
06 39
DISSENY INDUSTRIAL
Minimbike, la bicicleta 
estàtica d’altes prestacions 
d’Ozestudi

CONEIX EL TEU 
COL·LEGI
Laura Alonso i Jordi Segura, 
Serveis Tècnics 20

ENTREVISTA
Xavier Simó, fundador i director 
general d’Inlea Corporation, 
gestora global de projectes

235 - GENER-FEBRER 2020

INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL

Per què hauria  
d’interessar als 

enginyers?



C O N

T A C

T A

elcollegiconnecta.cat

Borsa de 

treball

La Borsa de Treball especialitzada 

en el sector de l’enginyeria més 

àmplia del mercat i l’orientació 

professional que necessites per 

optimitzar la teva recerca.

MÉS DE 1.000 OFERTES 

PER A ENGINYERS 

DURANT EL 2019

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

COL·LEGIATS

EMPRESES

O anunci_BorsaTreballEbcn2017.indd   1 06/03/17   11:03



3

OBSERVATORI

Gener-febrer 2020    Theknos

Comissió Tècnica de l’Enginyeria com a lloc de trobada 
d’un ampli ventall d’enginyers. També tornarem a fer 
trobades per reforçar els Grups Territorials i estudiarem 
la possibilitat d’obrir delegacions. D’acord amb la filosofia 
de ser un col·legi orientat al col·legiat, ampliarem l’horari 
d’atenció de les 
assessories i crearem 
el Servei d’Atenció 
al Col·legiat (SAC), i, 
després de força temps 
sense fer-la, passarem 
una enquesta de 
satisfacció als 
col·legiats. Després 
de més de deu anys, 
caldrà canviar el web per un de més modern, i mirarem, 
malgrat les restriccions urbanístiques, d’il·luminar les 
façanes de la seu. A més, crearem una àrea de networking 
a la planta tercera com a complement de les aules de 
formació.

I pel que fa a la professió, continuarem defensant on 
faci falta les atribucions i el fet que els enginyers graduats 
puguin accedir al grup A1 de l’Administració. No deixarem 
de fer valer el visat com a garantia de seguretat, per a 
l’usuari, l’Administració i l’enginyer, i treballarem per 
posicionar-nos com a referents en les energies renovables 
i la indústria 4.0. D’altra banda, continuarem liderant tant 
el Consell com la METGEC i col·laborant amb el Consejo, 
com a instruments útils per a la defensa dels col·legis i de 
la professió. Així doncs, queda molta feina per fer, però 
també molta il·lusió i ganes perquè l’any i la dècada que 
hem encetat siguin ben profitosos. l

Un any més, seguirem en la construcció del 
col·legi del futur que necessitem, en la 
construcció del col·legi de referència de 
l’enginyeria. Venim de molt lluny. Amb 
més de 100 anys d’història, hem canviat 

de titulacions, de nom i d’àmbit territorial, sempre amb 
l’objectiu de bastir una corporació més forta i útil per als 
col·legiats, per a la professió i per al país. Comptem amb 
tots vosaltres per continuar avançant! 

Volem recordar que el 22 de novembre de 1995 es va 
publicar al DOGC núm. 2131, el Decret 293/1995, de 7 de 
novembre, del Departament de Justícia, que aprovava 
la segregació del Col·legi de Catalunya en sis col·legis, 
entre ells el nostre. Farem, doncs, 25 anys; un quart de 
segle d’evolució, de modernització, de millora, de feina, de 
compromís, d’esforç i sobretot de creure tots plegats en 
un projecte compartit. Aquesta ha estat la clau per poder 
arribar, malgrat les dificultats, fins on som ara. Però no 
ens hem d’aturar, ans al contrari, hem de seguir amb més 
empenta que mai. L’efemèride ens ha de servir per agafar 
impuls i per encarar la propera dècada amb un optimisme 
realista. Segurament serà un decenni de canvis profunds 
en tots els àmbits i hem de ser capaços d’adaptar-nos-hi. 
Estem preparats per fer-ho, tenim les eines necessàries, 
però, com en els darrers 25 anys, ens ho hem de creure 
tots i totes si volem que d’aquí deu anys els professionals 
de l’enginyeria de l’àmbit industrial continuem tenint a 
ENGINYERS BCN el lloc on actualitzar coneixements, 
on estar al dia de la professió, on connectar-nos amb els 
companys i on sentir-nos protegits i assessorats, a més de 
poder satisfer les noves necessitats que vagin sorgint.

Però ara tornem al 2020. Tenim força projectes en 
marxa que volem consolidar, com la XARXA e-BCN, una 
eina que, si l’aprofitem, ens ha de servir per connectar-
nos molt millor entre nosaltres. Volem impulsar la nova 

NOVA DÈCADA, NOUS REPTES

SERÀ UN DECENNI 
DE CANVIS 
PROFUNDS I DE 
TREBALLAR PER 
SEGUIR MILLORANT

El pronòstic de Blade Runner s’ha complert: el futur ha arribat i les màquines actuen i responen simulant la 
intel·ligència humana. Màquines i robots que treballen per a nosaltres, a la indústria, a les plantes de 
producció, per transformar la societat i fer-nos la vida més fàcil. Màquines intel·ligents. Intel·ligència artificial.  

Miquel Darnés 
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dega@ebcn.cat
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

EL 2020, DESACCELERACIÓ, SÍ; 
RECESSIÓ, NO!

 Des de fa unes quantes setmanes —o mesos— 
ens hem acostumat a sentir parlar de crisi. 
Les principals institucions internacionals 
han rebaixat les previsions de creixement de 
l’economia de cara al 2020, i les nacionals  

—públiques i privades— han fet el mateix. De fet, la segona 
meitat de l’any s’ha intensificat la desacceleració de 
l’economia, sobretot a causa d’una situació exterior que 
s’ha anat complicant amb la guerra comercial entre 
americans i xinesos. I, de rebot, Alemanya, que ja estava 
“tocada” pel Brexit, n’ha sortit malparada. I ja se sap, si el 
gegant es refreda, aquí no parem d’esternudar. 

El fet és que entrem al 2020 a una velocitat aproximada 
de l’1,6-2% anual, una mica inferior a la de fa un any, amb el 
llast de la indústria. En realitat, qui entra coix al nou any és 
el sector dels cotxes, ja que la resta dels importants  
—químic i alimentari— ho fan a bon ritme. I pel que fa als 
serveis, mantenen un creixement equilibrat, molt 
pendents de dos aspectes: de com evoluciona la indústria 
(els cotxes, sobretot) i de què passa amb el consum. 

De cara al nou any es palpa una sensació d’incertesa 
important, una sensació a la qual han ajudat les fortes 
oscil·lacions que han presentat darrerament dos 
indicadors tan importants com les comandes industrials i 
les exportacions. Aquests canvis tan forts —les 
exportacions, per exemple, van créixer un 10% el setembre 
quan havien caigut un 5% el mes anterior— despisten 
empresaris i analistes, i això fa que les previsions per a l’any 
2020 s’hagin d’agafar amb pinces. 

Ara com ara, sembla que hi ha acord que ens esperen uns 
dotze mesos en els quals es mantindrà la desacceleració de 

les principals magnituds i que tancarem l’any amb un 
creixement al voltant de l’1,8%. Això farà que la taxa d’atur 
continuï baixant, però a un ritme inferior, i que al desembre 
estigui només un punt per sota de l’actual. El consum no té 
motius per revifar-se gaire, encara que els salaris pugin més 
de pressa, perquè la gent pot acabar prement el fre si no veu 
el futur amb claredat. De fet, això ja està passant els últims 
mesos, amb un augment de la taxa d’estalvi. I cal veure què 
faran les empreses amb la inversió. En principi, mentre duri 
la incertesa, hauria d’estar al ralentí. 

