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els dos serveis guanyaran eficiència. Altrament, s’hi 
incorporaran nous serveis com ara la Xarxa Digital 
e-BCN, que volem que sigui el punt de trobada virtual 
dels professionals de l’enginyeria de l’àmbit industrial i 
d’altres, com ara el Servei d’Atenció al Col·legiat (SAC). 
Aquest servei ens ha d’ajudar a millorar la relació amb tots 
vosaltres i conèixer de manera àgil i efectiva les vostres 
necessitats, però també les vostres queixes i propostes 
de millora. Ens consta que el grau de satisfacció de la 
majoria de col·legiats amb els serveis d’ENGINYERS 
BCN és alt, però no 
ens conformem amb 
això i volem anar més 
enllà. 

Volem aconseguir 
que estar col·legiat 
a ENGINYERS 
BCN signifiqui no 
perdre’s oportunitats 
de millora 
professional, poder 
fer un networking 
professional i eficaç, 
amb contactes de 
referència, empoderar-se i actualitzar-se per estar a 
l’última i obrir-se a nous coneixements i, també, estar 
orgullosos de formar part d’un col·lectiu professional de 
reconegut prestigi. Estem convençuts que amb esforç, 
empenta i il·lusió ho aconseguirem.  l

La manera en què les empreses s’han relacionat 
amb el mercat ha anat evolucionant al llarg 
del temps per diverses circumstàncies. 
Actualment, les empreses són conscients de 
la importància d’establir una relació estreta 

i duradora amb els seus clients per aconseguir adaptar-
se ràpidament a les noves necessitats que vagin sorgint 
com a conseqüència de canvis demogràfics, culturals, 
tecnològics o simplement per un canvi de les preferències 
de consum. Si canviem empresa per Col·legi, i clients per 
col·legiats, el repte està servit.

Un col·legi són els seus col·legiats. Sense col·legiats és 
clar que no n’hi hauria, de col·legis. A la Junta de Govern 
això sempre ho hem tingut present. Hem dit moltes 
vegades que volem un col·legi orientat al col·legiat, un 
col·legi que situï els col·legiats al centre de les seves 
actuacions, projectes i objectius. I, per ser conseqüents 
amb aquesta filosofia i d’acord amb el nostre compromís 
electoral, estem a punt de posar en marxa el Departament 
del Col·legiat. Durant aquest temps hem estat preparant 
el terreny i ara el projecte ja està prou madur perquè 
esdevingui una realitat. Quan llegiu aquest text ja haurem 
començat el curs 2018-2019, en el qual tenim dipositades 
moltes esperances per continuar construint el Col·legi 
del futur. Una de les novetats serà, doncs, l’entrada en 
funcionament d’aquest nou departament, que estarà 
integrat dins l’actual de comunicació i màrqueting. Els 
companys Sergi Albet i Laura López seran els membres 
de la Junta que, amb la gerent Marta Martí i la cap de 
departament Montserrat Vila, lideraran aquest projecte. 

Val a dir que en el departament s’inclouran serveis ja 
existents, com ara les Comissions i els Grups Territorials 
i el SOPP (Servei d’Orientació i Promoció Professional). 
Estem convençuts que, amb aquest nou enquadrament, 

ORIENTATS AL COL·LEGIAT

ESTREnEM un 
dEpaRTaMEnT quE 
SiTua El col·lEgiaT 
al cEnTRE 
dElS noSTRES 
pRojEcTES 
i oBjEcTiuS

Europa aposta per les fonts renovables i implementarà les mesures necessàries per tal d’incorporar de 
manera més eficient aquestes energies netes. Aquí entra en joc el vehicle elèctric, un element clau i 
massiu que capgirarà el sector energètic i canviarà els usos que fem dels espais públics.

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

FINS QUAN PODREM VIURE SOBRE 
UNA MUNTANYA DE DEUTE?

 El deute públic espanyol ens ha sorprès aquest 
estiu en tornar a marcar un altre rècord el juny. 
Així, hem sabut que l’Estat, les comunitats i els 
ajuntaments deuen en total 1,16 bilions d’euros. 
Una xifra que mai no s’havia assolit. El 

problema addicional és que les obligacions de pagament 
mantenen una escalada pràcticament continuada des de 
finals del 2008.

Què ha passat? Fa tres anys que l’economia espanyola 
creix a un molt bon ritme, per sobre del 3%, però no 
aconsegueix aturar el creixement del deute. Hi ha moltes 
raons, però la principal és la necessitat de finançar el dèficit 
de la Seguretat Social —la despesa ha marcat un nou 
rècord històric aquest agost—, que enguany es repetirà 
mitjançant un préstec del Tresor Públic. En concret, 
una mica més de 15.000 milions d’euros.

El volum del deute públic suposa ara com ara 
el 98,8% del PIB; per cert, dos punts per sobre 
de l’objectiu anual, que és del 96,8%. Recordem 
que el deute es va situar el 2014 en el 100,4% 
del PIB, dada que significa que, en tres 
anys de fort creixement econòmic el 
nivell d’endeutament ha baixat 3,4 punts 
percentuals de PIB. És a dir, poc més 
d’un punt per any. Molt poc. Com es pot 
comprovar, el fet d’haver baixat del 100% 
del PIB no suposa que en valor absolut 
hagi millorat la situació... ni de bon tros.

Això sí, amb el manteniment de les 
condicions especials de finançament del 
Banc Central Europeu, el Tresor tornarà a 
aprofitar de manera rellevant els baixos tipus 
d’interès. De fet, el 2018, s’estima que els interessos 
del deute de l’Estat comportin una factura equivalent 
a 31.500 milions d’euros, que representa un 2,6% del 
PIB, una xifra molt baixa —de fet, la més baixa des 
del 2012— però que implica un perill potencial de 
cara al futur.

Fixeu-vos-hi. El cost mitjà del deute se situa en 
aquests moments en el 2,55%. Cal recordar que, en 
temps de crisi i rescat bancari, el cost mitjà estava 
al voltant del 4% i s’ha anat rebaixant gràcies al 
refinançament a tipus mínims; l’Estat es 
continuarà finançant d’una manera més 
barata a mesura que es vagin produint 

els diferents venciments. Així, per exemple, el tipus 
d’interès de les últimes emissions s’ha situat al voltant 
de l’1,15%. El risc està en el fet que es produeixi un fet 
inesperat que forci un gir a l’alça en els tipus d’interès. En 
aquest sentit, Turquia ens ha donat un bon ensurt el juliol... 
que no ha acabat. Penseu que una pujada d’un sol punt 
en el tipus d’interès, després d’un augment de la prima 
de risc, per exemple, suposaria per a l’Estat espanyol uns 
11.000 milions d’euros addicionals que caldria retallar de 
la despesa interna —sanitat, educació...—, si no es volgués 
augmentar més el deute, cosa que Europa no permetria. 
Vet aquí  el gran risc.

I ja que parlem d’Europa, convé recordar el que 
va dir a Santander aquest estiu José Luis Escrivá, 
president de l’Autoritat Fiscal Independent (AIReF). 
Explicava que el cicle econòmic actual encara té 
recorregut, però que l’Estat espanyol trigarà molts 
anys a reduir els desequilibris derivats de la crisi. 
Així, ajornava al 2035 la reducció del deute públic 

fins al 60%, l’objectiu que marca Brussel·les. 
Aquest calendari deixa el país en una posició 
vulnerable. En definitiva, l’Estat espanyol 
podria tardar vint anys a dominar el deute 

públic... i fins llavors s’ha enfrontar als 
riscos que comporta un palanquejament 
tan alt. Fa una mica de basarda, oi?

La veritat és que no només és l’Estat 
espanyol; tot el món viu sobre una 
muntanya de deute. L’Estat espanyol és el 
cinquè estat europeu en termes de deute 

sobre PIB, darrere de Grècia (178,6%), 
Itàlia (131,8%), Portugal (125,7%) i Bèlgica 

(103,1%). D’altra banda, el volum del deute 
públic espanyol suposa només el 2% del total 

mundial i quedem fora del top 10 per poc. Entre 
els Estats Units i el Japó en tenen la meitat. Uns 

amb l’avantatge que fabriquen la moneda de 
pagament global del deute (el dòlar), i els altres, que 

el deute està en mans exclusivament de la població 
japonesa. Xina, amb un creixement brutal, ja té el 8% 

i és la que més por genera. L’FMI   ha alertat sobre 
això. La pregunta lògica que cal fer-se és si això és 

sostenible i quant de temps. Si la muntanya 
sobre la qual hem edificat aquesta societat 

és sòlida, per entendre’ns...  l
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https://twitter.com/jordigoula
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SERvEIS 
d’ENGINYERS BCN

descomptes i altres serveis: 
traieu tot el suc al col·legi

En aquesta ocasió us parlem d’un conjunt de beneficis molt profitosos per a tots els col·legiats, 
tant en l’aspecte  professional com en el personal. 

DESCOMPTES
Sabíeu que pel simple fet d’estar 
col·legiat se us obren les portes a un 
gran nombre de beneficis en empreses? 
Doncs sí, gràcies a l’acord del Col·legi 
amb companyies tan diverses com 
els gimnasos DiR, Endesa o el Banc 
Sabadell, vosaltres en podeu treure 
profit. A www.enginyersbcn.cat/
descomptes els teniu tots (n’hi ha 
més de 50!), però de moment us en 
seleccionem els següents:

•  Endesa: canal específic per a 
consultes puntuals relacionades 
amb problemes o assessorament 
sobre subministrament per a les 
instal·lacions projectades.

•  Mútua General de Catalunya: 
condicions especials en la 
contractació de les assegurances de 
la Mútua.

•  Sàpiens Publicacions: 30% en el 
preu de subscripció ordinària anual 
de 12 números de les revistes Sàpiens, 
Cuina, Descobrir i Petit Sàpiens.

•  DiR: per 49 euros al mes podeu 
accedir a tots els centres DiR, 
incloent-hi totes les seves 
instal·lacions, sense límits horaris.

•  CEID - Centres d’Estètica i 
Implantologia Dental: serveis 
totalment gratuïts als col·legiats i 
familiars: primera visita, consulta, 
revisió, fluor i radiografies 
intrabucals, entre altres avantatges.

•  MFlex Rent a Car: aquesta 
companyia de lloguer de cotxes us 
ofereix una rebaixa exclusiva del 
10% sobre els preus web.

•  Quipu: programa de facturació 
en línia per a professionals. Teniu 
descomptes per crear i enviar 
factures i pressupostos, rebre 
assessorament i molts altres 
serveis.

LLOGUER D’ESPAIS 
Els col·legiats disposen d’un descompte del 15% en el lloguer de 
les instal·lacions del Col·legi. Els avantatges que ofereixen són 
molts: una localització privilegiada, espais equipats amb l’última 
tecnologia i una gran diversitat de sales i aules que s’adapten a les 
necessitats de cada moment. La disponibilitat és aquesta:

•  Seu col·legial (Consell de Cent, 365): sala d’actes (108 persones), 
aula (24 persones) i terrassa (coffee breaks i actes socials).

•  Tecnoespai (Bailèn, 68): sala de conferències, sala 
d’exposicions i aules (n’hi 
ha cinc, una amb deu 
ordinadors).

Els espais estan equipats 
amb ordinador portàtil 
i DVD, pantalla mural, 
accés a internet i un canó 
de projecció, entre altres 
elements. A més, es pot 
contractar un servei de 
càtering i de videostreaming. 
Més informació a www.
enginyersbcn.cat/lloguer.

CORREU ELETRÒNIC GRATUÏT
Si ho necessiteu, podeu demanar un compte de correu 
electrònic amb el domini @ebcn.cat. És gratuït per a tots els 
col·legiats i té 6 GB per emmagatzemar missatges, corrector 
ortogràfic i sistema antispam. Entreu a www.enginyersbcn.cat/
correu per demanar-lo.

SEGELL
La col·legiació està molt ben valorada en el 
món laboral. Per tal que pugueu demostrar-la, 
ENGINYERS BCN us facilita el logotip que us 
identifica com a enginyer graduat o enginyer 
tècnic industrial. També posa a disposició de 
les societats professionals d’enginyeria inscrites en el registre 
del Col·legi el segell de societat professional d’enginyeria. Més 
informació a www.enginyersbcn.cat/segell.  

http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.enginyersbcn.cat/lloguer
http://www.enginyersbcn.cat/correu
http://www.enginyersbcn.cat/lloguer
http://www.enginyersbcn.cat/segell
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Empreses: aprofiteu la formació bonificada
Tenir una plantilla ben formada 
és una de les claus de l’èxit per a 
qualsevol companyia. El Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social as-
signa a les empreses un crèdit per 
formar els treballadors. És el que es 
coneix com la bonificació de la Fun-
dación Estatal para la Formación 
en el Empleo (FUNDAE) o l’antiga 
Tripartita. En aquest sentit, és im-
portant recordar que aquests fons 
no s’acumulen d’un any per l’altre i 
que, si no es gasten abans del 31 de 
desembre, es perden.

TOT SÓN FACILITATS
Es tracta d’un procés ben senzill 
perquè el Col·legi s’ha acreditat com 
a entitat organitzadora per gestio-
nar aquesta bonificació, i des de fa 
més de cinc anys ho fa gratuïtament.

L’ajuda va directament a formar 
el treballador compensant els cos-
tos en les quotes de cotització de la 
Seguretat Social.

La formació facilita la millora 
en el rendiment empresarial. Una 
plantilla amb més coneixements 
augmenta la competitivitat (per 
exemple: que estigui al dia de les úl-
times tendències en tecnologies, o 
informada de noves metodologies, o 
més especialitzada).

Per tant, traieu profit a aquesta 
oportunitat i no dubteu a contactar 
amb ENGINYERS BCN per a qual-
sevol dubte!  l

El govERn ESTaTal 
aSSigna a lES 
EMpRESES un cRèdiT 
pER foRMaR ElS 
TREBalladoRS

COM INICIAR 
EL PROCÉS
Per gestionar la bonificació 
amb el Col·legi entreu a www.
enginyersbcn.cat/formacio-
bonificada. Aquí haureu 
d’emplenar el document 
d’adhesió al conveni, dues 
fitxes amb les dades de 
l’empresa i del treballador 
i un full informatiu del 
representant dels treballadors 
(en cas de tenir-ne). Aquesta 
documentació 
l’haureu de lliurar 
al Col·legi deu 
dies hàbils abans 
de l’inici de la 
formació.

http://www.enginyersbcn.cat/formacio-bonificada
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Amb l’objectiu de coordinar millor 
l’atenció cap als col·legiats, ENGI-
NYERS BCN renova la seva estruc-
tura interna. 

Es crea un departament, el del 
Col·legiat. Disposarà de les àrees 
d’Ocupació i Promoció Professio-
nal, Escoles Universitàries, Comu-
nicació i Màrqueting, Comissions i 
Club EBCN i Col·legiació. D’aquesta 
manera, es pretén millorar l’atenció 
que es dona al col·legiat posant-lo al 
centre d’una part important de l’es-
tructura interna, una organització 

EnginYERS Bcn crea  
el departament del col·legiat

pulsar el departament que s’encarrega 
de dissenyar, organitzar i controlar els 
cursos i les conferències. Es busca, a 
més, fomentar la formació en línia.

Ja l’abril del 2017, la nova Junta de 
Govern, durant la presentació a la seu 
col·legial del seu programa, va anunci-
ar la voluntat de potenciar la formació i 
de crear un departament enfocat al col-
legiat. Es dona compliment, així, a una 
de les promeses electorals de la Junta 
en una nova etapa amb canvis que, sens 
dubte, repercutiran en una millora en el 
servei.   l

aMB El nou 
dEpaRTaMEnT ES 
MilloRa El SERvEi quE 
ES dona al col·lEgiaT

que també té la seva equivalència en 
l’estructura de la Junta de Govern.

Cal recordar que Formació es renova i 
es potencia orgànicament amb la incor-
poració d’un nou cap i un equip més gran. 
En aquest sentit, i com ja es va anunciar 
al theknos del juny, el Col·legi vol im-

l’EuSS MotorSport escalfa motors a la seu col·legial
Abans de participar en la competició 
internacional Formula Student, els 
estudiants de l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS) van 
presentar a ENGINYERS BCN el 
monoplaça que han dissenyat i 
fabricat des de zero per competir-
hi. Va ser el 26 de juliol en una sala 
d’actes plena de gom a gom. L’ocasió 
s’ho mereixia: familiars i amics dels 
integrants de l’equip, empreses 
patrocinadores i bona part de la 
comunitat d’EUSS no es van voler 
perdre aquesta posada de llarg. 
També hi va ser present Maria Cinta 
Pastor, vicedegana, en representació 
d’ENGINYERS BCN com a entitat 
patrocinadora.

EUSS MotorSport, que és com es fa 
dir l’equip, són un grup d’estudiants 
d’enginyeria d’EUSS a qui apassiona el 
món del motor, i és per això que han 
fabricat un monoplaça de dimensions 
reduïdes que competirà a la Formula 
Student, competició que motiva joves 

de més de 200 universitats d’arreu del 
món a desenvolupar i posar a prova el 
seu vehicle.

Durant la presentació, Roger Amat, 
president de l’EUSS MotorSport, 

i altres membres de l’equip, van 
explicar com s’havia dissenyat 
i fabricat el monoplaça, els 
coneixements adquirits, les dificultats 
que van trobar i els resultats 
obtinguts. Després es va servir un 
refrigeri a la terrassa del Col·legi. 
Des d’ENGINYERS BCN els desitgem 
molt d’èxit en aquesta cursa! l

ElS inTEgRanTS dE l’Equip Són ESTudianTS 
d’EnginYERia dE l’EuSS i apaSSionaTS dEl MoToR

Els integrants de l’equip EUSS 
MotorSport amb el monoplaça 
que han dissenyat per competir 
al Formula Student.
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xARxES SOCIALS

El “mur” del col·legi

17 de juliol
Al setembre arriben els cursos de 
tardor, un nou cicle d’activitats amb 
una vessant didàctica i una altra 
de social (les sessions inclouen un 
esmorzar o un berenar).

17 de juliol
El Club EBCN és el teu espai, per 
reunir-te, treballar o relaxar-te. 
T’hi esperem!

