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

AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA
BNFFFNBPJONLIDEOAOALNCJHNPBNFFFNB
CBOKCFFLKLKEJJLJKAJOFCGJGKOBPGBFH
KNLFPHFCMLGPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH
GJLEOKFEMCOEJPLEAOOHMGDAGKHIGKNNH
EEOMIMFKPACPGLNAGAAGGGBAELGJHLNNH
MNFFFFEPCELEJPIIEEGGECPPAHFHADJAO
APBBBPAPGENPGPJJEEGOHEAOCHBFBDJBD
HHHHHHHPHPPHHHHPHHHHPHHHHPHHPHPPH

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 primer manteniment. màxim a remunerar targeta de crèdit en comerços
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 amb un màxim de 50 euros 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 amb les seves targetes cinc compres en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al
banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de 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 ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de
cotitulars, de manera que el saldo mínim existent a 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.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus, 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 al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 270,82 euros; data
contractació: 30/06/18; data primer pagament d’interessos: 31/08/2018; data final primer any: 30/06/2019.
Rendibilitat resta d’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 comptar des del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any:
296,77 euros; data inici segon any: 30/06/19; data primer pagament d’interessos: 31/07/2019; data final segon any: 30/06/2020.
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 amb targeta de 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 determinats establiments comercials d’alimentació inclosos i que es poden consultar a la pàgina
www.bancosabadell.com/cuentaexpansionplus.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 08/10/2018 fins al 30/06/2019 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.

 



3

OBSERVATORI

Gener-febrer 2019    Theknos

La dita “Spain is different”, malauradament, en aquest 
cas, es continua complint. 

Tot i això, els enginyers graduats estan al nivell 6 de 
l’EFQ (Marc Europeu de Qualificacions), com la resta 
d’enginyers europeus. Queda més que demostrat que els 
nostres graduats són capaços d’assumir les competències 
que marca el nivell 6: gestionar activitats o projectes 
complexos, siguin tècnics o professionals, encarregar-
se de la presa de decisions en contextos imprevisibles 
d’estudi o de treball i gestionar el desenvolupament 
professional d’individus i de grups. Val a dir que els 
enginyers tècnics podem obtenir la correspondència amb 
el títol de graduat en Enginyeria amb un senzill tràmit 
burocràtic a la seu electrònica del Ministeri d’Educació, 
tal com vam 
informar en els 
números 197 i 198 
d’aquesta revista.  
Volem destacar 
que, des del nostre 
Consell General, 
s’estan fent 
gestions perquè la 
targeta professional 
europea, que 
facilita la mobilitat 
europea i la lliure prestació de serveis, es faci extensiva a 
la professió d’enginyer.

Però per poder mirar cap al futur amb seguretat calen 
més accions com ara adequar els plans d’estudis a les 
necessitats actuals de les empreses, sobretot pel que fa 
als continguts relacionats amb la transformació digital 
(indústria 4.0, robòtica, intel·ligència artificial, etc.), 
avançar cap al model de certificacions professionals, 
potenciar el lifelong learning i altres aspectes que 
comentarem en el proper observatori. l

Des de fa temps ens movem en un entorn que 
s’ha definit amb la sigla anglesa VUCA (volàtil, 
incert, complex i ambigu). Tanmateix, 
els canvis tecnològics, de mobilitat, de 
comunicacions, etc., han contribuït a 

generar una atmosfera d’incertesa i de preocupació pel 
futur, i l’enginyeria no se n’escapa. No obstant això, podem 
afirmar sense por que està ben posicionada per afrontar 
els nous reptes. Per començar, l’enginyeria és present en 
les infraestructures, en els serveis i també en la gestió, 
la qual cosa abasta una gran quantitat de camps i perfils 
professionals. Els enginyers estem a les empreses i a la 
funció pública desenvolupant tot un seguit d’activitats 
que van des de la realització de projectes, passant per la 
direcció de producció i obres, fins a la gestió de la qualitat o la 
innovació, entre moltes d’altres, sense oblidar els que tenen 
el seu propi gabinet d’enginyeria. Ser enginyer és sinònim 
de professional versàtil i aquest és un dels punts forts de 
la nostra professió. 

Una prova d’això és que la professió d’enginyer és de 
les més demanades. Segons l’Eurostat, l’OCDE i l’OTI, els 
perfils més sol·licitats en l’àmbit global són els enginyers, 
els informàtics, els professionals de la salut i els 
comercials. L’Observatori de l’Enginyeria del 2017 afirma 
que els pròxims deu anys faran falta a Catalunya 29.000 
enginyers, 14.000 dels quals són de l’àmbit industrial.  
Amb tot, l’aplicació a l’Estat espanyol del Pla Bolonya no 
ha respectat els acords perquè el grau sigui el referent en 
el mercat laboral, cosa que crea confusió i inseguretat en 
les empreses, administracions i estudiants. Així com a la 
resta d’Europa els màsters són només d’especialització, 
aquí també hi ha els màsters generalistes, que donen 
accés a les professions d’enginyer de segon cicle. Per 
interessos corporatius i falta de visió estratègica, s’ha 
perdut una oportunitat única de deixar enrere el passat. 

EL FUTUR DE L’ENGINYERIA (I)

ELS PRÒXIMS DEU 
ANYS A CATALUNYA 
FARAN FALTA 14.000 
ENGINYERS DE 
L’ÀMBIT INDUSTRIAL

Enginyeria i química són dues especialitats que tenen molt a veure i molt a fer conjuntament. En el 
reportatge de portada d’aquest número ens centrem en la tasca dels enginyers químics i com des 
de l’enginyeria es pot contribuir a millorar la salut i la vida de les persones.

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

https://twitter.com/miqueldarnes
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

5

ENS AGRADI O NO, EL 2019 
SEGUIM EN MANS DE TRUMP

 L’ economia catalana ha crescut catorze 
trimestres consecutius a un ritme 
espectacular, per sobre del 3%. En l’últim, 
el ritme s’ha moderat al 2,7% i 
probablement tancarem l’exercici al 

voltant d’aquesta xifra. Això vol dir que el 2018 el vent de 
cua ha estat menys fort i que els factors fiscals, monetaris i 
exteriors que ens han ajudat a mantenir aquesta velocitat 
tan alta gairebé s’han esgotat. D’aquesta manera, ens 
enfrontem a un any 2019 menys expansiu, en què les 
previsions situen el creixement entorn del 2,3-2,5%, fet 
que implica una moderació que tindrà també la seva 
traducció en un menor creixement de l’ocupació. Ara bé, 
podem parlar de crisi? No, en absolut! Tot i que, amb tota 
seguretat, molts aprofitaran aquest alentiment per culpar 
la situació política catalana...

Un dels aspectes que pesaran més en aquesta evolució 
serà el comportament exterior. En realitat, totes les 
organitzacions internacionals, com l’FMI, l’OCDE, 
el BCE i la mateixa CE, han retallat les 
seves previsions de creixement per 
al 2019 a l’eurozona. I aquest és 
un punt clau per a nosaltres. A 
Catalunya, les exportacions han 
estat bàsiques en els últims anys per 
mantenir aquest ritme de creixement 
i no podem oblidar que el 66% de 
les nostres vendes a l’exterior van 
a parar a la UE-28 i, concretament, 
el 35%, va només a tres països: 
França, Alemanya i Itàlia, per 
aquest ordre.

Així doncs, el que hagi de passar 
en aquests països marcarà en part el 
nostre camí durant l’any. Vegem-ne, 
doncs, les previsions. El BCE ha reduït 
l’estimació de creixement per al 2018 i el 2019, 
que ara situa en el 2,1% i 1,9%, respectivament. 
Aquesta revisió s’explica pel fet que les 
“incerteses” que pesen sobre l’economia 
“recentment han guanyat en importància” 
i alimenten la tensió dels mercats financers, 
observava Mario Draghi, president del BCE. La 
“font principal” d’aquestes incerteses “prové 
del creixement del proteccionisme”, afegia.

Per la seva banda, el Govern alemany ha reduït 
dràsticament la previsió per al 2018 i el 2019, 
principalment a causa d’un “entorn internacional” 
menys favorable. S’espera que el producte domèstic 
alemany creixi només un 1,8% el 2018 i el 2019, en 
comparació amb el 2,3% i el 2,1%, respectivament, de 
les últimes projeccions del Govern a l’abril. Mentre el 
gegant alemany ajusta les previsions, França, amb un 
Govern molt “tocat”, també ho fa. L’argumentació és 
la mateixa que el seu veí: factors exteriors. A l’octubre 
revisava a la baixa la seva estimació de creixement per al 
2019, a l’1,7%, contra l’1,9% que es mantenia fins llavors. 
No obstant això, poques setmanes després era l’FMI qui 
la rebaixava fins a l’1,6%. En qualsevol cas, sembla que 
les coses no pinten gaire bé per als dos grans països de 
l’eurozona.

I, per descomptat, menys encara per a Itàlia, on el 
Govern viu en una situació d’enfrontament permanent 
amb la Comissió Europea. El cert és que les previsions 

de la CE li donen un creixement de només un 1,2% per 
al 2019, per sota de l’1,5% projectat pel Govern italià. 

“Les nostres estimacions sobre el consum i les 
inversions italianes —va puntualitzar el comissari 

Moscovici— són més prudents, igual que les 
d’altres organitzacions internacionals”. 

Recordem que Roma està obligada a reduir el 
seu deute públic, avui superior al 131% del PIB...
Bé, no sembla que cap de les locomotores 

europees estiri gaire fort de nosaltres. Per això, 
en el cas espanyol, les previsions del panell 

de Funcas de novembre retallaven el 
creixement del PIB del 2019 (una 

dècima fins al 2,2%), d’acord amb una 
caiguda de 0,6 punts percentuals 
en les estimacions d’augment de 

les exportacions, respecte a les que 
feien dos mesos abans... Déu n’hi do!

Aquesta por em sembla una mica 
exagerada, però en el fons suposa acceptar que el futur 

sembla molt centrat en el que decideixi Donald Trump. El 
món està a les seves mans i, de la mateixa manera, un 
possible canvi dels seus plantejaments —res s’ha de 

descartar amb aquest personatge— podria fer variar 
aquests temors en qüestió d’hores i canviar l’horitzó 

amb un enfocament més positiu. El temps ho dirà...lO
rio

l N
in

https://twitter.com/jordigoula
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Durant els pitjors anys de la crisi eco-
nòmica al Col·legi arribaven casos 
dramàtics, d’enginyers que estaven a 
l’atur i, això sí, com que feia més d’un 
any que eren col·legiats, no pagaven 
quota, però sí el rebut de la llum, de 
la hipoteca, etc., i, per a algun d’ells, 
l’amenaça del desnonament era molt 
real. Aquest, segurament, va ser un 
dels moments més complicats per a la 
Irene Durany, tècnica al Servei d’Ocu-
pació i Promoció Professional (SOPP) 
del Col·legi. “Hi havia gent molt po-
tent, amb una gran trajectòria que, 
de sobte, es trobava sense feina als 50 
anys i que mai havia fet un currículum 
i ni tan sols sabia què és LinkedIn”, 
recorda en l’entrevista que tenim amb 
ella i l’Enric Hinojosa. Tots dos for-
men part del SOPP.

EN DEFENSA DE LA PROFESSIÓ
Un símptoma que la crisi ja és for-
ça lluny és la quantitat d’ofertes de 
treball que penja ENGINYERS 
BCN (l’any passat 1.200!). L’Enric 
Hinojosa és al darrere de cada pu-
blicació. No obstant això, no tot 
s’hi val a la Borsa de treball 
del Col·legi: si el salari que 
l’empresa proposa és mas-
sa baix, s’insta a canvi-
ar-ho. “Una de les fun-
cions d’ENGINYERS 
BCN és la defensa de 
la professió. Per això 
hem de revisar que 
el que vol l’empre-
sa s’ajusta al que és 
adequat.” L’anunci 
és gratuït, però el 
Col·legi també s’ofe-
reix per fer el procés de 

SERVEIS 
D’ENGINYERS BCN

selecció. “L’avantatge és que tenim 
molts anys d’experiència i coneixem 
molt bé el mercat laboral”, explica 
l’Enric. Precisament, també és ell 
qui aquest any prepara l’informe del 
mercat de treball, un document que 
publica anualment el Col·legi amb les 
retribucions mitjanes, els perfils més 
sol·licitats i el tipus de contractes que 
s’ofereixen al sector.

TREBALLAR L’AUTOCONEIXEMENT
Un cop trobada l’oferta que volem és 
normal preguntar-se: tinc un currí-
culum atractiu? Quina és la millor 
manera d’afrontar l’entrevista? Per 
fer-vos més senzilla aquesta part del 
trajecte hi ha la Irene Durany. “En 
les entrevistes amb els col·legiats no 
només aconsello. Es tracta també de 
mirar l’autoconeixement, de treure 

les inseguretats, de treballar la part 
més emocional.” A vegades això ho 
fa en grup, en classes on es tracta, 
per exemple, com treure-li el profit 
a LinkedIn. Dit això, cal recordar que 
aquestes i altres formacions poden 
estar subvencionades si voleu canvi-
ar de sector professional, si fa més de 
mig any que busqueu feina o si teniu 
més de 45 anys i esteu a l’atur.

QUALITATS IDÒNIES
“De petita, quan un altre nen tenia 
problemes, ja sentia la necessitat 
d’ajudar-lo”, comenta la Irene parlant 
del que, als deu anys, volia ser de gran. 
“A mi sempre m’ha agradat treballar 
de cara al públic”, complementa l’En-
ric. Consideren que aleshores ja es po-
saven en el lloc de l’altre, eren bons oï-
dors i gaudien orientant les persones. 
Ella va estudiar Orientació i Inserció 

Laboral; ell va fer el grau en Geogra-
fia i Ordenació del Territori, i ara 
els seus camins s’han encreuat.

En contrast amb l’inici, vo-
lem acabar aquest article amb un 

to més positiu i per això els pre-
guntem quin és el millor 

moment que viuen a la 
feina. Tots dos ho te-
nen clar: quan un col-
legiat és seleccionat 
en l’oferta que volia. 
Potser això té a veu-
re amb el que amb-
dós coincideixen a 
dir sobre el servei 
que proporcionen: 

“Més que fer d’inter-
mediaris, nosaltres 

acompanyem els 
col·legiats”.  l

“Més que fer d’intermediaris, nosaltres 
acompanyem els col·legiats”

Irene Durany i Enric Hinojosa. Servei d’Ocupació i Promoció Professional

Definir-lo com el portal de feina d’ENGINYERS BCN seria no fer-li justícia. El Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) va molt més enllà: hi ha assessorament, una gran varietat d’eines, i, sobretot, un equip humà 
molt implicat en cada cas. Una part d’aquest equip són la Irene Durany i l’Enric Hinojosa, els dos protagonistes de 
l’article on us expliquem qui treballa a la Borsa de treball més completa de l’enginyeria de l’àmbit industrial.

Irene Durany i 
Enric Hinojosa 
formen part de 
l’equip del SOPP.
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Formar-se al Col·legi serà, a 
partir d’ara, una experiència 
ben diferent. El nou campus 
estrena imatge, inclou noves 
funcionalitats i renova 
continguts. Amb el nom de 
Tecnoaula, ENGINYERS BCN 
aprofita les oportunitats que 
ofereix l’entorn digital i prepara 
així el camí per incentivar  
la formació presencial i, 
sobretot, la online.

Fer un curs del Col·legi utilitzant 
només una app ja és possible. I 
aquesta és només una de les moltes 
novetats que porta el nou campus 
amb el canvi d’any. Us en detallem 
el més important:
•  Disseny actualitzat. Tocava po-

sar-se al dia i ho hem fet. L’as-
pecte del nou campus no té res a 
veure amb l’anterior. Ara és més 
visual, amb una imatge atractiva 
i una navegació més senzilla. Tro-

bareu també detalls que abans no 
hi havia; per exemple, una barra 
de progrés en alguns dels cursos.

•  Aplicació mòbil. Com us comen-
tàvem, el campus també es pot 
fer servir des de la tauleta o el 
mòbil. A l’Apple Store i a la Play 
Store descarregueu l’app Mood-
le. Introduïu-hi l’enllaç següent: 
formacio.enginyersbcn.cat.Un 
cop inscrit a un curs, l’aplicació 
s’adaptarà a la formació perquè 
la pugueu fer servir com a espai 
de treball.  

•  Exàmens interactius. Avaluar el 
nivell d’aprenentatge de les for-
macions és més fàcil gràcies als 
diferents qüestionaris inclosos en 
el mateix campus.

•  Millor comunicació: Quan teniu 
algun dubte o petició sobre el 
curs que esteu fent, segurament 
us dirigiu al professor. L’accés des 
del mateix entorn del responsa-
ble de la formació és més directe 
i visible.

•  Catàleg disponible. També troba-
reu un llistat dels cursos que ofe-
reix ENGINYERS BCN, dividits 
per categories, amb la novetat que 
s’indica si formen part d’un itine-
rari —és a dir, si tenen relació en-
tre ells— o no.

•  Motivació. El campus disposa del 
que anomenem insígnies. Són re-
coneixements a fites aconsegui-
des. Per exemple, haver comple-
tat a l’hora una activitat o haver 

participat un cert nom-
bre de vegades al fòrum.
•  Informació formativa. 

A la portada del cam-
pus s’inclouen notícies 
sobre cursos, conferèn-
cies i qualsevol novetat 
relacionada amb la for-
mació del Col·legi.

El millor, però, és sem-
pre que ho experimen-
teu vosaltres mateixos. 
Apunteu-vos a un dels 
cursos que ofereix el 
Col·legi (enginyersbcn.
cat/agenda). Un cop 
feta la inscripció, re-
breu l’enllaç al cam-
pus (www.formacio.
enginyersbcn.cat) amb 
el nom d’usuari i la 
contrasenya. I recor-
deu-ho: si teniu cap 
dubte, truqueu al 934 
961 420 o escriviu-nos a 
formacio@ebcn.cat.   l

Tecnoaula, el vostre nou espai de treball
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La música de Mozart, combinada amb l’humor i el talent de l’orquestra El Teatre Instrumental, van fer 
del vespre del 21 de desembre una estona memorable. Els col·legiats van omplir la basílica de Santa 
Maria del Mar en el tradicional Concert de Nadal que el Col·legi organitza anualment.

Quan faltaven pocs minuts per obrir 
les portes de Santa Maria del Mar, la 
cua donava la volta a la cantonada i 
arribava gairebé al passeig del Born. 
No és estrany: el Concert de Nadal és 
un acte imponent, agradable i que ja 
forma part de la tradició nadalenca 
per a molts col·legiats. Il·lusionada i 
agraïda, la vicedegana, Maria Cinta 
Pastor, va obrir l’acte davant un gran 
nombre de professionals, represen-
tants d’empreses i institucions.

Miquel Darnés, degà del Col·legi, va 
comparar l’esforç que va suposar cons-
truir la basílica amb la feina que diàri-
ament fan els col·legiats per enfortir la 
professió. A continuació, va donar pas 
a l’orquestra El Teatre Instrumental, 
que durant hora i quart va tocar amb 
precisió tres peces de Mozart, una de 
Haydn i la nadala Santa Nit. Hi va ha-
ver moments per fer broma, per aten-
dre explicacions més didàctiques i, al 
final, per desitjar-se unes bones festes.