Els 400 empresaris que integren el Consens Econòmic 
de PwC avancen per a Espanya una desacceleració,  
però no una recessió. Això és important per a la inversió! 
Tanmateix, moderen les perspectives per al 2020 a causa 
de l’estancament o la disminució de la demanda de 
productes. L’elevada exposició de l’economia espanyola al 
Brexit i a la guerra comercial els preocupa. La majoria 
d’ells, el 79,9%, coincideix a afirmar que l’economia 
mundial creixerà per sota del seu potencial, però sense que 
es produeixi una recessió o contracció del PIB. Pel que fa a 
l’eurozona, les previsions són idèntiques, encara que el 
79,4% estima que, si es produeix una crisi a la UE, aquesta 
no seria igual de profunda que l’última.

El que ens despista més, però, és que els models que 
utilitzen per preveure l’economia espanyola els dinou 
principals gabinets privats d’estudis de l’Estat —recollits per 
Funcas en el seu panel de previsions (novembre)— 
presenten moltes divergències sobre el que esperen de l’any. 
En el consum de les famílies la diferència de creixement 
estimada no és gaire important, ja que va de l’1,5% al 0,9%. 
En canvi, en la inversió en béns d’equipament, el més 

optimista parla d’un augment del 7,5% i el que ho és menys, 
de l’1%. Passa el mateix amb la construcció, on es 

va del 3,7% al –0,1%. Són els punts més 
delicats, conjuntament amb les 

exportacions, on la diferència estimada 
va del 3,1% a l’1,2%. 

Quan els experts no es posen 
d’acord en els aspectes més punyents 

i les divergències són tan altes, 
l’experiència ens diu que ningú no ho 

veu clar del tot. Això aconsellaria 
sovintejar durant l’any l’exercici de treure el 

cap i fixar-nos molt bé en què passa a l’exterior... lO
rio

l N
in
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“Satisfà molt el fet d’ajudar altres 
companys”

Laura Alonso i Jordi Segura, Serveis Tècnics

Interpretació de normativa, revisió documental, certificació de professionals... El departament de Serveis 
Tècnics del Col·legi és un dels més utilitzats per part del col·lectiu d’ENGINYERS BCN. Laura Alonso i Jordi 
Segura són dos dels tècnics que en formen part i els protagonistes d’aquest article.

Van néixer el mateix any, van estu-
diar Enginyeria Tècnica Industrial a 
Terrassa i més endavant van coincidir 
també al nostre Col·legi. Laura Alon-
so i Jordi Segura treballen al departa-
ment de Serveis Tècnics, des d’on han 
desenvolupat una visió global de la 
professió per ajudar altres enginyers.

RESPONSABILITATS MOLT 
DIVERSES
Amb gairebé vint anys d’experiència 
“a la casa”, la Laura és la responsable 
de Qualitat, Medi Ambient i Riscos 
Laborals. “El Col·legi és pioner. Va 
certificar-se el sistema de gestió am-
biental segons la ISO 14001, conver-
tint-se en el primer col·legi professi-
onal en aconseguir-ho”. ENGINYERS 
BCN també disposa de la ISO 9001, de 
gestió de la qualitat. Per tal de tenir 

una gestió eficient, tot forma part del 
Sistema Integrat de Gestió (SIG), que 
inclou la gestió de la qualitat, la ges-
tió ambiental, la prevenció de riscos 
laborals, el sistema de protecció de 
dades i la certificació de persones. A 
més, explica: “Dins el marc d’empresa 
responsable, formem part del Con-
sell de Barcelona+Sostenible i estem 
desenvolupant l’aplicació de l’Agenda 
2030 a través dels ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible)”.

En Jordi, dotze anys com a treba-
llador del Col·legi, és un dels engi-
nyers que hi ha al darrere del telèfon 
o l’ordinador quan teniu algun dubte 
tècnic. “Ens satisfà el fet d’ajudar al-
tres companys i que t’expliquin que 
aquella informació que els vas donar 
els ha servit en la seva feina”, comen-
ta. També és un dels tècnics que por-

ta els informes d’idoneïtat tècnica 
(IIT), un tràmit per revisar els pro-
jectes d’obres de Barcelona. El Col-
legi els pot dur a terme com a entitat 
col·laboradora habilitada per l’Ajun-
tament de la ciutat catalana. Igual 
que la resta de tècnics del Col·legi, i 
amb l’objectiu d’estar al dia, el Jordi 
assisteix a diverses taules tècniques 
amb l’Administració. Una d’elles és a 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 
sobre el vehicle elèctric; una altra, a 
l’Institut de Tecnologia de la Cons-
trucció de Catalunya, on forma part 
de la Comissió Construïm el Futur 
per implantar el BIM en projectes de 
construcció.

CERTIFICANT DES DE 2016
Una de les fites assolides pel depar-
tament va ser l’acreditació del Col-
legi per part d’ENAC per certificar 
persones segons la norma UNE-EN 
ISO 17024. ENGINYERS BCN es 
convertia, així, l’any 2016, en el pri-
mer col·legi professional de l’Estat 
en aconseguir-ho. Els tècnics que se 
certifiquen amb nosaltres, per tant, 
poden demostrar davant de clients o 
de l’Administració que són experts en 
algun d’aquests àmbits: instal·lacions 
de baixa tensió, auditories energèti-
ques i legalització d’activitats. “Cada 
vegada més empreses demanen pro-
fessionals certificats”, assegura la 
Laura, membre, com en Jordi, del 
Comitè de Certificació de Persones. 
No és l’únic avantatge, a més permet 
accedir a subvencions com les que 
dona l’ICAEN de cupons per als ser-
veis energètics. 

“Es tracta de donar el màxim su-
port als col·legiats”, afirma en Jordi. 
Amb aquesta idea acaba la conversa 
amb en Jordi i la Laura. Enginyers 
que ajuden enginyers. l
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2020 és l’Any de la Seguretat Industrial
Els enginyers tenim un paper crucial dins l’àmbit de la seguretat industrial. Reduïm els riscos i 
treballem per aconseguir un entorn laboral protegit. Amb la intenció de fer d’ENGINYERS BCN un 
punt de trobada per aconseguir professionals, empreses i institucions del sector, el Col·legi organitza 
l’Any de la Seguretat Industrial. Durant aquest 2020 aquesta revista difondrà articles centrats en 
aquest tema i la seu col·legial esdevindrà escenari de dos fòrums amb experts.

Ja fa més de deu anys que ENGI-
NYERS BCN selecciona un tema 
específic que inspira textos, con-
ferències i debats. Si el 2019 va 
ser l’Any de l’Enginyeria Biomèdi-
ca, el 2020 serà el de la seguretat 
industrial, amb l’estreta relació 
organitzativa de l’Associació d’Or-
ganismes de Control de Catalunya 
(ASOCAT) i el suport institucional 
del Departament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat. Nor-
mativa, instal·lacions, inspecci-
ons, certificacions... Als col·legiats 
que treballeu en els principals 
àmbits de la seguretat industrial 
us interessarà saber el que estem 
preparant.

ACTIVITATS I ARTICLES
Hi haurà dos fòrums organitzats 
pel Col·legi amb ponents en llocs de 
responsabilitat i grans coneixedors 
en les seves àrees. Properament in-

formarem dels noms i les dates dels fò-
rums. Ara com ara, us podem avançar 
el següent:

1. Fòrum 1. Les instal·lacions i la 
seguretat industrial. Serà una opor-
tunitat per conèixer els punts de vista 
dels diferents actors (Administració, 
entitats col·laboradores, projectistes, 
instal·ladors, mantenidors, etc.) da-
vant el repte d’obtenir més garanties 
de seguretat en les instal·lacions, amb 
una visió coordinada de l’execució i el 
manteniment.