16 de juliol
Et regalem l’entrada a EFINTEC, 
la fira d’instal·ladors. Els 
dies 3 i 4 d’octubre, a Fira de 
Barcelona, tindrà lloc @efintec, 
fòrum i exposició d’empreses 
instal·ladores.

12 de juliol
Nova entrada: “Les noves eines 
que faciliten la feina als bombers”.

10 de juliol
L’AMB aprova mesures per reduir la 
contaminació de les obres.

26 de juny
Nou vídeo: El facility manager. 
Coneixes les teves responsabilitats?

En cas que us ho hàgiu perdut, us 
presentem alguns dels continguts que han 
envaït les xarxes socials d’ENGINYERS 
BCN durant els últims mesos. 
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Deu fer cosa de vuit anys, l’Anna Do-
menjó havia d’atendre, en plena nit de 
Nadal, una avaria en el subministra-
ment elèctric d’una casa particular. 
La família que hi havia es va quedar 
força parada pel fet que fos una dona 
qui hagués de solucionar un proble-
ma tan tècnic. De fet, no van deixar 
de controlar la seva feina durant 
tot el procés. Al final, tot va anar bé 
i tothom va quedar satisfet. Aques-
ta situació, que es pot recordar com 
un fet no gaire agradable, és, no obs-
tant això, un exemple de celebració i 
avenç per a l’Anna: “No vull donar a 
l’anècdota una importància sexista. 
Jo d’això em quedo amb el fet que vaig 
ser capaç de fer bé la meva feina i que 
aquella família va veure que les dones 
podem fer de tot. Crec que és normal 
que es quedessin sorpresos; l’avenç 
està en que ara ja no seria així”.

La història mencionada reflecteix 
la manera de ser de la col·legiada 
d’aquest mes. És la responsable del 
departament tècnic comercial a 
l’elèctrica catalana Electra Caldense, 
des d’on també ha portat projectes 
de baixa i alta tensió. Alguna vegada, 

dONES ENGINYERES

quan estava de guàrdia de xarxa de 
distribució, s’ha trobat algú que, tru-
cant per telèfon, demanava per un 
home i no s’acabava de creure que ella 
fos la responsable. Però, igualment, 
aquesta situació la troba episòdica: 
“Tot depèn de com ens prenem les co-
ses; s’ha de donar la volta a aquestes 
situacions perquè, si no, no sortirem 
de la queixa”. 

L’úNIC LíMIT: LA FORçA FíSICA
L’actitud de l’Anna és potser una de les 
raons per les quals ha estat la primera 
dona a treballar en la companyia por-
tant alta tensió. “Al principi sempre 
hi havia una mostra de sorpresa, però 
amb el temps passa.” I afegeix: “Pot-
ser és polèmic però penso que a vega-
des les dones ens autolimitem. En el 
meu cas, l’únic límit que em poso és la 
força física”. 

No seria just, però, trobar la causa 
del seu èxit només en el caràcter. Els 
seus pares, professors i companys 
han estat un gran suport per a ella 
des de ben petita. “El meu pare és 
mecànic”, explica, “i de nena recordo 
que agafava les nines i les desmun-

tava perquè volia saber què passava 
allà dins. Així doncs, la vocació hi era, 
però no vaig acabar de decidir-me 
per l’enginyeria fins que van venir de 
la Generalitat a l’escola a parlar-nos 
d’aquesta professió”. Va estudiar en-
ginyeria tècnica industrial, especia-
litat de màquines elèctriques, a l’Es-
cola Industrial, on fins i tot va formar 
part del Consell Escolar.

EL SUPORT DEL COL·LEGI
I, tot s’ha de dir, també va rebre el 
suport del Col·legi. Va ser gràcies a 
la nostra corporació que va trobar la 
primera feina, en una enginyeria de 
projectes d’instal·lacions.

Més enllà dels èxits, d’aquesta entre-
vista amb l’Anna Domenjó destaquem 
una manera de fer, una actitud que veu 
en els obstacles una oportunitat. l

qüestió d’actitud
Anna domenjó, enginyera tècnica industrial. Col·legiada 14.841 Diuen que tot depèn del 

color del vidre amb què es 
mira. Una dita popular que 
podria ser perfectament el 
lema de la dona enginyera 
d’aquest mes. L’Anna 
Domenjó és la cap del 
departament tècnic 
comercial d’Electra 
Caldense i en aquest 
reportatge ens explica la 
seva experiència treballant 
en un ambient en què ha 
estat, durant molt temps, 
l’única dona.

ha ESTaT la pRiMERa 
dona a TREBallaR 
En una coMpanYia 
ElècTRica ManioBRanT 
l’alTa TEnSió
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la Mentoria potencia el vostre talent

A què ens referim, dins el món 
dels recursos humans, quan par-
lem d’un perfil “júnior”? A aque-
lles persones a les quals se’ls 
exigeix poca o nul·la experiència 
prèvia. Doncs bé, de les més de 
1.300 ofertes de feina que l’any 
passat va publicar la Borsa de tre-
ball del Col·legi, el 49% complia 
aquestes característiques.

SENSE ExPERIèNCIA 
PROFESSIONAL
Entrant més en el detall, en el 
19% de les ofertes no es demana-

va haver treballat anteriorment, 
i en el 30% això només era “con-
venient”. 

Estaríem parlant, per tant, que 
gairebé la meitat de vacants es-
taven disponibles per a persones 
que encara no havien tingut cap 
experiència professional.

La Borsa de treball del Col·legi 
és una eina de gran utilitat per a 
totes aquelles persones que aca-
ben de sortir de la universitat i  
volen trobar la seva primera feina. 
Podeu donar-vos d’alta a www.en-
ginyersbcn.cat/borsa-treball.  l

El col·legi premia  
el millor expedient 
acadèmic al 
Tecnocampus 
Les enginyeries del Tecnocampus Mataró van 
celebrar l’acte de graduació el 28 de juny. Com no 
podia ser d’una altra manera, ENGINYERS BCN hi 
va ser present. Ricard Nogués, tresorer, va ser el 
representant del Col·legi i l’encarregat de lliurar 
una tauleta, un any de col·legiació gratuït i un 
diploma de reconeixement a Juan David Polanco, 
el millor expedient acadèmic entre els graduats de 
les enginyeries de l’àmbit industrial.

Es tracta d’una demostració més de l’esforç 
que du a terme el Col·legi per ajudar els joves en 
els seus primers passos. l

El setembre farà un any que es va 
posar en marxa el programa que posa 
en contacte persones que tenen una 
trajectòria dilatada amb d’altres que 
volen créixer com a enginyers. Ens 
referim al programa de Mentoria, un 
canal perquè col·legiats amb interessos 
afins intercanviïn informació, 
coneixements i contactes.

Així, ens trobem que a cada sessió 
hi ha un mentor, amb deu anys 
d’experiència com a mínim, capacitat 
per comunicar-se i amb coneixements 
per transmetre, i un mentorat, algú 
amb interès per desenvolupar algun 
aspecte concret de la professió.

Si voleu formar part del programa, 
ja sigui com a mentor o com 

a mentorat, heu de donar-vos 
d’alta a www.enginyersbcn.cat/
mentoria. És gratuït i per a qualsevol 
consulta podeu contactar amb 
ocupacioipromocio@ebcn.cat. l

gairebé la meitat d’ofertes de feina 
són per a enginyers júniors 

2017
1.300 ofertes publicades a 
la Borsa de treball del Col·legi.

En el 49% exigien poca o 
nul·la experiència prèvia.

En el 19% no es demanava 
haver treballat anteriorment.

En el 30% l'experiència 
només era “convenient”.

http://www.enginyersbcn.cat/borsa-treball
http://www.enginyersbcn.cat/mentoria
http://www.enginyersbcn.cat/mentoria
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

És la “televisió a la carta” d’ENGI-
NYERS BCN. No heu pogut assistir a 
l’última tertúlia d’economia de Jordi 
Goula? Us heu perdut aquella confe-
rència sobre transformació digital? 
Cap problema, perquè sabeu que de 
seguida estarà penjada al Torna-la a 
Veure (https://videos.enginyersbcn.
cat). En constant actualització, ara 
aquesta plataforma celebra un any de 
vida amb una salut de ferro.

UN TRIOMF
Des que es va posar en marxa, més 
de 2.000 usuaris han visitat en algun 
moment la plataforma. En total s’han 
produït gairebé 5.000 visites, i el nom-
bre de pàgines visualitzades supera 
les 12.000. Són xifres que permeten 
fer-nos una idea de l’èxit del Torna-la 
a Veure, on molts enginyers accedei-
xen habitualment per veure activitats 
formatives des de la comoditat de casa, 

Torna-la a veure celebra un any 
amb més de 2.000 usuaris únics

Borsa de treball. A més, la presència 
d’ENGINYERS BCN a les xarxes so-
cials és notable. Som, com hem dit, a 
Instagram, però també a Twitter, Fa-
cebook i LinkedIn. Sempre amb con-
tinguts d’interès, actualitzats i adap-
tats a cada plataforma. 

Que som un Col·legi modern i pro-
actiu no és només un eslògan, sinó un 
compromís que busquem complir dia 
rere dia.  l

La plataforma de vídeos del Col·legi és un èxit. Torna-la a Veure (https://videos.enginyersbcn.cat) va néixer 
el 5 de setembre de l’any passat i des d’aleshores el nombre de visites ha crescut a molt bon ritme: abans de 
tancar aquesta edició, ha arribat als 2.230 usuaris únics. Es tracta del web on es pengen totes les conferències 
que es fan al Col·legi, així com els debats, col·loquis i actes socials més destacats. En total, més de 80 arxius 
formen la que probablement és l’eina audiovisual més completa de l’enginyeria de l’àmbit industrial.

en qualsevol moment i mitjançant el 
dispositiu que estigui més a mà.

Aquesta eina, cal recordar-ho, tam-
bé permet veure els actes socials més 
destacats (la Diada de la Professió, un 
resum del Dia del Col·legiat...), com-
partir el contingut a les xarxes socials, 
cercar per categories professionals 
i una galeria d’imatges connectades 
amb l’Instagram del Col·legi.

ENGINYERS BCN DIGITAL
Torna-la a Veure forma part d’ENGI-
NYERS BCN DIGITAL, el distintiu 
que aglutina les xarxes socials del Col-
legi, les aplicacions i altres maneres 
de connectar-nos amb vosaltres. 

En concret, parlem del blog 
(https://blog.enginyersbcn.cat) i del 
canal de YouTube d’ENGINYERS 
BCN. Pel que fa a les aplicacions, cal 
dir que el Col·legi disposa a l’Apple 
Store i a Google Play d’EBCN+, l’app 
sobre notícies professionals i de la 
institució, i també té l’aplicació de la 

EL MÉS vIST
Què és el que més interessa? Aquests són els vídeos amb més visualitzacions:

•  Tertúlies d’economia (762 visites).
•  Resum del 2017 al Col·legi (736 visites).
•  DAFO de la gestió energètica eficient (632 visites).
•  Resum de la Diada de la Professió 2017 (601 visites).
•  Debat tècnic sobre l’enginyeria 4.0 en l’entorn industrial, de l’edificació 

i d’infraestructures, automoció i transport (600 visites).

éS la “TElEviSió a 
la caRTa” dEl col·lEgi 
i pERMET ToRnaR a 
vEuRE ToTS ElS acTES i 
acTiviTaTS dEl col·lEgi

https://videos.enginyersbcn.cat
https://videos.enginyersbcn.cat
https://videos.enginyersbcn.cat
https://blog.enginyersbcn.cat/
https://videos.enginyersbcn.cat
https://blog.enginyersbcn.cat
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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

A les activitats formatives 
que fem normalment hi ha 
persones de la nostra ma-
teixa branca professional. 
No obstant això, el funcio-
nament de la classe no sem-
pre permet interactuar. Ara 
això s’ha acabat. El Col·legi 
enceta els cursos de tardor 
amb la mirada posada, no 
només a millorar les capaci-
tats tècniques, sinó també a 
fomentar el networking en-
tre els assistents.

Els cursos inclouran un 
esmorzar o un berenar, de-
penent de l’hora de l’acti-
vitat. Això permetrà estrè-
nyer vincles amb la resta 
de companys en un marc 
captivador: la terrassa del 
Col·legi, en ple Eixample 
barceloní.

A la pissarra teniu la in-
formació sobre els cursos. l

practica el networking als cursos de tardor

Introducció a bitcoin  
i a les criptomonedes

•  El curs: presa de contacte amb 
el món de les criptomonedes, 
començant per bitcoin i 
BlockChain. Com accedir-hi 
d’una manera segura i com 
comprar i vendre intentant 
treure’n profit.

•  Quan: 20 de setembre de 2018, 
de 17 a 20 h.

•  On: Aula de la tercera planta 
del Col·legi (Consell de Cent, 365, 
Barcelona).

Sistema 5S d’ordre i neteja

•  El curs: formació intensiva basada en 
el principi “aprendre fent” sobre les 5S, 
una eina de millora contínua basada 
en la utilitat de les coses, l’ordre, la 
neteja i la disciplina en l’acompliment 
dels estàndards definits.

•  Quan: hi ha dues sessions 
independents . La de matí és  
el 9 d’octubre de 9 a  
14 h, i la de tarda és el  
10 d’octubre de 16 a 21 h.

•  On: Tecnoespai (Bailèn, 68,  
Barcelona).

Tota la informació a www.enginyersbcn.cat/agenda.

http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
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Cada any creix el nombre de visitants 
i l’organització és més ambiciosa. En 
aquesta vuitena edició, Expoelectric es 
presenta del 4 al 7 d’octubre com un lloc 
ineludible per als interessats en el vehi-
cle elèctric. Les activitats són variades i 
per a tots els públics. Aquest és el resum 
del més destacat:

E-JORNADES
Són activitats especialment dirigides 
als professionals del sector. Total-

Expoelectric carrega les piles  
de l’edició més sostenible

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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Més que una fira, és l’esdeveniment de referència sobre el vehicle elèctric al sud d’Europa. Expoelectric, 
coorganitzat per ENGINYERS BCN, torna a Barcelona del 4 al 7 d’octubre amb més energies que mai. En 
el sentit metafòric, ens referim a la inclusió de les e-jornades (conferències per als professionals del 
sector) i, en el literal, al fet que aquesta vegada la part expositiva produirà electricitat per al consum 
propi. I, com ja és habitual, tornen els e-col·loquis, l’e-concert i les activitats de prova de vehicles. Una 
cita imprescindible tant per a professionals com per a usuaris.

ment gratuïtes, estan dividides en dos 
grans blocs i es portaran a terme els 
dos primers dies:
•  Primera jornada. Què? Es parlarà 

de l’eficiència de vehicles i del sha-
ring. Qui? Hi participaran, entre 
altres experts: Sergi Barbens, d’AC-
CIÓ (Generalitat de Catalunya); 
Cristina Corchero, de l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC), i Rosend Bosch, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).  

Quan? 4 d’octubre, de 10 a 13.30 h.  
On? Recinte de l’Escola Industrial 
(Urgell, 187).

•  Segona jornada. Què? Els ponents 
compartiran la seva experiència 
en el format conegut com Pec-
ha Kucha, en què es divideix els  
assistents en grups i cada ponent 
exposa i debat amb cadascun d’ells.  
Qui? Hi participaran l’empresa Ibil; 
Àngel López, de l’Ajuntament de 
Barcelona; Arturo Pérez, director 

Els visitants recorren 
l’Expoelèctric durant 

l’edició del 2017.



general d’AEDIVE, i Philipp Wal-
ser, CEO de l’empresa Walser New 
Mobility. Quan? 5 d’octubre, de 10 a  
13.30 h. On? Tecnoespai (Bailèn, 68).

En trobareu tota la informació a 
www.enginyersbcn.cat/agenda.

E-COL·LOQUIS
Els dos últims dies tindran lloc aquests 
debats a la zona expositiva, situada, 
com sempre, a Arc de Triomf. Estan 
més pensats per a la ciutadania en ge-
neral i estaran moderats per Francesc 
Mauri, home del temps de TV3.
•  Primer debat. Què? Es tractaran els 

pros i contres de la mobilitat elèctri-
ca. Qui? Hi participen, entre altres 
experts: Joan Dalmau Parera, peri-
odista; Aleix Layola, vicepresident 
de Volt-Tour, i Santi Altimiras, col-
legiat. Quan? 6 d’octubre, de 12.15 a 
14 h. On? Passeig de Lluís Companys 
(Arc de Triomf ).

•  Segon debat. Què? També girarà 
entorn dels avantatges i inconve-
nients de la mobilitat eficient, fent 

partícips els assistents i els usuaris. 
Qui? Hi participen, entre altres pro-
fessionals: Raymond Blancafort, pe-
riodista; Miquel Àngel Escobar, de 
l’ICAEN, i Rossend Bosch, de l’AMB. 
Quan? 7 d’octubre, de 12.15 a 14 h. 
On? Passeig de Lluís Companys (Arc 
de Triomf ).

Aquests col·loquis són oberts al pú-
blic i no requereixen inscripció prèvia.

E-CONCERT I ALTRES ACTIVITATS
Un any més, l’e-concert posarà mú-
sica a l’esdeveniment. És un con-
cert musical en directe que té lloc al 
mateix temps que circulen vehicles 
elèctrics per tal de demostrar el poc 

soroll que generen. Es farà al passeig 
de Lluís de Companys el diumenge 
7 d’octubre a les 11 h. En aquest espai 
també hi haurà expositors d’empreses 
relacionades amb la mobilitat elèctri-
ca i una zona dirigida als més petits: 
jocs, circuits de motos i karts elèctrics, 
i xerrades sobre seguretat viària.