Un any més, Santa Maria del Mar 
donava el tret de sortida a la celebració 
nadalenca amb un acte, només cal veu-
re’n les imatges, majestuós.  l

Nova edició triomfant 
del Concert de Nadal

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

El degà, Miquel Darnés, durant la presentació, acompanyat de la vicedegana, M. Cinta Pastor.

Un moment de l’original 
actuació de l’orquestra 
El Teatre Instrumental.

Interior de la basílica, 
plena de gom a gom, 
durant el concert.
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Riures, il·lusions i solidaritat a la Festa de Reis

Una patgessa reial va aconseguir 
trobar un forat a la seva atapeïda 
agenda i va visitar la seu d’ENGI-
NYERS BCN el 4 de gener. Els fills, 
nebots i nets dels col·legiats van 
tenir, doncs, l’oportunitat d’en-
tregar-li la carta amb tots els seus 
desitjos en persona. La patgessa, 
en exclusiva i amb obsequi inclòs, 
els va atendre entre peticions de 
Scalextrics, Playmobils i videojocs.

Abans, la companyia Galiot 
Teatre va oferir un entretingut 
espectacle de titelles amb la his-
tòria d’en Patufet, el menut però 

popular personatge català. Una 
activitat participativa, que va aca-
bar amb els assistents cantant la 
cançó que tots coneixem: “Patim, 
patam, patum...”.

I si tot això no hagués estat sufi-
cient, la jornada començava amb 
un esmorzar a base de croissants 
i ensaïmades i amb una maqui-
lladora que engalanava les cares 
dels més petits. 

Com sempre, l’única condició 
per assistir-hi era portar una jo-
guina nova que el Col·legi després 
va entregar a la campanya “Cap 
nen sense joguina”.  l

Fotos: Jack Ristol

ELS ASSISTENTS VAN 
PARTICIPAR A LA CAMPANYA 
“CAP NEN SENSE JOGUINA”

La patgessa reial arriba a 
la seu del Col·legi.

La companyia Galiot Teatre 
va entretenir els més petits.

Moment de l’entrega de les 
joguines solidàries.
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volum de feina vaig crear 
una societat limitada”.

La seva enginyeria, for-
mada per tres persones, 
assessora ajuntaments i 
altres entitats en tot allò 
que afecta la depuració 
d’aigües. “L’enginyer que 
treballa a l’Administra-
ció pública no pot saber 
de tot. Aquí és on entrem 
nosaltres. Normalment 
no fem projectes. El que 
fem és estudiar un pro-
blema i mirar de soluci-
onar-lo. Molts controls 
d’explotació, millores 
d’eficiència energètica, 
modernització del ser-
vei perquè tingui més 
capacitat o modernitza-
ció de les instal·lacions.” 
Assegura que el sector 
s’ha tecnificat molt, però 
reconeix que ja no hi 
ha la mateixa feina que 
abans: “en els últims anys 
ja s’han construït la ma-
joria de depuradores als 
municipis amb més de 
2.000 habitants. Ara es 
tracta, sobretot, de mi-
rar de reduir les despeses 
que generen”. 

MILLORAR EL MÓN
Amb l’expressió “Solu-

cionadors de problemes” defineix 
l’Anja la feina dels enginyers. “Voldria 
animar les joves a entrar en aques-
ta professió tan maca. Dona moltes 
alegries. No importa tant la manera 
com la solució que proporciones.” Fer 
atractiva la professió és, segurament, 
l’exemple a seguir per revertir una si-
tuació que no ha avançat gaire des que 
la nostra col·legiada va deixar les au-
les. “Veig poques noies a les carreres 
tècniques i no entenc per què. És una 
gran manera de millorar el món!”. 
Com ella, espera que la igualtat s’aixe-
qui per seguir avançant.  l

“En una ocasió un professor va arribar 
a classe i ens va dir que tenia una bona 
notícia i una de dolenta. La bona, que 
havia aprovat el 15% de la classe, que 
ja era bastant. I la dolenta, que la mi-
llor nota l’havia tret una noia.” Aquest 
professor es referia a la nostra col-
legiada, l’Anja Berglind, que recorda 
l’època en què era una de les dues 
úniques dones en una carrera de 
500 persones. Quan explica aquesta 
anècdota s’afanya, però, a afegir que 
aquestes situacions eren minoritàri-
es i que “era una altra època”. Provi-
nent de Mallorca, amb 18 anys, l’Anja 
va seguir el seu instint i es va despla-
çar a Terrassa per estudiar el que vo-
lia, tot i els suggeriments del seu pare 
d’estudiar “dret o medicina”. La seva 
carrera, a partir d’aleshores, s’enlaira-
va finalment.

UN SECTOR TECNIFICAT
Repassar amb ella la seva experiència 
professional és viatjar milers de kilò-
metres i a diversos àmbits de l’enginye-
ria. Ha fet de professora de termodinà-
mica a Terrassa, ha estudiat enginyeria 
civil hidràulica i mediambiental a Di-
namarca, ha estat coordinadora d’un 
màster a la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i ha treballat a una 

empresa pública d’aigües a Mallorca. 
Amb un canvi de govern es va veure, 
de sobte, al carrer i és llavors quan 
va passar a treballar pel seu compte 
ajudant a les administracions en allò 
que més sap: les aigües. “La cosa va 
anar força bé i quan va entrar un gran 

Aixecar-se per seguir avançant
Anja Berglind, enginyera tècnica industrial. Col·legiada 15.796

La paraula resiliència s’ajusta 
perfectament a la dona 
enginyera d’aquest número. 
L’Anja Berglind va passar de la 
nit al dia de treballar en una 
empresa municipal d’aigües a 
estar a l’atur. Aquest va ser el 
detonant per començar a 
exercir pel seu compte i, més 
endavant, fundar la seva pròpia 
enginyeria. Ara assessora 
administracions amb una 
àmplia experiència a l’esquena.

HA TREBALLAT EN ÀMBITS 
COM LA TERMODINÀMICA 
I L’ENGINYERIA 
CIVIL HIDRÀULICA I 
MEDIAMBIENTAL

ENTREVISTES 
A ENGINYERES



JOVES ENGINYERS
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L’equip d’estudiants que for-
ma l’EEBE e-Tech Racing ja 
compta oficialment amb el 
suport d’ENGINYERS BCN. 
És així des de la signatura, 
el passat 20 de desembre, 
del conveni de col·laboració 
entre el degà del Col·legi, 
Miquel Darnés, i el team 
leader de l’equip d’estudi-

ants, Manuel Montesinos. 
Mitjançant la formalització 
d’aquest document, el Col-
legi es compromet a di-
fondre el progrés d’aquest 
equip que està dissenyant 
i fabricant un vehicle elèc-
tric per participar en la 
competició internacional 
Formula Student. l 

”En el sector de la tecnologia encara existeix l’estereotip”
Per tots és coneguda la poca presència 
de noies a les escoles d’enginyeria. Els 
premis WONNOW de CaixaBank i 
Microsoft fomenten la igualtat premiant 
les millors alumnes de les carreres 
tècniques espanyoles. ENGINYERS BCN 
ha parlat amb una d’aquestes 
premiades, concretament amb Helena 
Yelmo, de l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS).

Titulada en el Grau d’Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica i en 
el Grau d’Enginyeria Mecànica, l’Helena 

va provar sort en aquests premis 
perquè li brindaven “l’oportunitat de 
poder treballar amb tecnologies 
capdavanteres”. Es refereix a la beca 
remunerada per treballar a CaixaBank, 
la qual ha aconseguit després d’un llarg 
procés on també s’ha tingut en compte 
la seva iniciativa i les ganes de treballar.

Li agradaria dirigir la seva carrera a la 
robòtica i a la intel·ligència artificial 
dins el sector de la biomedicina. Posant 
el focus en el món laboral, apunta: “En 
el sector de la tecnologia encara 

existeix l’estereotip 
que són carreres més 
enfocades al sector 
masculí i no al femení. Que hi hagi 
aquest tipus de premis em fa 
reflexionar que encara no hi ha les 
mateixes oportunitats laborals per als 
homes que per a les dones al món 
professional”.

Helena Yelmo. 
Guanyadora del premi WONNOW

El vehicle elèctric dels 
estudiants de l’EEBE rebrà 
l’ajuda del Col·legi

 

Premiem el millor 
expedient de la UAB
Després d’anys d’esforç i dedicació dels estudiants, 
el 29 de novembre l’Escola d’Enginyeria de la UAB 
va celebrar la titulació de centenars d’enginyers. El 
Col·legi hi va ser per reconèixer la persona amb els 
millors resultats acadèmics. El graduat David Gómez 
Calderón va rebre, per part d’ENGINYERS BCN, un any 
de col·legiació gratuïta, 
un iPad i un diploma que 
certifica el treball que ha 
dedicat durant els anys 
de carrera. El Col·legi 
torna a demostrar així la 
seva aposta pels joves. l

D’esquerra a dreta, el team leader de l’equip, Manuel Montesinos, 
i el degà del Col·legi, Miquel Darnés.

EL PREMI ÉS 
UN ANY DE 
COL·LEGIACIÓ 
GRATUÏTA I UN iPAD

D’esquerra a dreta: el director de l’Escola d’Enginyeria de la 
UAB, Daniel Franco; el premiat, David Gómez Calderón; la 
tècnica del Col·legi, Judit Obón, i Paqui Blánquez, 
coordinadora d’estudis del grau en Enginyeria Química.
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Des de ja fa deu anys, el Col·legi selec-
ciona anualment un tema dins l’ex-
tens món de l’enginyeria de l’àmbit 
industrial. Aquest és, després, el fil 
conductor d’una sèrie d’activitats que 
organitza ENGINYERS BCN i que fi-
nalment serveixen per implicar els ac-
tors en les últimes tendències, donar 
un espai per al networking i generar 
possibles iniciatives.

Aquest 2019, concretament, senti-
reu a parlar molt de l’enginyeria bio-
mèdica. La temàtica escollida es troba 
a la frontera entre el món de la salut 
i el de l’enginyeria i és la responsable 
de tecnologies tan importants com 
les biòpsies líquides per diagnosticar 
alguns tipus de càncer.

LES ACCIONS DEL COL·LEGI
D’acord, és l’Any de l’Enginyeria Bio-
mèdica, i això en què es tradueix? En 
el següent:
•  Fòrums. N’hi haurà tres organit-

zats pel Col·legi. El primer, al març, 

sobre start-ups biomèdiques (com 
trobar noves oportunitats de crei-
xement, experiències de professio-
nals...). El segon fòrum serà al juny 
i tractarà sobre l’enginyeria clínica i 
les solucions que els enginyers apor-
ten a hospitals i empreses. El tercer 
i últim serà a l’octubre. L’emprene-
doria i la innovació en l’enginyeria 
biomèdica, els temes principals.

•  Articles. En aquesta revista es multi-
plicaran els continguts que parlaran 
d’enginyeria i salut, tant en format 
entrevista, com reportatge.

•  Altres activitats. Hi haurà jornades 
cientificotècniques organitzades per 
empreses del sector i conferències 
de format participatiu sobre algun 
àmbit de la salut on hi hagi presència 
de l’enginyeria. l

Aquest és l’Any de l’Enginyeria Biomèdica

“El logotip representa una roda dentada i una cadena d’ADN que es 
fusionen. Significa la unió entre enginyeria i biomedicina. El color gris suau 
de la roda dentada projecta la seva imatge al fons, mentre que la cadena 
d’ADN en un color blau intens es projecta en un primer pla. Així es podria dir 
que l’enginyeria es presenta al servei de la biomedicina. Per la seva banda, 
el color blau ens recorda el perfil tecnològic del desenvolupament i la 
investigació biomèdica a través de l’enginyeria.”

És l’especialitat més nova i també una de les que més està creixent. L’enginyeria biomèdica, responsable de 
grans avenços com els robots quirúrgics i la cirurgia mínimament invasiva, és la temàtica escollida per inspirar 
conferències, debats i articles sota el que es coneix com “l’Any de” a ENGINYERS BCN.

María Luque, dissenyadora gràfica:

“El logotip representa com l’enginyeria 
està al servei de la biomedicina”

Trobareu totes les activitats 
programades i actualitzades 
a www.enginyersbcn.cat/
anyde2019.

http://www.enginyersbcn.cat/anyde2019
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El Col·legi vol donar suport a les famílies dels companys que ens han deixat al llarg del 2018:

•  Domingo Alberich Bossi
•  Rodolfo Asensio Jiménez
•  Gabriel Balderas Morant
•  Miguel Boleda Vila
•  José Bolto Mongay
•  Ramon Campamà Rabella
•  Jorge Capdevila Peidro
•  Enrique Casas Ventura
•  Ramon Cera Bernaus

•  Justo Clemente Aguiló
•  Jaume Crous Baqués
•  Enric Escobedo Viciano
•  Luis Fernández de la 

Calzada
•  Pedro Girabau Romero
•  José Goixens Zamorano
•  Luis Gómez Sans
•  Joaquim Gràcia i Lorés

•  Josep Maria Gruart Aliaga
•  José Antonio Lecina Pelay
•  Adolf Martí Liborio
•  Albert Martí López
•  Francisco Martínez Gimeno
•  Eugeni Miquelay Domènech
•  Josep Maria Morral Barberà
•  José Munt Xifré
•  Jordi Obradors Ferrer

•  Joan Pedrico Codo
•  Joan Pera Llibre
•  Antoni Puig Boix
•  Josep Raich Agea
•  Joan Salvador Arnau
•  Esteban Sancho Moliner
•  Luis Servent Sueiras
•  Fernando Vilarrubí Mauricio
•  José María Zapata Casaño

El pressupost de 2019 s’aprova  
amb una alta participació
El “sí” es va imposar rotundament a la Junta General Ordinària que es va celebrar 
el 18 de desembre, en unes eleccions on va destacar l’ús del vot electrònic.  

El Col·legi ja disposa del pressupost 
per al nou any. El resultat va ser de 
224 vots a favor, 43 en contra i 55 
abstencions. Es tracta d’un augment 
en la participació de gairebé el 70% 
respecte a l’última junta. En aquest 
sentit, destaca el vot electrònic, l’op-
ció escollida pel 87% dels votants.

NOVETATS A LA VISTA
El degà, Miquel Darnés, va parlar 
de la posada en marxa el 2018 de 
la primera jornada de l’associació 
que reuneix els enginyers graduats 
i tècnics industrials de Catalunya 
(METGEC), l’aplicació de notícies 
EBCN+, el blog del Col·legi, el nou 
departament del Col·legiat i el catà-
leg de cursos, entre altres novetats. 

De cara al 2019, va avançar les pro-
ves pilot de la xarxa e-BCN, el nou 
campus de formació i l’ampliació 
del servei d’orientació tècnica.

Ricard Nogués, el tresorer, va ex-
plicar el pressupost per al 2019, al 
qual, finalment, es va donar llum 
verda. l

Els companys que ens han deixat

LA PARTICIPACIÓ EN LES VOTACIONS 
HA CRESCUT GAIREBÉ UN 70% 
RESPECTE A L’ÚLTIMA JUNTA

Sí
70%

No
13%

Abstenció
17%
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Joan Armengol, 
col·legiat 18.343 
Després de catorze 
anys treballant a la 
constructora Núñez i 
Navarro, el col·legiat 
Joan Armengol va decidir 
que volia un canvi. 
“Allà m’encarregava del 

disseny d’instal·lacions 
d’habitatges i hotels, de 
les llicències d’activitats 
i de les legalitzacions 
d’indústria. I ja m’estava 
bé, però necessitava un 
treball més de camp, 
potser de direcció d’obra”, 
ens explica. Per donar 
aquest pas va comptar 
amb l’ajuda del Col·legi. 
“Vaig tenir una entrevista 
amb el Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional i allà 
em van ensenyar a fer un 
bon currículum. Després de 
catorze anys calia donar-
li una volta important.” 
Més endavant, gràcies a la 
plataforma de la Borsa de 
treball, va trobar feina a 
una nova empresa. 

La seva experiència, 
diu, va ser positiva. D’una 
banda, amb el context: 
“Es nota força moviment, 
ara hi ha moltes ofertes”; i 
de l’altra, amb el Col·legi: 
“La Borsa de treball que té 
el Col·legi està força bé, 
hi ha una gran activitat i 
dona molta informació. 
Molt millor que a altres 
portals d’Internet”. També 
ha utilitzat l’aplicació de 
la Borsa de treball per 

que ENGINYERS BCN té 
una aplicació gratuïta per 
consultar i poder inscriure-
us a les ofertes a través del 
mòbil i la tauleta.

Ara com ara ja hi ha més 
de 1.000 companys que 
fan servir l’aplicació. Amb 
un sol clic podreu accedir a 
tota la informació de l’Àrea 
d’Ocupació i Promoció 
Professional.

Descarregueu-vos-la a 
www.enginyersbcn.cat/
appborsadetreball

buscar feina i no descarta 
continuar la seva formació 
amb ENGINYERS BCN. 
Sap que, com sempre, les 
portes del Col·legi estan 
obertes per al que els 
col·legiats necessiteu.

BORSA 
DE TREBALL

  Quants currículums 
teniu? Com més 
currículums, més 
oportunitats
Ja coneixem la 
importància que té 
el nostre CV a l’hora 
d’accedir a un procés 
de selecció, però us heu 
parat a pensar que tenir 
més d’un CV us pot oferir 
moltes oportunitats per 
donar a conèixer la vostra 
candidatura?

Necessitem adaptar 
el nostre CV a cada 
oferta de treball. Això 
no és una tasca fàcil, 
però val la pena invertir 
temps per fer-ho, ja que 

els resultats seran, de 
ben segur, òptims per 
arribar a les entrevistes 
de treball i així poder 
exposar directament el 
nostre talent i experiència 
al seleccionador. També 
podem tenir més d’un 
CV fet per a cada perfil 
professional. 

Els enginyers som 
professionals versàtils i 
això ens ajuda a tenir més 
possibilitats d’accés al 
mercat laboral, però per 
aconseguir-ho cal estar 
preparats.

Per a més informació: 
www.enginyersbcn.cat/
assessorament

  Recordeu que podeu 
tenir ofertes de treball 
del Col·legi a la vostra 
butxaca
Tant si busqueu feina, com 
si voleu estar informats 
de l’actualitat del mercat 
laboral, podeu consultar 
les ofertes que es publiquen 
a la Borsa de treball del 
Col·legi. Us recordem 

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

DEL 5 AL 28 DE FEBRER
Resistència passiva estructural 
contra el foc
Curs de 24 hores lectives, repartit 
en 8 sessions de 3 hores. El 
programa inclou: acció del foc sobre 
les estructures; avaluació de la 
resistència al foc de les estructures 
d’acer, de formigó i de fusta; criteris 
bàsics de comportament de les 
estructures mixtes acer-formigó, i 
materials emprats per a la protecció 
passiva. Està adreçat especialment 
a professionals dins l’exercici lliure, a 
projectistes, a tècnics municipals i a 
pèrits de les asseguradores.
Horari: de 17 a 20 h.
Lloc: aula 1 de la 3a planta del 
Col·legi (Consell de Cent, 365).