2. Fòrum 2. Gestió de la seguretat 
industrial. Es tractarà sobre com gesti-
onar correctament la seguretat indus-
trial per reduir el risc d’accident. Així, 
informarà de les disposicions legals 
que afecten els professionals i les tècni-
ques adients per tenir consciència dels 
perills. La formació és una bona gestió 

Trobareu totes les activitats programades i actualitzades a 
www.enginyersbcn.cat/anyde2020

de la seguretat, que juntament amb 
les anàlisis de riscos, els sistemes de 
gestió integrats i els plans d’audito-
ria, són la millor solució per obtenir 
la tranquil·litat.

A més, a cada número de la revista 
publicarem articles sobre segu-
retat industrial des de diversos 
punts de vista, amb testimonis 
d’experts en la matèria.  l

MARÍA LUQUE, 
DISSENYADORA GRÀFICA I 
CREADORA DEL LOGOTIP

“El logotip recull gràficament 
la denominació d’aquest any, la 
seguretat. Per això s’ha fet servir 
una tipografia de pal sec de pes 
(negreta) en un bloc únic que 
també queda recollit per un 
contorn de gruix similar que ens 
remet a paraules com ‘protecció’, 
‘seguretat’ i ‘solidesa’. El 
color blau marí remarca 
aquest missatge de fermesa i 
confiança.”

ES FARAN DOS 
FÒRUMS AMB 
PONENTS EXPERTS EN 
AQUEST ÀMBIT QUE 
PARLARAN SOBRE 
GARANTIES I GESTIÓ 

ACTIVITATS
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Aprovats el pressupost de 2020 
i el canvi d’Estatuts 

La Junta General va aprovar el 19 de 
desembre el pressupost del proper 
any i el canvi d’Estatuts que afec-
ta el nom del Col·legi i el nombre de 
mandats consecutius dels càrrecs de 
la Junta de Govern (ara podran ser 
tres). Als gràfics podreu veure el re-
sultat de les votacions. 

Durant la reunió, el degà va fer un 
balanç positiu del 2019 destacant la 
XARXA e-BCN, la formació, les noves 

Comissions i l’activitat institucional. 
Miquel Darnés també va avançar pro-
jectes per a aquest 2020: nou web, mi-
llor atenció al col·legiat, nou espai de 
networking a la tercera planta i el plan-
tejament de delegacions territorials, 
entre d’altres. Com a conclusió va dir 
que té “bones sensacions” per al nou 
any: “Més que mai, des que soc degà”. 
També va assegurar que “encara que-
da molt per fer”, però que el Col·legi 

avança “a velocitat de creuer”. Pel que 
fa al canvi d’Estatuts va explicar que 
la seva intenció és presentar-se a un 
tercer mandat per “tancar projectes” i 
“començar-ne de nous”.

La tecnologia va tornar a tenir un 
paper important. Més del 92% de vots 
totals es van emetre de manera tele-
màtica. A més, les juntes es van tor-
nar a emetre per videostreaming. Va 
haver-hi 42 connexions en directe. l

El Col·legi vol donar suport a les famílies dels companys que ens han deixat al llarg del 2019:

•  José Ramón Alonso García
•  Eugenio Bel Díaz
•  José Bello Cuadros
•  Josep Carrete Pujado
•  Antonio Casanovas Serrano
•  Raimon Castellà Pouget
•  José Cervelló Boet
•  José Clavero Saltiberi
•  Jaime Crespo Griño

•  Juan Elías Pérez
•  Ángel Escura Collado
•  Ramon Esteve Mur
•  Manuel Galilea Navalón
•  Francisco Garasa Salom
•  Antonio García Codina
•  Miguel Gracia Cebrián
•  Elisabet Guerrero 

Bermúdez

•  Lucindo Lázaro Rico
•  Blas Lliso Calvo
•  Antonio Martínez Martínez
•  Ismael Martínez Pelegrí
•  Juan Moncasi Rocaspana
•  Ricardo Monllau Alba
•  Joan Morell Ballesté
•  Josep Maria Ollé Pala
•  Jorge Parunella Ribas

•  Josep Maria Pascual Romaní
•  Josep Maria Perelló Nicolau
•  Juan Ribas Marsal
•  Jaime Ruiz Yagüe
•  José María Soranells 

Pessarrodona
•  Miguel Tormo López
•  Carlos Trullén Pla
•  Christian Vanreck Michaux

Els companys que ens han deixat

ACTIVITATS

PRESSUPOST 
PER AL 2020 *

CANVI D’ESTATUTS *
(nombre de mandats)

CANVI D’ESTATUTS *
(nom del Col·legi)

Sí No Abstencions

31

51

251 24

94

215

39

47

247

* Les xifres indiquen el nombre de vots

Per a més informació, llegiu l’Observatori de l’últim número de la revista, el THEKNOS 234
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Més cursos per al 2020
L’inici de l’any sol ser una etapa marcada pels bons propòsits i les ganes de 
començar nous projectes com pot ser ampliar la formació. Si aquest és el 
vostre cas, no perdeu l’oportunitat de gaudir dels cursos que us ofereix el 
Col·legi. Aquí us presentem els més destacats per a aquest començament 
del 2020. Podeu ampliar la informació sobre aquestes i altres formacions a 
www.enginyersbcn.cat/agenda. Trobeu el que més se us adapti:

Instal·lacions de fred 
industrial

 Dies: 3, 5, 10 i 12 de febrer de 
2020.

 Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
 Objectiu: conèixer els elements 

bàsics d’una instal·lació de fred 
industrial (bombes, compressors, 
evaporadors i condensadors), així 
com els principis de funcionament 
d’aquest tipus d’instal·lacions.

Aigua calenta sanitària

 Dies: 18 i 20 de febrer de 2020.
 Lloc: aula 2, 3a planta del Col·legi.
 Objectiu: comprendre el 

funcionament d’una instal·lació i 
els equips d’aigua calenta sanitària, 
quins serveis i funcions presten 
els seus components i quina és la 
legislació aplicable.

Enginyer d’instal·lacions 
PRO - nivell bàsic

 Dia: 24 de febrer de 2020.
 Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
 Objectius: facilitar l’accés al 

mercat laboral dels enginyers 
recentment graduats o d’aquells 
que vulguin canviar en la seva 
trajectòria professional. Aquesta 
certificació està associada a una 
formació específica que permetrà 
que el tècnic adquireixi un nivell de 
competències bàsiques.

Disseny CE de màquines segures

 Dies: 3, 5, 10 i 12 de febrer de 2020.
 Lloc: aula 2, 3a planta del Col·legi.
 Objectiu: explicar la directiva CE de seguretat 

de màquines de la UE (RD 1644/2008), el procés 
i els criteris tècnics de seguretat, així com donar 
eines per al control de fabricació segons la 
directiva i documentació administrativa per al 
marcatge CE. 

Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RD 
1027/2007, RITE). Interpretació, 
aplicació a instal·lacions i directives 
d’eficiència associades

 Dies: 18, 20, 25, 27 de febrer, 3, 5 i 10 de 
març de 2020.

 Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
 Objectiu: analitzar en profunditat el 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) com a eina bàsica de partida per 
al disseny d’instal·lacions, veient les opcions 
per a cadascuna de les seves instruccions 
tècniques i sense perdre de vista la resta de 
normatives d’aplicació. 

Enginyer comercial PRO - nivell 
avançat

 Dies: 9 i 16 de març de 2020.
 Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
 Objectiu: oferir eines i recursos per als 

responsables d’equips de vendes. El curs tractarà 
com conduir un equip de manera eficient i 
professional adoptant la posició de “tutor”.
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Dos dies abans de la Nit de Reis, una 
patge reial va avançar-se i va visitar 
la seu d’ENGINYERS BCN per recol-
lir les cartes dels fills, nets i nebots 
dels col·legiats. La tradicional Festa 
de Reis del Col·legi va ser tot un èxit 
participatiu. Els nens i nenes van 
esmorzar al Club EBCN, van passar 
una bona estona amb l’espectacle so-
bre els tres porquets i finalment van 
poder assegurar-se que els seus re-

1. Moment en què la patge reial fa l’entrada a la sala i 
és rebuda amb gran celebració. 2. Es van entregar tres 
bosses de joguines noves per a la campanya Cap Nen 
sense Joguina. 3. El mag captiva a grans i petits.  
4. Teatre de titelles amb els tres porquets.

