únics en-
trebancs. Durant el temps que duren 
les obres els termòmetres arriben a 
temperatures anormalment baixes, 
la pluja fa acte de presència en moltes 
ocasions i fins i tot cau neu. Les incle-
mències meteorològiques condicio-
nen, consegüentment, algunes apli-
cacions de materials i provoquen que 
el procés de pintar s’endarrereixi uns 
dies. Es té cura de no aplicar morters 

quan les temperatures estan per sota 
dels cinc graus. En aquests casos s’al-
terna l’activitat amb altres feines per 
no alterar les planificacions.

Amb el pas dels dies l’obra, però, 
avança a bon ritme. Hi ha altres actu-
acions destacables, com la que es por-
ta a terme a les finestres de la planta 
baixa: es desmunten les reixes orna-
mentals per poder efectuar el tanca-

ment d’obra amb un revestiment i, 
més endavant, recol·locar-les. També 
es pot mencionar la reparació de les 
fusteries, el sanejament de les bara-
nes metàl·liques dels balcons i el fet 

LES OBRES HAN 
HAGUT DE SUPERAR 
INCLEMÈNCIES DEL 
TEMPS: BAIXES 
TEMPERATURES I NEU

ACTUALITZACIONS 
RECENTS A L’EDIFICI 

Des del 1996 ENGINYERS BCN 
és al número 365 del carrer 
Consell de Cent de Barcelona. 
Després d’una obra a fons per 
habilitar-ne les instal·lacions, 
l’edifici ha viscut nombroses 
actualitzacions. Les més recents 
són les següents:

2015: Inauguració del Club 
EBCN, espai de treball i 
esbarjo per als col·legiats.
2015: Millora dels 
equipaments audiovisuals de 
la sala d’actes.
2016: Renovació de la 
instal·lació de detecció de 
fums i alarma contra incendis.
2016: Renovació de tot el 
sistema de climatització de 
l’edifici.
2018: Rehabilitació de les 
façanes.

Diverses facetes de les obres de 
remodelació de la façana de l’edifici de la  
seu col·legial, ubicada al carrer Consell 
de Cent, 365, de Barcelona.
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“Un edifici té vida, se l’ha de tractar 
bé. Per a mi aquesta feina ha estat 
com la de cuidar un home gran”. As-
segura que cada edifici requereix una 
aproximació diferent i, en aquest 
cas, com amb la resta d’immobles 
patrimonials, és recomanable evitar 
morters d’alta resistència, resines i 
ciment pòrtland.

Des del Col·legi la comunicació ha 
estat constant. David Jiménez, cap de 
Serveis Tècnics, ha estat l’interlocu-
tor amb la constructora i l’arquitecte. 
“El fet que l’edifici estigui ple d’engi-
nyers ha influït favorablement en la 
comprensió dels assumptes més tèc-
nics, i això ha facilitat la presa de de-
cisions. Les solucions d’obra han estat 
escoltades, estudiades, valorades i en-
teses des d’òptiques semblants”, afir-
men els arquitectes Pau Ramis i Lluís 
Figueras.

Un edifici que ha estat testimoni de 
la història contemporània de Barcelo-
na torna a posar-se a punt per al 2018. 
Amb la mirada sempre posada a oferir 
als col·legiats el millor servei, ENGI-
NYERS BCN es renova per fora com ja 
ho està fent per dins.  l

que les potes de recolzament s’hagin 
d’ajustar a les lloses noves.

Els últims passos es donen ja cap al 
mes de febrer: neteja final per garan-
tir un suport net i fase de pintura (se 
n’utilitza una de siloxànica) d’acord 
amb l’informe cromàtic aprovat du-
rant el projecte. Abans de pintar, la 
direcció facultativa ha aprovat tots 
els processos.

UN EDIFICI “VIU”
Amb la retirada de la bastida es 
destapa el vel que cobreix l’immo-
ble. Crida l’atenció la claredat i la 
bellesa d’un edifici singular. El cap 
d’obra destaca el pòrtic de la faça-
na, que dona al passatge Méndez de 
Vigo, compost i d’estil corinti, i les 
escultures de marbre. “Els edificis 
patrimonials m’agraden, són espe-
cials, perquè compten amb sistemes 
constructius en molts casos bastant 
millors que els actuals. Tècnica-
ment l’edat d’or de la construcció va 
del 1880 fins al 1920”, assegura Pere 
Galceran. En moltes ocasions el cap 
d’obra es refereix al palauet com si 
es tractés d’un ésser viu. Ho explica: 

Inverteix en estalvi responsable

Consulta’n tota la informació a 
www.caixa-enginyers.com.

També pots informar-te’n sense cap 
compromís a qualsevol de les nostres 
oficines amb horari ininterromput de 
8.30 a 19 h de dilluns a divendres 
o trucar-nos a Banca TELEFÒNICA

de dilluns a divendres de 8 a 21 h al 
902 300 321 (+34 933 102 626).

A quines millores pots destinar aquesta inversió?

Millores de l’eficiència energètica en habitatges i locals:
Aïllaments tèrmics 
Calefacció eficient
Il·luminació de baix consum 
Fonts d’energia renovable 
Etc.

Compra de vehicle ecològic nou:
Vehicle elèctric, híbrid, amb GLP, amb Gas Natural, etc. 

Adquisició d’electrodomèstics de classe energètica A o superior.