DEL 20 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ
Iniciació als projectes de reforma 
d’importància de vehicles i 
elaboració de fitxes reduïdes
Aquesta formació dotarà l’alumne 
de coneixements bàsics per elaborar 
projectes de reforma d’importància de 
vehicles i fitxes reduïdes. Es repassarà 
la legislació vigent, es reflexionarà 
sobre la intervenció de l’enginyer en 
la reforma de vehicles i es treballaran 
casos pràctics. Està dirigit a tècnics en 
l’exercici de la professió, a persones 
que volen conèixer el sector i a nous 
enginyers que es vulguin endinsar en 
aquest món.
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: aula 1 de la 3a planta del 
Col·legi (Consell de Cent, 365).

27 DE FEBRER
Enginyer comercial PRO
ENGINYERS BCN, sota la marca 
PRO, amplia els serveis de certificació 
per oferir en exclusiva als col·legiats 
la nova Certificació d’enginyer 
comercial PRO. En aquest curs oferim 
l’oportunitat de donar una visió 
completa del tècnic comercial en una 
jornada de 8 hores, amb interacció 
permanent i amb exposició de casos 
reals. Inclou un dinar per fomentar el 
networking.
Horari: de 9 a 14 h i 15 a 18 h.
Lloc: aula 1 de la 3a planta del 
Col·legi (Consell de Cent, 365).

AGENDA www.enginyersbcn.cat/agenda

AVANTATGES COL·LEGIALS

ENDESA Sprint Copy

CIRCUTOR

Atenció exclusiva. És el que 
ofereix Endesa als col·legiats. 
Més concretament, un canal 
específic per fer consultes 
puntuals relacionades amb 
problemes o assessorament 
sobre subministrament per a les 
instal·lacions projectades. Això 
sí, només per a casos singulars 
que no es puguin solucionar pels 
canals habituals establerts per 
Endesa.

Els col·legiats us podeu posar 
en contacte amb Endesa a 
través del Servei d’Orientació 
Tècnica del Col·legi (www.
enginyersbcn.cat/sot) i 
formular les vostres consultes 
indicant el número de col·legiat i 
l’adreça de la instal·lació.

Aquesta empresa de comunicació gràfica 
ubicada a Barcelona proporciona als 
col·legiats un 10% de descompte en tots els seus serveis d’impremta digital i 
òfset (impressió sota demanda d’impresos comercials, publicacions, papereries, 
etc.), autoedició d’originals, disseny gràfic, retoc fotogràfic, impresos amb 
dades variables, cartelleria digital (gran format), vinils, estructures, reprografia 
digital, impressió de CD/DVD, enquadernacions i manipulació de tota mena de 
documents. Recollida i lliurament a domicili per a encàrrecs superiors a 200 euros.
Més informació a www.sprintcopy.com, al 934 463 900 i a sp@sprintcopy.com.

Els col·legiats també teniu la possibilitat de gaudir d’importants beneficis 
amb CIRCUTOR, empresa de disseny, fabricació i comercialització d’equips 
de protecció elèctrica industrial i control de l’energia elèctrica:
—  Assessorament tècnic gratuït a través del 902 565 230 o 

d’enginyersbcn@circutor.es
— 5% de descompte addicional en la compra dels productes de l’empresa.
—  Gratuïtat en els cursos que organitzi i imparteixi CIRCUTOR a ENGINYERS 

BCN.
—  Enviament gratuït de revistes, catàlegs i butlletins informatius.

http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.sprintcopy.com
mailto:sp@sprintcopy.com
http://www.enginyersbcn.cat/sot
http://www.sprintcopy.com
mailto://sp@sprintcopy.com
mailto://d�enginyersbcn@circutor.es
http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
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Continua la mateixa junta rectora que 
durant el mandat anterior. La Comissió 
de Seguretat contra Incendis i Emer-
gències (COSCIE) compta de nou amb 
Òscar Rosique i Antoni Abad per gesti-
onar una de les comissions més actives i 
nombroses del Col·legi. La seva intenció 
és seguir amb el que ha funcionat fins 
ara i impulsar algunes novetats. Així 
doncs, mantindrà la col·laboració amb 
les associacions Cepreven, TECNIFU-
EGO i el Clúster de Seguretat contra 
Incendis, per continuar proposant no-
ves conferències i jornades. Igualment 
plantejarà un curs de protecció passiva 
i qualsevol altra activitat d’utilitat. 

Com no podia ser d’una altra ma-
nera, les fitxes del Manual contra in-
cendis es continuaran actualitzant. 
Actualment, a www.enginyersbcn.
cat/msci n’hi ha set per descarregar 
i s’espera que durant aquest any se’n 
presentin de noves. 

També cal mencionar molta feina 
que fa la Comissió però que no és tan 
visible. Ens referim al seguiment de la 
implantació del Reglament d’instal-
lacions de protecció contra incendis 
(RIPCI); i a la participació dins la 
Taula d’Interpretació Normativa del 
sector, la TINSCI, on també hi són, 
entre altres actors, els Bombers de 

COMISSIÓ DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS I EMERGÈNCIES  

Seguint el pols del sector per informar els professionals

La història de la qualitat, al vostre abast
El segle xx va ser clau per modelar 
el control de la qualitat fins al que 
és ara. Per entendre millor el present 
d’aquest àmbit de l’enginyeria, 
la Comissió de Qualitat 
i Innovació ha 
elaborat el 
manual Breu 
cronologia de 
la història de la 
qualitat. Es tracta 
d’un breu recorregut 
per la història de 
la qualitat, com 
va aparèixer, 

quins gurus va tenir i quines fites 
es va proposar. Podeu consultar el 
document a www.enginyersbcn.

cat/comissions, entrant a l’apartat 
Documentació dins la 

Comissió de Qualitat i 
Innovació.

Aquest manual 
va ser presentat 

al Col·legi el 8 de 
novembre per Xavier 
Cazorla, president de 
la Comissió de Qualitat 
i Innovació; Lluís 
Duran, secretari, i Joan 

Sintes, expresident i membre de la 
Comissió. A més de parlar de com 
va aparèixer el control de la qualitat 
o de l’origen del control estadístic, 
els ponents van imaginar com serà el 
futur del sector.  l

la Generalitat. Després tant de l’una 
com de l’altra, se n’informa els mem-
bres de la Comissió.

Aquesta comissió és oberta a no 
col·legiats i treballa estretament 
amb la de Plans d’Autorpotecció i 

Protecció Civil. Per tant, si sou pro-
fessionals del sector, adreceu-vos a  
www.enginyersbcn.cat/comissions. 
En aquest enllaç trobareu més in-
formació i la manera d’inscriure-
us-hi.  l

D’esquerra a dreta, 
Antoni Abad, 
vicepresident, i Òscar 
Rosique, president.

COMISSIONS I GRUPS TERRITORIALS

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

http://www.enginyersbcn.cat/msci
http://www.enginyersbcn.cat/msci
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
https://videos.enginyersbcn.cat/videos/presentacio-del-manual-breu-cronologia-de-la-h.html
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
https://www.enginyersbcn.cat/manual-de-seguretat-contra-incendis/index.html
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RETRAT PROFESSIONAL

dis. La meva carrera sempre ha estat 
vinculada a l’empresa Matachana, on 
vaig començar a l’Oficina de Projectes 
(el que avui és el Competence Center), i, 
al cap d’un parell d’anys, vaig passar a la 
Divisió Internacional, on vaig tenir dife-
rents càrrecs: des de la coordinació tec-
nicocomercial fins a la responsabilitat 
comercial en diferents àrees del món.”

ESTAR SEMPRE A LA PRIMERA LÍNIA
Avui encara és a la mateixa empresa, 
on a poc a poc s’ha forjat una trajec-
tòria que demostra les seves qualitats 
professionals. “Des del 2014 soc el 
director de Màrqueting i del Compe-
tence Center. Hi treballem un grup de 
25 persones entre Comunicació, Edu-
cació, Gestió de Producte i Projectes. 
Tot, per donar el millor suport a tota 
la nostra infraestructura.” De ben se-
gur que aquest camí no hauria estat 
possible sense un compromís perso-
nal i professional de primer ordre, així 
com per la voluntat d’estar sempre a 
la primera línia en tots els aspectes, 

“Tinc diversos 
enginyers a la 
família; el més 
proper, el meu 
pare, fet que es-

tic convençut que ha tingut una influ-
ència decisiva.” Així s’expressa Mari-
no Alonso quan li preguntem què el 
va fer decidir a estudiar enginyeria, 
i, certament, aquest és un fet que es 
repeteix força entre els nostres prota-
gonistes. És clar, doncs, que l’enginye-
ria deixa rastre. I, parlant de l’exercici 
professional, Alonso afegeix: “Més 
aviat em considero un enginyer pràc-
tic. Malgrat que m’apassiona el dis-
seny, em sento més proper a la part 
de la seva transmissió educacional i 
pràctica, en totes les seves variants”.

Marino Alonso no només dibuixa 
una certa continuïtat familiar en el 
ram, sinó que, a més, els seus passos 
demostren també una bona fidelitat 
a l’empresa. “Vaig començar la meva 
vida professional al sector hospitalari 
quan encara no havia acabat els estu-

“EL MÉS DIFÍCIL ÉS MANTENIR-SE  
A L’AVANTGUARDA TECNOLÒGICA”

Text: Jordi Garriga

ESTERILITZAR PRODUCTES SANITARIS AL JAPÓ

MARINO ALONSO 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL MECÀNIC. Col·legiat 14.432 

DIRECTOR DELS DEPARTAMENTS DE MÀRQUETING I COMPETENCE CENTER DE MATACHANA GROUP

cosa que no sempre és senzilla. En 
aquest sentit, quan li pregunto què és 
el més complicat per a un enginyer en 
el seu sector, no en té cap dubte: “El 
més complicat, crec que com a tots els 
sectors de la indústria, és intentar-se 
mantenir sempre a l’avantguarda tec-
nològica i ser capaç de transmetre-ho 
de forma intel·ligible. Intentar trobar 
la manera de fer-ho amb professiona-
litat és, des de la meva percepció, la 
més gran gratificació professional”.

Més enllà de Matachana, Mari-
no Alonso també s’està forjant un 
prestigi important dins del sector, ja 
que actualment és vicepresident del 
Sector de Fabricants, Exportadors i 
PIMES de la FENIN (Federación Es-
pañola de Empresas de Tecnología 
Sanitaria) i membre del WG Biocon-
taminated Waste Treatment de la 
ISWA (In-
ternational 
Solid Waste 
A s s ociati-
on). l

Com passa tot sovint quan es parla amb bons professionals, no és fàcil destacar un sol 
projecte per damunt dels altres, ja que, al cap i a la fi, la trajectòria global és el que ens 
constitueix com a professionals.

Amb tot, quan Marino Alonso pensa en algun projecte en particular que val la pena 
destacar, em comenta que “per la seva dificultat en aquells moments, penso en un 
projecte de fa uns quinze anys. Es tractava de la introducció d’un producte específic per 
esterilitzar productes sanitaris mitjançant baixa temperatura al mercat japonès, amb una 
tecnologia totalment desconeguda per a ells i en competència amb grans multinacionals 
molt implantades i amb tecnologia totalment diferent de la nostra. Avui en dia, el Japó 
representa un dels mercats mundials més grans en aquesta tecnologia. La satisfacció 
d’haver engegat aquest procés, doncs, és encara avui un referent per a la meva 
carrera professional”.
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ENTREVISTA

Quins són els reptes del departament?
Els nostres dos grans reptes són fer 
que la transformació digital arribi a 
tots els àmbits empresarials i facilitar 
que les universitats i els centres de re-
cerca no només generin coneixement 
sinó que el transfereixin a l’economia 
productiva. En aquest sentit, con-
sidero importantíssim incidir en la 
modernització del teixit empresarial 
a tots els nivells, completant la seva 
adaptació a un nou entorn ple d’opor-
tunitats però també de desafiaments. 
Penso, sobretot, en les petites i mitja-
nes empreses, que formen la majoria 
del nostre teixit empresarial i tenen 
molts reptes de futur. Penso en la 
transferència digital, en la introduc-
ció progressiva de l’economia circu-
lar, però també en mesures enfocades 
a afavorir-ne el dinamisme o en una 
anàlisi a fons del marc normatiu pro-
pi per identificar desviacions respec-
te a l’ordenament jurídic europeu. 

Nascuda a Igualada el 1968, 
és consellera d’Empresa i 
Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya 
des del maig de 2018. 
Anteriorment, havia estat 
directora general 
d’Indústria i tinenta 
d’alcalde i regidora de 
Dinamització Econòmica, 
Coneixement, 
Internacionalització i 
Interior de l’Ajuntament 
d’Igualada. Abans d’entrar a 
l’Administració, havia 
treballat com a directora 
d’exportacions a l’Orient 
Mitjà i l’Europa de l’Est i 
havia coordinat projectes 
innovadors com l’Urbact 
Retailink, l’Urbact 3D Cities 
i el Centre de Simulació 4D 
Health.

   PERFIL Quins són els principals obstacles per al 
creixement de la indústria a Catalunya?
Primer, m’agradaria subratllar que, 
malgrat l’aplicació de l’article 155 i el 
seu impacte en el funcionament de 
les nostres institucions, la realitat és 
tossuda. I quina és aquesta realitat? 
Doncs que l’economia catalana és sò-
lida. El nostre teixit empresarial ha 
mantingut la seva activitat i consoli-
dat la seva fortalesa. Catalunya dispo-
sa d’un teixit empresarial de gairebé 
620.000 empreses, que justament el 
2017 van créixer un 1,5%. Format ma-
joritàriament per empreses petites i 
mitjanes, és una xarxa àmplia i diver-
sa amb un gran pes industrial. Hi ha 
més de 8.600 empreses estrangeres 
establertes a Catalunya i, actualment, 
1.300 empreses emergents que gene-
ren més de 13.800 llocs de treball. Tot 
aquest teixit empresarial fa de Cata-
lunya una economia productiva, que 
genera llocs de treball, coneixe-

Els darrers mesos el Govern català està afrontant grans reptes, el primer dels quals és intentar 
recuperar la normalitat institucional, malmesa després de l’aplicació de l’article 155. Amb tot, la 

societat i molt en particular els sectors productiu, industrial i educatiu no poden perdre el pols de la 
realitat més pragmàtica. I, en això, el departament d’Empresa i Coneixement hi té un paper 

fonamental. En parlem amb la consellera.

“Hem d’acceptar que 
les energies renovables 

suposen una determinada 
ocupació del territori”

ÀNGELS CHACÓN
CONSELLERA D’EMPRESA I CONEIXEMENT

Text Jordi Garriga   l   Fotografia EMC (Generalitat de Catalunya)
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“És molt important 
incidir en la 

modernització del 
teixit empresarial 
a tots els nivells: 

en la transferència 
digital i en la 
introducció 
progressiva 

de l’economia 
circular”
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va executar el 75% del pressupost i el 
73% de les actuacions. Si té en comp-
te que el Pacte es va signar a meitat 
de l’exercici, al juliol, i que durant l’úl-
tim trimestre l’entorn polític va ser 
molt difícil, crec que resulta lògic que 
com a Govern estiguem molt satisfets 
d’aquests indicadors.

Com s’està impulsant la indústria 4.0?
És evident que vivim un moment de 
globalització accelerada de l’econo-
mia, impulsada sobretot per la dis-
rupció digital. Així, la denominada 
Quarta Revolució Industrial està 
donant lloc a processos productius 
més ràpids, eficients, sostenibles, 
predictius i interconnectats. Tenim 
models de negoci cada cop més basats 

ment i innovació. A partir d’aquí, 
una clau de volta fonamental per in-
crementar aquesta evolució positiva 
passa per incidir en la connexió entre 
la preparació dels nostres professi-
onals i les necessitats de les nostres 
empreses. Per ser competitives, les 
empreses necessiten talent: poder 
comptar amb professionals que tin-
guin les competències adequades per 
desenvolupar la seva activitat. Per 
això considero que l’àmbit formatiu, 
des d’una perspectiva de mercat de 
treball, ha de fer front a un gran pro-
cés de transformació. Hem d’adaptar 
perfils professionals i també gene-
rar-ne de nous, perquè el món digital 
està transformant el nostre teixit em-
presarial i genera nous àmbits i noves 
necessitats: impressió 3D, vehicle 
connectat...

Què s’està fent per encarar tot això?
La formació és un dels eixos en què 
està actuant ja el Pacte Nacional per 
la Indústria, el full de ruta consensuat 
amb grups parlamentaris, patronals i 
sindicats precisament per aconseguir 
que la indústria tingui el pes que con-
siderem que li correspon en el con-
junt de l’economia catalana. Aquest 
pacte defineix sis eixos estratègics: 
formació, competitivitat i ocupació 
industrial; dimensió empresarial i 
finançament; indústria 4.0 i digita-
lització; infraestructures i energia, i 
sostenibilitat i economia circular. I fi-
xi’s: d’aquest pacte, al llarg del 2017 es 

ENTREVISTA

en serveis, que situen el consumidor 
al centre de la seva estratègia. I es 
fomenta la creació d’empreses amb 
una mentalitat cada cop més global. 
En aquest context, la digitalització i 
la robòtica són amenaça i oportunitat 
alhora, perquè, si bé comportaran la 
desaparició de tasques repetitives que 
no aporten valor, també afavoriran la 
creació de noves ocupacions, de nous 
perfils professionals. Amb tot, Catalu-
nya està molt ben posicionada. Tenim 
elements estructurals que afavoreixen 
l’adopció de la indústria 4.0: disposem 
d’una base industrial sòlida, amb més 
de 15.077 empreses del sector TIC; 
som un dels principals hubs d’em-
prenedoria digital d’Europa, i tenim 
centres tecnològics i de recerca que ja 
transfereixen tecnologies relaciona-
des amb la indústria 4.0. Ara bé, també 
ens falten algunes eines; per posar un 
exemple, no tenim la titularitat d’in-
fraestructures clau com l’aeroport.

La transferència de coneixement és un 
punt cabdal per al desenvolupament. 
Hi ha prou connexió entre la universi-
tat i les empreses en aquest sentit?
És un dels grans reptes d’aquesta legis-
latura. Tenim un ecosistema de recerca 
molt potent, reconegut a escala mundi-
al, basat fonamentalment en el seu bé 
més preuat i que des del Govern hem 
volgut cuidar sempre: el talent. I quant 
a les universitats, moltes d’elles aparei-
xen en llocs destacats en els rànquings 
més prestigiosos. Per tot això, resulta 
importantíssim que el coneixement 
que es generi es materialitzi, i des del 
Govern s’ha treballat molt en els úl-
tims anys perquè sigui així. Penso, per 
exemple, en la creació d’Eurecat com a 
Centre Tecnològic de Catalunya, que 
fa que els esforços de les diferents en-
titats que en formen part siguin con-
junts i estiguin ben enfocats i coordi-
nats. O en la xarxa de centres Cerca. O 
en els clústers, que afavoreixen el tre-
ball conjunt i les sinergies entre actors 
amb interessos similars.