Portem la màgia dels Reis 
d’Orient a col·legiats i familiars

gals estaven en bones mans entregant 
la carta a la patge reial. En acabar, el 
Col·legi va donar tres bosses plenes 
de joguines noves a la campanya Cap 
Nen sense Joguina. Si voleu veure el 
més destacat d’aquesta 
divertida i solidària jor-
nada entreu a l’apartat 
“Actes socials” al web  
https://videos.enginy-
ersbcn.cat. l

1

2

3

4

https://videos.enginyersbcn.cat
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Les veus del Cor Madrigal traslladen 
el Nadal al col·lectiu d’ENGINYERS BCN

No és fàcil reduir a pocs adjectius 
l’experiència d’escoltar les nada-
les més populars en un entorn 
com Santa Maria del Mar amb les 
veus de l’agrupació Cor Madrigal. 
Només les més de 600 persones 
que van assistir a l’última edició 

del Concert de Nadal saben exac-
tament de què parlem. Ho podem, 
però, intentar: “Les impressionants 
notes dels cantants arribaven fins a 
l’últim racó de la basílica a la vista de 
les espectaculars columnes...”. No, 
definitivament, aquestes línies no 

fan justícia a l’esdeveniment. El 
millor serà que ho vegeu vosaltres 
mateixos. Entreu a https://videos.
enginyersbcn.cat, i, dins l’apartat 
“Actes socials”, cliqueu el vídeo de 
resum del concert. Es nota que ens 
va agradar molt?  l

ACTIVITATS

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


Theknos    Gener-febrer 202012

ENGINYERIA PER LA IGUALTAT

  

Segons la iniciativa internacional 
Equileap, només el 22% de les posi-
cions laborals més elevades a nivell 
mundial són ocupades per dones, xi-
fra que no representa ni tan sols un 
quart del total. Segons aquesta font, 
els països amb major equitat són Aus-
tràlia, França i els països nòrdics, en-
capçalats per Suècia. El nostre país se 
situa aproximadament a la mitjana. 
Si ens centrem en el món tecnològic, 
però, la xifra baixa fins al 12%.

LES DONES TAMBÉ HAN DE DIRIGIR
La lluita per aconseguir equilibrar els 
gèneres en els equips directius dins 
l’enginyeria ha de partir de les bases. 
La manca de nenes que es decanten 
per la tecnologia continua sent un 
dels principals problemes i dels més 
difícils de resoldre. La situació reflec-
teix uns rols professionals marcada-
ment femenins i d’altres de mascu-
lins, que tenen a veure amb creences 
estereotipades o amb la manca de 
models. Així ens trobem que els per-
fils que es desvien dels estereotips de 
gènere són percebuts com a estranys 
o, fins i tot, incongruents. I el mateix 
passa amb les dones que ocupen llocs 
de comandament. 

D’altra banda, l’exigència per arri-
bar a aquestes posicions professio-
nals més elevades no és la mateixa per 
als dos sexes. En el cas de les dones, 
els errors es penalitzen més dura-
ment i cal demostrar la vàlua de ma-
nera destacable.  

L’EMPENTA EMPRESARIAL 
A FAVOR DE LA IGUALTAT
Moltes empreses han entès la im-

portància de treballar per superar 
aquests problemes relacionats amb 
el gènere dins els equips. Un dels 
motius de la progressiva implantació 
de polítiques d’igualtat en els plans 
de recursos humans és el fet que els 
equips mixtos solen donar millors 
resultats. La diversitat d’habilitats, 
coneixements i experiències és en-
riquidora. La preocupació pel tema 

s’estén a nivell internacional, i molts 
països estan incorporant l’objectiu de 
les Nacions Unides per al 2030 per 
aconseguir la paritat en els consells 
d’administració. 

Algunes de les empreses que des-
taquen pels seus plans d’igualtat en 
el nostre territori i que són ocupado-
res importants per a l’enginyeria són 
Nestlé, Agbar, Naturgy o Schneider 
Electric. Totes elles desenvolupen 
estratègies que fomenten la promo-
ció en les carreres professionals de 
les seves empleades, conscients de les 
dificultats a les quals aquestes s’en-
fronten arran de la maternitat, les 
càrregues familiars o, en casos més 
extrems, la violència de gènere. Amb 
tot, es busca pal·liar la infrarepresen-
tació femenina en les posicions de 
decisió, assignatura pendent en una 
societat cada cop més conscient. l

Trencant barreres de vidre

Els estereotips de gènere, les càrregues familiars, la manca de models... Molts factors incideixen en les 
dificultats que les dones es troben per ascendir en la seva carrera professional. En el cas de les enginyeres, amb 
una professió de caràcter històricament masculí, les dificultats es remarquen. Gràcies a la presa de consciència 
d’aquesta realitat, però, s’estan trencant moltes barreres. I això que encara queda molt per fer.

Text Cristina Olmos,  
Departament del Col·legiat, Comunicació i 
Màrqueting d’ENGINYERS BCN

NOMÉS EL 22% DE 
LES POSICIONS 
LABORALS MÉS 
ELEVADES, A NIVELL 
MUNDIAL, LES 
OCUPEN DONES
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MotoStudent i Formula Student 
són competicions internacionals 
entre els equips d’estudiants uni-
versitaris de tot el món. Moto En-
gineering Foundation i TechnoPark 
MotorLand, en el cas de la primera, 
i FISITA i STA, en el de la segona, 
promouen a través d’aquest repte 
la participació dels estudiants, que 
han de posar en pràctica els conei-
xements desenvolupats en els seus 
estudis d’enginyeria. Però aquest 
repte va més enllà de la vessant 
exclusivament tècnica. Hi entren 
en joc també la capacitat de treba-
llar en equip, de gestionar i donar 
visibilitat al projecte, d’aconseguir 
patrocinadors, etc. Així, els estudi-
ants duran a terme, durant un pe-
ríode de tres semestres, el disseny, 
el desenvolupament i la fabricació 
d’un prototip de motor de competi-
ció real, amb el qual després hauran 

de competir en el circuit correspo-
nent. I ENGINYERS BCN els acom-
panya donant-los suport.

El Col·legi fa costat als estudiants 
que participen en aquestes iniciati-
ves. Actualment col·labora amb els 
equips ePowered RACING i e-Tech 
Racing de l’Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est (EEBE-UPC) i el Mo-
tor Sport de l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS).

L’ePowered RACING és un equip 
d’estudiants de l’EEBE que com-
peteix amb una moto elèctrica. 
Aquests futurs enginyers s’enfron-
ten als reptes de MotoStudent i al 
Campeonato Interautonómico de 
Velocidad a Espanya (CIV). For-
men un equip multidisciplinari 
d’estudiants per dissenyar i fabri-
car una motocicleta elèctrica des 

de zero. ENGINYERS BCN és al seu 
costat des del 2017, any en què es va 
sumar a l’equip com a patrocinador. 
El passat 16 de desembre les instal-
lacions del Col·legi van acollir la 
presentació de la moto.

En el cas de l’e-Tech Racing, 
aquest va ser el primer amb qui el 
Col·legi va col·laborar, l’any 2016. 
Aquest equip participa en el For-
mula Student i Formula SAE amb 
un cotxe elèctric. Es tracta d’estu-
diants de la mateixa escola, l’EE-
BE, que treballen per promoure el 
desenvolupament i la utilització del 
vehicle elèctric com a instrument 
de millora de la mobilitat i d’apre-

nentatge complementari als estu-
dis universitaris. 