Ara tens fins a 120.000 euros per millorar l’eficiència 
energètica del teu entorn o del teu negoci

ECO
PRÉSTEC

Condicions preferents per als membres del COL·LEGI D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BARCELONA



Theknos    Maig 201838

INNOVACIÓ

Actualment, s’estan desenvolupant 
diferents tecnologies tendents a mo-
dificar la percepció que les persones 
tenim de la realitat, i que donen peu a 
diferents tipus de “realitats”, les més 
conegudes de les quals són la realitat 
virtual i la realitat augmentada, tot i 
que darrerament s’està parlant molt 
de la realitat mixta, que no deixa de ser 
una barreja de les dues primeres.

REALITAT AUGMENTADA
Per realitat augmentada (RA) ente-
nem la superposició d’elements virtu-
als sobre una visió real, de manera que 
els elements virtuals ens aportin infor-
mació addicional sobre els elements 
reals. Podem fer ús de la RA o bé mit-
jançant ulleres o cascs, especialment 
desenvolupats per a aquesta finalitat, 
o bé a través de les lents dels telèfons 
mòbils més moderns. Aquesta darrera 
opció permet un ràpid creixement de 
les apps d’RA atès el gran nombre de 
telèfons existents. La diferència bà-
sica entre aquestes dues tecnologies 
és que tant les ulleres com els cascs 
necessiten unes lents suficientment 
transparents que permetin veure l’en-
torn físic a través seu (per exemple, les 
Google Glass), mentre que els mòbils 
utilitzen les seves pantalles per mos-
trar l’entorn físic, a l’hora que generen 
elements digitals per interactuar amb 
aquest entorn (per exemple, el cone-
gut joc Pokemon Go).

Avui podem trobar aplicacions d’RA 
a l’educació, el turisme, l’entreteni-
ment, la publicitat i la indústria. En 
aquest camp cal mencionar la visua-
lització prèvia de dissenys industrials 
que elimina la necessitat de prototips, 
i les apps de manteniment industrial, 
capaces de mostrar contingut 3D amb 
les instruccions necessàries sobre les 
mateixes peces a mantenir. 

REALITAT VIRTUAL
La realitat virtual (RV) ens permet si-
mular una experiència sensorial com-

pleta, a partir d’un entorn d’aparença 
real, habitualment generat mitjançant 
tecnologia informàtica, que genera 
en l’usuari la sensació d’estar im-
mers en aquest entorn. Per entrar en 
aquest món virtual són necessàries 
unes ulleres especials i uns auriculars, 
com a mínim, ja que si volem simular 
olors, textures, etc., també ens caldrien 
dispositius específics per a aquestes in-
teraccions. 

Les ulleres d’RV també necessiten 
una pantalla davant els ulls per veure 
l’entorn creat. Això es pot fer, actual-
ment, amb ulleres que porten la prò-
pia pantalla (tipus Oculus Rift) o les 
mòbils, que utilitzen un telèfon intel-
ligent per fer de pantalla (Samsung 
Gear VR). També ens caldrà un espai 
físic per moure’ns, més o menys gran 
en funció de l’aplicació que utilitzem. 
No serà el mateix pilotar un cotxe, en 
què estarem pràcticament estàtics, 
que passejar per l’interior d’un museu, 
on necessitarem molt espai.

Les principals aplicacions de l’RV 
es troben en els camps de la formació 
(simuladors de quiròfans), del màr-
queting (proves de roba, vehicles, in-
teriorisme), de la comunicació (recre-
ació d’espais de reunió) i especialment 

Les realitats actuals i les seves aplicacions

Hi col·laboren:

Hi participen:

Carles Torras, 
Comissió de Qualitat i Innovació 

en el de l’enginyeria, ja que l’RV ens 
permet simular, visualitzar i provar de 
manera virtual productes amb un alt 
cost de fabricació (sectors de l’auto-
moció i la construcció).  l
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L’eficiència energètica és una peça clau 
per millorar la competitivitat i impul-
sar la indústria a través de la innovació 
i la digitalització del sector elèctric. 
L’associació dels conceptes innovació, 
eficiència energètica i digitalització és 
la que ens porta a assolir els objectius 
marcats amb el millor rendiment pos-
sible. El concepte indústria 4.0 neix 
a causa de la necessitat de realitzar 
un control més eficient de les nostres 
instal·lacions, oferint sistemes dinà-
mics i senzills, ajudant els usuaris a 
la captura d’informació rellevant i 
en la presa de decisions adequades en 
funció de cada situació.

Els nous equips són capaços de 
tenir connectivitat remota per ser 
connectats a un sistema de gestió de 
l’energia (SGE), que envia dades ins-
tantànies, corbes de consum i alar-
mes per realitzar un correcte mante-
niment de les instal·lacions, tot això 
enfocat a les noves necessitats de co-
municació en línia a la indústria 4.0.

LA SOLUCIÓ MÉS VERSÀTIL ALS 
PROBLEMES DE QUALITAT DE XARXA
Les càrregues domèstiques i industri-
als contenen cada vegada més circuits 

electrònics que s’alimenten de corrent 
que és sinusoïdal pura. Així per exem-
ple, els motors empren cada cop més 
la regulació de freqüència, que reque-
reix un pas de corrent altern (CA) a 
corrent continu (CC) i després de CC 
a CA. Com que el subministrament 
habitual és en CA, això implica un ús 
cada cop més intensiu de convertidors 
electrònics (rectificadors, onduladors, 
etc.) per realitzar aquestes transfor-
macions CC-CA i CA-CC. El mateix 
succeeix amb càrregues tan habituals 
com ordinadors, enllumenat LED i de 
descàrrega, ascensors, etc.