En quin punt es troba el Pacte Nacional 
per la Transició Energètica?
La transició cap a un nou model ener-
gètic més net, sostenible i democràtic 
és un procés global, que els països més 
avançats del món ja han iniciat. I a Cata-
lunya també ho hem fet. La passada le-
gislatura es van aprovar la Llei del canvi 
climàtic i les bases del Pacte Nacional 

La transformació 
del model 
energètic no 
depèn únicament 
del que faci la 
Generalitat: cal el 
compromís i la 
col·laboració de 
tota la ciutadania 
i el teixit 
empresarial

LES EXPORTACIONS CATALANES 
DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2018

Dades: ACCIO/Departament d’Empresa i Coneixement

•  En aquest període destaquen els creixements de les exportacions dels sectors 
de l’automoció (+15%), la química (+2,9%) i els béns d’equip (+1,2%).

Per valor de 
36.659 M€

Creixement 
del 2,9%

Representen el 
25,3% del total 
d’exportacions de 
l’Estat espanyol
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Els col·legis professionals 
som corporacions de dret 
públic que ens 
autofinancem. Com ens 
pot ajudar 
l’Administració, ja que 
col·laborem 
habitualment?
Trobo que és positiu que la relació 
entre la Generalitat i els diferents 
col·legis es basi en un principi 
d’independència: de respecte 
escrupolós a la seva autonomia 
pel que fa a la presa de decisions 
pròpies. Tanmateix, també 
m’agradaria remarcar la tasca 
importantíssima que fan els 
col·legis com a intermediaris entre 
les necessitats de l’economia i els 
professionals, així com de 
dinamització dels diferents 
col·lectius professionals, 
afavorint-ne una actualització 
constant: una formació contínua. I 
en això sí que, com a Generalitat, 
tenim molt a dir, perquè, per 
exemple, fa anys que el 
departament té en marxa diverses 
línies de subvencions enfocades a 
programes per impulsar 
l’economia del país a les quals 
poden optar —de fet, hi opten— 
els col·legis professionals. Són 
programes formatius, programes 
de foment de l’emprenedoria... En 
aquest tipus d’iniciatives, 
enfocades a garantir un futur 
millor per a tots, sempre trobareu 
la Generalitat com a aliada.

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ

per Catalunya, i tant un 1% dels nous 
turismes com un 4% de les noves mo-
tos matriculades també són elèctrics. 
El potencial és enorme. I per a un 
país amb una tradició automobilísti-
ca com Catalunya, això és una opor-
tunitat en tots els àmbits, també en 
l’industrial.

I de l’autoconsum a partir de reno-
vables?
L’autoconsum fotovoltaic és, jun-
tament amb el vehicle elèctric, un 
dels eixos principals de la transició 
energètica que el Govern propugna. 
Hi hem apostat d’una manera molt 
ferma i hem posat en marxa mesu-
res com els ajuts a la instal·lació de 
bateries de suport a instal·lacions 
d’autoconsum fotovoltaic o la Taula 
d’Impuls a l’Autoconsum Fotovoltaic, 
on ens trobem més de 70 agents per 
identificar barreres al sector i inten-
tar superar-les. El problema és que 
fins fa poc el marc normatiu estatal 
era clarament contrari a l’autocon-
sum, i això fa que de moment encara 
sigui una pràctica molt minoritària; 
però no tenim cap dubte que el fet que 
cada ciutadà sigui capaç de generar i 
gestionar la seva pròpia energia serà 
el paradigma energètic del futur. 
 
Tanmateix, la producció d’electrici-
tat a Catalunya està lligada a centres 
productius força contaminants... 
És veritat que només un 16% de 
l’energia elèctrica produïda a Catalu-
nya és d’origen renovable i el 54% és 

d’origen nuclear. Hem d’anar canvi-
ant l’estructura de generació elèctrica 
per anar incorporant més energies 
renovables. Això, d’una banda, reque-
reix mesures normatives; ja n’hem 
pres alguna, com l’aprovació de l’es-
tratègia Solarcat. També requereix 
la conscienciació i el compromís dels 
ciutadans, ja que ells han de ser el mo-
tor del canvi i han d’estar disposats a 
acceptar que les energies renovables 
suposen una determinada ocupació 
del territori. l

per la Transició Energètica, que es fi-
xen objectius molt ambiciosos i ens do-
ten d’eines per assolir-los. Ara ens toca 
complir aquest marc normatiu i utilit-
zar aquestes eines, i ho estem fent: hem 
desplegat la xarxa pública de recàrrega 
ràpida per al vehicle elèctric, que l’any 
que ve ja comptarà amb 88 estacions; 
hem impulsat l’autoconsum fotovoltaic 
i l’ús de bateries associades, i estem apli-
cant mesures d’estalvi i eficiència ener-
gètica als edificis i equipaments públics, 
cosa que ens permet millorar la gestió 
pròpia i al mateix temps ser referent 
per al sector privat i domèstic. Ara bé, 
la transformació del model energè-
tic no depèn únicament del que faci 
la Generalitat: cal el compromís i la 
col·laboració de tota la ciutadania i el 
teixit empresarial. I, per això, també 
hem d’incidir en la conscienciació.

Com veu el futur dels vehicles elèctrics?
La mobilitat elèctrica ja és una rea-
litat i Catalunya n’és conscient. Per 
això ja fa anys que té en marxa dife-
rents iniciatives: hem impulsat, com 
ja he dit, una xarxa de 88 estacions 
de recàrrega ràpida per les principals 
vies del país per garantir la mobilitat 
interurbana i donar seguretat als con-
ductors; hem establert incentius —pe-
atges gratuïts, bonificacions, etc.—; hem 
identificat barreres normatives, i hem 
fet propostes per superar-les, mal-
grat el rebuig del Govern de l’Estat. I 
tot això es tradueix en un increment 
d’aquest tipus de vehicles: ja hi ha més 
de 12.000 vehicles elèctrics circulant 
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P 
rendre una simple pastilla 
ens pot alleujar el mal de cap, 
ajudar-nos a dormir o fer més 
suportable una grip. O pot 
salvar-nos la vida. Pot vèncer 

una infecció letal o ajudar-nos a mante-
nir a ratlla una malaltia crònica. Darrere 
de cadascuna d’aquestes petites pasti-
lles hi ha els engranatges de la indústria 
farmacèutica i la feina de centenars de 
persones, des dels investigadors que 
van descobrir una nova molècula per 
tractar una patologia fins als tècnics 
que operen els reactors on se sintetitza. 

Els medicaments que trobem a les 
farmàcies, tinguin forma de compri-
mit, de xarop o de crema, estan com-
postos per un principi actiu, que és la 
substància que duu a terme l’efecte 
desitjat, i excipients, que donen al fàr-
mac la consistència, el color i el sabor 
si s’escau, entre d’altres. El fàrmac ha 
de tenir la composició exacta perquè 
funcioni correctament i sigui segur 
per a la salut de les persones, un repte 

al qual han de fer front les indústries 
farmacèutica i química farmacèutica.

El primer obstacle que han de supe-
rar és escalar les reaccions químiques 
necessàries per produir el fàrmac des 
dels laboratoris de recerca fins a un ni-
vell industrial, i adaptar-les al context 
de l’empresa, explica Néstor Navarro, 
enginyer químic i cap de producció d’In-
terquim, una empresa del Grup Ferrer 
especialitzada en la producció de princi-
pis actius genèrics, amb seu a Sant Cugat 
del Vallès. A Interquim, aquesta tasca la 
desenvolupa el departament de recerca i 
desenvolupament (R+D).

A continuació, cal transformar les 
reaccions químiques esbossades so-
bre paper en una realitat. “A la nostra 
empresa, el departament d’R+D trans-
fereix la informació al departament de 
tecnologia, encapçalat per un enginyer 
químic. Tecnologia adapta el procés 
a la fàbrica i demostra si és robust i 
de qualitat”, declara Néstor Navarro. 
Finalment, el departament de pro-

Text Elsa Velasco

Quan pensem en enginyeria, la química no acostuma a ser la primera idea que ens ve al 
cap. Però a la pràctica, les dues especialitats tenen molt a veure, i molt a fer. L’ONU ha 
declarat el 2019 l’Any de la Taula Periòdica dels Elements Químics, i des de theknos 

hem volgut retre el nostre particular homenatge a aquesta disciplina, la química, 
centrant-nos en la tasca que fan els enginyers químics, i en com des de l’enginyeria 

també es pot contribuir a guarir malalties i a millorar la salut de les persones.  

Enginyeria i
química farmacèutica: 

una combinació 
eficient

ducció, liderat per Navarro, s’assegura 
que tota la fabricació del principi actiu 
funcioni correctament, busca formes 
d’augmentar la productivitat i inves-
tiga què falla quan un lot de producte 
presenta defectes. 

Que la reacció de síntesi química fun-
cioni correctament és crític per al pro-
cés de producció. Aquesta etapa té lloc 
als reactors, que són l’equip central de 
la indústria química. Els operaris hi in-
trodueixen les matèries primeres, “que 
acostumen a ser compostos químics de 
certa complexitat”, assenyala Navarro, 
i el reactor genera les condicions neces-
sàries perquè es transformin en el prin-
cipi actiu. “Perquè la reacció tingui lloc 
has de complir molt bé les condicions: 
carregar bé les matèries primeres; que 
la temperatura sigui exactament la que 
requereix el procés; que el reactor esti-
gui perfectament net... Qualsevol fac-
tor que vagi una mica malament dona 
molts problemes a la reacció”, comenta 
Néstor Navarro. 



Enginyeria i
química farmacèutica: 

una combinació 
eficient

Darrere d’un medicament 
hi ha la feina de centenars 

de persones: des dels 
investigadors que descobreixen 

una molècula fins als tècnics 
que operen els reactors 
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Dades del sector a Catalunya i l’Estat espanyol

Inversió de la indústria farmacèutica en R+D a l’Estat espanyol*

Principals sectors industrials  
per inversió en R+D (2016) a l’Estat espanyol
(en % sobre el total industrial)

Producció de la indústria 
farmacèutica a la UE15

 % de la indústria Unitats a   % del sector a  Unitats a 
 a Catalunya Catalunya l’Estat espanyol l’Estat espanyol 
  Nombre d’empreses (2017) 0,4 153 38,9 393 
  Volum de negoci (€, 2015) 4,9 6.509.645 47,6 13.672.022 
  Ocupats (persones, 2017) 4,6 23.210 48,3 48.087 
  VAB (€, 2015) 7,6 2.356.113 51,3 4.595.188 
  Exportacions (€, 2017) 7,1 5.050.357 46,2 10.939.619 

LA INDÚSTRIA FARMACÈUTICA EN XIFRES

Indústria farmacèuticaEstat

Alemanya

Itàlia

França

Regne Unit

Irlanda

Estat espanyol

Dinamarca

Bèlgica

Suècia

Holanda

Àustria

Finlàndia

Portugal

Grècia

Producció  
en milions d’€

29.536

29.326

20.554

19.313

19.305

15.213

13.080

11.232

7.809

6.180

2.864

1.598

1.490

929

Vehicles de motor

Altre material de transport

Química

Material i equip elèctric

Altre maquinària i equip

Alimentació, begudes i tabac

Energia i aigua

Productes informàtics i electrònics

Manufactures metàl·liques

Cautxú i plàstics

Indústries extractives i del petroli

Confecció

Metal·lúrgia

20,3%

17%

15,1%

6%

5,9%

5,5%

4,9%

4,5%

3,8%

3,6%

2,8%

2%

1,6%

1,5%

Font: Idescat i INE (de l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya (2017). Generalitat de Catalunya).
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Font: Farmaindustria (2017). * En milers d’euros.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

974.653 €

972.231 €

927.615 €

949.955 €

1.004.568 €

1.085.227 €

1.147.497 €
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Sovint, però, la síntesi del prin-
cipi actiu és només el primer pas d’un 
llarg procés. “Les reaccions químiques 
moltes vegades no són perfectes, ja 
que generen impureses”, aclareix el 
cap de producció d’Interquim. Per 
això, a la reacció l’acostumen a seguir 
una cadena de processos de purifi-
cació, com decantacions, filtracions, 
destil·lacions o cristal·litzacions, que a 
poc a poc van eliminant les impureses. 
Molts d’aquests processos es poden 
dur a terme als propis reactors on té 
lloc la síntesi, ja que solen incorporar 
equips integrats per realitzar-los.

Un cop purificat el principi actiu, 
l’últim pas és aïllar-lo en estat pur 
segons les especificaci-
ons del client. Acostuma 
a ser en forma de pols. 
A través de processos 
mecànics es defineix la 
mida de les partícules: 
es poden tamisar per se-
parar-les per grandària 
o es poden moldre o mi-
cronitzar per fer-les més 
petites. 

Tot el procés de pro-
ducció varia molt en fun-
ció del principi actiu. Hi 
ha reaccions que donen 
lloc al producte pràcticament pur i 
d’altres que produeixen una mescla 
amb moltes impureses, difícils de se-
parar. És el cas d’un dels productes 
principals d’Interquim, la citicolina 
sal monosòdica, de la qual l’empresa 
produeix 50.000 quilos cada any. La 
citicolina es recepta com a neuropro-
tector a persones grans que han patit 
un ictus i com a psicoestimulant. La 
reacció per produir el principi actiu 
és només al voltant d’un 10% de tot el 
procés de producció; el 80% corres-
pon a les etapes de purificació i el 10% 
restant a l’aïllament del producte pur, 
segons informa Navarro.

Algunes empreses, com Interquim, 
també tenen un departament d’en-
ginyeria, que s’encarrega del disseny 
des de zero de cadascuna de les noves 
instal·lacions necessàries per a la sín-
tesi química. “Pot ser des d’una petita 
màquina fins a una planta sencera. És 
la feina més típica d’enginyeria que 
s’estudia a les carreres”, afegeix Na-
varro. En el cas d’Interquim, aquest 
departament l’encapçala un enginyer 
de l’àmbit industrial i respon als re-
queriments de tecnologia i producció, 
en funció de les necessitats que tenen 

EN EL CONTEXT PHARMA 4.0

El descobriment de noves molècules amb activitat 
farmacològica, la seva síntesi i la fabricació industrial 
de forma eficient, segura i mediambientalment 
sostenible ha estat i continua sent el rol principal de 
l’enginyeria química a la indústria farmacèutica. 

En un context Pharma 4.0, el repte al qual ens 
enfrontem conjuntament —i que cal resoldre 
transversalment amb altres disciplines— és la creació 
de medicaments “personalitzables”, fets en equips 
dotats de sensors capaços de monitorar, en temps real, 
tots els aspectes dels processos i del seu funcionament 
(IoT). D’aquesta forma, es poden anticipar i corregir 
errades de procés i incidències en els equips, així com 
garantir la disponibilitat dels fàrmacs en la quantitat 
precisa i en el moment adequat. 

La gran quantitat de dades generades en cada 
procés, analitzades amb l’ajuda d’intel·ligència 
artificial (IA) i tecnologies big data i compartides en 
el núvol, augmentaran exponencialment la nostra 
capacitat de desenvolupar molècules, gestionar 
processos industrials i crear-ne de millors. Tot un 
repte col·lectiu per a la indústria farmacèutica, 
l’enginyeria química... i molts altres sectors.   

Vocal d’Indústria del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona

Ramon Bonet

EN SEGONS

Els 
departaments 
d’enginyeria, 
s’encarreguen 
del disseny 
de les 
instal·lacions

per fabricar els principis actius. “Al 
departament d’enginyeria acostuma a 
haver-hi enginyers químics amb for-
mació en disseny d’equips, enginyers 
de l’àmbit industrial i amb especialitat 
mecànica”, explica Navarro.

No totes les empreses d’aquest tipus, 
però, tenen un departament d’engi-
nyeria intern: molts cops s’acostuma a 
contractar com un servei extern, espe-
cialment si les empreses no necessiten 
crear noves instal·lacions sovint. “Nos-
altres tenim molta activitat en enginye-
ria industrial perquè fem molts canvis 
en els processos”, aclareix el cap de pro-
ducció d’Interquim. Aquesta empresa, 
d’uns 150 treballadors, ha apostat en les 
últimes dècades pels principis actius 
per a medicaments genèrics, que són 
aquells la composició dels quals és de 
domini públic o per als quals ha cadu-
cat la patent del fàrmac original. Això 

permet que els puguin vendre diferents 
empreses, i no tan sols les que els van 
patentar. Segons Néstor Navarro, “el 
món dels genèrics és molt competitiu. 
Cal treure un o dos productes nous cada 
any, per veure com funcionen, i per tant 
estem constantment dissenyant nous 
processos de producció i fent nous re-
queriments a enginyeria”. 

D’altra banda, els processos de pro-
ducció de fàrmacs cada cop tendeixen 
més a l’automatització, segons Navarro. 
“Abans l’activitat era molt manual, cada 
vàlvula s’havia d’obrir i tancar manual-
ment. Era una química més barata però 
no donava prou garanties de qualitat: si 
no tens bons operaris, les coses no fun-
cionen bé.” Per augmentar la produc-
tivitat, empreses com Interquim han 
incorporat els darrers anys un depar-
tament de regulació i control, en què 
treballen enginyers informàtics i 
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de telecomunicacions. “Ara tenim 
tota la planta automatitzada”, subratlla 
Navarro. En primer lloc, va caldre mun-
tar tots els components necessaris per-
què es poguessin controlar les instal-
lacions de forma remota. “Per exemple, 
en el cas de les vàlvules, vam instal·lar 
motors elèctrics per girar-les automàti-
cament.” En un segon pas, els enginyers 
van dissenyar programes informàtics 
per dur a terme tots els processos se-
qüencials automàticament, sense ne-
cessitat de la intervenció d’operaris.

PONTS ENTRE EL MÓN ACADÈMIC 
I LA INDÚSTRIA
A l’àmbit de les indústries farma-
cèutica i química farmacèutica, on 
la innovació té un paper clau, les em-
preses més consolidades conviuen 
també amb spin-offs nascudes gràci-
es a projectes de centres de recerca i 
universitats. N’és un exemple Nano-
mol Technologies, que va sorgir l’any 
2010 del grup de recerca Nanomol, 
de l’Institut de Ciència de Materi-
als de Barcelona (ICMAB-CSIC) i el 
Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Bioingeniería, Biomateri-
ales y Nanomedicina (CIBER-BBN).

“L’objectiu del grup és aprofitar les 
eines del món microscòpic i nanoscò-
pic per trobar materials amb propietats 
interessants, també per al sector farma-
cèutic”, declara Alba Córdoba, enginye-
ra química, enginyera tècnica indus-
trial i gestora de projectes a Nanomol 
Technologies, amb seu a Cerdanyola 
del Vallès. La spin-off ha desenvolupat 
una plataforma anomenada DELOS 
que permet produir principis actius 
amb propietats millorades a escala mi-
croscòpica i d’una forma molt més ràpi-
da, gràcies a un procés de cristal·lització 
que utilitza diòxid de carboni (CO2), 
explica Córdoba. “Els processos con-
vencionals de cristal·lització i aïllament 
de principis actius són de moltes etapes 
i van perdent rendiment en cadascu-
na. Amb la nostra plataforma es pot 
obtenir un producte de qualitat molt 
elevada amb una sola etapa”. Diverses 
empreses estan interessades a emprar 
aquesta plataforma per produir els seus 
propis principis actius.