Finalment, el Col·legi també pa-
trocina l’equip d’estudiants de l’Esco-
la Universitària Salesiana de Sarrià. 
El seu nom és EUSS Motorsport 
i treballa amb els valors de l’engi·
neering by doing, propi d’aquesta 
escola: sumant la creativitat i la in-
novació, el treball en equip, l’esperit 
de superació i l’optimització. Parti-
cipa al Formula Student, en el con-
junt de les 250 universitats que en 
prenen part, en deu països (Estats 
Units, Austràlia, Regne Unit, Brasil, 
Itàlia, el Japó, Hongria, l’Estat es-
panyol, Alemanya i Àustria). l

COL·LEGI JOVE

A tot motor amb els estudiants

EQUIPS D’ESTUDIANTS 
D’ENGINYERIA 
COMPETEIXEN PER 
DEMOSTRAR ELS 
SEUS CONEIXEMENTS 
I CAPACITATS

MOTO STUDENT FORMULA STUDENT

Categories:
•  MotoStudent Petrol  

(motor de combustió 
interna).

•  MotoStudent elèctric  
(sistema de propulsió 
100% elèctric).

Categories:
•  Static Events (disseny, 

pla de negocis i report 
econòmic).

•  Dynamic Events 
(eficiència, skid pad, 
acceleració, autocross i 
resistència)

Circuit FIM Motorland Barcelona-Catalonia Circuit
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La incorporació de professorat amb 
titulacions d’enginyeria al sistema 
educatiu és una necessitat i alho-
ra una oportunitat laboral per als 
que es volen incorporar a la profes-
sió docent, tant en centres públics 
com en privats. Així ho pensa Sarai 
López, cap d’estudis de CEIR-AR-
CO, centre especialitzat en formació 
professional (FP), amb dues esco-
les a Barcelona (Villarroel i Aragó), 
que imparteixen cicles formatius de 
grau mitjà (CFGM) i grau superior 
(CFGS) i programes de formació i in-
serció (PFI).

OPORTUNITAT LABORAL
Què ha de tenir un enginyer per de-
dicar-se a l’ensenyament? La Sarai 
López explica que, a l’hora de selec-
cionar el professorat, “prioritzem un 

professional que hagi fet una FP, i 
persones amb aquest perfil se’n tro-
ben. Ara bé, el nostre candidat ideal 
és un professional que hagi fet una 
FP i després una enginyeria, que tin-
gui el màster en formació del profes-
sorat i experiència en tallers, i això ja 
és més difícil de trobar”.

CEIR-ARCO té convenis de col-
laboració amb les universitats que 
ofereixen el màster en Formació del 
Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d’Idio-
mes, que substitueix l’antic certificat 
d’aptitud pedagògica (CAP). “Oferim 
pràctiques a les persones que l’estan 
fent. Recorrem a aquests professio-
nals per cobrir baixes, fer substitu-
cions o quan hi ha vacants al centre. 
És una altra manera de seleccionar 
personal, perquè, a part del currícu-
lum, l’experiència preval i la podem 
valorar millor si abans la persona ha 
passat pel centre. La part de forma-
ció acadèmica que es fa al centre la 
imparteix professorat que ha de tenir 
una titulació d’enginyeria”, diu.

DOCÈNCIA VOCACIONAL
El docent també ha de ser una per-
sona capaç de treballar en equip, 
amb iniciativa i responsabilitat a 
l’hora de complir les tasques profes-

Enginyers docents: 
l’ensenyament com a sortida laboral

PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Cada vegada hi ha més enginyers que acaben la carrera i es plantegen la docència com una sortida laboral 
interessant. Els seus coneixements tècnics i teòrics sobre matèries de caire tècnic en fan professionals 
capacitats per impartir assignatures en les diferents modalitats d’ensenyament, des de la secundària, el 
batxillerat, els cicles de formació professional i l’ensenyament universitari fins a la formació no reglada. 

EL DOCENT TAMBÉ HA 
DE SER UNA PERSONA 
CAPAÇ DE TREBALLAR EN 
EQUIP, AMB INICIATIVA I 
RESPONSABILITAT
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Jaume Uriach Orovitg, col·legiat 15.371.  
Enginyer amb 22 anys d’experiència docent

“El més important és tenir empatia  
i saber transmetre els coneixements”
Jaume Uriach és enginyer tècnic 
industrial, especialitzat en 
electricitat, secció electrònica. Va 
començar a fer classes una mica 
per casualitat. “Quan ja exercia 
professionalment em vaig apuntar 
a un curs d’oposicions per treballar a 
la Comunitat Europea a MasterD. En 
saber que era enginyer, em van fitxar 
per fer de professor d’instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió. Això era 
el 1998. Ara farà 22 anys que em 
dedico a l’ensenyament, i encara 
continuo.” Actualment fa 44 hores 
de classe setmanals al Centro 
Técnico de Estudios Europeos, 
a l’Hospitalet de Llobregat, i 
com a professional autònom fa 
certificacions i projectes per a 
empreses en l’àmbit de l’enginyeria 
d’instal·lacions.

Quan repassa la seva trajectòria, 
comenta que “mai no he fet classes 
a primària o a secundària. El meu 
àmbit natural ha estat sempre 
la formació no reglada. Val a dir 
que està més ben pagada que la 
docència reglada. Concretament, 
imparteixo cursos de certificador 
professional. Són cursos per a 
persones en situació d’atur per 
treure’s el carnet d’instal·lador 
autoritzat, que es poden 
convalidar amb assignatures de 

cicles formatius de grau mitjà i 
grau superior”. També considera 
que “avui hi ha professors, hi ha 
més competència que quan jo 
vaig començar, però la docència 
ha esdevingut una bona sortida 
professional”.

Uriach reconeix que fa classes 
per vocació. “Em sento molt bé, 
em va bé, perquè faig coses que 
m’omplen.” Apunta que, a més 
de vocació, “l’empatia a l’aula és 
important. Si un alumne vol desistir 
de fer un curs perquè no se sent 
capaç de superar-lo, és aleshores 
quan cal tenir empatia per evitar-
ho”. Per dedicar-se a l’ensenyament 
“també cal desenvolupar tècniques 
perquè tothom entengui els 
coneixements que vol transmetre 
el professor. Jo m’acostumo a 
centrar en la part essencial 
de la matèria, sense entrar 
massa en detalls ni voler 
explicar-ho tot. El meu 
objectiu és que l’alumne 
acabi dient que ho ha 
entès, que ha après coses i 
que les recorda. El fet que 
l’alumnat acabi satisfet és 
un indicador, perquè, per 
molt expert que sigui, puc 
no saber transmetre els 
coneixements”, afegeix. EN
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SERVEI D’OCUPACIÓ I 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL

La Borsa de 
treball tanca  
l’any amb gairebé 
1.000 ofertes

El Col·legi acaba 2019 amb un 
balanç positiu pel que fa a la 
Borsa de treball: s’han publicat 
936 ofertes de feina. L’any ha 
estat marcat per un bon nivell 
d’ocupació, ja que només el 4 % 
dels col·legiats inscrits al servei 
estan a l’atur. Aquesta xifra es 
redueix a l’1,5% si parlem de tot 
el col·lectiu. El sou mitjà, però, 
s’ha mantingut respecte als anys 
anteriors, entorn dels 30.000 € 
bruts anuals, un estancament 
que reflecteix la realitat del 
mercat laboral en general. Els 
perfils amb millors retribucions 
han estat per als càrrecs de 
direcció relacionats amb la 
logística. Els enginyers més 
demandats, com ja és habitual 
en els últims anys, són els que es 
dediquen a les instal·lacions i als 
projectes. L’any va finalitzar amb 
prop de 2.500 empreses usuàries 
del servei.