Cal dir que Expoelectric predica 
amb l’exemple: és la primera fira del 
sud d’Europa que practica l’autocon-
sum, és a dir, que produeix electricitat 
per al consum propi. Ho farà a partir 
de la presència de plaques fotovoltai-
ques, bateries d’emmagatzematge i les 
aportacions energètiques procedents 
dels vehicles connectats a la xarxa. l
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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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éS la pRiMERa fiRa dEl 
Sud d’EuRopa quE 
pRoduEix ElEcTRiciTaT 
pER al conSuM pRopi

Teniu tota la informació 
a www.expoelectric.cat. 
Entreu-hi, escolliu quina 
activitat s’adequa més a 
vosaltres i no dubteu a 
visitar-nos!

http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://www.expoelectric-formulae.cat
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://www.expoelectric.cat
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LàNIA 
COL·LEGIAL

  Lluís Porras, 
col·legiat 18.812

“Soc enginyer tècnic 
industrial especialitzat en 
mecànica i actualment 
treballo com a autònom. 
Concretament, em dedico 
a fer informes pericials i 
taxacions (valoro naus, 
màquines industrials, 
benzineres, fàbriques...). En 
la meva vida professional 
he utilitzat força la Borsa 
de treball del Col·legi; m’ha 
estat realment útil. Com a 
mínim, un cop a la setmana 
miro les ofertes que es 
pengen al web i això m’ha 
permès fer entrevistes amb 
empreses. Alguna vegada, 
fins i tot, m’han acabat 
seleccionant.

Al Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional 
del Col·legi (SOPP) em 
van ajudar a enfocar el 

  On són les ofertes?
Quan ens posem a buscar 
la feina desitjada moltes 
vegades no establim una 
estratègia calculada de 
com arribar on volem. Això, 
però, és un error. El procés 
serà molt més efectiu si 
sabem quins canals de 
recerca utilitzar per poder 
aconseguir les entrevistes 
que més ens interessen.

Per tal de proporcionar 
les eines necessàries en 
aquest sentit, el Col·legi 
organitza l’activitat 
“Descobreix on són les 
ofertes i aconsegueix la 
feina desitjada”. Tindrà lloc 
el dimecres 26 de setembre, 
de 17.30 a 19.30 h, a l’aula de 
la tercera planta de la seu 
col·legial.

Amb una bona estratègia, 
probablement tindreu 
més èxit. Inscriviu-vos-hi 
a www.enginyersbcn.
cat/agenda i aprofiteu els 
recursos que us proporciona 
ENGINYERS BCN.

currículum donant-me 
consells per tenir més 
visibilitat de cara a les 
empreses. Igualment, he 
assistit a cursos pensats per 
trobar feina més fàcilment: 
un sobre ocupació i l’altre 
de networking, un aspecte 
al qual abans no donava 
gaire importància però que 
ara vigilo molt més.

Altres serveis 
d’ENGINYERS BCN que 
he utilitzat han estat el 
de Visats i les Comissions 
(formo part de la d’Exercici 
Lliure). I perquè quedi clar 
que m’implico en el Col·legi, 
m’he apuntat al nou equip 
de futbol!”

BORSA 
dE TREBALL

  Aquest és el millor 
moment per buscar 
feina
Un cop passades les 
vacances d’estiu, moltes 
empreses inicien el procés 
per seleccionar nous 
treballadors. Segons les 
dades del Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional 
del Col·legi els mesos 
de setembre, octubre i 
novembre són els millors 
de l’any per trobar feina. 
De fet, l’any passat, 
aquests tres mesos van 
concentrar el nombre més 

gran d’ofertes publicades 
a la Borsa de treball del 
SOPP, una tendència que 
es repeteix any rere any. 
I és que les companyies 
aprofiten l’arribada del nou 
curs per emprendre nous 
projectes.

Per això, des 
d’ENGINYERS BCN us 
animem a activar-vos 
durant aquest mes de 
setembre i aprofitar així 
aquest major volum 
d’ofertes publicades. La 
tardor és el millor moment 
per fer-ho!

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.

http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
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AvANTATGES COL·LEGIALS

5% en formació a TÜv SÜd descomptes en activitats formatives
SOCOMEC ofereix als col·legiats gratuïtat en els cursos 
presencials que s’organitzin i s’imparteixin per SOCOMEC a 
les instal·lacions d’ENGINYERS BCN.

Aquesta empresa fabrica i comercialitza solucions i serveis 
que permeten garantir l’alta disponibilitat d’alimentació 
energètica a instal·lacions i edificis crítics, control d’energia 
i protecció, seguretat i durada de les instal·lacions 
fotovoltaiques i millora de l’eficiència energètica.

A través del correu enginyersbcn@socomec.com es 
pot sol·licitar l’enviament gratuït del butlletí d’informació, 
documentació tècnica, catàlegs digitalitzats o servei gratuït 
d’assessorament tècnic.

El màster en Enginyeria del Manteniment de TÜV 
SÜD ja arriba a la 19a edició, fet que demostra 
l’èxit d’una formació en molts casos necessària 
dins el món de l’enginyeria de l’àmbit industrial. 
Precisament, els col·legiats disposeu d’un 
descompte exclusiu del 5% en aquest màster.

Val a dir que la formació té un preu de  
4.560 euros, comença el 2 de novembre 
d’aquest any, és semipresencial i consta de 532 
hores lectives.

TÜV SÜD és un proveïdor líder 
internacional de solucions d’alta 
qualitat, seguretat i sostenibilitat 
i està especialitzat en assajos, 
inspeccions, auditories, certificació, 
consultoria i formació. 

Trobareu les condicions d’aquesta promoció i altres descomptes exclusius per a col·legiats accedint a 
www.enginyersbcn.cat/descomptes

DEL 25 DE SETEMBRE  
AL 9 D’OCTUBRE
Instal·lacions en baixa 
tensió. Normativa i 
tramitació (mòdul 1)
Formació per aprofundir 
en aspectes reglamentaris, 
de tramitació, de 
responsabilitats, de 
disseny, càlcul i execució 
així com verificacions 
d’aquesta tipologia 
d’instal·lacions. Aquest 
mòdul és el primer d’un 
total de tres sobre les 
instal·lacions en baixa 
tensió.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tecnoespai  
(Bailèn, 68).

DEL 8 AL 31 D’OCTUBRE
Luminotècnia aplicada 
Ramon San Martin  
(5a edició)
Formació de 32 hores 
lectives repartides en vuit 
jornades amb ponents 
provinents de l’empresa 
privada, l’Administració 
i la docència. Es donarà 
una visió completa de la 
luminotècnia (normativa, 
el cicle de l’enllumenat, 
comptadors electrònics, 
entre altres aspectes).
Horari: de 16.30 a  
20.30 h.
Lloc: Tecnoespai  
(Bailèn, 68).

DEL 9 D’OCTUBRE  
AL 20 DE NOVEMBRE 
Auditors energètics
Curs estructurat en dos 
mòduls. En el primer, 
qüestions que cal tenir 
presents durant l’execució 
d’una auditoria energètica 
(segons la normativa). 
En el segon, de tipus 
pràctic, es desenvoluparan 
auditories basades en 
diferents tipologies 
d’edificació. Es podrà 
seguir presencialment o 
per videostreaming.
Horari: 55 hores lectives.
Lloc: seu col·legial 
(Consell de Cent, 365) o 
en línia.

DEL 15 D’OCTUBRE  
AL 25 DE MARÇ
Preparació d’oposicions 
d’accés per a enginyers 
tècnics industrials de la 
Generalitat de Catalunya 
(curs en línia)
L’objectiu és que els 
opositors puguin disposar 
del temari específic 
per a oposicions al cos 
d’enginyers tècnics 
industrials de la 
Generalitat de Catalunya. 
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. 
Horari: 195 hores lectives.
Lloc: en línia.

AGENdA 

Més informació a:
www.enginyersbcn.cat/agenda

http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
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COMISSIONS I GRuPS TERRITORIALS

descobrir la xina 
Ja sabem que cada cultura 
té les pròpies normes, 
però sabríem dir quines 
particularitats hi ha quan es fa 
negoci amb xinesos? Aquest és 
el punt de partida de l’activitat 
que es va celebrar el 10 de juliol 
a proposta de la Comissió de 
Qualitat i Innovació. 

Així, el secretari d’aquesta 
comissió, Xavier Cazorla, va 
explicar que la targeta personal 
es dona amb totes dues mans a 
la persona amb el càrrec més alt 
i que durant la reunió de treball 
sempre ha d’estar davant 
vostre. Cazorla, amb gran 

experiència treballant al gegant 
asiàtic, també va parlar dels 
dinars de feina: són molt llargs 
(duren més de dues hores) i 
normalment giren entorn d’una 
taula rodona on van rotant els 
plats. Precisament, l’activitat 
va acabar amb un tast d’alguns 
dels menjars més populars a la 
Xina: rotlles de primavera, pa 
amb gamba i cervesa xinesa.

En total, més de tres hores 
al Club EBCN d’històries, 
lliçons i aperitius, i qui sap si 
també de l’inici d’una fructífera 
relació professional amb el país 
asiàtic. l

La majoria dels col·legiats són assa-
lariats o socis en empreses. Això vol 
dir que una gran part del col·lectiu 
d’ENGINYERS BCN trobaria alguna 
utilitat a formar part de la Comissió 
que presentem en aquest número, la 
d’Enginyers d’Empresa.

SESSIONS DIDÀCTIQUES
Pensant a satisfer les necessitats dels 
professionals, la Comissió proposa 
cursos i conferències de caire tècnic 
i de gestió. Així, per exemple, el pas-
sat 15 de febrer va plantejar la xerra-
da “Codis de conducta de la UE per a 
enginyers en intel·ligència artificial i 
robòtica”, sobre les normes europe-
es de dret civil en unes matèries tan 
d’actualitat com aquestes. D’igual 
manera, també s’estableixen contac-
tes amb personalitats del món tècnic i 
no només per impartir formació, sinó 
també per participar en la publicació d’articles tècnics, organitzar demos-

tracions de materials i d’equipaments 
d’empreses, etc.

LA UNIÓ AMB EMPRESES I ESCOLES
Més enllà de la part formativa, la Co-
missió treballa per constituir grups 
autònoms sobre temes concrets, on 
els col·legiats podeu intercanviar 

opinions i experiències. De fet, el 
repte principal és ser un grup de re-
ferència per crear vincles amb em-
preses i escoles.

Enginyers d’Empresa és l’espai on 
connectar amb companys i conèixer 
altres visions dins el món societari. 
Us hi podeu inscriure a www.engi-
nyersbcn.cat/comissions.  l

COMISSIÓ d’ENGINYERS d’EMPRESA 

la clau de l’èxit

D’esquerra a dreta, Àngel Codina, 
vicepresident; Lluís Latorre, 
president, i Joan Serra, secretari.

la MajoRia dElS 
col·lEgiaTS TREBallEn 
En EMpRESES o En Són 
SociS i ElS poT SER 
MolT úTil la coMiSSió

La Comissió de 
Qualitat i 
Innovació va 
proposar 
aquesta activitat 
sobre la Xina.

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
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RETRAT PROFESSIONAL

d’instal·lacions. Aquestes dues etapes 
les definiria com dos inicis diferents. 
La primera d’elles la vaig iniciar en 
acabar la carrera, mentre que la se-
gona va ser justament després d’una 
important etapa inactiu.”

INSTAL·LACIONS DE TOTA MENA
A les dues etapes anteriors van seguir 
feines de direcció facultativa en dife-
rents empreses, en què es va encarregar, 
entre altres tasques, de la renovació de 
l’enllumenat de Barcelona. Aquesta 
segona etapa és en la qual, avui dia, 
disposa d’una major experiència. 
Amb tot, matissa: “el punt on ara 
em trobo és el de cap d’obra d’instal-
lacions. Després de més de sis anys 
fent de director d’obra en instal-
lacions elèctriques i d’il·luminació 
i en obra civil, vaig decidir fer un gir 
important. Volia fer obres d’instal-
lacions. Preferia millorar el meu 
coneixement d’instal·lacions, abans 
que especialitzar-me en obres d’una 
mateixa tipologia. És per això que 
vaig decidir endinsar-me al món de 
les instal·ladores i començar a trac-

Miguel Ángel Ro-
dríguez és el clar 
exemple de l’engi-
nyer que basteix la 
seva trajectòria a 

poc a poc, sense estridències ni alçar la 
veu, però sempre amb la professiona-
litat com a màxima de l’activitat diària. 
“El fet que jo estudiés enginyeria va 
ser una mena d’evolució que em vaig 
anar treballant pas a pas. Inicialment 
no pensava a estudiar cap carrera, 
però vaig començar a compaginar 
treballs d’electricista amb els estudis, 
i va arribar un moment en què havia 
de decidir si em centrava a treballar, 
o feia un esforç i iniciava la carrera 
d’enginyeria. I crec que, com la gran 
part de la gent que estudia una carre-
ra, vaig decidir d’estudiar-la per tenir 
un futur millor.”

Sens dubte, la decisió va ser encer-
tada, i avui té un trajectòria professi-
onal sòlida i en creixement continu. 
“Al llarg de la meva trajectòria he 
treballat en dos despatxos centrats 
en la redacció de projectes executius, 
llicències d’activitats, i legalitzacions 

“L’ACTITUD I EL COMPROMíS SÓN 
QUALITATS DIFíCILS D’ENTRENAR”

MiguEl ÁngEl RodRÍguEZ BallESTERoS 
ENGINYER TèCNIC INDUSTRIAL ELèCTRIC, col·legiat 21.279 

CAP D’OBRA D’INSTAL·LACIONS A GRUP GO, SL

Text i foto: Jordi Garriga

Són ja molts els projectes que han passat per les mans del Miguel Ángel Rodríguez, però si n’hi ha 
un que li agrada destacar és la construcció d’un nou centre d’instal·lacions tècniques (NCIT) al 
Castell de Montjuïc, on formava part de la direcció d’execució. “El NCIT és una edificació 
soterrada que es va executar per donar subministrament a les diferents instal·lacions del Castell. 
Algunes de les característiques que feien d’aquest projecte una obra especial van ser la ubicació 
singular, que no permetia aturar l’activitat turística; el nombre d’instal·lacions executades, com 
ara la climatització, instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, instal·lació contra incendis i 
instal·lació de fontaneria; la magnitud, de 800 kW, i la gestió amb diferents organismes, com 
ENDESA, ICUB o AGBAR. Per tot això, i perquè aquesta obra va significar el meu inici en les obres 
d’instal·lacions i en el món de l’edificació, és un obra que sempre m’agrada destacar.”

tar instal·lacions de tota mena”. I és 
que  “el que més m’agrada del sector 
on estic ara és que cada projecte és 
un repte”, reconeix. “No hi ha dos 
projectes iguals. Cadascun té les se-
ves singularitats. És un aprenentatge 
continu que et permet créixer profes-
sionalment en cada obra”.

UN ENGINYER ExIGENT
El Miguel Ángel es defineix com un en-
ginyer exigent i considera que aquesta 
és la qualitat fonalment per assolir 
l’èxit: “Valoro molt positivament l’ac-
titud i el compromís de les persones. 
L’experiència i el coneixement es po-
den adquirir amb temps, però qualitats 
com l’actitud i el compromís són difícils 
d’entrenar.”l

uNA OBRA A dESTACAR EN EL CASTELL dE MONTjuïC
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ENTREvISTA

Ear Flap s’ha consolidat com un dels 
referents nacionals en la fabricació de 
maquinària per a packaging. El camí 
no deu haver estat fàcil, oi?
No, però amb il·lusió i les idees clares 
hem avançat. Nosaltres vam arrencar 
el 2003 amb noves idees dins del que 
s’estava fent en el sector. El 2006 ens 
va comprar una empresa basca, però el 
2009 vam tornar a caminar sols i vam 
començar una nova etapa, amb marca 
pròpia i producte propi. Tot el que fem 
és amb desenvolupament propi. No-
més hi ha una peça que no hem fabricat 
nosaltres. És així com ens hem obert 
camí, amb una política de proximitat 
molt important envers el client.

El mercat de la maquinària per a l’em-
balatge ha estat dominat per marques 
alemanyes i italianes. Com heu vençut 
aquesta barrera?
Avui els nostres principals compe-
tidors són dues empreses italianes; 

Gerard Márquez, 
fundador i propietari de 
la jove Ear-Flap, és un 
home inquiet i 
emprenedor, 
apassionat de la seva 
feina. És un home 
coneixedor del mercat 
en el qual va crear la 
seva empresa i un bon 
líder i gestor d’equips. 
De tracte afable i 
directe, es passeja entre 
les màquines de la 
fàbrica de Bigues i Riells 
amb l’orgull de la feina 
ben feta, i xerra amb els 
treballadors del seu 
equip amb un tracte 
senzill i humà amb 
tothom. L’any 2001, 
Ear-Flap emergia en el 
mercat per quedar-s’hi 
amb veu pròpia.

   PERFIL també alguna d’alemanya, però en 
aquest cas no tant, perquè se’n van 
de preu. Certament, vam sortir a 
un mercat madur, amb empreses de 
vint anys o més. Però coneixíem el 
mercat i també els clients. Jo venia 
del sector. L’any 1999 vaig deixar la 
meva antiga empresa i em vaig pas-
sar un parell d’anys estudiant les 
màquines existents al mercat, i vaig 
identificar un problema recurrent, 
que es trobava en la difícil accessi-
bilitat de la part elèctrica i mecàni-
ca en les columnes de les màquines 
per embalar. Per això, vaig dissenyar 
una columna que, per la seva for-
ma física, permet que les peces que 
donen suport a l’estructura vagin 
per l’exterior, de manera que l’inte-
rior és totalment buit i accessible. 
A partir d’aquí, vam estudiar com 
fer màquines més accessibles, més 
boniques, millors en general, i a un 
bon preu.

Més enllà del turisme, l’economia digital i les iniciatives entorn de la biotecnologia, perquè 
Catalunya continuï emergint com a motor econòmic, calen iniciatives en el sector industrial que 
destaquin per la seva capacitat d’innovació i de figurar en el panorama internacional. Aquest és el 
cas d’Ear-Flap, una jove empresa fabricant de maquinària per al packaging que va ser una de les 
sensacions de l’última edició de la fira del sector Hispack, on la companyia barcelonina va 
demostrar amb el seu Robmov, un robot que permet el moviment de les càrregues en les plantes 
de producció, que l’R+D+I és el futur.