Des del punt de vista de la xarxa 
elèctrica, això es tradueix que aques-
ta ha d’alimentar un gran nombre de 
càrregues que rectifiquen el corrent 
i, per tant, la forma d’ona del corrent 
que consumeixen resulta alterada, de 
manera que ja no és una ona sinusoï-
dal, sinó una superposició d’ones sinu-
soïdals amb freqüències múltiples de la 
freqüència de xarxa (harmònics). 

El consum típic d’una xarxa amb 
rectificadors monofàsics i d’una al-
tra amb rectificadors trifàsics són els 
tipus de corrents més abundants en 
instal·lacions com oficines, centres 
comercials, hospitals..., i estan for-
mades per una component de 50 o 60 
Hz (freqüència fonamental de la 

Divisió de Qualitat de Xarxa 
de CIRCUTOR

Harmònics:  
problemàtica actual i la seva solució

CONSUMS SINUSOÏDALS

La conseqüència dels consums no 
sinusoïdals és que la tensió pateix 
també una certa distorsió, a causa 
de les caigudes de tensió en les 
impedàncies de línies i transformadors. 
En els registres pot observar-se una 
lleu distorsió de la tensió en la xarxa 
monofàsica (THD baix) i una distorsió 
més forta en l’exemple trifàsic. En 
ambdós casos el corrent té formes molt 
diferents de la sinusoïdal amb valors de 
THD més alts.

Per regular i limitar els nivells 
de distorsió de tensió en els punts 
d’enllaç dels abonats a la xarxa 
pública, existeixen una sèrie de normes 
internacionals que estableixen límits 
d’emissió d’harmònics per als equips 
i sistemes que hagin de connectar-
se a la xarxa. Les normatives més 
importants són les relatives als nivells 
de compatibilitat.

Sense 
AFQevo

Amb 
AFQevo
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xarxa) i una sèrie de components 
de freqüències múltiples en diferents 
percentatges. Aquests percentatges 
poden mesurar-se mitjançant un ana-
litzador d’harmònics, així com la taxa 
de distorsió total, THD, que dona la 
relació entre el valor eficaç de l’arris-
sament i l’eficaç del component fona-
mental.

ALGUNS CONCEPTES CLAU SOBRE 
HARMÒNICS
Comprendrem millor els problemes 
d’harmònics basant-nos en alguns con-
ceptes bàsics, publicats en articles i lli-
bres, i que resumim a continuació:
•��L’origen� dels� problemes� d’harmò-

nics són els receptors que consu-
meixen corrents distorsionats (re-
ceptors anomenats no lineals).

•��La� propagació� del� problema� a� altres�
usuaris connectats a la mateixa xar-
xa depèn de la impedància d’aquesta 
xarxa i això depèn de la companyia 
distribuïdora. Aquesta impedància 
no sol donar-se directament, però pot 
calcular-se a partir de la potència de 
curtcircuit disponible (a més potència 
de curtcircuit menys impedància).

•��El� mateix� usuari� té� una� part� de� la�
xarxa de distribució fins a arribar a la 
càrrega final. Així doncs el problema 

que pugui tenir a l’entrada de la seva 
instal·lació pot ser atribuït a falta de 
potència de curtcircuit, però en molts 
casos el problema que pugui tenir en 
punts allunyats de la connexió de ser-
vei sol ser a causa de les impedàncies 
de la pròpia instal·lació.

•��Endinsant-nos�en�el� tema�de� la�dis-
torsió en punts allunyats de la conne-
xió de servei, cal tenir en compte que 
la impedància de les línies té un com-
ponent inductiu molt important. 
Per tant, no es tracta molts cops de 
distribuir amb cables de secció molt 
gran, sinó de limitar la inductància 
per metre dels cables, i això s’aconse-
gueix trenant i recargolant els cables 
de distribució (pràctica molts cops 
rebutjada pels instal·ladors per la fal-
ta d’estètica que representa).

•��El� problema�de�distorsió�de� la� ten-
sió en el punt PCC pot agreujar-se a 
causa de les ressonàncies entre els 
condensadors de compensació del 
factor de potència i la inductància 
de la xarxa de distribució (transfor-
madors i línies).

•��Les� mesures� correctores� (filtres)�
han d’instal·lar-se al més aprop pos-
sible de les càrregues generadores 
dels harmònics.

En resum, la solució del problema 
d’harmònics és una solució a dues 
bandes. Per una banda, l’usuari ha de 
limitar la quantitat de corrents har-
mònics que generen els seus receptors 
i ha de procurar distribuir-los dins de 
la seva planta amb baixa impedància 
per metre de línia. Per altra banda, la 
companyia distribuïdora ha de garan-
tir un mínim de potència de curtcircuit 
i ha de vetllar perquè els usuaris no su-
perin certs límits de distorsió, per no 
perjudicar els seus veïns que compar-
teixen amb ells la xarxa. Quan els ni-
vells d’harmònics generats per alguns 
receptors no són admissibles per al sis-
tema de distribució que els alimenta, 
s’han d’aplicar filtres de correcció. En 
aquest article ens centrarem i desen-
voluparem el tema del filtratge.