Per a qualsevol dubte, 
contacteu amb el SOPP al 
934 961 420 o al correu 
ocupacioipromocio@ebcn.cat

sionals, perquè al centre hi ha una 
normativa i unes obligacions, re-
corda la Sarai. “És una oportunitat 
laboral per als enginyers, però, d’al-
tra banda, jo diria que t’ha d’agradar 

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT
Els col·legiats que us dediqueu a l’àmbit de la docència teniu també el vostre 
espai al Col·legi. Des de fa temps, ENGINYERS BCN disposa de la Comissió 
d’Ensenyament. El seu principal objectiu és oferir cursos i conferències sobre 
temes que afecten el professorat tècnic. La Comissió d’Ensenyament treballa 
en els diferents camps de la docència (formació universitària, educació 
secundària, cicles formatius...). Si voleu inscriure-us-hi, entreu a www.
enginyersbcn.cat/comissions.

ensenyar. És una professió per a la 
qual has de tenir molta vocació, si 
no, crema molt. Ser docent és vo-
cacional i no pot ser l’última opció. 
Nosaltres impartim ensenyaments 

postobligatoris; això vol dir que la 
majoria de l’alumnat són adults. 
Però l’empatia i l’habilitat social a 
l’aula és molt important. Psicològi-
cament hi ha molta feina a fer.” l

mailto:ocupacioipromocio@ebcn.cat
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
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MÉS AVANTATGES

Trobareu les condicions d’aquestes promocions i altres descomptes exclusius per a col·legiats a 
www.enginyersbcn.cat/descomptes

Energia 
elèctrica
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 al 902 565 230 o a 
enginyersbcn@circutor.es.

•  5% de descompte 
addicional en la compra 
dels productes de 
l’empresa. 

•  Gratuïtat en els cursos 
que CIRCUTOR organitza 
i imparteix a les seves 
instal·lacions.

•  Enviament gratuït de 
revistes, catàlegs i 
butlletins informatius.

Odontologia 
DENTAestetic és un grup de 
professionals mèdics amb més 
de 25 anys d’experiència en el 
camp de l’odontologia, la medicina estètica i la cirurgia plàstica. 
Els col·legiats, precol·legiats i familiars directes gaudiu d’una 
higiene dental anual, una mesoteràpia i un tractament estètic 
gratuïts; també d’un 10% de descompte en els tractaments 
dentals, un 20% de descompte en tractaments medicoestètics, 
un 25% de descompte en tractaments estètics i un 5% de 
descompte en procediments de cirurgia plàstica.  

Impremta digital i òfset
Aquesta empresa de comunicació gràfica ubicada a Barcelona 
proporciona als col·legiats un 10% de descompte en tots els ser-
veis d’impremta digital i òfset (impressió sota demanda d’im-
presos comercials, publicacions, papereries, etc.), disseny gràfic, 
maquetació, impresos amb dades variables, cartelleria digital 
(gran format), suports rígids, lones, banderes, vinils, estructures, 
reprografia digital, enquadernacions i manipulació de tot tipus 
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.  

Finances i assegurances
El Grup Caixa d’Enginyers posa a disposició de tots els col·legiats productes i serveis 
financers i asseguradors perquè porteu a terme els vostres projectes personals i 
professionals. Teniu a l’abast una àmplia gamma de solucions per a cadascuna de les 
vostres necessitats: professionals; empreses; famílies i particulars, i joves. Si necessiteu més 
informació, podeu consultar el web de Caixa d’Enginyers (www.caixaenginyers.com) o 
trucar a Banca Telefònica al 933 102 626 de dilluns a divendres de 8 a 21 h.



SABÍEU QUE...

El Col·legi té molt a dir en la futura 
Llei de transició energètica

Que l’ésser humà està causant un 
escalfament global és un fet sos-
tingut per la comunitat científica. A 
Catalunya, les institucions treballen 
en diverses iniciatives per, com a 
mínim, frenar-ne els efectes. El Col-
legi, que té com un dels seus valors 
contribuir a la millora ambiental, 
col·labora en diversos projectes que 
els propers anys tindran una reper-
cussió important al nostre país.

1. LLEI DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 
Entre els objectius d’aquesta nor-
ma que actualment està elaborant 
la Generalitat hi ha l’establiment 
d’una nova política energètica ca-
talana, i el compliment d’una bona 
part dels compromisos que esta-
bleix l’Acord de govern d’emergèn-

cia climàtica. Un d’aquests compro-
misos és aconseguir que l’any 2050 
Catalunya sigui un país descarbo-
nitzat amb un model energètic re-
novable, net, democràtic, inclusiu, 
de generació distribuïda i centrat 
en el consumidor.

ENGINYERS BCN forma part 
del Consell Assessor de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) des que 
es va crear l’any 2015. El passat 6 de 
novembre aquest òrgan es va reunir 
per presentar la proposta de Llei de 
transició energètica. En represen-
tació del Col·legi hi va anar perso-

nal propi així com Alberto Basté, 
president de la Comissió d’Energia 
d’ENGINYERS BCN. La nostra cor-
poració té molt a dir en un assump-
te que afecta molt directament els 
enginyers de l’àmbit industrial i per 
això vetlla perquè aquesta norma 
respongui a l’interès dels nostres 
professionals.

2. AUTOCONSUM. No és cap secret 
que l’autoconsum energètic i tot 
el que comporta (instal·lació de 
plaques fotovoltaiques, per exem-
ple) viu un petit boom. Des del 
Col·legi programem diverses for-
macions en aquest àmbit (consulteu 
la nostra agenda de cursos a www.
enginyersbcn.cat/agenda). A més, 
estem en contacte amb l’ICAEN per 
col·laborar amb la ciutadania. El que 
volem és que vosaltres, col·legiats, 
sigueu l’enginyer de referència a 
l’hora de realitzar els projectes d’au-
toconsum, així com l’acompanya-
ment dels titulars en el moment de 
tramitar les subvencions i inscriure 
degudament les instal·lacions cor-

responents. Un professional col-
legiat té un valor i una institució al 
darrere que ho avalen.

3. PUNTS DE RECÀRREGA DEL VE-
HICLE ELÈCTRIC. El Col·legi també 
forma part, amb altres actors del 
sector, d’un grup de treball orga-
nitzat per l’ICAEN. L’objectiu és 
col·laborar igualment en aquesta 
matèria i posicionar els col·legiats 
com els professionals que cal tenir 
en compte en projectes d’aquest  
tipus.

4. GESTIÓ ENERGÈTICA. Cal es-
mentar que ENGINYERS BCN ha 
obert noves convocatòries de cer-
tificació amb acreditació ENAC en 
previsió de la propera campanya 
del programa Cupons per a serveis 
de gestió energètica prevista per 
l’ICAEN. Estar certificat per una 
entitat acreditada és un requisit in-
dispensable per accedir a la subven-
ció. Per a més informació d’aquest 
servei del Col·legi, entreu a www.
enginyersbcn.cat/certificacio. l

La Generalitat ha declarat recentment la situació d’emergència climàtica a Catalunya i ara prepara 
una llei de transició energètica, amb l’assessorament de diverses entitats entre les quals hi ha 
ENGINYERS BCN. Expliquem aquestes i altres accions que el Col·legi està duent a terme amb les 
institucions a favor d’una Catalunya més sostenible.

ELS COL·LEGIATS 
HEU DE SER ELS 
ENGINYERS DE 
REFERÈNCIA PER 
FER PROJECTES 
D’AUTOCONSUM

Reunió dels membres del Consell Assessor de l’ICAEN.
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COMPARTIU

Granollers és el centre neuràlgic del Grup Territorial del Vallès Oriental, format per col·legiats de la zona 
amb el propòsit de compartir experiències, coneixements i contactes. 