Nanomol Technologies, d’altra ban-
da, també utilitza aquest procediment 
per fabricar vesícules nanoscòpiques, 
anomenades Quatsuvs, que poden 
actuar com a vehicles per fer arribar 
fàrmacs a teixits del cos on d’una altra 
manera no podrien arribar. “Utilitzant 

Reactors a la zona 
de producció 
d’Interquim, 
especialitzada en 
principis actius 
genèrics. Tota la 
planta està 
automatitzada.

LA FORMACIÓ DELS ENGINYERS AL SECTOR 
QUÍMIC FARMACÈUTIC

“La formació en química, especialment química orgànica, és molt important 
a la indústria química farmacèutica”, remarca Néstor Navarro, d’Interquim. 
Les posicions de direcció dels departaments de producció les solen ocupar 
enginyers químics o químics orgànics. “També calen coneixements de 
processos, sobre transferència de calor, turbulències, termodinàmica...”, 
afegeix. Segons Navarro, és una sortida professional poc visible durant els 
estudis d’enginyeria química; “de vegades no saps que existeix i que et pot 
agradar fins que ho proves”. 

En el cas d’empreses emergents com Nanomol Technologies, és 
especialment rellevant la capacitat de dur a terme tasques molt diferents. 
“Ajuda el fet de tenir coneixements sobre farmàcia i biotecnologia, ja que 
avui dia hi ha molts fàrmacs d’origen biològic. També és important tenir 
formació en disseny d’equips i càlcul de costos. D’altra banda, necessites 
parlar amb gent de diferents perfils i cada cop més els projectes poden 
sortir a qualsevol part del món, o sigui que els idiomes són un valor afegit”, 
destaca Alba Córdoba. Tenir un doctorat en ciència, segons Córdoba, que 
és també doctora, no és imprescindible, però pot ajudar a desenvolupar 
l’esperit crític i a entendre millor el món de la recerca. D’altra banda, Òscar 
Raposo explica que bona part de la formació necessària per realitzar la seva 
feina l’ha adquirit a través de la mateixa empresa. “També em segueixo 
formant contínuament per poder treballar adequadament segons els 
estàndards requerits per les agències reguladores”, afegeix.

© Interquim
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aquesta eina, les empreses no haurien 
de descartar possibles principis actius 
que poden ser eficaços només per ser 
insolubles en aigua, per exemple”, il-
lustra Córdoba. A més a més, les vesí-
cules es poden modificar per dirigir-les 
específicament al teixit on hagi d’actuar 
el fàrmac, de forma que es reduirien els 
possibles efectes adversos.

Nanomol Technologies té un total 
de nou persones en plantilla, i acull 
estudiants universitaris d’enginyeri-
es. Dos dels tres enginyers que hi tre-
ballen es dediquen a la transferència 
tecnològica i a escalar i optimitzar 
els processos per adaptar-los a l’es-
cala industrial. Aquesta és part de la 
tasca d’Alba Córdoba, que coordina 
l’àrea de transferència de tecnologia 
i de desenvolupament de negoci de 
la spin-off. “En ser una empresa molt 
petita, fem moltes tasques diferents. 
Per exemple, ens dediquem al disseny 
des dels processos fins als equips, 
però també fem anàlisi de costos, 
coordinació, parlem amb els inves-

més, Nanomol Technologies pot acce-
dir a diverses instal·lacions del Parc de 
Recerca de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

“Estem molt focalitzats a la indústria 
farmacèutica”, explica Raposo. Diver-
ses empreses del sector utilitzen el seu 
servei per mesurar la mida de les par-
tícules de principis actius i comprovar 
si compleixen la normativa imposada 
per les agències reguladores. “La mida 
de les partícules influeix molt en les 
propietats del fàrmac: ha de ser l’apro-
piada perquè es pugui absorbir i actuï 
de la manera indicada”, remarca. Òscar 
Raposo treballa a la unitat des que hi va 
entrar en pràctiques mentre estudiava 
un màster en Nanociència i Nanotec-
nologia. El seu paper principal és esta-
blir contacte amb els clients, elaborar 
pressupostos, supervisar els proces-
sos d’anàlisi, redactar informes i, en 
alguns casos, realitzar les anàlisis ell 
mateix. “És un sector a l’alça i aquests 
tipus de perfils s’estan buscant”, afir-
ma Raposo. l

tigadors... És una experiència molt 
emocionant”, afirma Córdoba. “Som 
els primers que ens estem enfrontant 
a aquest repte, ja que estem desenvo-
lupant una tecnologia nova.”

La spin-off també té una unitat 
d’anàlisi de partícules que ofereix un 
servei de caracterització de materials 
a altres empreses. L’encapçala Òscar 
Raposo, enginyer de materials. La 
unitat té equips propis que permeten 
determinar la mida de les partícules 
de mostres que els subministren els 
clients. Per a anàlisis més complexes, a 

LA QUÍMICA: EINA CLAU EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El 2019 fa 150 anys que el químic 
rus Dmitri Mendeléiev va descobrir 
el sistema periòdic dels elements 
químics. “Mendeléiev va classificar 
els 64 elements coneguts aleshores 
en forma de taula irregular. A les files, 
anomenades períodes, s’ordenaven els 
elements segons la seva massa creixent 
d’esquerra a dreta. A les columnes, 
per propietats semblants”, explica 
Carles Bo (a la foto), president de la 
Societat Catalana de Química (SCQ). 
L’ordre de la taula periòdica va posar 
de manifest que faltaven elements per 
descobrir, com el tecneci i altres que 
des d’aleshores han estat sintetitzats al 
laboratori, fins a 
arribar als 118 que 
es coneixen avui.

L’ONU ha 
declarat el 
2019 l’Any 
Internacional de 
la Taula Periòdica 
dels Elements 
Químics. L’ONU 
vol destacar 
el paper de la 
química com 
una eina clau 

en el desenvolupament sostenible, 
l’energia, l’alimentació i la salut. “Els 
nous processos industrials són ja més 
sostenibles, no generen tants residus 
i requereixen menys energia. No cal 
parlar de la necessitat de nous fàrmacs. 
A més a més, hi ha molt interès 
per descobrir noves molècules per 
generar energia de forma neta imitant 
processos naturals”, remarca Bo.  

L’Any Internacional de la Taula 
Periòdica s’inaugurarà oficialment a 
Catalunya el 5 de febrer i posarà èmfasi 
en despertar vocacions entre els joves, 
especialment en les noies. El museu 
CosmoCaixa i el CCCB, a Barcelona, 

i els CaixaFòrum 
de Tarragona, 
Girona i Lleida acolliran col·loquis per 
a estudiants de secundària sobre la 
relació de la química amb la salut, 
l’alimentació o l’energia, així com 
espectacles familiars. D’altra banda, 
la Societat Catalana de Química 
organitza un concurs de vídeo per 
a joves i adults de 12 a 35 anys. La 
pàgina web taulaperiodica.cat, que 
també inclourà un blog amb recursos 
educatius i articles de divulgació, 
oferirà més informació sobre les 
activitats a partir de mitjans de gener.

L’Any Internacional de la Taula 
Periòdica és impulsat 
per la Societat Catalana 
de Química, filial de 
l’Institut d’Estudis 
Catalans, i està 
coorganitzat per entitats 
com l’Obra Social “la 
Caixa”, BASF, ERCROS, 
AFAQUIM, CECOT, 
FEDEQUIM, Quimidroga 
i universitats i centres de 
recerca de tot el territori 
català. ENGINYERS BCN 
també hi participa.

En aquest sector 
hi treballen 
enginyers químics 
amb formació en 
disseny d’equips 
o especialitzats en 
mecànica



PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

El sector de la seguretat en matèria 
d’incendis ha crescut de manera sos-
tinguda els darrers anys. Alguns dels 
factors que han propiciat aquest auge 
han estat una conscienciació més gran 
dels usuaris, la promulgació de norma-
tives i la professionalització i l’especia-
lització de les empreses del sector.

Xavier Cabello, enginyer col·legiat, 
és el gerent d’Aicon Sistemas, empresa 
dedicada a la fabricació i instal·lació de 
productes de protecció passiva contra 
incendis des de l’inici de la seva acti-
vitat el 2008; concretament, cortines 

  

tallafocs i tancaments mòbils (portes 
tallafocs especials). Per a Cabello, “un 
enginyer és ideal per al lloc de treball. 
Hi ha un nivell de responsabilitat en 
què un perfil tècnic encaixa millor. Es 
fan càlculs hidràulics, s’han de tenir 
coneixements elèctrics i electrònics, 
nocions bàsiques de tipologia d’estruc-
tures metàl·liques, de fusta i formigó, 
tipus d’edificacions tant industrials 
com de locals comercials. De sortida, 
té uns coneixements tècnics que el 
converteixen en un perfil apreciat que 
aporta valor, sense oblidar —afegeix— 

que ha de tenir uns coneixements 
bàsics d’ús d’eines informàtiques per 
elaborar i interpretar plànols”.

SEGURETAT ACTIVA I PASSIVA
Hi ha dos grans grups d’elements de 
protecció contra incendis: els actius 
i els passius. Els primers consistei-
xen en una sèrie d’equips i sistemes, 
manuals o automàtics, per detectar 
i extingir un incendi. Els més habi-
tuals són els extintors o les boques 
d’incendi, els sistemes de detecció i 
alarma com els detectors de fum, o bé 

L’enginyeria al servei de la prevenció 
i la protecció contra incendis

Els incendis són una realitat que cal tenir present a l’hora de construir qualsevol edifici o d’iniciar una activitat. El 
professional que treballa en aquest àmbit estudia, analitza, avalua i determina quins són els equipaments i les 

mesures que ha de complir un establiment pel que fa a la protecció contra incendis. És un perfil tècnic que 
requereix coneixements específics amb una demanda creixent. 
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els sistemes d’extinció com els ruixa-
dors automàtics. Els sistemes passius 
consisteixen en una sèrie d’elements 
constructius o productes especials 
disposats per evitar l’inici del foc (ig-
nifugació dels materials), per evitar 
que es propagui (compartimentació, 
tancaments, segellats i protecció es-
tructural) i per facilitar l’evacuació 
de les persones i una actuació segura 
dels equips d’extinció.

NORMATIVA OBLIGATÒRIA
En matèria d’incendis són moltes les 
normes que un tècnic competent ha 
de conèixer. El Reglament d’instal-
lacions de protecció contra incendis 
(RIPCI) estableix les condicions i els 
requisits exigibles relatius al disseny, 
la instal·lació, el manteniment i la 
inspecció dels equips i sistemes que 
formen les instal·lacions de protecció 

contra incendis. Aquest text s’aplica 
conjuntament amb altres disposicions 
normatives, com ara el Codi tècnic de 
l’edificació, el Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments in-
dustrials (RSCIEI) i diversa normativa 
de la Generalitat i les administracions 
locals en forma d’instruccions tècni-
ques complementàries.

Segons Xavier Cabello, aquest “és 
un sector en què hi ha demanda per-
què les normes i instruccions són 
d’obligat compliment. La llei obliga 

Jaume Rovira, col·legiat 16.713 
Tècnic en protecció contra incendis

“El dia a dia d’un enginyer és vetllar perquè 
els projectes s’ajustin a la normativa vigent 
en matèria d’incendis” 
Jaume Rovira és enginyer tècnic elèctric. Ara ja fa gairebé dues dècades, va 
deixar el sector sanitari i una feina en una empresa multinacional d’equips 
d’electromedicina per especialitzar-se en l’àmbit de la protecció contra 
incendis. “El motiu del canvi va ser que viatjava la majoria del temps i 
necessitava una mica d’estabilitat i poder estar amb la família més sovint”, 
explica. Actualment treballa en el departament tècnic de BCN&SOS, 
empresa amb seu a Sant Boi de Llobregat que es dedica a l’establiment 
d’equips i sistemes contra incendis de protecció tant activa com 
passiva des de 1995.

Quan recorda els inicis d’aquesta nova etapa comenta que “la 
gran diferència que vaig notar és la varietat de clients amb qui vaig 
començar a tractar. En l’aspecte tècnic també va suposar un canvi 
important. Em vaig trobar un sector amb molta competència, 
però, de mica en mica, vaig anar assolint nous coneixements que 
vaig haver d’aprendre amb l’ajuda de companys, col·laboradors i 
pel meu compte”.

Les funcions que porta a terme inclouen des de “tasques 
comercials, elaboració de projectes, pressupostos, seguiment de 
les obres i certificacions dels treballs realitzats, sense oblidar la 
recerca de nous productes, assajos dels fabricants i actualització 
de normatives”, comenta. A grans trets, “la meva responsabilitat 
com a tècnic competent és que els projectes que faig s’ajustin a la 
normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d’incendis”.

Segons el seu parer, “les empreses busquen enginyers per fer 
aquesta feina perquè necessiten professionals que coneguin bé 
la protecció contra incendis, que és una matèria molt específica. 
A això cal afegir que la normativa exigeix que un enginyer estigui 
contractat per l’empresa per poder fer aquesta feina”, conclou. EN
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AQUEST SECTOR HA 
CRESCUT ELS DARRERS 
ANYS I NECESSITA 
PROFESSIONALS AMB 
UN PERFIL TÈCNIC 

empreses i locals a complir la norma-
tiva de seguretat i prevenció per po-
der desenvolupar la seva activitat. Tot 
establiment, recinte, nau o magatzem 
ha de tenir les instal·lacions adapta-
des davant de qualsevol situació d’in-
cendi. El reglament exigeix disposar 
de sortides d’emergència, extintors 
(amb les respectives revisions periò-
diques), alarmes d’incendi, detectors 
de foc o senyalització. És per aquest 
motiu que cal un professional que 
usassessori en aquest àmbit”.  l

El Col·legi està reeditant i 
actualitzant el Manual de 
Seguretat contra Incendis en 
versió digital, que podeu 
consultar a  www.enginyersbcn.
cat/msci.
Els professionals del sector teniu 
el vostre punt de trobada a la 
Comissió de Seguretat Contra 
Incendis i Emergències 
(més informació 
d’aquesta comissió a la 
pàgina 16 d’aquest 
número).

http://www.enginyersbcn.cat/msci
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Administracions que convoquen pla-
ces laborals sense comptar amb els 
graduats, títols que no s’homologuen 
més enllà de les nostres fronteres i 
empreses que no coneixen ben bé la 
diferència entre les diverses enginye-
ries. Aquests són exemples de situaci-
ons que encara avui es viuen, deu anys 
després de la posada en marxa del Pla 
Bolonya. El conjunt de mesures per 
crear un espai únic d’educació supe-
rior en l’àmbit europeu ha estat “una 
oportunitat perduda”, en paraules de 
Miquel Darnés, degà del Col·legi i pre-
sident de la Mesa d’Enginyeria Tècnica 
i de Graduats en Enginyeria de Cata-
lunya (METGEC). Ho va dir durant la 
jornada “L’enginyeria és un grau”, on 
experts provinents dels sectors més 
implicats van ajudar a posar llum a 
una qüestió encara poc clara.

LA RECEPTA DE L’ÈXIT
“Dels Pirineus cap amunt només hi 
ha una enginyeria.” D’aquesta mane-
ra resumia la seva intervenció José 
Javier Medina, president de l’Institut 
de Graduats en Enginyeria i Engi-
nyers Tècnics d’Espanya (INGITE, de 
la denominació en castellà). Va parlar 
sense embuts, cosa que ja va advertir 
al principi de la seva presentació: “He 
vingut a ser sincer”. Així, va remarcar 
la importància de “rejovenir, femi-

nitzar i unificar” les institucions que 
representen les enginyeries. A la uni-
versitat va llançar un altre missatge: 
els enginyers espanyols estan molt 
ben formats però molts d’ells “marxen 
fora”. Per posar-hi remei, deia, cal que 
els plans d’estudis siguin més sem-
blants a la realitat professional, que 
les empreses entrin a les universitats i 
que les carreres desenvolupin tant les 
competències socials com les tècni-
ques. També va recalcar la necessitat 
d’habilitar i reconèixer l’experiència 
i la formació contínua dels enginyers, 
com es fa a molts països d’Europa i 
com ja està fent el Col·legi.

FUGIDA DE CERVELLS
Que demanen les empreses quan 
busquen un enginyer? La pregunta la  
va llançar Xavier Font, vicepresident de 
la METGEC, durant la segona part de la 
jornada, la taula rodona. El guant el va 
recollir Pere Ejarque, de la patronal 
Cecot: “Es valora molt que la persona 
estigui actualitzada”. I va afegir: “és 
important que estigui col·legiada” per-
què vol dir que té més accés a aquesta 
renovació constant. Carme Edo, de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU), en 
va donar la seva opinió: “Els ocupadors 
busquen capacitat d’anàlisi, d’apren-
dre, base teòrica i competències inter-

personals”. Un problema que té el sis-
tema, però, és la baixada preocupant 
en el nombre de matrícules als estudis 
d’enginyeria. “Per la recuperació eco-
nòmica, però també perquè són graus 
amb una taxa d’abandonament alta.” 
I aquí va advertir d’una bretxa social: 
“Els alumnes becats tenen tendència 
a no escollir aquest camí” perquè no 
volen “riscos”.

Sobre la falta d’enginyers, també 
en va parlar la directora comercial de 
la consultoria de Recursos Humans 
Mur&Martí, Mònica Vide: “A aquest 
pas haurem d’importar enginyers de 
fora”. Gonzalo Meneses, expert en 
Pla Bolonya, va recordar que els graus 
haurien de donar una formació més 
generalista, i els màsters, l’especialit-
zació, cosa que no s’està complint”, va 
concloure. Amb pedagogia i amb jor-
nades com aquesta, el missatge aca-
barà calant.  l

El Pla Bolonya va fer tremolar la terra sobre la qual s’assenten escoles, empreses i institucions. Deu anys 
després de la seva implantació, la situació encara és confusa. Per aclarir dubtes, coordinar actuacions i, també, 
denunciar males pràctiques, el 23 de novembre es va celebrar la jornada “L’enginyeria és un grau”, el primer 
acte públic de la METGEC, el grup dels tretze col·legis catalans d’enginyers i una associació.

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

Cop de puny sobre la taula dels enginyers

https://videos.enginyersbcn.cat/videos/jornada-lenginyeria-es-un-grau.html
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Els enginyers que es dediquen a la 
protecció contra incendis als aero-
ports són responsables d’un gran 
volum de persones. Segons dades 
d’Aena, el 2017 van passar per les ter-
minals aeroportuàries espanyoles ni 
més ni menys que uns 250 milions 
d’usuaris. Professionals del sector 
es van reunir al Col·legi el 29 de no-
vembre en un acte coorganitzat per 
ENGINYERS BCN i les associacions 
Cepreven i TECNIFUEGO. Sota el 
títol “Jornada sobre seguretat con-
tra incendis en hangars i terminals 
aeroportuàries”, una quarantena de 
persones van escoltar les experièn-
cies d’experts en la matèria.

A casa nostra, la legislació espe-
cífica és la Llei 21/2003, la Norma 
bàsica d’autoprotecció, aprovada 
pel Reial decret 393/2007, i el De-
cret 30/2015 de la Generalitat de 
Catalunya. Són les “regles de joc” 
que obliguen a elaborar plans d’au-
toprotecció i que va mencionar el 
president de la Comissió de Plans 
d’Autoprotecció i Protecció Civil, 
Antoni Izquierdo, en la seva pre-

sentació. Aquest col·legiat va apro-
fitar per explicar el conveni que 
ENGINYERS BCN ha signat amb 
Cepreven i del qual sorgiran forma-
cions com la que ara us expliquem i 
importants descomptes en cursos i 
materials per als col·legiats.