“Sense innovació no hi ha 
evolució, i sense evolució, 
ets una mort anunciada”

gERaRd MÁRquEZ
GERENT D’EAR-FLAP (MAQUINàRIA PER AL SECTOR DE L’EMBALATGE)

Text Jordi Garriga  l Fotografia Tomás da Silva
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“a banda del fet 
que la innovació 
és necessària, 
jo em llevo cada 
dia pensant 
que hem de fer 
coses noves i 
que ens ho hem 
de passar bé”
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per l’altre, que no necessita matriu, 
ni guiatge làser ni res similar. Nosal-
tres partim d’un escaneig de la zona i 
navegació independent, igual que una 
persona. Reconeix l’entorn. Nosaltres 
hem fet un equip autònom que, a més, 
gràcies a les seves mesures de seguretat, 
pot conviure amb les persones. Hem 
arribat al disseny d’aquest producte 
com una evolució natural. Hi hem es-
tat treballant ben bé un parell d’anys 
abans de llançar-lo al mercat. Fabri-
quem formadores de caixa, embala-
dores... I un cop ja tenim el paquet 
carregat de coses, hem trobat la ma-
nera de portar-lo al magatzem de la 
manera més eficient i segura.

Creu que en el futur els magatzems 
estaran totalment robotitzats? Sense 
persones ni riscos?
Sí, i tant. I ara, amb la venda en línia, 
encara més. Així com amb la indús-

L’aparició d’Ear-Flap, l’any 2001, 
va suposar un canvi d’escenari en el 
mercat del packaging de l’Estat...
Sí, jo crec que sí, sobretot en deter-
minats sectors, on ja som la tercera 
marca europea. En aquest sentit, la 
nostra principal estratègia per obrir 
mercat ha estat fixar el nostre mercat 
a tot el món, i en clau de proximitat. 
Per això, a cada país on treballem pro-
curem tenir un distribuïdor i, a poc a 
poc, anar-hi obrint filials. D’altra ban-
da, nosaltres som molt dinàmics, no 
ens acomodem. Per això, creiem que 
l’R+D+I és fonamental.

Una de les grans innovacions d’Ear 
Flap ha estat el Robmov, un sistema 
que posa fi als toros dels magatzems. 
Expliqui’m en què consisteix...
Per entendre-ho gràficament, es trac-
ta d’una mena de Roomba, però molt 
gran, que permet transportar càr-
regues de fins a 1.500 kg. Fa temps, 
Amazon va presentar una cosa simi-
lar per als seus magatzems, i també 
existeixen altres robots similars, però 
el que diferencia el nostre és, per un 
costat, la seva capacitat de càrrega i, 

tria 4.0, la IOT, etc., el moviment en 
els magatzems va a més, i és lògic tro-
bar solucions cada cop més eficients i 
segures. Hi ha moltes necessitats per 
cobrir, i nosaltres procurem donar-hi 
resposta. La prova que això és així és 
que aquest robot el vam presentar al 
maig i ja n’hem venut 18 equips.

Avui en dia, és possible mantenir-se al 
mercat sense innovació?
Jo crec que no. Sense innovació no hi 
ha evolució, i sense evolució, ets una 
mort anunciada. El que has fet tota la 
vida i et funciona, de sobte veus com 
apareix un sistema automatitzat que 
ho fa, i aleshores tu ja no ets necessa-
ri. Sempre s’ha d’estar preparat per a 
això. Jo veig com a empreses consoli-
dades els costa fer aquest pas, però els 
acomodats, tard o d’hora, patiran. Si 
et sents acomodat, no tens futur. Però 
és que, a banda del fet que objectiva-

Quin és el paper dels enginyers en aquesta innovació?
Doncs és essencial. L’enginyeria en un sentit ampli és una de les bases de 
l’R+D+I. Aquest és un camp immens per als enginyers, sobretot per als 
especialitzats en robòtica. Avui, la paraula robot és comuna no només al 
sector industrial, de manera que és un bon moment per entrar en aquest 
àmbit. I és un àmbit emocionant. L’R+D té una part important de creativitat 
i fins i tot de sort. En el nostre departament d’innovació hi ha enginyers i 
màsters en robòtica, i cada dia té un paper més important tot allò que té a 
veure amb la IOT i les dades massives.

LA PREGuNTA dEL dEGà

ENTREvISTA

20.000 
milions d’€ 

de facturació (2016)

2% 
d’increment 

d’exportacions (2016)

3.000  
milions d’€ 

de vendes a l’exterior 
(2016)

12,44% 
d’increment de volum de 
negoci respecte al 2013:

+ 5%
d’increment de les 

exportacions 
(2013-2016) 

4,15%  
de creixement anual 

(2013-2016) 

EAR-FLAP
EMpRESa innovadoRa dEl SEcToR dE l’EMBalaTgE
La indústria de l’embalatge a l’Estat espanyol recupera la facturació d’abans de la crisi

Empreses 
del sector del 
packaging 
a l’Estat espanyol: 

2.100 empreses i 
73.535 treballadors

Font: Hispack 2018/Fira 
Barcelona

“l’activitat industrial 
millora, però en els 
darrers deu anys no 
hi ha hagut canvis 
en la maquinària 
industrial”
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ment la innovació és necessària, jo em 
llevo cada dia pensant que hem de fer 
coses noves i que ens ho hem de pas-
sar bé, això és fonamental.

Quin percentatge de la vostra factu-
ració dediqueu a la innovació?
L’últim any pràcticament tots els be-
neficis, és a dir, gairebé un 10% de la 
facturació. Però això ha estat excep-
cional. Normalment, destinem entre 
un 5 i un 6%. Avui dia el nostre depar-
tament d’R+D+I té cinc professionals, 
però tinc la intenció d’augmentar-los 
fins a deu. Jo diria que la nostra feina 
en innovació és en bona mesura el que 
ens manté vius. Alguns m’han inten-
tat comprar, però jo ja he passat per 
això, i com que ara m’ho passo molt 
bé fent el que fem, no ho he acceptat. 
Mentre m’ho passi bé, continuaré al 
peu del canó.

Es declara un gran admirador d’Elon 
Musk, el creador de Tesla. Per què?
És veritat que el segueixo, però tam-
poc no és un referent. És un home 
que, tot sol, ha estat capaç d’anar con-
tra tot el sector de l’automòbil, com 
Steve Jobs en el seu àmbit. Són ments 
visionàries, però amb un nivell d’exi-
gència tècnica brutal. M’agrada el 
tarannà d’aquestes persones pel que 
fa a la seva capacitat constant d’inno-
vació... Però, compte, que amb Tesla 
podríem veure com el projecte mor 
d’èxit... De totes maneres, es tracta 
de personalitats una mica controver-
tides en l’aspecte personal i de tracte 
amb els seus. De fet, jo l’Elon Musk el 
veig com un Steve Jobs, però amable. 
En aquest sentit, tinc molt clar que 
una empresa la fa l’equip. Qui no sap 
veure això, també s’equivoca. Hi ha 
d’haver un lideratge, una capacitat de 
motivació, però cal entendre que tant 
els èxits com els fracassos han de ser 
sempre compartits. Sigui com sigui, 
aquest perfil de gent treballadora, 
emprenedora i lluitadora, tan innova-
dora i inquieta, em causa admiració.

Heu notat la millora de l’activitat eco-
nòmica en el vostre sector?
Sí, nosaltres estem creixent sobre un 
25% anual; és a dir, que notem una 
millora en l’activitat industrial. Però 
aquest creixement l’observo amb 
cautela, ja que també és un fet que 
els darrers deu o dotze anys no hi ha 
hagut cap canvi en la maquinària in-
dustrial, de manera que bona part de 

la inversió actual respon, sobretot, al 
fet que molta cosa estava ja al límit i 
havia quedat obsoleta. D’altra banda, 
també veiem que molta gent està ob-
sessionada amb l’automatització i la 
robotització pensant a fer fora la gent, 
i això no hauria de ser així. L’automa-

“l’enginyeria, en 
un sentit ampli, és 
una de les bases de 
l’R+d+i. i la innovació 
és un camp immens 
per als enginyers”

tització ha de servir, no per reduir 
plantilles, sinó per buscar nous perfils 
professionals, segurament més quali-
ficats i, d’altra banda, per assegurar la 
producció. Les empreses s’haurien de 
preocupar per la qualificació i forma-
ció de les seves plantilles, i així ho fem 
nosaltres. Tenim gent molt ben for-
mada i fins i tot tenim la nostra pròpia 
“masia”. Per això, treballem amb els 
instituts de Formació Professional 
Dual de Mollet i de Granollers. N’es-
tem molt contents. També li he de 
dir, però, que en l’àmbit de l’R+D+I és 
molt més difícil trobar gent ben for-
mada. Aquí, els enginyers han d’en-
tendre que, si es preparen bé, tenen 
moltes oportunitats.   l
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n 
o és un problema aïllat de 
la Ciutat Comtal. De fet, la 
contaminació atmosfèrica 
és el principal risc de salut 
mediambiental a Europa: 

redueix l’esperança de vida, contri-
bueix a l’aparició de malalties cardi-
ovasculars, respiratòries i fins i tot al 
càncer. I té també un elevat impacte 
econòmic. És per això que, en un in-
tent de pal·liar aquesta situació, la 
Unió Europea ha aprovat recentment 
una nova directriu que estableix que, 
el 2030, el 32% de l’energia que es 
consumeixi als països membres ha de 
ser neta, fet que suposa un 12% més 
que el que es preveu per al 2020. 

Aquesta aposta per les fonts reno-
vables fomentarà que tots els sectors 
tendeixin a electrificar-se per poder in-
corporar de manera més eficient aques-
tes energies netes. I és aquí, també, on 

entrarà en joc un element que, tot i que 
fa uns quants anys que és a la ciutat, és 
ara quan començarà a esdevenir clau i, 
a més, massiu; capgirarà el sector ener-
gètic, apoderarà els ciutadans i canviarà 
els usos que fem dels espais públics. Es 
tracta del vehicle elèctric.

DIGITALITzAR L’ENERGIA
“El 2030, pràcticament la meitat de 
l’energia que consumim serà reno-
vable intermitent”, afirma Assumpta 
Farran, directora de l’Institut Cata-
là d’Energia (ICAEN) en el moment 
d’escriure aquest article. L’energia 
elèctrica no s’emmagatzema, sinó que 
es genera en funció de la demanda en 
cada moment. Amb els combustibles 
fòssils això és relativament senzill, 
però amb les renovables, sobretot 
amb l’energia eòlica i solar, esdevé 
més complicat. 

A la ciutat, la mobilitat de les persones i de les mercaderies 
suposa un 40% del consum energètic total. Aquesta ingent 

quantitat d’energia destinada només al trasllat d’un punt a un 
altre de la metròpoli fins ara prové majoritàriament de 

combustibles fòssils. Però aquests s’estan a punt d’esgotar i, a 
més, són responsables en bona mesura de la contaminació de 

l’aire que respirem i que impacta negativament en la salut de la 
població: un informe de 2017 de l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona estimava que causa 250 morts i prop de 1.500 
ingressos hospitalaris cada any a la capital catalana.

La revolució 
energètica del 
futur comença 

al teu cotxe

Text Cristina Sáez

Per tant, per assumir els objectius 
dictats per la UE, “necessitem moltes 
tecnologies que ens permetin l’em-
magatzematge i la gestió de l’energia 
renovable de manera flexible. I el ve-
hicle elèctric, sobretot el cotxe, serà 
la columna vertebral d’aquesta revo-
lució energètica del futur”, afegeix, ja 
que permet emmagatzemar electrons 
a la bateria i després posar-los a la 
xarxa quan sigui necessari. 
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“Transformarem els cotxes en una 
font d’energia portàtil”, destaca Far-
ran, que compara la situació actual del 
vehicle elèctric amb la dels telèfons 
mòbils: quan van aparèixer només 
permetien trucar sense fil, una dife-
rència comparable a la que actualment 
hi ha entre ambdós tipus de mobilitat. 

“És quan s’incorpora internet a 
l’aparell que es produeix la veritable 
disrupció: s’hi afegeix la digitalit-
zació, com passarà ara amb el cotxe 
elèctric. Aquesta digitalització va lli-
gada a aquest elevat percentatge de 
renovables que volem posar al siste-
ma i que és energia intermitent. Es 
podria cobrir amb gas i carbó, però 
això són tecnologies del segle xx. La 
gestió de la demanda flexible és la so-
lució del segle xxi”, afirma.

El vehicle elèctric 
serà la columna 
vertebral d’aquesta 
revolució 
energètica del futur
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“Estem davant d’un canvi brutal 
de paradigma. Fins ara hem entès 
els cotxes elèctrics com un element 
que canvia el motor tèrmic per l’elèc-
tric. Però ara esdevé la peça central 
per anar cap a sistemes distribuïts 
d’energia. Els governs els hauran de 
mirar a partir d’ara com un aliat per 
poder assolir aquest 32% d’energia 
renovable”, considera Farran, per a 
qui, en un futur proper, els propie-

taris dels vehicles elèctrics tindran 
energia al seu cotxe que, quan no usin 
per desplaçar-se, podran posar a la 
xarxa de manera agregada amb tres 
milions de vehicles més. Contribu-
iran així a la generació distribuïda i 
afavoriran l’autoconsum. També ac-
celeraran el desenvolupament de les 
xarxes intel·ligents d’energia i per-
metran la connectivitat i la interac-
ció amb les TIC.
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En aquest sentit, ja hi ha com-
panyies que hi treballen, com ara la 
californiana Tesla i la japonesa Nissan, 
que a més de fabricar vehicles i fer una 
clara aposta pels elèctrics, també fa-
briquen i comercialitzen bateries i fins 
i tot plaques solars. “L’energia està en-
trant en la quarta revolució”, assegura 
la directora de l’ICAEN.

LLUMS I OMBRES 
DEL COTxE ELèCTRIC
Quan parlem de vehicle elèctric no 
tan sols ens referim a cotxes, sinó 
també a bicicletes, motos, vehicles 
industrials pesants i lleugers, auto-
busos, inclús patinets, que tenen en 
comú que funcionen amb un motor 
elèctric alimentat per una bateria que 
es carrega des d’una xarxa elèctrica 
domèstica o una estació de recàrrega 
pública o privada. L’electricitat que 
usen acostuma a procedir d’energies 
renovables. Tenen com a component 
essencial la bateria, que és cada cop 
més eficient, amb major capacitat 
d’emmagatzematge, i que els confe-
reix una major autonomia —en el cas 
dels cotxes, és de de 300 km—, i de di-
mensions més reduïdes. 

“La diferència principal entre els 
vehicles de motor tèrmic i els elèc-
trics és la tecnologia i la font d’ener-
gia que usen. Però també l’eficiència: 
l’elèctric és molt més eficient, amb un 
rendiment proper al 80%. En canvi, 
amb els de motor de combustió apro-

fites en el millor dels casos només un 
30% de l’energia, la resta surt en for-
ma de contaminació pel tub d’escapa-
ment”, indica Ramon Caus, director 
d’Expoelèctric. 

Ara mateix, els vehicles elèctrics, in-
dica Marc Fíguls, cap d’estudis de mo-
bilitat i seguretat viària del RACC, es-
tan pensats per fer una mobilitat diària 
d’entre 50 i 120 km, per l’àrea metro-
politana. “Més del 80% dels trajectes 
que es fan a Barcelona cada dia tenen 
característiques ideals per al vehicle 
elèctric, trasllats curts que no reque-
reixen una recàrrega intermèdia”.

Entre els principals avantatges que 
té, a la major eficiència se suma que dis-
minueix la contaminació acústica i 
també la mediambiental, sobretot pel 
que fa al nivell de partícules i òxids 
de nitrogen; i que, tot i que el preu de 
compra és de moment significativa-
ment més elevat que el dels de com-
bustió, aquesta diferència s’amortitza 
en uns vuit anys: per començar, l’im-
post de matriculació és gratuït, com 
també els peatges en les autopistes de 
la Generalitat i alguns aparcaments. 
També el cost de l’energia és menor 
que el de la benzina, i, en general, 

ExPOELECTRIC, LA FIRA dEL vEhICLE ELèCTRIC dEL Sud d‘EuROPA

Del 4 al 7 d’octubre se celebrarà 
a Barcelona la vuitena edició 
d’Expoelectric, la cita més 
important de vehicles elèctrics 
del sud d’Europa, impulsada per 
la Generalitat de Catalunya a 
través de l’ICAEN, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i el Col·legi d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona (ENGINYERS BCN). 

Com a novetat, enguany 
Expoelectric incorporarà unes 
jornades amb l’objectiu de debatre 
sobre el present i el futur del 
vehicle elèctric amb un programa 

de conferències dirigides a 
professionals del sector. Aquesta 
vegada Fira també farà un pas 
més en sostenibilitat i farà servir 
energia elèctrica renovable generada 
amb les plaques fotovoltaiques 
que instal·laran; també empraran 
bateries d’emmagatzematge i 
aportacions procedents de vehicles 
elèctrics connectats a la xarxa com a 
suport, per al seu autoconsum.

El que no canviarà serà l’ànima 
d’aquesta cita, en Ramon Caus, 
un expilot de carreres que es va 
interessar en les energies renovables 
i fa vuit anys va proposar, visionari, 
celebrar aquestes jornades a les 

diferents administracions. Aleshores, 
recorda, la possibilitat de comprar 
un cotxe elèctric era molt relativa. 
“Primer va venir el boom de la bici 
elèctrica, després va seguir la moto i 
ara els cotxes”, recorda. 

En aquella primera edició només 
hi havia Mercedes i gent curiosa que 
s’hi atansava. A la segona edició, 
a l’emblemàtic Arc del Triomf, ja 
va començar a venir més gent amb 
voluntat de compra, i més marques, 
com ara Nissan amb el seu model 
Leaf i “des d’aleshores cada any hem 
pujat entre un 10 i un 20% el nombre 
d’expositors”. “És evident que el 
futur és elèctric”, considera.