LÍMITS DE COMPATIBILITAT PER A HARMÒNICS 

La presència d’harmònics en la xarxa 
té diverses conseqüències. Les més 
importatns són les següents:
•  Deteriorament de la qualitat de 

l’ona de tensió, que afecta a alguns 
receptors sensibles.

•  Sobrecàrrega i possible ressonància 
paral·lela entre la inductància de línia 
i els condensadors de compensació 
de factor de potència (FP).

•  Empitjorament del factor de 
potència. La capacitat de la xarxa 
per subministrar potència es 
veu disminuïda, i obliga al seu 
sobredimensionament. 

•  Sobrecàrrega de cables i sobretot 
de transformadors (augment molt 
significatiu de les pèrdues en el ferro).

•  Problemes de disparament 
intempestiu de proteccions. Per 
evitar aquests fenòmens, les 
normes estableixen un mínim 

de qualitat de subministrament, 
que es fixa limitant els nivells 
màxims de distorsió en l’ona de 
tensió subministrada en el punt 
d’acoblament a la xarxa pública 
(PCC). Aquests límits s’anomenen 
límits de compatibilitat. La taula 1 
ofereix un resum d’aquests límits, 
respecte dels harmònics en xarxes 
industrials de BT. Les diferents 
classes esmentades en aquesta taula 
corresponen a:

—  Classe 1: Entorn industrial 
previst per a alimentació d’equips 
electrònics sensibles.

—  Classe 2: Entorn industrial normal. 
Límits habituals per a xarxes 
públiques.

—  Classe 3: Entorn industrial degradat 
(generalment per la presència 
de convertidors). No apte per a 
alimentació d’equips sensibles.

LES CÀRREGUES 
DOMÈSTIQUES I 
INDUSTRIALS CONTENEN 
CADA COP MÉS 
CIRCUITS ELECTRÒNICS 
QUE S’ALIMENTEN 
DE CORRENT QUE ÉS 
SINUSOÏDAL PURA

Taula 1. Harmònics de tensió (Un%)  en 
xarxes industrials de BT (IEC-61000-2-4) 
Ordre
harmònic h
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>10 mult.de 2
11
13
15
17
19
21
>21 mult. de 3
23
25
>25 no mult.  
de 2 ni 3
THD(V)

Classe 3
Un%
3
6
1,5
8
1
7
1
2,5
1
1
5
4,5
2
4
4
1,75
1
3,5
3,5
5x  11/h

10%

Classe 1
Un%
2
3
1
3
0,5
3
0,5
1,5
0,5
0,2
3
3
0,3
2
1,5
0,2
0,2
1,5
1,5
0,2+12,5/h

5%

Classe 2
Un%
2
5
1
6
0,5
5
0,5
1,5
0,5
0,2
3,5
3
0,3
2
1,5
0,2
0,2
1,5
1,5
0,2+12,5/h

8%
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Els harmònics de tensió es deuen a 
la caiguda de tensió que produeixen els 
harmònics de corrent sobre les im-
pedàncies de la xarxa de distribució. 
Així doncs, aconseguir aquests límits 
depèn de dos factors:
1.  Nivell d’emissió dels receptors: a 

major emissió, major distorsió de-
guda a la caiguda de tensió produïda 
pels corrents harmònics en la xarxa.

2.  Impedància de la xarxa: a major 
impedància, major caiguda de ten-
sió per al mateix valor d’emissió en 
els receptors.

 
La taula 2 dona els valors límit d’emis-
sió en xarxes de baixa tensió, fixats 
per la norma EN-IEC-61000-3-4 per 
a connexions de servei en les quals la 
potència instal·lada en elements per-
torbadors no superi el valor (33 x Scc), 
on Scc  és la potència de curtcircuit 
que correspongui a aquesta connexió 
de servei (part proporcional de la po-
tència de curtcircuit total que corres-
pongui a la potència contractada).

EN QUINES INSTAL·LACIONS ES 
NECESSITEN ELS FILTRES ACTIUS?

Alguns dels problemes de pertorba-
cions que hem indicat anteriorment 
poden ser mitigats i corregits amb 
filtres. Els filtres actius són la solució 
ideal per a instal·lacions amb gran 
quantitat de càrregues monofàsiques 
i trifàsiques, que siguin generadores 
d’harmònics i amb diferents règims 
de consum.

Els filtres actius són equips ba-
sats en convertidors amb modulació 
d’ample de pols PWM. Poden distin-
gir-se dos tipus: Filtres sèrie i filtres 
paral·lel. Habitualment per com-
plir amb les normes  IEC-61000-
3.4  i  IEEE-519  s’usen filtres paral-
lels, el principi de funcionament dels 

quals consisteix en la injecció a la 
xarxa, en contrafase, dels harmònics 
consumits per la càrrega, mitjançant 
un ondulador. La figura 1 il·lustra 
aquest principi de funcionament 
mostrant els corrents de càrrega, de 
filtre i de xarxa. Es veu que de la suma 
de ICARGA + IFILTRO s’obté un cor-
rent IRED que és sinusoïdal.