L’acte es va dividir en tres parts. 
Una primera exposava què tenir en 

compte per prevenir una emergèn-
cia, o, com a mínim, minimitzar-ne 
les conseqüències. Una segona, so-
bre les mesures que s’han d’aplicar 
durant un incendi. I una tercera, on 
s’explicava el punt de vista de les as-
seguradores. Un còctel per fomen-
tar el networking va acabar d’arro-
donir la jornada. l

Seguretat d’alta volada
El passat 29 de novembre es va celebrar al Col·legi la “Jornada sobre seguretat contra incendis en 
hangars i terminals aeroportuàries”. Professionals i experts del sector es van reunir per analitzar i 
debatre la normativa que regula la protecció contra el foc, en aquest acte organitzat per 
ENGINYERS BCN i les associacions Cepreven i TECNIFUEGO.

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

L’estat actual del RIPCI, a anàlisi
L’èxit de la 14a edició del Dia del Foc 
va ser tan aclaparador que es va haver 
d’habilitar el videostreaming i una aula 
perquè els assistents que no cabien 
a la sala d’actes poguessin seguir la 
jornada. Això va ser el 12 de desembre, 
en un acte coorganitzat per l’Associació 
Espanyola de Societats de Protecció 
contra Incendis, TECNIFUEGO, i que 
es definia com “una revisió de l’estat 
actual de la seguretat contra incendis 
un any després del RIPCI”.

La benvinguda va anar a 
càrrec, en primer lloc, d’Oscar 

Rosique, president de la Comissió 
de Seguretat contra Incendis i 
Emergències del Col·legi, el qual 
va destacar la importància de 
jornades com aquesta per a la 
formació contínua en un sector tan 
concret com és la seguretat contra 
incendis. Des de la seva comissió, va 
recordar, es treballa per informar els 
professionals en aquesta matèria.

En nom de la Generalitat, el 
director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, 
Manel Pardo, va assegurar que el 

Govern català presta especial atenció 
perquè els edificis compleixin els 
requisits reglamentaris en matèria 
de seguretat. I des de Tecnifuego, 
Vicente Mans va acabar la ronda de 
benvinguda felicitant els implicats 
per l’èxit de la jornada.

A l’acte hi van assistir experts, 
autoritats i professionals del sector 
i va acabar amb un debat que va 
aclarir els punts de vista implicats 
en una matèria tan vital per a la 
seguretat de les persones com és la 
protecció contra els incendis. l
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PREGUNTES FREQÜENTS

conformitat expressa amb l’inici o la 
represa de les obres.

Si no s’han efectuat aquestes ac-
cions preventives, o si s’han fet i el 
promotor comença les obres pel seu 
compte i risc i l’enginyer en té conei-
xement sobrevingut, cal remetre una 

comunicació al client indicant-li que 
s’abstingui d’executar les obres men-
tre no hi hagi llicència, així com dei-
xar constància en els llibres d’ordres 
i d’incidències, amb expressió de la 
data i les circumstàncies, així com les 
indicacions i ordres de l’enginyer. 

Segons l’abast de les obres i la in-
cidència en l’edifici, cal redactar un 
informe que incorpori fotografies que 
mostrin l’estat en què queda l’obra en 
el moment de la seva paralització, així 
com el percentatge de l’obra executa-

Jordi Barril
Advocat, Servei d’Assessorament Jurídic

En aquest assessorament, convindrà 
informar-lo que es preveuen sancions 
de fins a 3.000 euros per la infracció 
urbanística lleu consistent en l’execu-
ció de les obres en edificacions sense 
llicència o comunicació prèvia o amb 
inobservança de les clàusules, sent res-
ponsable, entre d’altres, el promotor i 
la persona directora tècnica de l’exe-
cució de les obres (article 215, lletra h; 
article 219, lletra a i article 221.3 de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya [Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost]). 

Així mateix, convé incloure una 
clàusula, ja sigui en el document que 
formalitzi l’encàrrec professional 
o bé en el projecte tècnic, que esta-
bleixi que l’assumpció efectiva de la 
direcció facultativa de l’obra per part 
de l’enginyer estarà condicionada al 
fet que l’Administració competent 
hagi emès la llicència d’obra corres-
ponent, que el client o promotor hagi 
comunicat aquesta circumstància a 
l’enginyer i que aquest mostri la seva 

da. En cas extrem, i després d’avaluar 
les conseqüències, correspondria co-
municar a l’ajuntament l’aturada.

Així mateix, no s’ha de perdre de 
vista que la normativa de prevenció 
de riscos en la construcció estableix 
que, quan no sigui necessària la desig-
nació de coordinador de seguretat i 
salut, aquestes funcions són atribuïdes 
a la direcció facultativa (article 7.2 del 
Reial decret 1627/1997) i qualsevol ac-
cident podria involucrar l’enginyer si 
no s’han adoptat les mesures indicades. 

Finalment, convé ser conscients 
que la majoria de les assegurances 
de responsabilitat civil professional, 
com la d’ENGINYERS BCN, esta-
bleixen que, per a la cobertura d’un 
sinistre en cas d’obres, serà condició 
indispensable que aquestes hagin es-
tat autoritzades.  l

Què cal fer en cas que un client comenci les 
obres sense disposar de la llicència d’obres?

CAL INDICAR AL 
PROMOTOR QUE ATURI 
LES OBRES FINS A TENIR 
LA LLICÈNCIA

Trobareu les consultes més 
freqüents que rep 
el Servei d’Assessorament 
Jurídic d’ENGINYERS BCN 
a www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

Cal assessorar i informar el client o promotor de l’obra, des del primer moment, que no pot 
iniciar les obres sense la llicència corresponent, en el cas que l’encàrrec inclogui la redacció 
del projecte tècnic i, a més a més, la direcció facultativa d’unes obres. 

https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/preguntes_frequents/index.php?CATEGORY2=40
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INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Després d’un llarg silenci de més de 
70 anys, l’Hispano-Suiza és un altre 
cop al mercat. La històrica marca 
de cotxes de luxe presentarà al Saló 
de l’Automòbil de Ginebra el seu 
nou model. Se’n desconeix l’aspec-
te però el que sí se sap és que serà 
totalment elèctric. Segons va avan-
çar a RAC1 el president d’Hispano-
Suiza i conseller delegat del grup 
Peralada, Miquel Suqué, el vehicle 
“està inspirat en un model únic que 
es va fer l’any 38 per a un pilot de les 
forces aèries franceses”.

El seu preu, com era d’esperar, serà 
molt alt, ja que està adreçat sobretot a 
col·leccionistes i només se’n fabrica-
ran de cinc a set exemplars l’any.

Hispano-Suiza es va fundar a 
Barcelona l’any 1904 per Damián 

Mateu, amb el suport de l’engi-
nyer suís Marc Birkigt. Sinònim 
de luxe, va créixer fins a posici-
onar-se com un referent per als 

amants del motor. Des de 1948 
que no treia nous models, i ara 
torna amb més energia (aquesta 
vegada, elèctrica) que mai.  l

La sensació, un cop escoltat l’acte 
que s’analitza en aquest article, 
és de neguit i ràbia, però també 
d’enriquiment i d’esperança. Ens 
referim al “Debat tècnic sobre 
l’enginyeria 4.0 en l’àmbit de la 
sostenibilitat, urbanisme, medi 
ambient i millora de la qualitat de 
vida”, que va posar punt final a l’Any 
de l’Enginyeria 4.0.

LES EMPRESES EN L’ERA DIGITAL
Primer, Salvador Samitier, cap 
de l’Oficina de Canvi Climàtic de 
la Generalitat, va parlar a la sala 

d’actes del Col·legi dels reptes als 
quals s’enfronten les empreses en 
plena era de la transformació digital. 
Com us podeu esperar, en són molts. 
Algun exemple: si tot continua igual, 
és probable que en uns anys hi 
hagi un problema amb la producció 
de cereals i que el nivell del mar 
augmenti de tal forma que afecti les 
ciutats mediterrànies. Cal, per tant, 
que el desenvolupament industrial 
sigui sostenible.

REDUIR LES EMISSIONS DE CO2 
A NIVELL LOCAL
Per part de la Diputació de Barcelona 
va parlar Francesc de Sàrraga, 
especialment de com el pacte 
europeu per reduir les emissions 
de CO2 a nivell local ha reduït, de 
moment, un 18% aquests gasos en 
deu anys a la província de Barcelona.

De l’empresa Schneider Electric, 
Xavier Barnils va explicar el procés 

d’adaptació a tecnologies com el big 
data o la internet de les coses.

“Anem a un col·lapse com a 
societat.” Amb aquestes paraules 
Josep Maria Tost acabava la ronda 
de ponències. Per al director de 
l’Agència de Residus de Catalunya 
“hem arribat a un absurd on canviem 
de mòbil cada dos anys i de roba 
cada dues temporades”. L’aposta 
d’aquesta institució: potenciar 
l’economia circular a Catalunya. l

Torna l’Hispano-Suiza 
amb un model 100% elèctric

La supervivència del planeta, 
el gran repte de l’enginyeria 4.0 

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

CAL POTENCIAR 
L’ECONOMIA CIRCULAR 
A CATALUNYA I UN 
DESENVOLUPAMENT 
INDUSTRIAL 
SOSTENIBLE

https://videos.enginyersbcn.cat/videos/debat-tecnic-sobre-lenginyeria-40-en-lambit-de.html
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Grupo Presto Ibérica, en contínua 
evolució en la creació de tecnologi-
es d’avantguarda que permeten do-
nar solució a tota mena d’usuaris i 
instal·lacions, i mantenint intactes 
els principis de seguretat i estalvi 
d’aigua que protegeixen les perso-
nes i el medi ambient, està llançant 
al mercat tecnologies electròniques 
i domòtiques que optimitzen el con-
trol de la instal·lació.

Així és la tecnologia DRE@MS, un 
sistema tecnològic intel·ligent d’aixe-
tes per al gaudi i l’ús responsable de 
l’aigua.  El sistema disposa de connexió 
sense fil per al control a distància mit-
jançant un programari de gestió que 
controla i informa sobre les necessitats 
de manteniment, patrons de consum 
i cost associat amb una programació 
d’usos definits. Permet la gestió a dis-
tància de cada punt de la instal·lació, a 
més d’assignar nom per a grups/plan-
tes o habitacions per facilitar-ne la 
identificació i control individual.

A més d’un disseny exclusiu,  
DRE@MS ofereix a l’usuari gran con-
fort, que permet controlar la tempera-

Més informació: www.grupoprestoiberica.com

Text Almudena Galindo, Marketing y 
Comunicación Grupo Presto Ibérica

DRE@MS, col·lectivitats intel·ligents 
amb Grupo Presto Ibérica

tar-la amb altres dispositius. La seva 
base la formen una pantalla i un mò-
dul hidràulic que es poden combinar 
amb múltiples canelles, ruixadors i 
manetes per adaptar-se a qualsevol 
instal·lació o disseny.

A més del control energètic, un altre 
valor afegit d’aquestes aixetes és la seva 
capacitat de personalització. DRE@MS 
ofereix múltiples serveis i opcions de 
personalització que ajuden les instal-
lacions a adequar els dispositius amb 
la seva imatge corporativa i a utilitzar 
la pantalla tàctil com a suport de comu-
nicació amb logotips, missatges, imat-
ges, vídeos, sons, etc. A més, possibilita 
mostrar missatges de consum després 
de l’ús per informar l’usuari i conscien-
ciar-lo en matèria sostenible per pro-
moure l’estalvi d’aigua.

L’avantguarda tecnològica de Gru-
po Presto Ibérica i la seva experiència 
en el sector es desmarca amb nous 
dispositius de tecnologia pròpia com 
Presto DRE@MS,  no només per a 
col·lectivitats, sinó que també estén 
els seus avantatges a la llar amb dis-
positius adaptats al confort domèstic 
oferts per la seva marca comercial 
Griferías Galindo. l

tura, cabal i temps d’ús personalitzant 
programes. La seva integració de sis-
temes de connexió sense fil, tàctil i per 
veu, facilita l’accés i control mitjançant 
un programari de gestió. També garan-
teix màxima seguretat en ús i salubri-
tat, perquè inclou la programació de 
desinfeccions periòdiques i guarda els 
registres per al control de la legionel·la.

DRE@MS és un sistema integral i 
modular que dona solució interactiva 
a tots els punts d’ús de la instal·lació 
amb dispositius equipats amb tecno-
logia Wi-Fi i Bluetooth per connec-

PUBLIREPORTATGE

http://www.grupoprestoiberica.com
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INNOVACIÓ

El clúster biosanitari a Catalunya està 
format per instituts de recerca sani-
tària configurats al voltant dels grans 
hospitals, els quals faciliten la trans-
ferència del coneixement i potencien 
el paper tractor del binomi hospital-
indústria en la recerca i el disseny de 
nous productes i serveis per millorar 
la salut i qualitat de vida dels pacients.

El sector empresarial biomèdic té 
una forta implantació a Catalunya. El 
39% de les empreses de l’Estat espa-
nyol tenen a Catalunya la seu social, els 
centres de desenvolupament, produc-
ció, logística, serveis de manteniment 
i suport als clients. Fabriquen i distri-
bueixen una gran diversitat de dispo-
sitius mèdics, des del més sofisticat 

Jordi Pujol i Pere Rodríguez,
coordinadors de l’Any de l’Enginyeria 
Biomèdica

UN COL·LECTIU RELLEVANT 
Els enginyers de l’àmbit industrial 
són un dels col·lectius professionals 
més rellevants d’aquest sector i els 
podem trobar en posicions de des-
envolupament, qualitat, producció, 
assistència tècnica, manteniment,  
logística, operacions comercials o 
màrqueting, ocupant càrrecs de di-
recció departamental, divisional o ge-
neral en qualsevol de les empreses del 
sector, des de la petita fins a la gran. 

L’any 2013 es va graduar a l’EUE-
TIB la primera promoció d’enginyers 
biomèdics amb un itinerari curricular 
més encaminat cap als grans reptes i 
les noves oportunitats de futur de la 
biomedicina.

UN PROGRAMA DE QUALITAT I UN 
ANY FARCIT D’ACTIVITATS
El programa d’activitats 2019, Any de 
l’Enginyeria Biomèdica, preveu tres 
fòrums en els quals s’abordaran temà-
tiques relatives a l’enginyeria clínica i la 
medicina en les vessants de diagnòstic 
i tractament, emprenedoria i start-ups. 
Un dels objectius del programa és for-
mar, informar i orientar en temes d’en-
ginyeria i salut els nostres professionals 
i els nous graduats sobre els avenços 
que es produiran en benefici de la salut 
i qualitat de vida de tothom. l

equip de ressonància magnètica fins 
a tota mena de sutures quirúrgiques, 
passant per marcapassos, vàlvules 
cardíaques, diagnòstics de laboratori, 
equips de diàlisi per a malalts de ro-
nyó fins a completar un extensíssim 
catàleg de gairebé 400.000 productes 
diferents.

2019: Any de l’Enginyeria Biomèdica
ENGINYERS BCN vol dedicar l’any 2019 a l’enginyeria biomèdica, un sector molt dinàmic i innovador 
que aporta un elevat valor econòmic i social a la nostra societat.

EL SECTOR 
EMPRESARIAL 
BIOMÈDIC TÉ 
UNA FORTA 
IMPLANTACIÓ A 
CATALUNYA

Hi col·laboren: Amb el suport de:
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ENTREVISTA. ANY DE L’ENGINYERIA BIOMÈDICA

Ens obre les portes de la seva oficina 
a la tercera planta del Col·legi de Met-
ges de Barcelona. En Lluís Pareras és 
un home que, sense haver-lo conegut, 
intimida. Googlejar el seu nom és 
trobar vídeos amb 70.000 visualitza-
cions en què dona consells a empre-
nedors o un currículum on apareixen 
les paraules neurocirurgià, MBA i es-
criptor. El seu caràcter obert i humil, 
però, fa que aquesta sensació s’evapo-
ri ràpidament.

Comencem amb una mica de context. 
Quines són les tecnologies que estan 
fent avançar més el sector de la salut?
N’hi ha algunes de molt ben identifi-
cades que estan marcant un abans i un 
després. Primer citaria la tecnologia 
CRISPR, que permet l’edició genètica. 
Abans es canviava el gen sencer; ara 
en podem editar només una part. És 
com el Word del genoma. Així és més 
barat i més efectiu. Però això també 
pot ser molt perillós, es pot alterar la 
selecció natural de Darwin. Si canvies 

el genoma de l’espècie humana estàs 
jugant amb foc perquè les coses nor-
malment estan al seu lloc perquè ho 
han d’estar. Després hi ha la tecno-
logia endovascular. Aquesta sí que és 
molt d’enginyer. Permet crear dispo-
sitius per operar dins de les artèries 
sense una intervenció exterior. Un 
molt de moda és el rellotge d’Apple, 
amb un sensor d’electrocardiograma 
aprovat per la FDA que serveix per 
registrar holters de malalts i prevenir 
la mortalitat cardiovascular de ma-
nera molt important. I vindran altres 
sensors que mesuraran, per exemple, 
la glucosa en sang mitjançant re-
llotges intel·ligents. Aquest tipus de 
sensòrica revolucionarà la medicina 
en els propers anys. Finalment, tota 
la frontera híbrida entre l’enginye-
ria i les tecnologies de la informació. 
L’internet de les coses és un tema de 
gran importància en molts projectes 
que tenen a veure amb la sanitat, com 
medicaments que, quan no han estat 
utilitzats, t’avisen.

  

 

Cada any passen pel seu 
despatx més de 300 
idees d’innovacions per 
al sector de la salut, i ell 
ha de decidir en quines 
inverteix. Ho fa tant des 
de la seva posició a 
l’àrea d’innovació del 
Col·legi de Metges de 
Barcelona com des del 
fons de capital de risc 
que dirigeix. És evident, 
doncs, que Lluís Pareras 
coneix molt bé el 
mercat de l’enginyeria 
biomèdica. Què troba a 
faltar en molts 
projectes? Quines són 
les tecnologies del 
futur? Com és la 
situació a casa nostra? 
Tractem amb ell 
d’aquestes i altres 
qüestions.

Lluís Pareras, 
gerent de l’àrea d’innovació del Col·legi 
de Metges de Barcelona

“Als enginyers us cal 
aprendre a parlar el llenguatge 
de l’emprenedoria” 
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I quines tecnologies faran avançar el 
sector en els propers anys?
CRIPSR evolucionarà fins a límits ara 
impensables. Afegiria la intel·ligència 
artificial, és a dir, la construcció tant 
de màquines com de robots intel-
ligents que ajudin a operar. Hi ha un 
programa de la IBM, Doctor Watson, 
que ja ho fa millor que un volum de 
metges d’atenció primària, amb llen-
guatge natural, a l’hora de diagnos-
ticar un malalt. També mencionar 
el robot Da Vinci, que ajuda a operar 
les pròstates. Sortiran més robots 
que ajudaran a operar més coses més 
interessants. I això ho faran els engi-
nyers i els metges.