A escala estatal, hi ha una mitjana de 
només cinc punts de recàrrega per 

cada 100.000 habitants. A França en 
són 22 i a Noruega més de 170.
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Solucions adaptades als temps

Si tinguéssim temps per mirar una mica la nostra 
història de l’automòbil, ens adonaríem que el tema 
del vehicle elèctric no és nou i que els nostres avis i 
rebesavis ja s’ho van plantejar en la seva època (finals 
del segle xix, principis del segle xx). Sabíeu que 
el primer vehicle que va superar els 100 km/h era, 
precisament, un vehicle elèctric? La Jamais Contente, 
de l’autoconstructor Camille Jenatzy (1899).

Aleshores, per què tornem a parlar del vehicle 
elèctric si els nostres avantpassats ja el van 
desestimar? Perquè, simplement, les nostres 
generacions tenen unes situacions i uns reptes 
diferents. Precisament, aquest extens article 
n’intenta desgranar els principals motius i us animo a 
llegir-lo ben atentament perquè estem davant d’una 
autèntica revolució energètica.

Ah! I recordem també el que un important filòsof 
va dir una vegada: “Penseu que l’edat de pedra no es 
va acabar perquè s’esgotessin totes les pedres de la 
Terra. Simplement la humanitat va trobar un material 
més interessant i avançat: el bronze!”.

President de Volt-Tour, 
associació catalana promotora 
del vehicle elèctric i tècnic de 
CREVE (Centre de recursos del 
vehicle elèctric. Ajuntament de 
Santa Perpètua de Mogoda)

patrick Renau
EN SEGONS

l’impost de 
matriculació 
i els peatges 
són gratuïts per 
als elèctrics, i 
l’energia també 
és més barata 
que la benzina 

aquests vehicles requereixen menys 
manteniment. 

Per a Caus cal afegir-hi, tot i que 
no és quantificable, que “la conduc-
ció d’un vehicle elèctric és molt més 
plaent i suau que la d’un de combus-
tió. No cal canviar de marxes, sempre 
tens tota la potència del motor dispo-
nible, no tens les sotragades del canvi 
automàtic dels cotxes tèrmics, i a més 
és menys sorollós”.

Fins ara, però, no 
sembla que els avan-
tatges del cotxe elèc-
tric hagin seduït un 
percentatge elevat de 
la població, com reflec-
teix el fet que només 
suposa un 0,6% de les 
matriculacions (dada 
de 2017) a l’Estat espa-
nyol. Tot i que la xifra 
és baixa, però, s’ha tri-
plicat des del 2015. 

“Estem encara per 
sota de països com 
Noruega, Holanda o 
França, punters en mo-
bilitat elèctrica. Aquí ens manquen 
incentius de compra i que el preu de 
l’energia sigui molt més econòmic; ara 
mateix a l’Estat espanyol és entre dues 
i quatre vegades més econòmic que la 
benzina, però a altres països europeus 
la diferència de preu entre les dues 
energies és molt més elevada”, apunta 
Fíguls, que considera, tanmateix, que 

la tendència en el consum d’aquest 
tipus de vehicles al nostre país és, en 
termes generals, positiva. 

Aquest expert també destaca que 
calen més infraestructures de re-
càrrega, tant públiques com priva-
des perquè el vehicle elèctric acabi 
d’agafar embranzida. I més encara si 
durant els propers dotze anys s’ha de 
convertir en una peça clau en la gestió 
energètica. A escala estatal, per exem-
ple, hi ha una mitjana de només cinc 
punts de recàrrega per cada 100.000 
habitants, quan a França en són 22 i a 
Noruega i a Holanda, més de 170. 

Catalunya té un pla ambiciós per 
instal·lar aquests punts en tot el terri-
tori, el PIRVEC (Pla de desplegament 
d’infraestructura de recàrrega per als 
vehicles elèctrics), que permetrà doblar 
la ràtio general de l’Estat espanyol.Fo
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“Hem de tenir una cosa sem-
blant a les benzineres perquè es pu-
gui avançar en la implantació del 
cotxe elèctric. Ja hem instal·lat punts 
a Montblanc, Puigcerdà, la Seu, San-
ta Perpètua de la Mogoda, Amposta 
i Tortosa. Ara sortim amb un pres-
supost que ens permetrà arribar a 
23 municipis més”, comenta Farran. 
L’ICAEN, a més, ha desenvolupat 
una plataforma de dades obertes que 
mostra en temps real on són les es-
tacions de recàrrega, si estan lliures 
o ocupades, si funcionen o tenen una 
avaria. Cada punt està georeferenciat 
i la majoria de punts són gratuïts. 

Oriol Gallemí, professor associat 
d’enginyeria elèctrica de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya (UPC), 

dESPLAçAR-SE AMB ELECTRICITAT: uNA RAÓ dE SALuT

es mostra crític precisament amb les 
estacions de recàrrega: “s’han fet barba-
ritats en el desplegament dels punts, 
s’han posat endolls en llocs inútils, 
com ara al Montseny, on no hi ha ve-
hicles elèctrics perquè són propis de 

la mobilitat urbana i no rural. Algunes 
instal·lacions han arribat a costar veri-
tables aberracions. A més, cada fabri-
cant ha optat per un endoll diferent, de 
manera que hi ha llocs on només es pot 
carregar un tipus de vehicle. I a aquest 
absurd s’uneix el mètode de pagament: 
cada estació de recàrrega o municipi té 
el seu propi sistema. A Catalunya n’hi 
ha 33 de diferents. Has de tenir totes 
les targetes si vols fer un viatge i recar-
regar el vehicle. Una autèntica bogeria 
que ha frenat el desplegament del ve-
hicle elèctric. Hi ha hagut poc seny en 
general”, es lamenta. “Ara estem tre-
ballant, precisament, perquè es pugui 
fer servir una sola targeta a tot arreu”, 
contesta Farran.

augmenten les 
marques de cotxes 
que aposten 
per treure nous 
models elèctrics al 
mercat. Entre elles 
nissan i Renault

La primera causa de contaminació 
ambiental a Europa és el trànsit de 
vehicles amb motor. I això té un 
impacte negatiu important sobre 
la salut dels ciutadans. El tipus de 
pol·lució que més dany provoca són 
les partícules suspeses més petites, les 
anomenades partícules fines. Tenen 
una mida inferior als 2,5 micròmetres 
de diàmetre, poden ser sòlides o 
líquides i entren al cos humà a través 
de la respiració. A diferència de les 
partícules que són més grans, que 
poden quedar atrapades a la part alta 
de les vies respiratòries, les més fines 
es colen fins als alvèols, als pulmons, 
i d’allà passen al corrent sanguini i 
són capaces d’arribar a qualsevol part, 
òrgan o sistema.

MALALTIES DE LA POL·LUCIÓ
A l’Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal), centre impulsat 
per la Fundació Bancària “la Caixa”, han 
elaborat estudis per intentar avaluar 
la repercussió de la contaminació 
sobre la salut de la població. Entre 
altres efectes, han vist que aquestes 
partícules s’associen a una reducció del 
desenvolupament cognitiu dels infants, 
una conclusió que concorda amb la 
d’estudis previs que assenyalaven que 
els menors exposats a la pol·lució dels 
vehicles que circulen per la ciutat tenen 
un menor creixement en les capacitats 
d’aprenentatge.

“Hem vist que els nens que van 
a escoles en zones de la ciutat on 
la contaminació és més elevada en 
comparació amb nens que van a escola 
on l’aire és més net, tenen respostes 
menors als tests de memòria a curt i 
a llarg termini”, apunta David Rojas, 
investigador d’ISGlobal. I no n’és 
l’únic efecte negatiu. Aquest expert en 
contaminació i salut pública assenyala 
l’ictus i la isquèmia cerebral. També, 
assegura, l’exposició mediambiental 
és un risc important per a l’infart de 
miocardi, la diabetis de tipus 2, i fins 
i tot s’hi ha trobat una correlació 
entre concentració de partícules fines 
suspeses a l’aire i càncer de pulmó, 
asma en nens, baix pes en néixer i 
part prematur. “En tenim bastanta 
evidència”, destaca Rojas.

No tan sols la contaminació de l’aire 
que respirem causat pel trànsit rodat 
pot causar estralls a la salut humana, 
també l’exposició continuada al soroll 
de la circulació de vehicles per la ciutat 
té efectes secundaris deleteris. 

A les àrees urbanes, assenyala 
Rojas, amb una densitat de trànsit 
elevada, el llindar de soroll recomanat 
és molt més alt, i estar exposat de 
manera continuada i prolongada 
a contaminació acústica “genera 
hormones d’estrès en l’organisme, 
l’adrenalina, que augmenta la tensió 
del sistema circulatori, tanca artèries, 
et posa en alerta com quan estàs en 

perill”. Si la situació és sostinguda en el 
temps, “pot afavorir la hipertensió, que 
és un factor de risc cardiovascular”.

Els vehicles elèctrics podrien 
contribuir a abaixar el nivell de 
contaminació ambiental. “Si 
aconseguíssim reduir-ne o eliminar-
ne les emissions, impactaria 
positivament en una millora 
significativa de l’aire, tot i que el 
trànsit rodat no és l’única font 
d’emissió de contaminants. També 
hi ha els aeroports, els ports, la 
indústria”, subratlla l’investigador 
d’ISGlobal, que explica, a més, que 
els vehicles elèctrics no són de zero 
emissions, perquè les partícules 
contaminants no tan sols surten 
del tub d’escapament, sinó del 
mateix desgast de la màquina, i es 
converteixen en partícules que també 
floten. 

“Però és clar que si tots els vehicles 
motoritzats que circulen per la 
ciutat fossin elèctrics, això milloraria 
substancialment la qualitat de l’aire 
i repercutiria positivament en la salut 
de la població”, recalca.
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UN ALTRE MODEL DE CIUTAT
Cada cop hi ha més marques que es-
tan apostant per treure nous models 
elèctrics al mercat. Nissan i Renault en 
fabriquen alguns dels més populars. 
També augmenten els acords que s’esta-
bleixen entre els fabricants d’automòbil 
i les empreses energètiques mundials 
capdavanteres, com ara Eaton o Enel, 
per fabricar bateries més eficients. 

Això ajudarà a resoldre els problemes 
d’autonomia dels vehicles i farà pos-
sible que el ciutadà sigui capaç d’em-
magatzemar més energia que, quan 
no l’empri en mobilitat, podrà utilitzar 
per nodrir la seva llar. “A això sumarem 
les plaques solars de cada veí, els ter-
mòstats intel·ligents, i que tot estarà 
connectat als edificis, que aniran cap a 
un consum pràcticament nul”, apunta 
Assumpta Farran. I tot i que el cotxe 
elèctric tindrà un paper clau en aquest 

canvi de paradigma energètic, altres 
vehicles com la bici, les motos i els pa-
tinets també contribuiran a aquesta 
revolució. A Europa es venen dos mili-
ons de bicicletes elèctriques l’any sobre 
un mercat de 350 milions de persones. 
“El darrer vehicle elèctric que ha sortit 
al mercat val 100 euros, és un hoverbo-
ard, semblant al monopatí, que et porta 
dins de la ciutat, de porta a porta, com 
el patinet o les bicis plegables elèctri-
ques. Són mitjans barats, que et porten 
on vulguis, de porta a porta, ràpids, que 
no cal aparcar i que estan canviant els 
esquemes de mobilitat”, argumenta 
Gallemí, de la UPC.

Els propers anys, a les ciutats cada 
cop hi haurà més restriccions de trànsit 
rodat; l’entrada als vehicles més conta-
minants estarà prohibida, i el següent 
pas serà no deixar entrar ni els de ga-
soil ni, més endavant, els de benzina. 

Només el vehicle elèctric hi continuarà 
tenint accés. Però no es tracta de substi-
tuir el parc de vehicles tèrmics per elèc-
trics, perquè això només aportaria una 
reducció de la contaminació ambiental 
i acústica, sinó, en opinió dels experts 
consultats per fer aquest reportatge, de 
repensar el model de mobilitat urbana.

“Els cotxes no han d’entrar a la ciutat, 
se n’han de quedar fora i ser només per 
a residents o necessitats específiques. 
L’última milla cal fer-la amb patinet, 
amb transport públic, amb bicicleta o 
moto elèctriques que et permetin des-
plaçar-te ràpid”, opina Gallemí, de la 
UPC. I aquests vehicles han de ser com-
partits. Això, conclou Rojas, a més de 
fer que les ciutats fossin més netes, “fa-
ria possible més espai per a les voreres, 
per a parcs, per a carrils bici. Incentiva-
ria l’activitat física i la social. Retornaria 
la ciutat als ciutadans”. l

Dades de les estacions de recàrrega i del parc de vehicles eficients a Catalunya.
Actualització: 1r trimestre 2018.
Font: Institut Català d’Energia (ICAEN).
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Mobilitat eficient a Catalunya

Estacions de recàrrega elèctrica ràpida, GNV* i GLP** a Catalunya
Cada ubicació pot contenir més d’un endoll. 
* gas natural vehicular ** gas liquat de petroli.

Consulteu la localització exacta de totes les estacions 
de recàrrega a Catalunya a icaen.gencat.cat

1.388 endolls de vehicle elèctric a Catalunya

Matriculacions de vehicles eficients
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Tarragona
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9
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Barcelona
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Estacions de recàrrega ràpida 
pública (50 kW): 30 minuts de càrrega 
per a 120 km d’autonomia.
#xarxarapida 

Gas natural vehicular.
Se subministra en estat gasós (GNC) 
per a vehicles turismes, i en estat 
liquat (GNL) per a vehicles industrials.   

Gas liquat de petroli.
Se subministra a vehicles turismes. 
Conegut també com a autogas.  
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http://icaen.gencat.cat


PERFILS PROFESSIONALS dE L’ENGINYERIA

La feina d’un enginyer que desenvo-
lupa projectes d’emmagatzematge de 
productes químics comença amb “el 
disseny de la instal·lació afectada pel 
Reglament EPQ segons la normativa, 
el qual ha de tenir en consideració 
variables com, per exemple, la peri-
llositat i les característiques de cada 
producte químic, la quantitat de pro-
ductes a emmagatzemar i les mesures 
de seguretat aplicables per minimit-
zar-ne el risc”, explica el col·legiat Al-
bert Francesch.

  

Albert Francesch és enginyer tèc-
nic industrial i soci de l’empresa CPQ 
Ingenieros, que desenvolupa projec-
tes per a companyies del sector quí-
mic, farmacèutic i cosmètic des que es 
va fundar el 1980. Fa més de 25 anys 
que treballa en el sector dissenyant 
plantes de procés, on la matèria pri-
mera i el producte acabat estan regits 
pel Reglament EPQ.

“Les condicions tècniques que han 
de complir aquestes instal·lacions 
estan destinades a evitar sinistres i 

reduir les conseqüències davant de 
qualsevol incident”, afegeix.

FORMaCIó I COMPETènCIES
Per poder donar resposta a les de-
mandes d’especialització tècnica que 
requereix aquest sector, un enginyer 
que vulgui optar per aquesta via pro-
fessional ha de ser conscient de la 
importància de la formació contínua. 
Ha de conèixer i saber interpretar el 
Reglament EPQ i altres reglaments de 
seguretat industrial com, per exem-

Enginyers de projectes d’emmagatzematge de 
productes químics: prevenir i controlar el risc químic

Gairebé totes les activitats industrials utilitzen en el seu procés de producció substàncies classificades com a 
productes químics inflamables, corrosius o tòxics, ja sigui directament o en operacions auxiliars (manteniment i 

neteja), que s’han d’emmagatzemar correctament. Conèixer i identificar quines instal·lacions estan afectades pel 
Reglament d’emmagatzematge de productes químics (EPQ), les obligacions que se’n deriven i com complir-les és 

la responsabilitat principal d’un perfil d’enginyer expert en seguretat que cada vegada té més demanda.

Theknos    Setembre 201830
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ple, el Reglament de seguretat contra 
incendis en establiments industrials 
(RSCIEI), així com les Fitxes de da-
des de seguretat (FDS) dels productes. 
També ha de tenir coneixements sobre 
incompatibilitats entre productes quí-
mics, tècnica de materials i normatives 
sobre canonades i dipòsits. 

A més, “per assessorar un client cal 
saber quines són les seves necessitats 

actuals i futures, quin tipus de produc-
te vol emmagatzemar i els espais de 
què disposa, i a partir d’aquí la nostra 
feina és presentar-li les propostes més 
segures. Resumint —comenta Fran-
cesch— som tècnics que hem de tenir 
experiència en l’àmbit legal, coneixe-
ments sobre química, i sentit comú 
per dissenyar i legalitzar instal·lacions 
que, tant des del punt de vista funcio-
nal com de seguretat, siguin òptimes”.

Un MERCaT ExIGEnT
Molts experts consideren que el pro-
fessional que s’adapta a aquest perfil 
i que actualment les empreses dema-
nen és l’anomenat ‘enginyer de segu-
retat’, un tècnic expert en projectes 
d’EPQ, amb coneixements sobre pre-
venció d’atmosferes explosives, preven-
ció d’accidents greus, incendis, pre-
venció de riscos laborals i planificació 
i gestió dels productes químics en una 
activitat industrial.

Més concretament, hi ha qui diu 
que les consultories d’enginyeria 
busquen persones ben formades, 
però sobretot amb l’actitud adequada 
per solucionar problemes als clients, 
amb ganes de treballar en equip, pro-
actives i especialitzades. En el sector 
industrial, diuen, sovint trien tècnics 
que coneguin el tema, sense demanar 
tanta especialització i amb capacitat 
per coordinar equips.

Sergi Carreras Coma, col·legiat 11.056.  
Enginyer tècnic industrial, especialitat en química,  
director general de Tandem HSE, SL 

“la meva responsabilitat és que els 
projectes d’emmagatzematge de productes 
químics que dissenyem siguin segurs”

Sergi Carreras fa projectes de consultoria i enginyeria en seguretat 
industrial i medi ambient relacionats amb la gestió de productes químics 
des de l’any 1998; primer, per a empreses de tractament de superfícies 
a Barberà del Vallès; després, per a indústries químiques, alimentàries i 
d’automoció. Amb el pas dels anys també desenvolupa per als seus clients 
estudis i anàlisis dels riscos d’operacions i processos i elabora informes de 
seguretat per a empreses sotmeses a la normativa Seveso sobre prevenció 
d’accidents greus. “Actualment estem fent entre tres i quatre projectes 
EPQ cada mes arreu de l’Estat espanyol i ens demanen assessorament des 
de Mèxic i Portugal”, comenta.