LA SOLUCIÓ
Fàcil interacció amb pantalla tàctil. 
Els equips de filtratge han anat 
incorporant funcions complementàries 
per adaptar-se a les modificacions en 
les instal·lacions, ja siguin ampliacions 
o canvis de les màquines que poden 

necessitar més filtratge de 
determinats harmònics o un 
equilibratge entre fases.  
Sol ser també útil disposar 
d’una compensació d’energia 
reactiva en aquests equips. 
CIRCUTOR disposa del 
nou filtre actiu  AFQevo. 
El seu nou disseny permet 
oferir avantatges com:
•� Capacitat� unitària� de�
filtratge per a corrents de 
30 A per fase i de 90 A de 
neutre.

•��Ampliació�del�sistema�fins�a�100�fil-
tres actius amb AFQevo connectats 
en paral·lel, i es requereixen majors 
capacitats de filtratge.

•��Reduït� embolcall� metàlic� per� al�
muntatge en mural. Facilitat en la 
instal·lació per dimensions.

•��Comunicacions� per� a� una� millor�
gestió energètica de la instal·lació.

•��Connexió�en�el�costat�de�xarxa�o�de�
la càrrega per a una major flexibili-
tat d’instal·lació.

•��Ajustament� de� prioritat� per� filtrar�
harmònics, compensació reactiva i 
equilibrar fases.

•��Reducció� dels� corrents� harmònics�
fins a l’ordre 50 (2500 Hz).

•��Filtratge� selectiu� de� determinats�
harmònics. Compensació de potèn-
cia reactiva (inductiva/capacitiva).

•��Equilibratge� dels� corrents� de�
fase. El model 4 W, ajuda a la reduc-
ció del consum en el neutre.

LA IMPORTÀNCIA D’UNA BONA 
INSTAL·LACIÓ
Per aconseguir els millors resultats, 
convé disposar d’uns filtres com 
els  AFQevo  que s’instal·len i gestio-
nen de forma senzilla. Les funcions 
que més faciliten la posada en marxa 
són:
•��Posada�en�marxa�en�3�passos: con-

nectar, configurar, arrancar.
•� Display tàctil per a una ràpida gestió.
•��Alarmes� en� cas� d’error� de� confi-

guració, polaritat,  temperatures, 
ressonància, tensions, sobrecàrre-
ga,  contactors, bus de contínua, etc.

POLIVALENTS: CONFIGURACIONS 
I PRIORITATS
Els filtres actius AFQ són molt ver-
sàtils, ja que permeten diverses 
configuracions i modes  de funcio-
nament. Tot per poder usar-los en 
instal·lacions  de diferent tipus i en 
les més diverses situacions.

CONCLUSIONS
La presència d’harmònics en les 
xarxes de distribució és cada cop 
més gran, i causa una sèrie de pro-
blemes de deteriorament de la qua-
litat de l’ona de tensió, fent necessa-
ri un sobredimensionament de les 
instal·lacions i ocasionant pèrdues 
addicionals significatives. Al marge 
que existeixen normes que limiten 
el consum d’aquests harmònics, re-
sulta convenient el seu filtratge, ja 
que permet optimitzar les seccions 
de cable, les potències dels trans-
formadors de distribució i reduir les 
pèrdues en les instal·lacions i evitar 
pèrdues de producció.

La solució del problema passa per 
un disseny global i racional de filtres 
d’harmònics, com els filtres actius, la 
qual cosa permet solucionar el pro-
blema amb uns costos raonables i fà-
cilment amortitzables per l’estalvi en 
pèrdues, millora de la vida d’alguns 
components de les instal·lacions i 
optimització de la infraestructura de 
distribució (cables, canalitzacions, 
transformadors, etc.). l

Taula 2. Límits d’emissió per a Sequip<33xScc  
(EN-IEC-61000-3-4)
Harmònic h Corrent Harmònic h Corrent 
 admissible /n//1%  admissible /n//1%
3 21,6 21 ≤0,6
5 10,7 23 0,9
7 7,2 25 0,8
9 3,8 27 ≤0,6
11 3,1 29 0,7
13 2 31 0,7
15 0,7 ≥33 ≤0,6
17 1,2 
19 1,1 Parell ≤8/n ó 0,6

Figura 1 - Principi de funcionament  
d’un filtre actiu paral·lel.
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SOSTENIBILITAT

  

 

La tecnologia ha estat sempre una de les millors aliades en l’estudi i protecció 
del medi ambient. Ara, el projecte internacional CAASE vol aprofitar una 
nova generació de microsensors adaptables als animals marins per fer un 
seguiment acurat de la biodiversitat de mars i oceans de tot el planeta.

Nous sensors per vigilar la vida marina

Dispositius en miniatura acoblats als animals 
ajuden a estudiar la biodiversitat dels oceans

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Dofins, taurons, tortugues i fins i tot lla-
gostes de l’Oceanogràfic de València es 
converteixen aquest any en els primers 
usuaris dels nous sensors del projecte 
CAASE (Coupled Animal and Artificial 
Sensing for Sustainable Ecosystems), 
una iniciativa internacional que pretén 
millorar els nostres coneixements so-
bre la vida en mars i oceans. 

La nova sèrie de petits dispositius 
d’aquest projecte, que es poden adhe-
rir a la pell o a la closca dels animals 
sense alterar-ne els moviments natu-
rals, es convertiran en noves eines de 

monitoratge fisiològic, etològic, am-
biental i ecològic; de manera que es 
pugui disposar d’una mena de big data 
dels oceans i la seva biodiversitat.