Quin és el paper de l’enginyer en aquest 
nou món que s’obre davant nostre?
El seu paper és importantíssim, tant 
com el del metge. Cada cop més, els 
avanços en medicina seran multidis-
ciplinaris. Igual d’important és que 
el metge detecti la necessitat clínica, 
com que l’enginyer sigui capaç de fa-
bricar l’aparell mèdic. I afortunada-
ment cada cop veig més enginyers. De 
fet, cada cop veig més equips liderats 
per enginyers.

Què li diria a un enginyer que el vol 
vendre el seu projecte?
Que el més important és el clinical 
need que pretens cobrir. Si com a in-
versor vols fer diners en una compa-
nyia de medicina, aquesta ha de re-
soldre un problema. I també, alertar 
d’aquelles solucions precioses que 
busquen el problema; primer has 
d’identificar el problema i, després, 
aportar una solució.

Nota alguna carència en els enginyers 
que el contacten?
Ahir justament va venir un equip 
format gairebé exclusivament per 
enginyers, sense metges. Un greu 
error és pensar que no cal conèi-
xer el sector sanitari per tenir èxit. 
Cal un metge a l’equip encara que 
el líder sigui un enginyer, algú que 
sàpiga com es compren i es venen 
els béns en el sector. La col·laboració 
entre metge i enginyer hauria de ser 
més estreta. La propera dècada és la 
dels espais entre fronteres, que estan 
plens d’oportunitats.

Com està Catalunya en enginyeria 
biomèdica?
En recerca, molt bé, l’impacte és mà-
xim. Barcelona és la tercera ciutat 
d’Europa en publicacions biomèdi-
ques, però en innovació som un de-
sastre. No surten start-ups d’hospi-
tals. És a dir, transformem diners en 
coneixement (investiguem), però no 
transformem coneixement en diners 
(no som emprenedors). Hi ha un gran 
camí a recórrer. 

Què podem fer per millorar?
Calen polítiques d’incentiu. Una ma-
nera de fer-ho és donant als metges 
i enginyers temps per desenvolupar 
les seves pròpies idees, que aquestes 
comptin en el desenvolupament de 
la seva carrera professional i que els 
permetin progressar. Donant impor-
tància a la innovació amb fets: pagant 
més sous. El prestigi ha de venir de 
la gent, que vegin els emprenedors 
com a exemples d’herois socials. Per 
això és tan important ensenyar casos 
d’èxit, perquè la gent es vegi reflectida 
en aquells emprenedors que ho han 
aconseguit. Cal dir igualment que hi 
ha un problema greu, no de diners, 
sinó de velocitat de diners. És a dir, 
hi ha subvencions, però aquestes es 
dilaten massa en el temps. Hi ha mas-

sa burocràcia, massa paperassa. Els 
diners públics han de ser ràpids. Des-
prés hi ha patents que s’aturen perquè 
no arriba el finançament. Un empre-
nedor l’altre dia em deia que no hi ha-
via diners. Vaig dir-li que no hi ha di-
ners per als projectes dolents, per als 
bons ens barallem tots per invertir.

Creus que els joves coneixen l’engi-
nyeria biomèdica?
No. I els metges tampoc no saben com 
emprendre. No saben què és un assaig 
clínic, ni el procés que hi ha des que 
inventes alguna cosa fins que arriba 
al client. Falta informació en empre-
nedoria a la universitat. Els alumnes 
de medicina haurien de tenir una as-
signatura de bioenginyeria i els d’en-
ginyeria una de biomedicina. Això és 
greu. Fa molts anys que lluito contra 
el sistema i fer veure a tothom que cal 
canviar això, però, encara que hi ha al-
guns brots, no me’n surto.

I per acabar, com animaria algú a es-
tudiar enginyeria biomèdica?
L’estratègia en positiu seria dir: tens 
molt a guanyar en aquest àmbit, pots 
contribuir a millorar coses amb la 
teva innovació. També pots guanyar 
prestigi i diners. D’altra banda, l’estra-
tègia en negatiu seria dir: que altres 
no et treguin les idees, treu-ne profit  
i aprèn a explotar-les. 

Amb aquest contundent missatge aca-
ba la conversa. “Ens has fet una bona 
estirada d’orelles...”, comentem de bro-
ma. I entre rialles conclou: “És que és 
molt important que poseu fil a l’agulla i 
porteu les vostres idees al mercat. Heu 
d’aprendre el llenguatge de l’emprene-
doria; això també és ser enginyer!”.   l  

“Cal donar importància 
a la innovació pagant 

més sous, i  
aconseguir que els 
diners públics per 

desenvolupar idees 
arribin més ràpid”
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SOSTENIBILITAT

  

 
El Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC, de la 
denominació en anglès) considera en el seu informe més recent (Global 
Warming of 1.5 °C) que, a més de reduir les emissions actuals de gasos amb 
efecte d’hivernacle, cal extreure o capturar CO2 de l’atmosfera si volem fer 
realitat els objectius de lluita contra el canvi climàtic. Com ho podem 

Capturar CO2 per combatre el canvi climàtic

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic demana 
ajuda tecnològica per eliminar els gasos amb efecte d’hivernacle

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

L’informe publicat el passat mes 
d’octubre per l’IPCC recorda la im-
portància de l’objectiu de l’Acord de 
París de limitar l’escalfament global 
a 1,5 °C, respecte a la mitjana ante-
rior a l’era industrial. Per portar-ho 
a la pràctica, aquest grup assessor 
de l’ONU indica que caldran transi-
cions “ràpides i de llarg abast” en la 
gestió del sòl, l’energia, la indústria, 
els edificis, el transport i les ciutats, 
de manera que les emissions netes 

globals de diòxid de carboni (CO2) 
d’origen humà disminueixin el 2030 
al voltant d’un 45% respecte dels ni-
vells de 2010, i continuïn disminuint 
fins a arribar al “zero net” aproxima-
dament el 2050.

Això vol dir que serà necessari com-
pensar qualsevol emissió romanent 
per accions de captura i emmagat-
zematge de CO2 de l’atmosfera. A la 
pràctica, doncs, no es tracta només de 
reduir les emissions de CO2 a l’atmos-
fera sinó d’aplicar el que s’anomena 
tecnologia d’emissions negatives.

L’informe Global Warming of 1.5 
°C recorda que hi ha dos tipus prin-
cipals de procediments d’eliminació 
de diòxid de carboni de l’atmosfera. 
D’una banda, es troben els que poten-
cien els processos naturals existents 

http://comunicaciencia.cat
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Desplegar projectes a gran escala 
de bioenergia amb captura i emma-
gatzematge de CO2 requeriria l’ocu-
pació de grans extensions de terreny 
per cultivar la biomassa. Això podria 
tenir conseqüències negatives per a 
l’agricultura destinada a produir ali-
ments i perjudicaria la biodiversitat, 
tal com recorda l’informe de l’IPCC. 

La repoblació forestal (plantació de 
nous arbres) i la reforestació (replan-
tació d’arbres on ja n’hi havia) també 
es consideren sistemes de captura de 
diòxid de carboni perquè augmenten 
els embornals naturals de CO2. 

PROCESSOS QUÍMICS
En una categoria diferent, hi ha els 
processos químics per capturar CO2 
des de l’aire, per emmagatzemar-lo 
després durant períodes de temps 
molt llargs. Així, diferents equips 
treballen en la conversió de residus 
de material vegetal —amb un alt con-
tingut en carboni— en una substància 
similar al carbó vegetal (en anglès bi-
ochar), i enterrar després aquest sub-

que redueixen la presència d’aquest 
gas amb efecte d’hivernacle de l’at-
mosfera (per exemple, augmentant-ne 
l’absorció pels arbres, el sòl o altres 
embornals de carboni), i, d’altra banda, 
trobem els processos fisicoquímics que 
poden permetre la captura del CO2 di-
rectament des de l’aire i emmagatze-
mar-lo, per exemple, sota terra.

PROCESSOS NATURALS 
Un model de captura de CO2 en fase de 
demostració és el procés conegut com 
a bioenergia amb captura i emmagat-
zematge de carboni, en el qual el CO2 
atmosfèric és capturat per les plantes i 
els arbres a mesura que creixen, i des-
prés es crema el material vegetal (bio-
massa) per produir bioenergia. El CO2 
generat en la producció de bioenergia 
es captura abans que arribi a l’atmos-
fera i s’emmagatzema en formacions 
geològiques subterrànies segures. 
Atès que les plantes absorbeixen CO2 a 
mesura que creixen i el procés no emet 
CO2, l’efecte global pot ser la reducció 
del CO2 atmosfèric.

L’OBJECTIU DE L’ACORD 
DE PARÍS ÉS LIMITAR 
L’ESCALFAMENT GLOBAL 
A 1,5 0C RESPECTE A 
LA MITJANA ANTERIOR 
A L’ERA INDUSTRIAL

ELS INVESTIGADORS 
TREBALLEN PER 
EMMAGATZEMAR EL 
C02 MITJANÇANT 
PROCESSOS QUÍMICS

La central geotèrmica 
d’Hellisheiði, a Islàndia, disposa 
—en fase pilot des d’octubre 
del 2017— d’un dels mòduls 
de captura directa de CO2 de 
l’atmosfera més avançats del 
món. Aquest mòdul ha estat 
desenvolupat per l’empresa suïssa 
Climework i permet capturar i 
mineralitzar a escala industrial 
el CO2 que fins ara s’emetia a 
l’atmosfera des de la central 
que produeix aigua calenta i 
electricitat a Hèlsinki. El diòxid de 
carboni capturat s’injecta a 700 
metres de fondària on reacciona 
amb les roques basàltiques i 
queda fixat al mineral. 

EL MÒDUL MÉS 
AVANÇAT DEL 
MÓN, A ISLÀNDIA

producte, de manera que el carboni 
no torni a l’atmosfera. 

L’informe de l’IPCC proposa avan-
çar en la recerca científica i el desenvo-
lupament tecnològic per millorar els 
diferents processos de captura de di-
òxid de carboni i així aconseguir l’èxit 
en la lluita contra el canvi climàtic.   l  
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Imagineu un món en  què  els robots 
de servei us ajuden a augmentar la 
productivitat a la feina, portar les ma-
letes a l’aeroport o, fins i tot, us donen 
suport amb la tercera edat? Aquesta 
és la realitat en la qual Renishaw de-
sitja ajudar i que PAL Robotics espera 
aconseguir.

Lucca Marchionni, director tecno-
lògic de PAL Robotics, comenta que 
un dels reptes més difícils és acon-
seguir que els robots mantinguin 
l’equilibri en caminar, fet que per 
als humans és un moviment natural. 
“En caminar es generen i executen 
simultàniament trajectòries amb 
molts graus de llibertat, mentre que 
els peus s’han d’adaptar a l’entorn”, 
expressa Marchionni.

El sistema de control d’un robot bí-
pede ha de gestionar transicions entre 
dues fases: el suport doble, amb els dos 
peus recolzats a terra, i el suport indi-
vidual, quan es dona suport a un sol 
peu. Segons Lucca, mantenir l’equili-
bri és una tasca complicada i, com que 
s’empren caixes reductores que intro-
dueixen certa elasticitat i irregularitat, 
és molt important conèixer la posició 
del motor i de les articulacions.

REEM-C i altres robots humanoi-
des de PAL Robotics porten juntes 
articulades preparades per realitzar 
una sèrie de moviments complexos 
segons cada tasca. La informació del 
codificador d’alta precisió és neces-
sària per al servocontrol del parell de 
torsió aplicat, la velocitat i la posició 
de cada articulació.

Renishaw va assessorar PAL Robo-
tics en la selecció del codificador, ba-
sant-se en el seu profund coneixement 
de les necessitats i productes del sec-

Més informació: www.renishaw.es

Text Andrea Valdivieso, Marketing 
Executive a Renishaw Ibérica

La necessitat de moviment i control de robots 
bípedes col·laboratius a la indústria 4.0

Per al control de l’equilibri, es va 
implantar un sistema d’informació 
de força a cada peu del robot, per cal-
cular el punt de moment zero (ZMP), 
una mètrica utilitzada per avaluar 
l’estabilitat de robots com el REEM-C. 
Després, el ZMP mesurat s’introdueix 
en un control PD de “lògica difusa” 
per fer un seguiment del ZMP neces-
sari i obtenir l’equilibri i l’eliminació 
d’alteracions. L’objectiu del control és 
ajustar la posició del centre de massa 
del robot per mantenir en tot moment 
el punt ZMP dins de l’àrea de suport 
(sota els peus). Per aconseguir una 
locomoció dinàmica bípeda correcta, 
és necessari el control precís dels an-
gles d’articulació de les cames quant a 
la posició, velocitat i acceleració, que 
proporciona la informació del codifi-
cador rotatori Renishaw.

El control de l’equilibri és crucial per 
aconseguir un moviment bípede esta-
ble; per tant, la informació dels codifi-
cadors és fonamental per determinar la 
postura del robot i generar les referèn-
cies de posició, velocitat i acceleració 
que ha de seguir cada articulació.

L’alta precisió dels codificadors de 
Renishaw redueix al mínim els errors 
de senyal del control; per tant, aquest 
pot ajustar ràpidament les posicions 
del robot per mantenir-se en tot mo-
ment en una posició estable. l

tor. Es va triar la solució Renishaw de 
codificadors rotatoris AksIM™ i Or-
bis™ que es van integrar a les articu-
lacions del genoll, el canell, el colze, i 
el sistema RoLin™ incremental en el 
component d’anivellament.

“La col·laboració amb Renishaw ha 
estat excel·lent. El que ens agrada és 
la gran quantitat d’opcions i possibi-
litats d’adaptació a mida de cada com-
ponent”, puntualitza Marchion-
ni. El codificador inclou diverses 
configuracions: pot triar entre 
una sèrie de diferents protocols 
de comunicacions, grandàries de 
sensors i interfícies.

El robot humanoide de PAL Robotics, 
amb juntes articulades per realitzar 

moviments complexos segons la tasca.

El codificador (encoder) del robot REEM-C.

L’alta precisió dels codificadors de 
Renishaw permet al robot mantenir-se en 
tot moment en una posició estable.

https://www.rls.si/en/products/orbis-true-absolute-rotary-encoder
https://www.rls.si/en/products/orbis-true-absolute-rotary-encoder
https://www.rls.si/en/products/rolin-rotary-incremental-magnetic-encoder-system
http://www.renishaw.es
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Montesa Cota 247

EL MÓN DEL TRIAL

PER SABER-NE 
MÉS

•  Montesaweb.com és la web de 
referència per als aficionats a la 
marca d’Esplugues, amb molta 
informació sobre la marca i els 
diferents models que ha produït.

•  La Cota 247, als museus: el 
Museu del Disseny, a Barcelona, 
exposa una unitat de Cota 247 
com a producte guanyador d’un 
premi Delta. El mNACTEC de 
Terrassa exposa permanentment 
la col·lecció Pere Permanyer 
(fundador d’aquesta popular 
fàbrica de motos) que disposa de 
la representació més completa de 
prototips i màquines de la marca, 
entre els quals trobem prototips 
i diverses unitats de la nissaga 
Cota. El Museu de la Moto de 
Bassella (Alt Urgell) prepara, 
per aquest any, una exposició 
dedicada als 50 anys de la Cota.

DISSENY INDUSTRIAL
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Fàbriques, competicions, 
publicacions, afició... El 
món de la moto gaudeix de 
molta popularitat i tradició 
a casa nostra, i d’entre totes 
les especialitats practicades 
sobre dues rodes destaca es-
pecialment el trial: desenes 
de títols guanyats per cam-
pions locals amb màquines 
de disseny i factura locals, 
centenars de milers de mo-
tos produïdes i venudes ar-

reu del món i, encara avui, 
cinc fabricants en actiu que 
continuen desenvolupant 
màquines per a la pràctica 
d’aquesta especialitat.

El passat 2018 una repre-
sentant il·lustre de la família 
de les muntures de trial va 
fer 50 anys: la Montesa Cota 
247. El pilot Pere Pi i el dis-
senyador Leopoldo Milà van 
ser els principals artífexs 
d’aquesta moto, que va sortir 
al mercat el 1968 amb l’ob-
jectiu de destronar la com-
petidora de la marca rival, la 
Bultaco Sherpa T, conside-
rada la primera màquina de 
trial moderna. El disseny 
de la firma d’Esplugues in-
cloïa novetats tècniques su-
coses, la més evident de les 
quals era el conjunt de di-
pòsit i seient d’una sola peça 
que, a més d’aconseguir una 
línia neta i elegant, facilitava 
els moviments del pilot.

Considerada un model 
fonamental en la història  
del trial mundial, la Cota 247 
es va fabricar fins al 1981. A 
més d’èxits esportius i co-
mercials, va obtenir un pre-
mi Delta de plata el 1968. l

En les primeres sèries de 
la Cota 247 destaquen 

la combinació de 
colors blanc i vermell i 
l’estilitzat conjunt de 

dipòsit i seient.

Montesa sempre va tenir una cura especial 
amb el grafisme i la imatge de marca. La 
Cota 247 no va quedar fora d’aquesta 
manera de fer.

El pilot anglès Don Smith, amb la Cota 
247, amb la qual va guanyar el campionat 
d’Europa el 1969.

El fullet publicitari de la primera versió de la Cota 247 
traspuava optimisme: “The King of Trials is born”.

http://montesaweb.com/
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Obrir i tancar portes amb estil propi

Talleres Trepat, SA

Les comunicacions han posat el món 
sencer a l’abast de les empreses: s’han 
internacionalitzat el mercat, les opor-
tunitats de negoci... i ho ha fet també la 
competència. Fa uns vint anys aquest 
context va reestructurar la producció 
industrial a escala planetària i va em-
pènyer moltes empreses a deslocalit-
zar la producció a la recerca d’una re-
ducció de costos. Afortunadament, hi 
ha qui va apostar per mantenir l’ADN 
productiu i continuar fidel a la tradi-
ció fabril. Aquest és el cas de Talleres 
Trepat, SA, que defensa mitjançant la 
qualitat i el servei un producte apa-
rentment poc tecnificat com frontis-
ses, perns, tancaportes i frens de porta.