Es va decantar per aquesta feina perquè “era una via amb poca 
competència, molt especialitzada, on es poden fer grans dissenys 
aplicant moltes altres tècniques de l’enginyeria”. Després d’estudiar 
l’especialitat en química es va continuar formant en àmbits com 
la prevenció de riscos laborals, la gestió de riscos i emergències, la 
classificació de substàncies perilloses o la prevenció d’atmosferes 
explosives (zones ATEX). Però, sobretot, “he fet molt d’autoestudi 
del Reglament EPQ, primer el del 1980, després el del 2001 i ara de 
l’actual, vigent des del 2017”.

Quan parla de la seva feina explica que “el sector químic i la 
indústria en general utilitzen productes de risc, i la seva manipulació 
i emmagatzematge s’ha de fer de manera segura. Cada vegada 
hi ha més sensibilització amb el tema i les empreses adeqüen els 
magatzems a la normativa. La seguretat és un valor que s’està 
incorporant a la gestió del dia a dia, i la preocupació pel medi 
ambient no para de créixer. El Reglament d’EPQ “té molts anys; 
el primer data del 1980, però és ara que la gent s’està posant les 
piles. I la meva feina és dissenyar projectes en què la seguretat 
és important, per evitar perills i riscos en situacions normals i 
d’emergència”. En
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Són ‘EnginYERS dE 
SEguRETaT’ quE han 
dE TEniR ExpERiència 
En l’àMBiT lEgal i 
SoBRE quÍMica

El mercat és exigent i tenir una for-
mació d’enginyer sens dubte és un va-
lor afegit. “La formació d’enginyer és 
bàsica”, comenta Francesch. Però, a 
més, “cal tenir un perfil legal i la capa-
citat de pensar quina serà l’operativa 
de l’emmagatzematge, perquè no és 
el mateix fer un projecte d’instal·lació 
amb grans dipòsits que utilitzar pe-
tits recipients mòbils, on hi pot haver 
molts moviments logístics”.   l
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PREGuNTES FREQÜENTS

David Jiménez, cap dels Serveis Tècnics

El passat mes de maig, va entrar en 
vigor el Reial decret 210/2018, pel 
qual s’aprovava el Programa de pre-
venció i gestió de residus i recursos 
de Catalunya (PRECAT20). Aquest 
nou programa ha incorporat les revi-
sions legislatives que s’han fet sobre 
la Directiva 2008/98/CE, de residus, 
contingudes en el Circular Economy 
Package que estableix l’estratègia de 
cara a l’horitzó 2030.

L’anterior etapa de gestió dels re-
sidus a Catalunya se sustentava en 
tres programes independents: el de 
gestió de residus municipals (PRO-
GREMIC), el de gestió de residus 
industrials (PROGRIC) i el de gestió 
de residus de la construcció (PRO-
GROC). El nou model de gestió es-
tablert pel PRECAT20 s’orienta a la 
reducció dels residus, la limitació de 
l’eliminació i la màxima recuperació 
a través d’instruments de prevenció 
que actuen tant sobre l’ecodisseny de 

productes i processos de producció 
com del consum mateix. 

El Pla estipula una sèrie d’objectius 
de tipus transversal en prevenció i 
gestió dels residus amb vistes al 2020, 
entre els quals hi ha: 

•  Reducció d’un 30% respecte del 
2012 de la petjada de carboni asso-
ciada a la gestió.

•  Reducció d’un 30% respecte del 
2012 de les emissions d’efecte d’hi-
vernacle associades a la deposició, 
al tractament biològic i a la com-
bustió.

Pel que fa als objectius específics de pre-
venció, es basen en la reducció de la ge-
neració primària de residus en els tres 

àmbits considerats (municipal, indus-
trial i de la construcció), el malbarata-
ment alimentari i el consum de bosses 
de nanses d’un sol ús no compostables.

A partir d’aquí s’estableixen els ob-
jectius específics de gestió, incremen-
tant un 65% la valorització global dels 
residus generals i incrementant un 
100% la quantitat de residus tractats 
prèviament abans de destinar-los a 
dipòsits controlats. 

Entre altres aspectes, en l’àmbit 
dels residus municipals i industrials, 

s’incrementen un 55% i 64%, respec-
tivament, la preparació per a reuti-
lització més valorització material, i 
un 70% la valorització global per a 
ambdues tipologies de residus. Pel 
que fa als residus de la construcció 
i demolició, s’incrementa un 75% la 
valorització global. Així mateix, el Pla 
també preveu objectius relacionats 
amb aparells elèctrics i electrònics i 
pneumàtics fora d’ús.

El Reial decret deroga totalment 
el Decret 88/2010, d’aprovació del 
PROGRIC, i parcialment el Decret 
87/2010, d’aprovació del PROGRE-
MIC, i el Decret 89/2010, d’aprovació 
del PROGROC.

Un canvi molt important que afecta 
les obres de construcció és la substitu-
ció de la fiança o aval que calia presentar 
davant l’Ajuntament per un document 
d’acceptació signat per un gestor de 
residus autoritzat, on ha de constar el 
codi del gestor, el domicili de l’obra i 
l’import rebut en concepte de dipòsit. 
Aquest import es fixa a raó d’11 euros 
la tona, amb un mínim de 150 euros. 
També s’estableix l’obligatorietat del 
titular de presentar davant l’Ajun-
tament el certificat acreditatiu de la 
gestió dels residus (quantitat i tipus).

En paral·lel amb el PRECAT20, es va 
publicar el Reial decret 209/2018 pel 
qual s’aprovava el Pla territorial sec-
torial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals (PINFRECAT20), 
com una eina per aconseguir els ob-
jectius fixats al PRECAT20. Aquest 
pla ha de determinar els tipus d’instal-
lacions de gestió de residus muni-
cipals, com plantes de transferència, 
plantes de triatge, plantes de qualsevol 
tipus de tractament i instal·lacions de 
disposició del rebuig dels residus mu-
nicipals, que han de donar servei a les 
diferents agrupacions territorials, i, si 
escau, establir-ne la localització. l

quin canvi s’ha produït en la normativa  
de gestió de residus a catalunya?

El nou pla vol REduiR 
un 30% MéS la pETjada 
dE caRBoni i 
lES EMiSSionS EfEcTE 
d’hivERnaclE

Trobareu les consultes més 
freqüents que reben 
els Serveis Jurídics 
d’EnGInYERS BCn a  
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SOT

http://www.enginyersbcn.cat/preguntes-frequents-SOT
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Segons dades de l’Associació Inter-
nacional de Facility Management 
(IFMA), aquesta activitat repre-
senta, de mitjana, el 30% de les des-
peses d’una empresa, uns recursos 
que inclouen, per exemple, el llo-
guer de les oficines, la llum i el con-
sum de paper. Per tant, toca àrees 
tan sensibles per als enginyers com 
la seguretat i el medi ambient.

Fruit de l’acord el passat mes 
d’abril entre ENGINYERS BCN i 
l’Associació Catalana de Facility 
Management (ACFM), el Col·legi va 
organitzar el 25 de juny la jornada 
“El facility manager. Coneixes les 
teves responsabilitats?”. “Aquest 
acte pretén brindar una sèrie de 
referències, coneixements, pautes 
i eines” als responsables d’aques-
tes activitats, segons s’indicava a la 
descripció de la jornada. Una pro-
mesa que es va complir de sobres.

PLANIFICACIÓ I ExECUCIÓ
Miquel Montaner, soci director de 
Projects & Facilities Management, 
va començar parlant de la implan-
tació d’un sistema de vital impor-
tància a les empreses. “El que es fa 
durant la fase de construcció és bà-
sic”, va assegurar. En aquest sentit, 
va posar l’accent en una bona plani-

ficació i en com, des d’un principi, 
s’ha de visionar el procés posant 
una atenció especial a la seguretat, la 
legalització de l’obra, la senyalització 
i als requeriments funcionals. “S’han 
de fer edificis per adaptar-los als 
usuaris, no al revés”, va concloure.

El tresorer del Col·legi, Ricard 
Nogués, es va centrar en la fase 
d’operació. “Abans que decaigui, 
cal realitzar petites intervencions 
perquè el patrimoni es mantingui 
viu.” Sobre aquesta qüestió, va ex-
plicar els diversos tipus de mante-
niment que s’haurien d’aplicar a un  
immoble: preventiu, correctiu, le-
gal, sistemàtic, predictiu i substitu-
tiu. I, per acabar, una idea: “S’està 
desenvolupant cada vegada més el 
manteniment en funció del grau de 
vida residual que li queda al sistema”.

QUè DIU LA LLEI?
Els aspectes jurídics els va tractar 
Gemma Ramoneda, de l’empresa 
Tarinas. Segons aquesta advocada, 
les persones jurídiques poden ser 
penalment responsables si incom-
pleixen la normativa de protecció 
de dades, tot i que des de 2015 po-
den ser eximides si es demostra 
que han actuat amb la diligència 
adequada. I com es demostra això? 

Amb un compliance penal. Ramo-
neda va parlar de com implantar 
aquest protocol d’actuació. Per la 
seva banda, Núria Viladrich, també 
de Tarinas, va donar les claus del 
nou Reglament europeu de protec-
ció de dades.

Abans del debat i el torn de pre-
guntes, Mario Ceballos, consultor 
expert d’Envira Ingenieros Aseso-
res, va parlar dels aspectes relacio-
nats amb la seguretat i les legalitza-
cions; en concret, de les principals 
novetats del nou RIPCI; el Reial 
decret 1042/2017, d’instal·lacions 
de combustió mitjanes; el RITE, i la 
legislació sobre la legionel·losi i els 
productes perillosos.

Finalment, van ser més de dues 
hores d’explicacions, dubtes i res-
postes, sobre un perfil professional 
amb gran projecció i que torna a po-
sar de manifest la importància de la 
feina dels enginyers. l

El vostre espai de treball, a les seves mans
El facility manager, o el que és el mateix, la persona que en una empresa gestiona els recursos 
immobiliaris i optimitza els espais, està adquirint cada vegada més importància. I és que, tot i que en 
algunes companyies aquesta figura no existeix, pot suposar un gran estalvi econòmic. El juny passat, 
a la sala d’actes del Col·legi, experts en la matèria van informar dels aspectes legals i les 
responsabilitats del facility manager en una jornada ben interessant.

Mireu el vídeo complet de l’acte a 
https://videos.enginyersbcn.cat.

https://videos.enginyersbcn.cat
https://videos.enginyersbcn.cat
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L’objectiu d’innovar en el tractament 
i la gestió de residus i, a més a més, 
promoure la consciència social vers 
l’impacte de la seva generació s’impul-
sa a Catalunya des del projecte liderat 
per l’Agència de Residus de Catalunya 
i els professionals col·legiats a ENGI-
NYERS BCN.

És important desenvolupar noves 
tecnologies de tractament de residus 
que redueixin l’impacte ambiental, i els 
costos associats al seu tractament, i fo-
mentar la consciència social sobre les 
conseqüències de la generació i gestió 
de residus. El valor afegit que s’aporta 
és que s’accelera la innovació, es dismi-
nueix la despesa en infraestructures ci-
entífiques i tecnològiques, es redueixen 
els riscos i es proporciona coneixement 
especialitzat a mida de cada empresa i 
tècnic professional.

Per poder desenvolupar l’enginye-
ria 4.0 a la industrialització no es trac-
ta de substituir el treballador, sinó de 
disminuir la seva exposició en aquells 
punts i riscos professionals, tant labo-
rals com ambientals, on s’ha manifestat 
un major nombre d’accidents laborals. 
Aquests punts ja han estat avaluats, 

Enginyeria 4.0 a la gestió ambiental de residus

Hi col·laboren:

Hi participen:

Clàudia Álvarez
Comissió de Medi Ambient i Seguretat treballador faci la seva tasca. Implantar 

la formació ajudarà a definir el posici-
onament que els enginyers hem de te-
nir davant la nova realitat industrial i a 
difondre-la a la societat.  l

però encara no s’hi han pogut eliminar 
els riscos, ni tan sols disminuir els acci-
dents mortals.

MESURES CORRECTORES
A l’enginyeria 4.0 i a la industrialització 
hi apareixen robots. Si són màquines 
s’han d’adequar a la normativa d’ade-
quació de maquinària (Reial decret 
1215/1997), reglamentació ATEX – 
Seguretat Industrial. Així doncs, tant 
els tècnics de Seguretat i Salut com els 
tècnics de Gestió Ambiental han de 
preveure aquests coneixements en les 
seves tasques professionals.

Fer servir aquesta enginyeria 4.0 
a la industrialització com a eina in-
formàtica permet transmetre dades i 
que la informació consti com a docu-
mentada. Som conscients que, com 
a interlocutors i bons comunicadors, 
caldrà impartir o rebre formació so-
bre les eines, com també participar en 
activitats tècniques o pràctiques dels 
tècnics ambientals. Cal avançar-se a la 
seva implantació, com també aplicar-la 
a la seguretat i salut perquè els perills i 
riscos que no es puguin eliminar es pu-
guin avaluar. També d’aquesta manera 
s’implantarien les mesures correctores 
o preventives necessàries, abans que el 
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sitats o gustos. Això no obstant, no 
totes les instal·lacions d’aigua calenta 
sanitària (ACS) són iguals ni utilitzen 
el mateix sistema d’escalfament per a 
l’obtenció de l’aigua calenta: hi ha siste-
ma per termos elèctric, plaques solars, 
calderes de gas, gasoil, aerotèrmia, etc.

Moltes vegades hi ha la problemà-
tica que un usuari obre l’aixeta de la 
dutxa (o qualsevol altra) i fins que 
aconsegueix la temperatura de con-

fort desitjada malbarata una quan-
titat ingent d’aigua que es perd pel 
desguàs (aquest valor sol oscil·lar 
entre 6 i 25 litres). Aquest problema 
és especialment intens en habitatges 
amb sistemes individuals d’ACS. (ve-
geu l’exemple de la figura 1).

En els nous projectes, i especial-
ment en edificacions de qualitats ele-
vades, els projectistes, per tal de reduir 
aquest problema, dissenyen l’immo-

ble incorporant-hi una 
xarxa de tornada en la 
instal·lació d’ACS de 
manera que l’usuari ob-
tingui aigua calenta gai-
rebé instantàniament en 
obrir l’aixeta. El proble-
ma d’aquest sistema és 
que suposa un desapro-
fitament energètic per-
què, com que l’aigua està  
recirculant de manera 
contínua o amb 

L’aigua és un element clau per al des-
envolupament sostenible i del plane-
ta, però encara és més important per 
a l’alimentació i la salut de qualsevol 
organisme viu.

L’hem de cuidar i preservar en tots 
els àmbits, com les instal·lacions pú-
bliques i els habitatges, on, 
a més de tenir consciència 
ambiental, qualsevol mesura 
d’estalvi que dugui a terme el 
propietari de l’immoble tin-
drà repercussió immediata en 
la factura de l’aigua.

La majoria d’usuaris dispo-
sen d’aixetes monocomanda-
ment o bicomandament a casa 
seva, de manera que seleccio-
nen el cabal i la temperatura, 
d’acord amb les seves neces-

Gustavo Díez Gómez, director del 
Departament de Projectes de Presto Ibérica

com estalviem 
aigua creant 
sistemes 
de retorn en 
instal·lacions 
sense retorn

Branca d’aigua freda

Aigua freda a la branca calenta

En repòs Tancat
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Figura 1
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molta periodicitat —i no està a tem-
peratura ambient—, el cost energètic 
anual d’aquest procés s’estima entre 
73 i 250 euros, segons el sistema d’es-
calfament. Aquest tipus d’immobles, 
a més de ser una solució constructiva 
més cara, pagarà un consum d’energia 
superior, si bé malgastarà menys aigua 
(vegeu l’exemple de la figura 2).

Hi ha una solució a tots dos proble-
mes, fins ara desconeguda: crear una 
xarxa de tornada en instal·lacions que 
no tinguin xarxa de tornada amb el 
sistema Galindo Ness Confort. L’úni-
ca manera de crear una xarxa de re-
torn és recircular l’aigua freda per la 
canonada d’aigua calenta o, a l’inre-
vés, recircular l’aigua calenta per la 
canonada d’aigua freda. Atès que el 
que volem és solucionar la problemà-
tica de malbaratar aigua quan s’obre 

una aixeta, i reduir el consum ener-
gètic, la primera opció deixa de tenir 
sentit. Per tant, l’única opció viable és 
recircular l’aigua allotjada a la cano-
nada d’aigua calenta per la canonada 
d’aigua freda.

Per poder dur a terme aquesta re-
circulació, cal almenys una bomba de 
recirculació que impulsi l’aigua calenta 
i superi la pressió existent en la canona-
da d’aigua freda. Si es fa aquest procés 
sense cap tipus de control, l’única cosa 
que s’estaria fent és un anell de recircu-
lació d’aigua calenta sense possibilitat 
d’utilitzar aigua freda. No tindria sentit. 
Per tant, perquè el sistema tingui viabi-
litat, s’han d’afegir elements de control 
addicionals perquè no funcioni de ma-
nera contínua (com passa en un anell 
de recirculació) i també perquè no in-
capaciti la resta de la instal·lació.

Els elements que cal incorporar 
són dos: un activador i un sistema de 
bypass. El sistema o mòdul de bypass 
aconseguirà introduir l’aigua de la 
canonada d’aigua calenta per la cano-
nada d’aigua freda sense que passi per 
l’aixeta (bypassejant l’aixeta) mitjan-
çant una electrovàlvula que té. Quan 
l’electrovàlvula s’obri, com que tindrà 
una pressió d’aigua calenta lleuge-
rament superior a la d’aigua freda, el 
flux d’aigua s’orientarà de manera que 
es dirigirà a la canonada d’aigua fre-
da. Perquè el mòdul de bypass tanqui, 
aquest ha d’incorporar un sensor de 
temperatura. L’activador, com el seu 
nom indica, serà el que activi el fun-
cionament del sistema quan vulgui 
l’usuari. L’esquema d’instal·lació el 
podeu veure en l’exemple de la figura 
3. D’aquesta manera, el funcionament 
del sistema és:
1.  En lloc d’obrir l’aixeta de la dutxa (o 

qualsevol altra) i esperar que arribi 
l’aigua calenta, l’usuari passarà la 
mà per l’activador. Aquest activa-
dor s’il·luminarà amb una llum bla-
va indicativa que, si obre l’aixeta, 
sortirà aigua freda.