El passat 14 de novembre es van reu-
nir més d’una vintena de persones per 
celebrar una d’aquestes trobades que 
el Grup celebra de manera periòdica. 
Aquesta reunió va ser especial perquè 
els professionals de la zona van enfor-
tir la seva xarxa de networking al res-
taurant Fonda Europa de Granollers. 
També hi va ser el degà, Miquel Dar-
nés, el qual va destacar la importància 
d’aquests Grups per apropar el Col-
legi a les diverses zones del territori.

La següent trobada també va tenir 
un punt diferent. El 12 de desembre, 
Marc Ollé, del Departament del Col-
legiat, Comunicació i Màrqueting 
d’ENGINYERS BCN, va impartir un 
minicurs sobre la XARXA e-BCN, la 
comunitat virtual de l’enginyeria de 
l’àmbit industrial que permet als col-
legiats estar més i millor connectats 
amb els companys.

Aquest Grup Territorial, com la 
resta que hi ha al Col·legi (l’Anoia, el 

GRUP TERRITORIAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Un lligam entre professionals

Maresme, Osona i el Vallès Occiden-
tal – Sabadell/Terrassa), multiplica 
els serveis d’ENGINYERS BCN i crea 
un lligam entre els professionals dels 
diversos territoris. l

El 14 de novembre es va celebrar una 
reunió del Grup Territorial del Vallès 
Oriental al restaurant Fonda Europa.

Si us voleu inscriure a un Grup 
Territorial o Comissió, entreu a www.
enginyersbcn.cat/comissions.

COMISSIÓ DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS I EMERGÈNCIES

La 15a edició del Dia del Foc se celebra a ENGINYERS BCN
Un any més, la seu del Col·legi 
va ser escenari del Dia del Foc de 
Tecnifuego, associació que agrupa 

empreses dedicades a la protecció 
contra incendis. Una vuitantena 
de persones hi van assistir l’11 de 
desembre per conèixer el punt de 
vista d’experts i empreses sobre 
l’actualitat del sector.

El primer a parlar va ser Oscar 
Rosique, president de la Comissió 
de Seguretat contra Incendis i 
Emergències del Col·legi, el qual va 
agrair a Tecnifuego la confiança en 
ENGINYERS BCN per acollir aquesta 
important cita. Després va intervenir 
Carles Noguera, cap del Servei de 
Prevenció Operativa de Bombers de 
la Generalitat; Héctor Carmona, cap 
de la Unitat de Protecció Civil de 
l’Ajuntament de Barcelona, i Antonio 

Tortosa, vicepresident de Tecnifuego. 
Tots ells van coincidir a explicar 
la importància de la prevenció i la 
protecció contra incendis. Tortosa, per 
la seva part, va recordar que, segons la 
llei, el director de Seguretat és també 
responsable de les instal·lacions de 
seguretat contra incendis.

Durant cinc hores, amb coffee 
break inclòs, diversos ponents, 
especialistes en el sector, van exposar 
els seus punts de vista. Entre altres 
conclusions destaquem la necessitat 
de formació contínua i el gran canvi 
que ha suposat per a empreses 
i institucions el nou Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra 
incendis (RIPCI). l

En una sala d’actes plena de gom a gom 
va tenir lloc la 15a edició del Dia del Foc 
de l’associació Tecnifuego, jornada 
cabdal al sector.

http://www.enginyersbcn.cat/comissions


RETRAT PROFESSIONAL

paraules. “La decisió de ser enginyer 
i desenvolupar l’exercici lliure de la 
professió és tot un cúmul de casuali-
tats. De petit ajudava els meus pares 
en el negoci familiar a l’Alta Riba-
gorça, a Perves, en una explotació de 
vaques de llet. Jo era feliç ajudant a 
tenir cada dia la llet preparada amb 

bidons per dur-la a la cooperativa de 
la Pobla de Segur. Quan vaig acabar el 
batxillerat volia continuar el negoci 
familiar, però el meu pare i el director 
dels salesians van decidir que anés a 
Barcelona a estudiar electrònica, a 

Jaume Perna explica que 
l’inici de la seva trajectò-
ria professional és en cer-
ta manera un conjunt de 
casualitats. Sigui com si-

gui, la veritat és que el seu és un camí 
marcat pels projectes i les persones, 
així com per la vocació d’ajudar els 
altres a fer millor la seva feina. Fa 40 
anys, pràcticament a l’inici de la seva 
activitat professional, va fundar OTP 
Enginyeria. “Hem ajudat moltes per-
sones a iniciar, ampliar o legalitzar 
les seves instal·lacions, i aconseguir 
així els seus reptes professionals; 
sempre, posant per davant la per-
sona. Aquest esperit ens ha permès 
aquesta llarga trajectòria.” Avui, 
quan el timó de la nau ja és en mans 
del seu fill Oriol, el recorregut pot 
semblar fàcil, tot i que la realitat és 
que aquesta singladura ha estat pos-
sible gràcies a molt treball i esforç.

Però tornem a mirar un moment a 
aquests casuals inicis amb les seves 

“L’ENGINYERIA AJUDA LES PERSONES A 
TENIR L’ESPAI ADIENT PER ACONSEGUIR 
ELS OBJECTIUS PROFESSIONALS”

Text: Jordi Garriga

Va estudiar 
electrònica 
perquè era una 
professió 
de futur

JAUME PERNA 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ESPECIALITZAT EN ELECTRICITAT. SOCI FUNDADOR D’OTP ENGINYERIA 
Col·legiat: 7.460

les Escoles Professionals de Sarrià, 
ja que era una professió de futur. Allà 
vaig fer Oficialia i Mestria i, després, 
a l’Escola Industrial, Enginyeria.” 
I aquí no acaben les “casualitats”: 
“Quan estava fent el projecte final 
de carrera, a les tardes, en un ajun-
tament, em vaig assabentar que per 
iniciar una activitat calia fer un pro-
jecte signat per un enginyer. És per 
això que, un cop vaig tenir el títol, vaig 
començar a fer projectes, com a Ofici-
na Tècnica de Projectes, i, d’aleshores 
ençà, OTP continua”.

Una cosa que en Jaume Perna té 
clara és que la feina al costat dels pa-
res ha estat fonamental al llarg de la 
seva carrera, ja que, com a enginyer, 
ha aplicat els valors que va aprendre 
fent de pagès amb ells: “La constància, 
la passió per fer les coses, la capacitat 
de treball i l’empatia. Per això, per mi 
l’enginyeria és ajudar les persones a 
tenir l’espai adient per aconseguir els 
seus objectius professionals”.   l

PASSAT, PRESENT I FUTUR
Tants anys com a projectista han permès que en Jaume Perna tingui una bona visió 
de l’evolució d’aquesta disciplina. “Els canvis que han afectat més la nostra feina han 
estat els de normativa aplicable. Al principi, abans d’iniciar les instal·lacions i 
activitats necessitaves tots els permisos de l’Administració, fet que provocava un 
endarreriment en tot el procés, i, en conseqüència, un augment del cost de la 
inversió. Ara, pràcticament, després de la comprovació urbanística, es pot instal·lar i 
iniciar l’activitat, aportant, un cop acabada, la documentació requerida, i això 
redueix al mínim el procediment. D’altra banda, avui els enginyers tenim molta feina 
a adaptar els canvis tecnològics a favor de les persones i el planeta.” 
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ENTREVISTA

Vostè tenia una bona feina a Silicon 
Valley, un lloc que sona gairebé mític. 
Què el va dur, aleshores, a crear Inlea 
Corporation? 
Inlea Corporation és un projecte molt 
personal, que vaig començar fa més de 
dotze anys. Aleshores jo era director 
d’operacions a CISCO, als Estats Units, 
i el meu cap em va dir que no trobava 
un proveïdor internacional que fos 
capaç de gestionar personal qualificat 
i serveis per a tot el món. Aleshores li 
vaig dir que jo em veia capaç de donar 
aquest servei i ell mateix em va empè-
nyer a fer-ho, i així vaig començar.