Els objectius i la tecnologia que es 
fa servir en aquesta iniciativa finança-
da per la Universitat Rei Abdullah de 
Ciència i Tecnologia (KAUST, per les 
sigles en anglès), a l’Aràbia Saudita, 
van ser presentats del 29 de gener al 2 
de febrer en un seminari especialitzat 
a l’Oceanogràfic de València, amb la 
participació del professor Carlos Du-
arte, líder del projecte i director del 
Centre d’Investigació del mar Roig de 
la KAUST.

Els investigadors estan convençuts 
que es tracta d’una “veritable revolu-
ció” en el món dels sensors aplicats a 
l’estudi de la vida natural; una nova 
manera d’investigar que permetrà re-
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copilar infinitat de dades de l’oceà en 
tota la seva dimensió i des del punt de 
vista dels seus protagonistes: els ani-
mals marins.

Amb aquest projecte es pretén “no 
només accelerar la nostra capacitat 
d’observar i detectar els canvis en 
l’oceà, sinó també comprendre com 
les activitats humanes impacten so-
bre els animals marins”, segons el 
professor Carlos Duarte.

Durant els últims anys, l’estudi de 
mars i oceans ha tingut com a bases 
principals les dades recollides per bo-
ies, robots teledirigits o investigadors 
a bord de vaixells. 

El projecte CAASE proposa una al-
ternativa que farà servir animals com 
a portadors de sistemes de captura 
de dades. En la primera fase d’aquest 
projecte es treballa amb divuit tipus 
de sensors dissenyats per mesurar 

dades com la salinitat, la pressió i la 
temperatura de l’aigua, a més de por-
tar incorporats un giroscopi i un ac-
celeròmetre.

Els equips han estat desenvolupats 
amb les tecnologies més avançades  
i amb unes mides que, en molts casos, 
són un miler de vegades inferiors als 
equips similars coneguts fins ara.  

Carlos Duarte explica que aquests 
sensors —dotats de microxips i bate-

AMB AQUESTS PETITS 
DISPOSITIUS ADHERITS 
A LA PELL O CLOSCA DE 
L’ANIMAL ES PODRÀ TENIR 
UNA MENA DE BIG DATA 
DELS OCEANS
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El líder del projecte de nous 
sensors per al seguiment de la 
fauna marina és el professor Carlos 
Manuel Duarte Quesada (a la 
foto), un dels oceanògrafs amb 
més prestigi internacional. Carlos 
Duarte (Lisboa, Portugal, 1960) es 
va llicenciar en Biologia Ambiental 
per la Universitat Autònoma de 
Madrid i va completar la seva tesi 
doctoral a la Universitat McGill de 
Mont-real (el Canadà). Després 
d’una breu estada postdoctoral a la 
Universitat de Florida (els EUA) va 
aconseguir una plaça de professor 
d’investigació al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) i va treballar en tres centres 
d’aquest organisme públic estatal: 
l’Institut de Ciències del Mar, a 
Barcelona, el Centre d’Estudis 
Avançats de Blanes i l’Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats, a 
Palma (illes Balears).

Carlos Duarte va consolidar el seu 
esperit viatger com a director de la 

primera expedició espanyola a l’oceà 
Àrtic (2007) i l’expedició Malaspina 
d’oceanografia i biodiversitat (2010-
2011). Entre els anys 2013 i 2014 
va treballar per a l’Institut dels 
Oceans de la Universitat d’Austràlia 
Occidental en la investigació dels 
esculls de corall; i des del 2015 és 
catedràtic de Ciències Marines a la 
Universitat de Ciència i Tecnologia 
del rei Abdullah (Thuwal, l’Aràbia 
Saudita), on a més dirigeix el Centre 
d’Investigació del mar Roig.

DEL CANADÀ A THUWAL, 
PASSANT PER BLANES 

ries— recullen la informació i la po-
den transmetre a dispositius situats a 
la superfície. 

Els experts treballen ara en les pro-
ves pilot sobre l’efectivitat d’aquests 
dispositius en diverses espècies d’ani-
mals i en condicions controlades com 
les que ofereix l’Oceanogràfic de Va-
lència. El pas següent serà l’implant 
de sensors en animals que es puguin 

moure lliurement per mars i oceans, 
de manera que es puguin començar a 
recollir dades en diferents hàbitats i 
fondàries.

Els responsables del projecte des-
taquen que una part important de les 
dades que es recolliran ajudaran a 
entendre els impactes provocats pels 
humans, com la contaminació o el 
canvi climàtic. l

Proves pilot dels 
sensors en animals 
de l’Oceanogràfic 
València.

SI
N
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El pla estratègic dels social media és 
l’eina bàsica per planificar i desenvolu-
par les accions de creació i dinamitza-
ció de les xarxes socials si volem assolir 
uns objectius concrets. Si una persona 
o una empresa decideix estar present 
a les xarxes socials, cal que tingui clar 
que hi ha de ser d’una manera activa, 
participant, publicant contingut, bus-
cant interacció i, fins i tot, aprofitant 
el coneixement col·lectiu generat a les 
xarxes socials per millorar qualsevol 
aspecte de l’organització.

Per què es vol ser-hi, a les xarxes 
socials? Què es vol aconseguir? Com 
s’actuarà? Són algunes de les qüesti-
ons que cal respondre’s abans d’obrir 
un perfil a Twitter, Facebook o Insta-

  

L’eina clau per garantir una presència coherent i sòlida a internet 

Com fer un pla estratègic  
a les xarxes socials?