Branca d’aigua freda

Aigua freda a la branca calenta

En repòs

En repòs

Tancat
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Branca d’aigua freda

Branca de retorn

Branca 
d’aigua 
calenta

Entrada 
d’aigua a 
l’habitatge

Figura 2

Figura 3

Sistema en repòs: aigua freda emmagatzemada 
a la canonada d’aigua calenta.
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2.  L’activador engegarà la bomba 
de recirculació i el bypass. En fer 
aquesta operació, l’aigua que hi ha 
a la canonada d’aigua calenta i que 
en realitat està a temperatura am-
bient es començarà a introduir a la 
canonada d’aigua freda i la despla-
çarà (vegeu la figura 4).

3.  L’aigua calenta, que s’havia comen-
çat a impulsar amb el sistema de 
bombament en iniciar el cicle, arri-
ba fins al bypass. En aquest moment, 
el sensor de temperatura ordena 
tancar el bypass, aturar la bomba i 
avisar l’usuari que ja té disponible 
l’aigua calenta mitjançant un canvi a 
llum vermella (vegeu la figura 5).

4.  L’usuari obre l’aixeta i té aigua ca-
lenta disponible sense haver mal-
gastat ni una sola gota d’aigua.

Com es pot veure, aprofitant una 
instal·lació totalment convencional, 
en instal·lar el sistema hem optimit-
zat el consum d’aigua calenta i incre-
mentat l’eficiència energètica de la 
instal·lació.

Als diagrames anteriors s’ha esque-
matitzat amb un termos elèctric, però 
el sistema és compatible amb qualse-
vol sistema d’escalfament d’aigua i és 
modulable: es pot utilitzar un únic 
sistema de bombament i els mòduls 
de bypass i d’activació que es necessi-
tin en funció de la configuració de ca-
nonades de la instal·lació, ja que entre 
ells es comuniquen sense fils. A més, 
no hi haurà problema a l’hora d’utilit-
zar la resta d’aixetes.

La instal·lació d’aquests equips no 
influirà en la configuració de la resta 

d’elements i es pot instal·lar tant en 
edificacions ja construïdes com en 
obra nova.

El sistema, com es pot observar, 
és una solució que aporta beneficis 
especialment en tres àmbits: ecolò-
gic, ja que és un sistema pur d’estalvi 
d’aigua; econòmic, ja que estalvia en 
factura energètica i d’aigua, i de con-
fort, ja que avisa l’usuari de quan pot 
disposar d’aigua calenta.  l

El SiSTEMa éS 
coMpaTiBlE aMB 
qualSEvol SiSTEMa 
d’EScalfaMEnT d’aigua 
i éS ModulaBlE

Branca d’aigua freda

Actiu Obert

Llum blava: avisa 
del cicle activat
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Inici: comença el cicle de recirculació.  
La llum blava indica que el sistema s’ha posat en marxa.

Activa i desplaça l’aigua freda

Figura 4

Llum vermella: avisa 
que hi ha aigua 
calenta disponible
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Fi: acaba el cicle de recirculació per 
temperatura seleccionada.

Porta aigua calenta a l’aixeta

Branca d’aigua freda

En repòs Tancat

Cicle completat

Figura 5



Theknos    Setembre 201838

PuBLIREPORTATGE

  

No es pot començar a parlar de la 
recàrrega del vehicle elèctric (VE) 
sense abans fer esment de l’origen 
d’aquest tipus de vehicles. La gran 
majoria de la comunitat creu que 
aquesta tecnologia és nova i que és un 
dels grans reptes del segle xxi, i, en 
realitat, els primers cotxes elèctrics 
ja van aparèixer a finals del segle xix, 
però com que l’electricitat no es podia 
emmagatzemar en la quantitat neces-
sària, va perdre la primera gran lluita 
davant d’un producte d’altíssima den-
sitat energètica com va ser el petroli i 
els motors de combustió interna.

S’ha de tenir molt clar que la mo-
bilitat elèctrica és imparable. Hi ha 
molts motius darrere aquesta afirma-
ció: aspectes econòmics, necessitats 
energètiques, obligacions normatives, 
però sobretot imperatius vitals de les 

Més informació: www.circutor.es

Text Joan Brossa
Director de Màrqueting. Divisió Vehicle 
Elèctric i Energies Renovables

instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics 
Pel que fa a la normativa, el 31 de 

desembre de 2014 va ser publicat al 
BOE el Reial decret 1053/2014, del 12 
de desembre, en el qual s’aprova una 
nova instrucció tècnica complemen-
tària (ITC-BT-52) sobre infraestruc-
tures per a la recàrrega de vehicles 
elèctrics. Es tracta d’una norma re-
glamentària sobre seguretat industri-
al que té com a objectiu establir unes 
dotacions mínimes d’estructures en 
edificis, establiments de nova cons-
trucció i vies públiques. 

En el món actual, l’energia es torna 
a trobar enmig d’una cruïlla, on hi ha 
oberts múltiples debats: els proble-
mes ambientals, el repte de l’eficièn-
cia energètica, l’emmagatzematge de 
l’electricitat i la segona vida de bate-
ries, les smarts grids i l’autoconsum, i, 
finalment, la reinvenció de la mobili-
tat i la recàrrega dels VE. l

En cadascun dels aspectes anteriors, 
la recàrrega i els vehicles elèctrics  
constitueixen un punt essencial.

ciutats, és a dir, motius de salut i medi 
ambient. Hi ha un estudi de l’OMS que 
assenyala que cada any moren més de 
set milions de persones per contami-
nació mediambiental. Aquesta dinà-
mica negativa només es pot canviar 
amb la implantació de les energies re-
novables, i en conseqüència, del VE.

COM ES DISTRIBUIRÀ LA 
DEMANDA D’ENERGIA SEGONS 
ELS SEGMENTS DE MERCAT? 
En primer lloc, la major part dels 
kW es repartiran entre la recàrrega 
domèstica, que és la que associa el 
nostre cotxe al nostre lloc d’aparca-
ment, i la privada, que és la que tro-
barem al nostre lloc de treball, als 
aparcaments públics, etc. En segon 
lloc, també es poden trobar els punts 
de càrrega a la via pública, anome-
nats càrrega d’emergència, que ens 
permeten planificar un recorregut 
amb disponibilitat de recàrrega. 
Finalment, tenim el segment dels  
autobusos. 

A la via pública es 
poden trobar els 
punts de càrrega 
d’emergència, que 
permeten planificar 
el recorregut.

http://www.beghelli.it
http://www.circutor.es
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L’ECODISSENy: 
ORIGEn I PERSPECTIVES
Com a resposta a això la UE engega tot 
un seguit de normatives i limitacions 
conegudes com ecodisseny: 
•  Els acords de KYOTO (1997), la 

COP21 (París 2015) i la COP22 
(Marràqueix 2016) fixen els objec-
tius de limitació de l’escalfament 
climàtic a 1,5 °C.

•  La directiva d’ecodisseny 2009/125/
CE defineix una trama per a tots els 
equips consumidors d’energia. És 
obligatòria per a tots els productes 
comercialitzats i utilitzats a la UE.

• Els reglaments basats en l’ecodis-
seny per família de producte fixen 
eficiències mínimes que s’han d’acon-
seguir en dues etapes.
Fase 2: 26/09/2018 (Requisits 
d’emissions de Nox). Valors màxims 
d’emissions d’òxids de nitrogen.
Fase 3: 01/01/2021 (Requisits ener-
gètics relatius a l’eficiència i el rendi-
ment estacional).
Afecta:
- Bombes de calor aigua/aire, aire-
aire i condicionadors d’aire per a con-
fort humà (queden excloses les apli-
cacions industrials).
- Equips split i multisplit > 12 kW.
- Equips VRF.
- Roof-top.

Aquests reglaments defineixen el 
rendiment de les unitats de manera 
que preval el concepte estacional per 
damunt de les característiques de po-
tència puntual, com el COP o el SER.

Més informació: www.hitecsa.com

Text José Vicente Durán Lloret
Product Manager
Hitecsa

Marc normatiu actual 
en el sector de la climatització

consum d’electricitat de la bomba o 
les bombes d’aigua subterrània.

Els resultats de mesuraments 
s’han d’extrapolar a etiquetes que in-
formin els consumidors i legisladors 
de la qualitat dels productes.

D’aquesta manera, en mode refri-
geració, es va utilitzar com a model 
d’estiu per a tot Europa les dades cli-
màtiques de la ciutat d’Estrasburg, 
mesurant l’eficiència amb tempera-
tures exteriors de 20, 25, 30 i 35°C. 
No obstant això, per al model de cale-
facció s’han creat 3 models correspo-
nents (vegeu mapa inferior).

Cada condicionador d’aire que 
s’ajusti a les classes d’eficiència ener-
gètica exigida i comercialitzable ani-
rà proveït d’una etiqueta impresa. 
Respecte a altres combinacions, hi 
ha també la possibilitat de facilitar la 
informació en una pàgina web sense 
restriccions d’accés. l

Els mesuraments corresponen al va-
lor ηs,h Eficiència energètica estaci-
onal de calefacció d’espais.

La relació entre la demanda anual 
de calefacció de referència, correspo-
nent a la temporada de calefacció co-
berta per un producte d’escalfament 
d’aire, i el consum anual d’energia de 
calefacció, corregida amb les aporta-
cions del control de temperatura i el 
consum d’electricitat d’una o diverses 
bombes d’aigua subterrànies, quan 
sigui procedent està expressada en %.

L’eficiència energètica estacional 
de refrigeració d’espais ηs,c es cal-
cularà dividint el factor d’eficiència 
energètica estacional SEER pel coefi-
cient de conversió CC, corregida amb 
les aportacions del control de tempe-
ratura i, exclusivament en el cas de les 
refredadores de confort aigua-aigua / 
salmorra-aigua o dels condicionadors 
d’aire aigua-aire / salmorra-aire, el 

Fred (Hèlsinki)  
Mig (Estrasburg) 
Càlid (atenes)

La calefacció i la refrigeració en la UE, consumeixen gairebé la meitat de l’energia produïda; aquesta s’obté en un 75% 
de combustibles fòssils i d’això la meitat és gas, amb les nefastes conseqüències que això produeix en el clima. 

La directiva ErP obliga a indicar, 
almenys, l’eficiència en calefacció 
corresponent a l’hivern. Mitjana.

http://www.hitecsa.com
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L’acumulació de residus s’ha convertit en una de les pitjors amenaces per al medi 
ambient i la qualitat de vida de les persones arreu del món. La Unió Europea vol 
fer front a aquest problema amb una proposta ambiciosa en les xifres i 
capdavantera a escala mundial en el nou concepte de l’economia circular.

Millorar la gestió dels residus i el reciclatge

la unió Europea adopta el paquet de mesures per 
avançar en l’economia circular

JOaQUIM ELCaCHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Després de gairebé quatre anys de ne-
gociacions, els estats membres de la 
Unió Europea van aprovar el 22 de 
maig el primer gran paquet europeu 
de mesures per avançar en el que es 
denomina l’economia circular, és a 
dir, una economia que guanyi en efi-
ciència i redueixi l’impacte ambiental 
facilitant un flux circular en la utilit-
zació de materials i recursos per a la 
fabricació de productes.

La Comissió Europea va presentar 
el 2014 un primer projecte per mi-

llorar la gestió dels residus però va 
ser substituït el desembre del 2015 
per un paquet de mesures més ambi-
cioses i emmarcades en el concepte 
d’economia circular. 

El comissari de Medi Ambient, Kar-
menu Vella, destaca que, amb el paquet 
de mesures aprovat finalment aquest 
mes de maig, la Unió Europea disposa 
de la legislació en matèria de gestió de 
residus més avançada del món. 

“Els nous objectius de reciclatge i 
reducció dels abocaments tracen un 
camí creïble i ambiciós cap a una mi-
llor gestió dels residus a Europa. Ara, 
la nostra principal tasca és garantir 
que les promeses recollides en aquest 
paquet de propostes sobre residus no 
quedin en paper mullat”, va destacar 
el comissari europeu.

http://comunicaciencia.cat
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Entre els objectius aprovats des-
taca arribar com a mínim al reciclat-
ge del 55% dels residus municipals 
abans del 2025; augmentar aquesta 
xifra fins al 60% abans del 2030 i fins 
al 65% abans del 2035.

En el sector dels residus d’envasos, 
en conjunt, el nou objectiu és acon-
seguir el reciclatge de com a mínim el 
65% abans del 2025 i del 70% abans 
del 2030. En el grup dels plàstics, en 
concret, els nous objectius són arri-
bar al reciclatge del 50% dels envasos 
abans del 2025 i el 55% abans del 2030.

La UE aplicarà a partir d’ara nor-
mes més estrictes per al càlcul dels 
índexs de reciclatge amb l’objectiu de 
millorar el control de la gestió i el se-
guiment dels progressos cap a aquests 
objectius d’economia circular.

MéS RECOLLIDa SELECTIVa I 
MEnYS aBOCaDORS
La nova normativa europea destaca 
que l’abandonament de residus en 
abocadors va en contra de l’esperit 
de l’economia circular, i, per tant, 
sempre que sigui viable es fomenta-
ran models de recollida selectiva que 
facin possible el reciclatge i que per-
metin el tancament progressiu dels 
abocadors.

D’aquí al 2035 la quantitat de resi-
dus municipals dipositats en aboca-
dors s’haurà de reduir fins al 10% (en 
relació amb la quantitat total de resi-
dus domèstics municipals generats).

Seguint el model actual que obliga a 
recollir de manera selectiva fraccions 
com el paper i cartró, vidre o envasos, 
a partir del 2022 també serà obligato-
ri que tots els països de la UE disposin 
de sistemes de recollida selectiva per 

a residus domèstics perillosos (per 
exemple, piles o pintures i dissol-
vents); el 2023 serà obligatòria la re-
collida de residus orgànics, i el 2025 
la de materials tèxtils.

La nova normativa europea reitera 
la responsabilitat dels fabricants en 
la prevenció dels residus que gene-

ES vol aconSEguiR 
quE aBanS dEl 2025 
ES REcicli coM a MÍniM 
El 65% dElS RESiduS 
d’EnvaSoS 

Catalunya treballa en molts fronts 
per millorar la gestió dels residus i 
incorporar l’economia circular als 
processos productius. El projecte 
més innovador en aquest àmbit és 
l’observatori Catalunya Circular, 
presentat el 9 de maig per la secretària 
de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
Marta Subirà, i el secretari d’Empresa 
i Competitivitat, Joan Aregio. Inclou 
una vintena d’institucions, entitats 
i empreses adherides i neix amb 
la intenció de ser un “node de 
referència” que aporti coneixement i 
informació, amb la voluntat de donar 
coherència i visibilitat a les accions que 
es porten a terme en aquesta matèria 
al nostre país.

En l’acte de presentació de la 
nova plataforma es van destacar 
tres exemples d’economia circular a 
Catalunya:

•  Vallès Circular, una estratègia de 
millora integral de la gestió de 
residus impulsada el 2016 pel 
Consell Comarcal del Vallès 
Occidental amb la col·laboració 
d’entitats públiques, empreses i 
organitzacions ambientals.

•  Second Chances, una iniciativa 
impulsada per l’empresa 
Mango que ofereix als clients 
la possibilitat de fer donació 
de la seva roba i calçat usat per 
reaprofitar-los amb finalitats 
socials (a més de reduir la 
generació de residus).

•  Pesa i pesa, un projecte educatiu 
de l’empresa de càtering 
Campos Estela que pretén 
sensibilitzar els infants sobre 
el malbaratament d’aliments 
als menjadors escolars per 
recuperar-ne el valor.

CATALuNYA CIRCuLAR, uN OBSERvATORI 
PER PROMOuRE BONES PRàCTIQuES

2024, s’han d’establir a tots els països 
de la UE règims obligatoris de res-
ponsabilitat ampliada del productor 
per a tots els envasos. l

ren els seus productes i detalla noves 
exigències per als règims de respon-
sabilitat ampliada del productor. En 
aquest sentit, per exemple abans del 

Més informació: Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia circular a 
Catalunya: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_

produccio_sostenible/economia_verda/impuls_economia_verda/

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls_economia_verda/
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Electrònica i mecànica a escala 

Servocad Microtronics, SL

A Servocad, a cavall de la mecànica i 
l’electrònica, mecanitzen amb freso-
lines de dues dècimes de diàmetre i 
solden components amb l’ajut d’un 
microscopi. Jesús Hernández, alma 
mater d’aquest atípic projecte empre-
sarial, fa una advertència abans d’ex-
plicar-ne el com i el perquè: “Fins a 
arribar on som, les hem vist de tots els 
colors. Crec que en podríem escriure 
un llibre!”. Com que l’espai dispo-
nible és tan sols de dues pàgines, cal 
destriar el gra de la palla per explicar 
com s’ha bastit un relat productiu al 
voltant de la fe en una idea.

Un PROJECTE aGaFaT aMB 
(BOnES) PInCES
Jesús Hernández és tècnic electrò-
nic nascut a Manresa amb una sòlida 
carrera professional en la producció 
d’electrònica de consum. Amb tirada 
pel disseny de producte i la creació i 
la materialització de noves idees, va 
decidir conjuminar l’experiència pro-

fessional amb la faceta inventora per 
dedicar-se al que anomena “integra-
ció de mecatrònica”, és a dir, el dis-
seny de ginys mecànics animats elec-
trònicament. Per fer realitat aquesta 
idea, va iniciar un procés de recerca 
en el camp de la cirurgia, sector en 
què va veure possibilitats d’aplicar els 
seus coneixements. El primer invent 
que va plantejar va ser una pinça la-
paroscòpica de punta orientable amb 
un innovador mecanisme d’acciona-
ment. “Vaig dur a terme un procés de 
recerca i de consultes a la universitat 
i al Col·legi de Metges i, quan vaig 
considerar que el disseny estava prou 
madur per garantir-ne la viabilitat tèc-
nica, vaig obtenir-ne la patent.” Amb 
aquest actiu sota el braç, Hernández 
va iniciar la recerca de finançament 
per posar en marxa Servocad Micro-
tronics, SL, que naixia el 2009 amb 
un doble objectiu: d’una banda, ope-
rar com a enginyeria desenvolupant 
projectes de mecatrònica i, paral-
lelament, dur a terme el desenvolupa-
ment de la nova pinça.