EXPERTESA I QUALITAT  
“Crec que, si tens vocació de fabri-
cant, no deixaràs mai de ser-ho”, 
afirma Adelaida Trepat, directora co-

mercial de Talleres Trepat. “A prin-
cipis d’aquest segle hi va haver una 
mena de deliri per marxar a fabricar 
a Àsia, però aquí vam decidir no se-
guir aquest corrent. Vam pensar que 
per fer aquest pas ens calia fer un es-
forç enorme, desplaçant treballadors 
de manera permanent per portar un 
control exhaustiu de la producció i la 
qualitat. Una empresa com la nostra 
no disposava d’una estructura pre-
parada per afrontar aquesta mena 
d’operacions, així que vam decidir 
continuar la integració vertical de la 
producció. Fabricar suposa adquirir 
una cultura d’empresa, una experi-
ència i uns coneixements que no hem 
volgut abandonar mai, i que conside-
rem necessaris per poder continuar 
oferint un producte de qualitat”, diu 
Trepat, tot i que reconeix que amb 
aquesta aposta potser van perdre 
part del mercat relacionat amb el 
preu i els grans volums de producció, 
“però no ho vèiem com un problema 
perquè mai no hem estat una em-
presa encaparrada a créixer; tenim 
una dimensió en la qual ens sentim 

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Amb més de 70 anys d’història i especialitzats en el tancament de portes, 
Talleres Trepat es manté en plena forma productiva oferint un nodrit 
catàleg en què destaca una enginyosa frontissa amb molla que obre i 
tanca portes als cinc continents.
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La nau destinada a la fabricació és on es duen a terme, 
principalment, les mecanitzacions dels diversos 
components de les frontisses i els tancaportes.

http://www.eltecnigraf.cat


43Gener-febrer 2019    Theknos

còmodes”. Recolzada en aquesta fi-
losofia de sensatesa productiva, Ta-
lleres Trepat dona feina a 36 treba-
lladors i s’ha guanyat un reconegut 
prestigi elaborant producte propi que 
comercialitza sota la marca Justor. 
El catàleg d’aquesta firma amb seu 
a Vilassar de Mar inclou tres línies 
diferenciades: frontisses amb molla 
(producte que representa el 50% de 
la producció), tancaportes hidràu-
lics (el 35%) i frens de porta (el 15% 

restant). El consumidor decidit a ad-
quirir un producte fiable i durador és 
el principal client d’aquesta empresa 
maresmenca. “Evidentment, patim 
la competència de fabricants asià-
tics amb un producte molt més barat  
—puntualitza Trepat—, però nosaltres 
oferim qualitat i fiabilitat i no entrem 
en la guerra de preus”. Els productes 
Justor solen ser els preferits per a l’ús 
en portes i accessos d’ús intensiu, ja 
que estan garantits fins als 500.000 ci-
cles de treball. Això és en gran part mè-
rit del treball de la secció d’R+D, que 
en les seves instal·lacions posa a prova 
i certifica la validesa de cadascuna de 
les millores aplicades constantment 
en els productes: nous materials, com-
ponents, tractaments superficials, lu-
brificants, fluids hidràulics... 

Integrar la producció és l’altre pi-
lar en què se sosté la qualitat final del 
producte, ja que el control dels pro-
cessos en permet garantir una execu-
ció acurada. Excepte la forja i algunes 
operacions de metal·lúrgia elemental, 
Talleres Trepat porta a terme gairebé 
totes les operacions i muntatges en 
una planta que és un mostrari complet 
de tècniques productives de petit for-
mat: tallada d’engranatges, fresatge, 
foradament, pintada... Les comandes 
i el flux de materials es gestionen mit-
jançant un sistema de targetes Kan-
ban, que permet reduir la quantitat de 
material i components en circulació.

DE BARCELONA AL MARESME... 
I AL MÓN SENCER
El 1946 Valentí Trepat Mañosa i el seu 
pare es van establir en un minúscul 
local de 21 m2 al carrer de Pamplona 
del Poble Nou, on fabricaven equips 
destinats a millorar el funcionament 
dels telers de l’empobrida Espanya de 
postguerra. Inquiet per naturalesa, 
Trepat va detectar una oportunitat 
fabril en la incipient indústria dels 
ascensors i va desenvolupar la seva 
pròpia versió d’un retenidor per a la 
porta. La normativa de seguretat va 
donar l’empenta definitiva a l’empre-
sa dels Trepat fent obligatoris per llei 
els retenidors metàl·lics com els que 
ells fabricaven. Aprofundint en el món 
de les portes, Trepat va desenvolupar 
un tancaportes hidràulic (presentat 
el 1963) i, posteriorment, frontisses 
i les reeixides frontisses amb mo-
lla. L’empresa va créixer al carrer de 
la Llacuna del Poblenou fins a l’any 
2000, quan la transformació del barri  
empeny els Trepat a traslladar-se a 
l’emplaçament actual, a Vilassar de Mar.  
L’aposta per la internacionalització es 
va produir amb l’arribada del nou mil-
lenni i la incorporació a la direcció de 
la tercera generació dels Trepat, l’Ade-
laida i en Josep M. Gràcies a la presèn-
cia en les fires internacionals i a la re-
cerca de distribuïdors, Talleres Trepat 
ha teixit una xarxa comercial a través 
de la qual els productes Justor viatgen 
arreu del món: Itàlia, França, Noruega, 
Suècia, els EUA, Austràlia, el Japó...  l

Empresa dedicada al disseny i 
fabricació de frontisses i aparells i 
accessoris per al tancament de 
portes.

Any de fundació: 1946
Treballadors: 36
Enginyers graduats o enginyers 
tècnics industrials en plantilla: 2

Av. del Progrés, 40
Zona industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar (Maresme)
Tel. 937 540 600 
www.justor.com
trepatventas@justor.com

TALLERES TREPAT, SA

Valentí Trepat va aconseguir 
dissenyar la frontissa amb molla 
per tancament més compacta i 
fiable del mercat que permet tancar 
portes de manera discreta i sense 
elements externs. El secret rau en un 
paquet de làmines d’acer, disposat 
longitudinalment en l’interior de 
la frontissa, que treballa a torsió 
quan s’obre la porta. Després de 
patentar la seva creació, Trepat la va 
presentar als premis Delta l’any 1980 
i va obtenir un Delta d’or. Aquesta 
frontissa de prestacions úniques 
es continua fabricant en múltiples 
versions, materials i acabats, i passats 
40 anys continua sent la punta de 
llança del catàleg de Justor. 

UNA FRONTISSA DE PREMI

Frontissa de doble acció en alumini 
anoditzat. Dins de cadascun dels eixos un 
paquet de fleixos d’acer és el responsable 
de tancar suaument la porta. A la part 
superior el terminal metàl·lic permet 
regular fàcilment la tensió. 

La nau d’expedicions de Talleres Trepat, 
amb un sistema d’emmagatzematge 
automatitzat o picking.

http://www.justor.com
http://www.justor.com
mailto://trepatventas@justor.com
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La visualització d’informació està 
tenint una expansió ràpida en molts 
àmbits professionals: periodisme, 
investigació científica, estadística, 
administracions públiques, etc. S’uti-
litza per analitzar i extreure significat 
de les dades a fi de comunicar-lo a un 
públic especialitzat o general. Gene-
ralment són en línia, i la imatge es 
mou i canvia per explicar l’evolució de 
les dades. Un exemple el trobaríem en 
aquest enllaç a una visualització so-
bre els edificis de Manhattan: https://
tbaldw.in/nyc-buildings/.

En un món on rebem impactes co-
municatius constants i tenim accés a 
grans dosis d’informació i de dades, les 
visualitzacions tenen la funció de fa-
cilitar-nos la seva comprensió i inter-

  

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora 
de comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

pretació. Hi ha visualitzacions en mit-
jans de comunicació per explicar-nos 
tendències i contextualitzar notícies 
i reportatges, en webs d’administraci-
ons públiques per explicar-nos resul-
tats d’estudis, o fins i tot en pàgines de 
Facebook de marques, amb finalitats 
més comercials i per cridar-nos l’aten-
ció i fer que les viralitzem. 

VISUALITZACIÓ, INFOGRAFIA?  
ÉS EL MATEIX?
Podríem dir que no són el mateix però 
són de la mateixa família. És a dir, una 
infografia seria com el “germà petit” 
d’una visualització. Són representaci-
ons visuals d’informació en forma de 

Una visualització és una representació gràfica o visual dissenyada amb 
l’objectiu de facilitar la comunicació de dades. La visualització permet 
anar més enllà de la complexitat d’una base de dades. Però, quina és la 
diferència entre visualització i infografia? Quins elements hem de tenir 
en compte a l’hora de crear una visualització? Existeixen programes i 
aplicacions gratuïtes per dissenyar-ne? 

LES VISUALITZACIONS 
ENS AJUDEN A REVELAR 
PATRONS I TENDÈNCIES 
AMAGADES EN LES 
DADES I ENS EN 
FACILITEN 
LA COMPRENSIÓ

La infografia i la visualització de dades

Recursos eficients per comunicar-se a Internet

http://www.gemmaurgell.com
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According to Alberto Cairo, expert in 
visualization and author of the blog 
‘The Functional Art’, it is an 
important advantage to have 
training in design and knowledge of 
the principles of human visual 
perception when designing 
infographics, to ensure attractive and 
successful communication of the 
information contained in the data: 

• Principle of balance: our eyes tend 
to impose order on what we see.

• Principle of symmetry: we create 
an imaginary line that divides a 
visual composition into two parts.

• Principle of closure: We 
integrate the elements of an 
image into a whole: captions, 
texts, titles, etc.

• Principle of association: we tend 
to join and link elements that 
resemble or are close to each other.

• Principle of tension: this occurs 
when different isolated forms 
create a single unit. 

HUMAN VISUAL 
PERCEPTION

gràfic o d’imatge acom-
panyada de text amb 
l’objectiu de donar una 
visió fàcil d’entendre. 
Les visualitzacions, en 
canvi, intenten anar més 
enllà i ens ajuden a reve-
lar patrons i tendències 
amagades en les dades, 
perquè permeten sego-
nes i terceres lectures de 
la informació mostrada. 

Segons el llibre Good 
Charts: The HBR Guide 
to Making Smarter, More 
Persuasive Data Visuali-
zations, de Harvard Busi-
ness Review, hi ha quatre 
tipus de gràfics informa-
tius: declaratius, concep-
tuals, exploradors i de 
base de dades. Si el gràfic 
és conceptual o basat en 
dades i declara alguna cosa, és una 
infografia. En canvi, si està basat en 
dades i és explorador, és una visualit-
zació, perquè pretén anar més enllà.   

ELEMENTS CLAU D’UNA 
VISUALITZACIÓ
Abans de començar a treballar les da-
des per fer-ne una visualització o una 
infografia, cal tenir en compte els ele-
ments següents:

•  Estructura: el que suporta el co-
tingut (eixos, escala, anys, etc.).

•  Anotacions: el text que acompnya 
les dades i que ens ajuda a enten-
dre el context.

•  Codificacions: la representació-
visual de les dades, emprant ele-
ments gràfics com el color, la for-
ma, la longitud, la posició, etc.

PASSOS PER CREAR UNA 
INFOGRAFIA O VISUALITZACIÓ

•  Busqueu un tema que us interessi.
•  Recopileu dades i informació de 

fonts fiables. Analitzeu-les, fil-
treu-les i classifiqueu-les segons 
el vostre objectiu de comunicació. 
Citeu-les a la infografia.

•  Busqueu la història. Cerqueu les 
idees que amaguen les dades i 
construïu una història. Creeu una 
narració, un recorregut d’aquesta 
història a través de les dades.

•  Tingueu clar a quin públic va dir-
gida la infografia.

•  Definiu l’estètica de la infogrfia se-
gons el públic i el missatge. Aquí és 

on entren en joc el disseny gràfic, la 
composició, el color i la tipografia. 

APLICACIONS PER 
DESENVOLUPAR INFOGRAFIES I 
VISUALITZACIONS DE DADES
Existeixen eines a Internet per desen-
volupar infografies prou atractives. 
Algunes d’aquestes són:
PIKTOCHART. És una de les eines en 
línia, no cal descarregar-se cap pro-
grama. Ofereix plantilles predefini-
des en les quals es pot agregar i donar 
format al text, i posar-hi contingut 
multimèdia. És gratuïta amb planti-
lles limitades. També té versió de pa-
gament. 
INFOGRAM. Té versió gratuïta i, a 
més de crear infografies, permet fer 
gràfics i mapes interactius. El mode 
gratuït permet treballar amb 35 tipus 
de gràfics i dos tipus de mapes. 
FLOURISH. Eina molt interessant i de 
nova creació. Es tracta d’una aplicació 
gratuïta de visualització que permet 
fer gràfics interactius i atractius en 
molt poc temps i sense necessitar sa-
ber programació. 
TABLEAU. Eina de visualització de 
dades molt popular. Permet generar 
visualitzacions sobre grans volums de 
dades. Té un funcionament senzill i 
es poden personalitzar les informaci-
ons. Té versió gratuïta. 
QLIKVIEW. Té una versió gratuïta que 
permet analitzar i crear visualitzaci-
ons. Si es volen coses més especials, 
cal fer servir el servei de pagament. Es 
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Moon name

Discoverer

Amalthea group Prograde

RetrogradeGalilean moons

Himalia group

Carme group 

Ananke group 

Pasiphae group

Not part of a 
known family

Reading the data visualization

Moons discovered as of 2018

The approx. % of the total mass 
in orbit around Jupiter that comes 
from the four Galilean moons

One of the newly discovered 
moons has an odd prograde 
orbit which sees its path cross 
several other retrograde moons. 
This means a collision is very 
likely, although scientists 
predict it could take another 
billion years to actually happen

A German astronomer called 
Simon Marius independently 
discovered the four Galilean 
moons at the same time as 
Galileo. While he didn’t receive 
the title of discoverer, he is 
responsible for their names, 
which are still used today

All data from Wikipedia.

* Unconfirmed member of 
the group

1 S/2017 J 6 is a fringe member 
of Pasiphae

2 Themisto was first discovered 
in 1975, but was then lost and 
rediscovered by Sheppard et al. 
in 2000

Created by James Round.

The number of 
moons that are 
prograde

The number of 
moons that are 
retrograde

As of 2018, five 
of the moons are 
considered lost

It’s thought that several of the 
larger moons could feature 
subsurface oceans, leading to 
some exciting possibilities 
about the existence of life there!

12 more moons locked in slow rotation with the largest 

planet in our solar system. These newly found satellites 

form part of a diverse family, many of which share little 

commonality other than their gravitational anchor. Their 

orbital shapes range from near perfect circles to highly 

eccentric and inclined. Their scales vary hugely, from the 

size of planets to just a kilometer across. Some may have 

been asteroids captured by Jupiter's powerful gravitational 

pull, while others were likely a by-product of the very 

formation of the planet itself. 

1610, Galileo Galilei gazed up through his telescope 

in the direction of Jupiter. In that moment he likely 

became the first person to see a moon other than our own, 

as light that had left the vicinity of the gas giant around 

half an hour earlier crashed into his pupils and revealed 

four dotted silhouettes. These Galilean moons, one of 

which is even larger than the planet Mercury, became the 

opening entries into a collection that is still increasing 

today. In fact in 2018, 407 years after the Italian polymath 

made his discovery, scientists confirmed the existence of 

Regular satellites Orbital directionRepresenting each moon

Irregular satellites

IN This data visualization displays every currently 

known moon of Jupiter, each featuring the year of 

discovery, discoverer and a representation of scale. 

Additionally, on the right are some additional 

insights about the moons. Finally, while all 

information is correct as of 2018, scientists are 

finding new wonders in our solar system every day; so 

who knows how many new Jovian moons are out there 

right now, held in endless revolutions, just waiting 

for eyes to meet them for the first time?

The most moons 
have been found 
by a team led by 
Scott Sheppard

The Voyager probes, launched 
in 1977, discovered three of 
Jupiter’s large inner moons

Ganymede, 
Jupiter’s largest 
moon, is actually 
8% larger than the 
planet Mercury, 
making it the 9th 
largest object in 
our solar system

jamesrounddesign.com

Visualització de dades sobre les llunes de Jú piter.

necessita una mica de coneixement 
en programació per poder utilitzar al 
màxim aquesta eina.    l
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ESTIGUES AL DIA

SOURCE |  
Aigua potable
En la carrera per trobar la millor 
manera d’obtenir aigua potable, 
es creen nous sistemes com 
l’anomenat dessecant, que és 
com una esponja química que 
absorbeix l’aigua de l’aire.

Cody Friesen i el seu equip 
d’investigació de la Universitat 
Estatal d’Arizona desenvolupen 
Source (www.zeromasswater.
com), un dessecant integrat 
dins el panell solar, anomenat 
“hidropanell”. Els hidropanells 
utilitzen l’energia solar per 
extreure aigua d’una esponja 
química que ha absorbit 
prèviament la humitat de l’aire. 

D’aquesta manera, Source pot 
produir entre 3 i 5 litres al dia, 
i tot i ser una producció menor 
a altres sistemes, té l’avantatge 
d’utilitzar poca energia, que a més 
és alternativa. Source vol atraure 
els consumidors que ja gasten 
diners amb l’aigua embotellada i 
així reduir també la generació de 
residus plàstics.

SOSTENIBLITAT

PaPa | Jocs de paper
La revista AMAG! proposa el 
joc PaPa, de The Panama Paper, 
anomenat així també perquè els 
nens poden preguntar al pare quan 
ho necessitin. 

Aquest joc de paper proposa als 
nens reflexionar sobre quina seria 
la seva escola somiada, i poden 
discutir amb altres nens sobre les 
diferents possibilitats imaginades. 
És una eina amb què els nens creen 
el joc manualment a través d’unes 
instruccions i després hi participen 
amb les preguntes sobre l’escola 
que els agradaria construir. Així es 
crea un espai d’interacció social 

perquè els menuts siguin els agents 
actius per imaginar i dissenyar el seu 
entorn. Descarregueu-vos l’activitat 
des de l’enllaç: a-magazine.org/
art-08-papa.

PLACE TO PLUG | Mobilitat elèctrica

ENERGIA

Place to Plug (placetoplug.com/es) és una 
empresa emergent tecnològica fundada a 
Tarragona per Josep Cester i Marc Ruiz, se-
leccionada per un programa d’acceleració de 
start-ups en energia i sostenibilitat a Silicon 
Valley. Place to Plug és un web en línia que 
posa en contacte usuaris de vehicles elèc-
trics amb punts de recàrrega arreu del món. 

La plataforma, ja en actiu, té incorpora-
des la tecnologia Blockchain i intel·ligència 

artificial. Això vol dir que amb una moneda 
social (un token) els usuaris poden utilitzar 
la plataforma de manera col·laborativa, és a 
dir, si “jo et deixo endollar el teu cotxe al meu 
garatge, tu em pagues amb uns quants tokens, 
de manera que amb aquests tokens jo pagaré 
la connexió al garatge d’un tercer”. Gràcies a 
l’interès que ja genera la indústria del cotxe 
elèctric, aquesta start-up catalana té una forta 
previsió de creixement en usuaris.

URBANISME

OrganiCity (organicity.eu) és un pro-
jecte europeu d’experimentació que 
explora vies de cooperació per crear 
solucions digitals a reptes urbans. La 
plataforma ofereix als ajuntaments 
un servei en línia intuïtiu perquè es 
generin projectes per millorar la ciu-
tat en cocreació amb els ciutadans, les 
petites empreses, les comunitats i les 
organitzacions de la ciutat.

L’ajuntament proveeix les dades ur-
banes i els recursos perquè qualsevol 
ciutadà pugui crear un experiment o 

col·laborar en els experiments d’altres 
grups, i, així, provar noves idees a pe-
tita escala i donar pas a la innovació 
col·laborativa per a les ciutats del futur. 
OrganiCity és també una potent xarxa 
per connectar persones amb diferents 
habilitats a nivell local i internacional.

ORGANICITY | Plataforma europea

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

Si ets Enginyer Graduat o  

Enginyer Tècnic Industrial, 

aquest és el teu Col·legi.

Vine i col·legia’t!

elcollegiconnecta.cat

Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

Les noves incorporacions d’enginyers 

menors de 30 anys gaudiran d’un 50% 

de descompte a la quota col·legial.

  Consulteu les condicions de la 

promoció a: www.enginyersbcn.cat

PROMOCIÓ ESPECIAL
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RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN
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