GEMMA URGELL
Periodista i 
consultora 
de comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

gram. És necessari, doncs, definir uns 
objectius, conèixer la nostra audièn-
cia, saber què li pot interessar, d’on 
podem treure aquesta informació i 
com podem transmetre-la perquè 
tingui un valor afegit. 

Hi ha molts mètodes i fórmules 
per elaborar aquests plans, però la 
base sempre és la mateixa: anàlisi, 
definició d’objectius, coneixement de 
l’audiència, tecnologia a utilitzar, pla 
estratègic, execució i monitoratge. 

ANÀLISI
Cal conèixer a fons l’organització o 
empresa, en l’àmbit intern i extern, la 
seva competència, el sector i les ten-
dències. És clau entendre’n la cultura 
corporativa i quines són les polítiques 
de comunicació que s’hi porten a ter-
me. També necessitem saber quin 
tipus de públic té l’empresa, a qui es 
vol dirigir a internet, conèixer-ne els 
prescriptors, els stakeholders, etc. 
També és important esbrinar quina és 
la reputació digital de l’organització. 
Per fer aquesta feina, a més de reuni-
ons amb l’equip directiu, caldrà també 

Les xarxes socials han revolucionat el mode d’informar-nos, intercanviar 
informació, crear continguts i publicar-los. Els continguts a internet 
creixen exponencialment, així com el nombre d’usuaris que els 
consumeixen i que els creen. Però, com una persona, empresa o institució 
es pot donar a conèixer i arribar al seu públic per transmetre el seu 
missatge davant d’aquest volum d’informació? Quines tècniques i eines 
cal aplicar? Com podem valorar-ne el resultat?
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conèixer les fonts existents amb rela-
ció als temes i àmbits de l’empresa i 
activar sistemes de cerca, seguiment 
i monitoratge amb eines com Google 
Alerts, Feedly, etc.

OBJECTIUS
Què volem aconseguir amb la presèn-
cia a internet? Com podem aportar va-
lor amb continguts? És l’hora de mar-
car uns objectius realistes que estiguin 
en consonància amb l’estratègia em-
presarial i que hagin de ser avaluats. 

ESTRATÈGIES
Són propostes específiques de solu-
cions a les millores necessàries per 
aconseguir els objectius que ens hau-
rem marcat. Respondrien a la pregun-
ta “Com ho farem per assolir aquest 
objectiu?”. Les propostes han de ser 
realistes pel que fa al temps i els re-
cursos de l’organització. 

ACCIONS
És el moment de concretar una a una 
les accions que desenvoluparem per 
posar en marxa les estratègies marca-
des. Ara cal donar detalls, situar cam-
panyes concretes, etc. Es pot organitzar 
per fitxes amb informació: descripció, 
públic al qual es dirigeix, calendari, cost 
i indicador de seguiment. 

TECNOLOGIA
Un cop definits els objectius, les estra-
tègies i les accions, caldrà analitzar qui-
na és la tecnologia que emprarem i en 
quines xarxes socials serem. El blog o el 
web són l’eina bàsica, han de ser el nucli 
central de tots els recursos disponibles. 
Gran part de la comunicació que gene-
rem cap a l’exterior hauria de dirigir-se 
al web. El web ha de complir uns re-
quisits que garanteixin els estàndards 
de qualitat necessaris per aparèixer als 
principals buscadors, amb una URL 
fàcil de recordar. És clau disposar d’un 
web canviant i constantment actualit-
zat, amb continguts dinàmics. 

És el moment d’analitzar si creem 
perfils a xarxes socials generalistes, 
com Twitter, Facebook, Instagram, o bé 
en xarxes especialitzades o professio-
nals, com LinkedIn; a més, mostrarem 
el nostre web a través de la icona o bé 
d’un widget que actualitzi el contingut 
que transmetrem als social media.  

MÈTRIQUES 
Caldrà avaluar l’impacte de les nos-
tres accions a internet i valorar si 

s’estan aconseguint els objectius mar-
cats. Per això és important conèixer 
les principals tècniques d’anàlisi de 
xarxes socials, així com els principals 
indicadors (key performance indica-
tor, KPI) per controlar-ne l’eficàcia, 
així com corregir possibles errors. Els 
indicadors han de ser específics, me-
surables, assolibles, rellevants i de se-
guiment continu. Per exemple, alguns 
indicadors importants de Facebook 
són el nombre de “M’agrada” de la pà-
gina, l’abast de la pàgina, l’evolució de 
la participació o el nombre de visites; 
i de Twitter, el nombre de seguidors, 
el de publicacions, les mencions o les 
impressions, entre d’altres. 

QUINS CONTINGUTS PODEM 
COMPARTIR? EL PLA DE 
CONTINGUTS O PLA EDITORIAL
Abans d’engegar un pla estratègic a les 
xarxes socials, és important treballar 
també un pla editorial o de continguts, 
una eina que ens ajudarà a planificar 
els missatges que emetrem a la nostra 
comunitat durant un període de temps. 