“Fer realitat el primer prototip de la 
pinça va resultar molt més costós del 
que imaginàvem —explica Hernán-
dez—. Deixant de banda el factor eco-

  

 

DaVID ROMan 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Integrar electrònica i micromecànica, una idea que Servocad, 
microempresa amb seu a Manresa, s’esforça per dur a terme cada dia 
amb una estructura i uns objectius singulars.
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El torn fresadora adquirit recentment 
és una de les màquines de més precisió 
instal·lades actualment a l’Estat.

http://www.eltecnigraf.cat
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nòmic, l’escull més difícil de superar va 
ser de tipus tecnològic perquè la pinça 
requereix components propis de la in-
dústria rellotgera, i trobar proveïdors 
capaços de fer el que necessitàvem 
va ser realment difícil”. Finalment, 
un cop enllestit el primer prototip, a 
Servocad van poder comprovar que la 
pinça funcionava satisfactòriament, 
i també que el desenvolupament mi-
cromecànic passava forçosament per 
disposar d’un taller propi.

Acceptades aquestes premisses, 
per continuar endavant calia una se-
gona tanda de finançament que fes 
possible dotar Servocad d’autonomia 
productiva en el camp de la mecà-
nica de precisió. I es va aconseguir 
reunir el capital per adquirir un torn 
fresadora de 5 + 2 eixos, una màqui-
na única a l’Estat, capaç de treballar 
amb precisions de 2,5 micres. Es va 
instal·lar en una petita nau al polígon 
Santa Anna de Sant Fruitós del Bages, 
en una sala amb temperatura contro-
lada i aïllada de les vibracions del sòl. 
“Gràcies a la nova màquina, el desen-
volupament del quart prototip avança 
sense entrebancs i aviat estarà enlles-
tit —precisa Hernández. En paral·lel, 

i dins de les possibilitats d’una micro-
empresa com la nostra, mantenim la 
col·laboració en projectes diversos, 
sempre relacionats amb l’electrònica, 
els servocontrols i la mecànica. Tre-
ballem sovint amb start-ups i amb la 
universitat, sovint en projectes d’àm-
bit científic”.

MOMENT CLAu
L’estructura de Servocad és tant re-
duïda com optimitzada. Hernández 
se centra en la direcció tècnica, la re-
cerca i l’organització de la producció. 
Un mecànic matricer concentra tota 
l’activitat generada al voltant de les 
mecanitzacions. La gestió comercial 
i financera la duen a terme dos dels 
socis de la societat. “Cadascú gestio-
na l’apartat en què millor es defensa 
i això és una garantia de cara a asso-
lir els objectius en cada campanya”, 
afirma Hernández, que, conscient 
que cal fer bullir l’olla, esprem les 
possibilitats del torn fresadora. “Dis-
posem d’una màquina única i sempre 
que podem venem hores de màquina 
a tercers, gent que necessita mecanit-
zacions de molta precisió o amb geo-
metries complexes.”

Servocad es troba en un moment 
crucial: “L’experiència en la micro-
mecànica que hem atresorat durant 
el desenvolupament de les successi-
ves versions de la pinça ens permet 
afrontar nous projectes amb un ba-
gatge sòlid. Hem desenvolupat tècni-
ques de mecanització pròpies i, avui 
dia, l’empresa té un potencial enorme, 
perquè disposem dels coneixements i 
l’equipament per materialitzar noves 
idees”.

Després d’una trajectòria atribolada 
amb alts i baixos constants, la situació, 
segons Hernández, convida a l’opti-
misme. “Enguany el quart prototip de 
la pinça es començarà a provar en hos-
pitals, i, un cop en certifiquem la vàlua, 
esperem poder llicenciar la patent a al-
gun gran fabricant, perquè assumir-ne 
la producció suposaria un esforç fabril 
d’unes dimensions financeres i pro-
ductives descomunals. Això ens per-
metrà enllestir la versió electrònica de 
la pinça i nous productes que tenim en 
cartera, així com consolidar i fer créi-
xer l’enginyeria. Ja comencem a veure 
llum al final del túnel.”  l

Enginyeria dedicada al 
desenvolupament de projectes 
d’electrònica i micromecànica, des 
del concepte fins a l’execució dels 
prototips. Mecanització de 
components amb geometries 
complexes.

Any de fundació: 2009
Nre. de treballadors: 4

C. Coll, s/n, nau 2-A
Pol. Ind. Pla de Santa Anna
08272 Sant Fruitós de Bages
Barcelona
Tel.: 935 241 651
www.servocad.com
info@servocad.com

SERvOCAd 
MICROTRONICS, SL

uNA PINçA vERSàTIL 

ES TRacTa d’una 
MicRoEMpRESa pionERa 
En El caMp dE la 
MEcànica dE pREciSió 
i quE TREBalla SovinT 
En pRojEcTES 
dE l’àMBiT ciEnTÍfic 

La laparoscòpia és una 
tècnica que permet observar 
la cavitat abdominal mitjançant la 
introducció d’una lent òptica. La laparoscòpia possibilita 
una cirurgia mínimament invasiva, ja que es practica 
introduint la càmera i l’instrumental a través de petites 
incisions. La pinça de Servocad presenta una diferència 
substancial respecte a la resta de pinces: gira 360 graus i 
pot, simultàniament, orientar-se amunt, avall, a la dreta 
i a l’esquerra. Aquesta característica singular la fa especialment versàtil i 
atractiva per als cirurgians. L’acurat estudi de la transmissió d’esforços ha fet 
possible un disseny del mecanisme intern extremament compacte, integrat 
en una espiga de tan sols 5 mm de diàmetre i 300 mm de longitud.

El muntatge i la comprovació dels prototips 
i petites sèries requereix un equipament 
especial, en aquest cas d’un microscopi.

http://www.servocad.com
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SERGI aLBET
Membre de la 
Junta de Govern 
del Col·legi. 
Enginyer i 
consultor digital

@sergialbet

The enigma behind one of 
the most familiar and ir-
ritating sounds has finally 
been solved. The sound is 
that of a dripping tap. A 
group of engineers from 
Cambridge University 
have discovered the cause. 
Using high-speed cameras 
and the latest sound re-
cording equipment, they 
discovered that the ‘plink’ 
of a droplet falling onto a 
wet surface is not caused 
by the impact of the drop 
itself but by the oscillation 
of a tine air bubble trapped 
beneath the surface of the 

water. This bubble makes 
the water Surface vibra-
te, acting like a piston to 
send the sound waves into 
the air. They also found a 
simple and practical way 
to solve the problem of the 
sound, which is to change 
the Surface tension of the 
water, which is easily done 
by applying soap.

Font: University of 
Cambridge 
https://bit.ly/2yIHczS

3-ENGINEERING FOR ECOLOGY

Chemical engineers at the Swiss Technology Institute have come up 
with a new catalyst that can be used to link two carbon atoms that is 
cost effective and environmentally safe. This catalyst can be used to 
ecologically eliminate waste produced in the manufacture of products 
by the chemical industry. 

Ecological chemical waste

The sound of water
1-wATER ENGINEERING

a Stanford 
Engineer
Nita Singh is an engineer at 
Stanford University and her 
personal goal is to tackle the big 
problems to help future 
generations to live better lives. 
She began her professional 
career by offering female 
engineers training in leadership 
and advice about work and 
careers. As an engineer herself, 
she wants to inspire and 
encourage girls in middle school 
to explore the field of 
engineering. 

Font: Stanford University
https://stanford.io/2K9wo3e

2-BEING AN ENGINEER
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Font: Swiss Federal Institute of Technology Zurich
https://bit.ly/2MmeSW4 

https://bit.ly/2yIHczS
https://stanford.io/2K9wo3e
https://bit.ly/2MmeSW4
https://twitter.com/sergialbet
https://bit.ly/2yIHczS 
https://stanford.io/2K9wo3e
https://bit.ly/2MmeSW4  
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 L’ENGINYERIA AL MÓN 
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MIT engineers have created a new 
system of smart electrical circuits. 
This System is able to learn to 
identify the type of devices that are 
connected. The spikes in the current 
caused by malfunctions in these 
devices can harm the electricity 
network and traditional protective 
measures are not always sensitive 
enough to prevent this damage.

This new system can analyse the 
use of the electrical current and tell 
the difference between harmless 
surges, such as those caused by 
domestic appliances and the 

dangerous surges caused by a 
malfunctioning cable, which could 
potentially cause a fire. This new 
smart circuit can process the 
information from the electrical 
current in real time with software 
that analyses the data with a neural 
network: a series of algorithms for 
automated learning inspired in the 
way that our brains work.

Font: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)
https://bit.ly/2yi3xE8

1. ENGINYERIA DE L’AIGUA 
Un grup d’enginyers de la 
Universitat de Cambridge ha 
descobert com eliminar el molest 
soroll del degoteig d’una aixeta de 
la llar. El que primer van esbrinar 
va ser la causa del soroll, que es 
produeix per l’oscil·lació d’una 
petita bombolla d’aire atrapada 
sota la superfície de l’aigua i no 
de la mateixa gota que colpeja la 
superfície. Per eliminar aquest so 
tan molest només cal canviar la 
tensió superficial de la superfície, 
per exemple, afegint líquid per 
rentar.  

2. SER ENGINYERA
Com a enginyera, Nita Singh vol 
fer arribar a les noies de les escoles 
mitjanes la inspiració necessària 
perquè puguin explorar el món 
de l’enginyeria. Nita, enginyera 
de la Universitat de Stanford, va 
començar a treballar oferint a les 
enginyeres novelles la capacitació 
de lideratge, assessorament 
i oportunitats d’exploració 
professional en el camp de 
l’enginyeria. 

3. ENGINYERIA ECOLÒGICA
Un nou catalitzador permet eliminar 
els residus produïts en la fabricació de 
productes en la indústria química, 
com vitamines, medicaments, 
aromes i pesticides. Aquesta 
eliminació de residus es fa de manera 
eficient i respectuosa amb el medi 
ambient. 

4. ENGINYERIA ELèCTRICA
Un nou sistema de circuits 
elèctrics intel·ligents són capaços 
de saber quins aparells s’han 
connectat. Enginyers de la MIT 
han dissenyat aquest sistema per 
analitzar i protegir de manera 
eficient els circuits elèctrics. 
Aquests nous circuits processen 
les dades en temps real i funcionen 
com una xarxa neuronal semblant 
al cervell humà.

5. ENGINYERIA ELECTRÒNICA  
Enginyers de la Universitat de 
Harvard han desenvolupat un 
sistema per emmagatzemar grans 
quantitats d’energia en l’espai entre 
fulls prims de materials com ara el 
grafè. Aquests investigadors van 
poder observar que si s’apilaven 
fulls de diferents materials podien 
millorar l’acumulació de càrrega en 
el material híbrid deu vegades més. 

   .CAT 

Researchers at the University of 
Harvard are using physics to answer 
one of the main challenges facing the 
design of light, long-lasting batteries: 
how to get more energy into less space. 

These engineers have developed an 
adjustable, electrochemical system 
that can store large amounts of 
energy in the space between layers of 

The Technology behind new batteries
5-ELECTRICAL ENGINEERING   

two-dimensional materials such as 
Graphene that are only one atom 
thick. The key lies in observing how 
stacking sheets of different materials 
can increase up to ten times the 
accumulated charge.

Font: Harvard University
https://bit.ly/2lxlQMw 

Smart electrical circuits 
4-ELECTRICAL ENGINEERING
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CAjA vERdE • Nevera sense fred
SOSTEnIBILITaT

ELS PREMIATS PEL FAd
una mostra de les obres 
guanyadores i finalistes

DISSENy

L’artista plàstica Tali Signorile i 
l’arquitecte Héctor Pereyra dis-
senyen una nevera sense fred que 
conserva les fruites i verdures com 
es feia abans (www.lacajaverde.
net). L’objectiu és aprofitar els re-
cursos energètics, estalviar diners, 
minimitzar les emissions de gasos 

que provoquen l’efecte d’hiverna-
cle i viure saludablement. 

La Caja Verde està fabricada 
amb fusta molt resistent a la hu-
mitat, lleugera i es pot utilitzar 
en qualsevol clima, només cal 
situar-la a un lloc ventilat al qual 
no toqui el sol directe.

El sistema es basa en la distri-
bució dels vegetals dins la caixa 
segons la necessitat de cadascun, 
Conserva la frescor amb l’ús de la 
interacció entre els vegetals, sor-
ra i aigua. Res d’electricitat. Amb 
aquest sistema les verdures es 
conserven dues setmanes.

RuNvI 
plantilla 
intel·ligent
Runvi és una plantilla intel·ligent 
amb forma ergonòmica que 
s’adapta a qualsevol sabata per 
córrer. Aquesta plantilla té uns 
sensors que mesuren a temps real 
la distància, la durada, el ritme, les 
calories, i també calcula mètriques 
més avançades com la cadència, la 
petjada del peu, l’impacte, la marxa 
i l’asimetria.

Les dades recopilades a 
través dels sensors s’envien per 
BLE (Bluetooth Low Energy) a 
l’aplicació de Runvi iOS i s’analitzen 
i interpreten tots els detalls de 
manera que es crea un perfil 
complet de la biomecànica en 
funcionament de l’esportista. Amb 
l’acumulació de dades es pot fer un 
entrenament digital personalitzat 
segons els objectius, el rendiment i 
la progressió de l’usuari. Així doncs, 
Runvi fa de guia a temps real i dona 
instruccions per modificar si és 
necessari la tècnica perquè aquesta 
sigui òptima. 

Amb aquestes plantilles es 
podria perfeccionar la postura 
corporal, l’eficàcia dels moviments 
i reduir el risc de lesions. Com més 
informació emmagatzemada es 
tingui sobre l’usuari, més eficaç 
serà la intel·ligència artificial de 
Runvi (www.runvi.io).

ESPORTS

L’ús de calçat evita lesions i contagis 
de malalties. I per fer arribar les saba-
tes a molts nens que no en tenen o a 
aquells a qui la sabata de segona mà 
ha quedat petita, Kenton Lee disse-
nya unes sandàlies que els nens po-
den calçar durant uns quants anys.

The Shoe That Grows (‘la sabata que 
creix’) és una sandàlia dissenyada per 
adaptar-se al peu dels nens a mesura 

ThE ShOE ThAT GROwS 
Sandàlies extensibles

NENS

que creixen. Aquest calçat es pot regu-
lar fins a cinc mides diferents de mane-
ra que podrien durar fins a cinc anys. 

Les sandàlies es poden comprar 
des del web theshoethatgrows.org, on 
també ofereixen paquets que perme-
ten als compradors enviar sabates a 
granel a altres països.

“El millor disseny de l’any” és la mostra que 
recull les obres finalistes i guanyadores dels 
premis que atorguen les associacions del FAD 
(www.fad.cat). 

Aquesta exposició permet 
veure què es cou en el món del 
disseny a través de les prop de 
500 projectes d’aquí i d’arreu 
del món que han sigut selec-
cionades  per  un jurat format 
per professionals de prestigi 
nacional i internacional. 

Les obres, seleccionades 
segons criteris d’excel·lència, 
innovació i originalitat, les po-
dreu veure fins al 21 d’octubre 
al Disseny Hub Barcelona.

TzEITEL PuIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel
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Comissions

Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia 

professionalment i que creu en el networking, 

la formació, la millora continua i les relacions 

socials, en les comissions trobaràs el teu lloc.

TÈCNIQUES

Energia

Enginyers en Actuacions Pericials

Medi Ambient i Seguretat

Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil

Qualitat i Innovació

Seguretat contra Incendis i Emergències

PROFESSIONALS

Enginyers d’Empresa

Ensenyament

Exercici Lliure

Funció Pública

SOCIALS

Cultura i Esports

Enginyers Jubilats

Funcionem Junts

Apunta’t a:

 www.enginyersbcn.cat/comissions

PARTICIPA ACTIVAMENT AL COL·LEGI

O anunci_ComisionsEbcn2016.indd   1 22/12/16   09:54

Grups Territorials:

— L'Anoia

— Maresme

— Osona

— Vallès Occidental - Sabadell

— Vallès Occidental - Sant Cugat

— Vallès Occidental - Terrassa

— Vallès Oriental
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA
BNFFFNBPJONLIDEOAOALNCJHNPBNFFFNB
DFKNBGFIKLKEJJLJKAJOFCGJGKOBPGBFH
JCLJAGFDKLHPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH
MMICNAFFHMFEJPLFBOOHMGDAGKHIGKNNH
EAAEBBFMKOMPGLNIGAAGGGBAELGJHLNNH
MNFFNFEHKCLEJPIIEEHGECPPAHFHADJAO
APBBBPAPGAMPGPJJEGFOHEAOCHBFBDJBD
HHHHHHHPHHPHHHHPHHHHPHHHHPHHPHPPH

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

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

Remuneració fins a

+ + +10% 0 3%TAE 1%
de la teva quota comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
de col·legiat màxim d’administració i 2,74%�TAE. Saldo domiciliats i sobre les compres amb
50 euros* el manteniment. màxim a remunerar targeta de crèdit en comerços
primer any. 10.000�euros.1 d’alimentació2, màxim 50� bruts al

mes.

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

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

*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 � per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La
bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es
realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet cinc compres al mes amb les seves targetes i un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000
euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió,
valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo
existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el
nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos
durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte).
Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any:
270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats
en l’any: 295,96 euros.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves
targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de
col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les
despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus,
màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals
estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina
www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim�de 5 euros�i fins a�50 euros�al mes.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o
ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
També cal haver domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents.
I, a més a més, tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc

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

risc.

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

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

dipositant.
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