Cal conèixer la comunitat a la qual 
ens volem dirigir i quins són els seus 
interessos; així podrem detectar els 
temes clau. Saber on són, quines eines 
usen; quin és el to i l’estil que empra-
rem, quins tipus de continguts, la pe-
riodicitat, la gestió dels comentaris, 
les respostes a les mencions, la cerca 
de contingut interessant, la creació de 
continguts textuals i audiovisuals, etc. 

La publicació de continguts inte-
ressants i de valor ens poden ajudar 
a diferenciar-nos de tota la informa-
ció que hi ha als social media. Si ofe-
rim informació d’interès, establirem 
relacions de confiança amb la nostra 
audiència.  l

Hootsuite: this tool makes it 
possible to manage more than one 
social network, to programme 
content, monitor key words and 
analyse metrics. 
Feedly: this is an RSS reader for 
Internet content. We can select 
sites that interest us and read the 
content that we want, as well as 
save this material and even share 
it on social media.
Canva: this tool lets us design 
images and share them on our 
social networks. 
Twitter and Facebook Statistics: 
these will tell us about the activity 
of our content, the growth of our 
audience, their interests, location 
and gender, etc.

KEY TOOLS FOR 
ADDING LIFE TO 
SOCIAL MEDIA
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ESTIGUES AL DIA

TEULA EFICIENT  
Energia solar

La fàbrica ecològica de vidre de 
Mataró Mascarell (cmascarell.
es) crea la teula eficient, una 
teula solar de 10 watts. D’aspecte 
tradicional, la peça està feta 
amb material plàstic o vitri 
transparent, que conté una 
làmina fotovoltaica que genera 
electricitat gràcies a la llum solar.

La teula eficient s’integra 
estèticament amb la coberta, 
ja que és de la mateixa mida i 
forma que les teules estàndards. 
Es poden instal·lar per peces 
individuals, de manera que 
la instal·lació es pot anar 
incrementant a poc a poc. Les 
unitats estan connectades 
entre si per un cable fins al 
punt de consum d’electricitat o 
fins a una bateria, si es pretén 
emmagatzemar l’energia.

ENERGIA RENOVABLE

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel
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PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA
Activitats de juny a octubre

EN FAMÍLIA

Cada primer diumenge de mes es pot 
visitar el Parc Neolític de la Draga, a 
Banyoles, i participar en les activitats 
que s’hi fan. Durant la visita, es pot 
entrar a dins les reconstruccions de 
les cabanes prehistòriques; a més, es 
fan demostracions del dia a dia d’un 
grup de pagesos i ramaders neolítics. 

El Parc ofereix una experiència 
familiar per descobrir com es vivia 
durant la prehistòria. Les activitats 

programades i les visites es fan de 
juny a octubre, amb una entrada 
de sis euros i reserva prèvia a 
museusdebanyoles.cat.
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La dissenyadora Clara Davis, de Fab 
Textiles, va presentar al Fab Lab de 
Barcelona una bossa feta amb materi-
al sostenible per substituir el plàstic. 

Clara Davis comparteix al seu web 
les instruccions per aprendre a fabri-

car una bossa bio: clara-davis.com/
albums/biobags-diy. Hi ha diverses 
receptes per crear bioplàstic; aques-
ta, utilitza només tres ingredients na-
turals: gelatina, glicerol i aigua.

BioBags és un projecte mediambi-
ental sobre com reemplaçar el plàstic, 
que triga 450 anys a desintegrar-se 
en la natura, per materials biodegra-
dables. La diferència entre la gelatina 
bioplàstica i el plàstic de petroli és 
que el bioplàstic no és resistent a la 
calor a llarg termini (més de 40 °C) ni 
a l’aigua més d’una setmana. Per això 
és tan fàcil de reciclar.

© Col·lecció BioBags, Clara Davis. Fab Lab Barcelona, 2017
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© J. Casanova. Museu d’Arqueologia de Catalunya

BIOBAGS • Recepta per fer una bossa

Alguns potser heu passat el dit o la llengua 
fins que no queda res al plat… Aquest invent 
està pensat per a això precisament, perquè 
es pugui escurar fins a l’última engruna del 
que queda en qualsevol recipient.

Morsel (morselspork.com) és un cobert 
que té la funció de cullera, forquilla, ganivet 
i espàtula en un sol estri. La gràcia del seu 
disseny és la seva forma única, que permet 
adaptar-se a diferents curvatures i angles de 

recipients, i també la vora de goma, que aju-
da a recollir millor el menjar.

Està fabricat amb plàstic lliure de BPA, es 
fa en dues mides diferents i es pot fer servir 
per menjar i, fins i tot, per cuinar. 

MATERIALS

Vora de 
goma

Forquilla. 
Mida completa

Mànec llarg

Forma funcional Vora robusta
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D I A D A  D E  L A  P R O F E S S I Ó

LLIURAMENT DELS PREMIS 2018 ENGINYERS BCN A 
L’EMPRESA INNOVADORA, AL MILLOR PROJECTE FI 
DE GRAU I AL COL·LEGIAT DISTINGIT.

ELS TIQUETS ES PODEN ADQUIRIR AL WEB WWW.
ENGINYERSBCN.CAT/DIADA2018 O A LA RECEPCIÓ 
DEL COL·LEGI A PARTIR DE L’1 DE JUNY
PREU PER TIQUET:

15€, INCLOU ACTE, CÀTERING I BARRA DE COMBINATS

EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA29 DE JUNY DE 2018 A LES 20H

AMB LES ACTUACIONS,

I MOLT MÉS.