Dit així sembla molt fàcil.
Tot vol esforç. Aquest antic cap em 
va donar el primer pressupost per 
començar el projecte, que va ser de 
50.000 euros. I ho vam fer bé. Ara som 
un hòlding i l’empresa és americana.

No és fàcil trobar dia 
i hora per parlar amb 
l’enginyer Xavier 
Simó. Tot i que 
està instal·lat a 
Barcelona, la seva 
feina al capdavant 
d’Inlea el fa viatjar 
contínuament per 
tot el món. Abans, 
havia estat director 
d’Operacions a 
CISCO, cosa que li va 
permetre que Silicon 
Valley fos la seva 
segona casa, i també 
havia estat professor 
universitari de 
matemàtiques.

   PERFIL 

Novament, la internacionalització, la innovació, l’emprenedoria i el paper dels enginyers en aquest 
món on la digitalització és ja arreu, condueixen la conversa que tenim amb el nostre protagonista. 

Aquest cop, però, tenim un punt de vista diferent. Parlem de tot plegat amb Xavier Simó, consultor en 
estratègia i internacionalització d’empreses tecnològiques, que es mou com un peix a l’aigua per 

Silicon Valley, la meca internacional de les innovacions, la tecnologia i l’emprenedoria. A través de la 
seva empresa, Inlea Corporation, posa el seu granet de sorra per ajudar l’emprenedoria a casa nostra.

“Encara que no ho 
sembli, als americans 

els costa molt més sortir 
al món que a nosaltres”

XAVIER SIMÓ
FUNDADOR I DIRECTOR GENERAL D’INLEA CORPORATION

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent

Però fins fa poc teníeu la seu principal a 
Catalunya.
Sí, però jo em dedico sobretot a inter-
nacionalitzar empreses americanes, 
de manera que és molt més fàcil ope-
rar com a empresa americana. El 90% 
dels meus clients són americans, bàsi-
cament de Boston i Texas.

Sembla estrany, un català ajudant a in-
ternacionalitzar empreses americanes...
Encara que no ho sembli, als ameri-
cans els costa molt més sortir al món 
que a nosaltres. Entre altres coses, 
perquè el seu mercat nacional és tan 
immens que moltes vegades no ve-
uen la necessitat de sortir-ne. Però 
amb internet, i per a les empreses i 
projectes de base tecnològica com la 
internet de les coses, la intel·ligència 
artificial o la cadena de blocs (blockc·
hain), el creixement és molt rà-
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“Un aspecte important 
és entendre com es fan 
els negocis segons les 

cultures. Per això crec que 
nosaltres som forts”
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En primer lloc, pel que li comento 
que s’hagi instal·lat aquí i no en una 
altra ciutat. Això ja és molt. Però so-
bretot hem de pensar que hem portat 
inversors de Silicon Valley aquí. Això 
és molt important. I he de dir que ells 
estan molt contents i convençuts que 
van encertar en l’elecció. Nosaltres 
fem d’enllaç entre l’entitat d’aquí i 
l’americana. D’altra banda, cal dir que 
els temes dels quals es parlen a Barce-
lona en l’àmbit tecnològic són els ma-
teixos que a Palo Alto o San Francisco.

I amb la mateixa intensitat?
No, és clar que no, en això sí que som 
diferents. Però jo també ho veig posi-
tiu. Als Estats Units, en les fases inici-
als d’un nou projecte, necessites molt 
d’esforç per poc resultat, mentre que 
aquí és a l’inrevés. Aquí, per dir-ho 
d’alguna manera, el diner és més intel-
ligent. Potser és perquè n’hi ha menys. 
En canvi, a l’hora d’haver d’escalar un 
producte, allà és més fàcil que aquí. La 
gran diferència entre Silicon Valley 
és que allà s’inverteix en tecnologia, 
mentre que aquí s’inverteix en servei.

Abans parlava de la importància d’en-
tendre les diferències culturals a l’ho-
ra de fer negocis a escala internacio-
nal. Quines diferències es trobaran els 
emprenedors d’aquí en relacionar-se 
amb una plataforma tan potent com 
ProteumX?
Doncs, per exemple, la desconfiança 
llatina. Aquí ens costa molt obrir la 
porta de la nostra empresa a un desco-
negut. Tenim una mica el pensament 
de “i aquest, per on m’entabanarà?”. 
Als Estats Units és diferent. Cal ser 
franc i obrir les portes sense por. Un 
altre factor important és que, per als 
americans, la reputació ho és gairebé 

pid, i per tant de seguida cal trobar 
nous mercats.

Hom pensa que els americans tenen 
una visió del món dels negocis molt 
més internacional que nosaltres.
Sembla mentida, però a nosaltres ens 
veuen més globals que a ells mateixos.

I de quina manera ajuden a aconseguir 
aquesta internacionalització?
Una de les nostres funcions principals 
és trobar personal qualificat arreu del 
món. Però també procurem anar més 
enllà de les persones. Per exemple, 
fem estratègia. Un altre aspecte im-
portant és entendre com es fan els 
negocis segons les cultures. Per això 
crec que nosaltres som forts. Formem 
part de la cultura llatina, cosa que ens 
permet obrir portes en grans àrees de 
tot el món. També som molt propers a 
la cultura anglosaxona, i, en certa ma-
nera, a la germànica i a la de l’Orient 
Mitjà. El més complicat, pel que fa a 
trencar barreres culturals, és la Xina 
i l’Àfrica. I el món soviètic, que també 
és diferent. Però tot és posar-s’hi, mi-
rar d’entendre’ls i treballar molt.

D’altra banda, a través d’Inlea Foun-
dation promouen l’emprenedoria del 
nostre país en el sector tecnològic. 
D’on sorgeix aquesta preocupació?
Doncs mira, jo no vaig saber que era 
un emprenedor fins que m’ho van dir, 

ENTREVISTA

“A Catalunya hi 
ha projectes de 
base tecnològica 
molt potents i 
també veiem 
com els inversors 
internacionals cada 
vegada tenen l’ull 
més posat aquí”

i sí que veig que és així. El cas és que, 
just quan vaig començar amb Inlea, 
vaig crear la Fundació, perquè pensa-
va que era just aportar alguna cosa a la 
societat, més enllà de fer diners. Segu-
rament aquí es veu la influència ame-
ricana en la meva trajectòria. Alesho-
res, que era cap a l’any 2009, una de 
les principals feines era fer entendre 
a la gent què podia vendre. Oferíem el 
que ara es diu ‘preincubació’, és a dir, 
formar emprenedors abans de buscar 
finançament. Aleshores l’ecosistema 
de l’emprenedoria a Barcelona, Cata-
lunya i Espanya era molt fluix, però 
això ha canviat molt, moltíssim.

Quina és la seva visió de l’emprenedo-
ria a Catalunya?
Jo la veig molt bona. Hi ha projectes 
de base tecnològica molt potents i 
també veiem com els inversors in-
ternacionals cada vegada tenen l’ull 
més posat aquí. Ara, per exemple, 
hem aconseguit que una important 
plataforma que volia anar a Londres 
o Berlín finalment s’hagi decantat 
per Barcelona, on ha instal·lat la seva 
principal base d’operacions a Europa.

Suposo que m’està parlant de Pro-
teumX, plataforma potenciadora 
d’start-ups per competir en els mercats 
globals. Per què és tan important que 
una plataforma com aquesta s’instal·li 
a Barcelona?

TECNOLOGIA DE CADENA DE BLOCS 
(BLOCKCHAIN) APLICADA A UNA TRANSACCIÓ

Un usuari sol·licita 
una transacció

Tots el nòduls validen 
el bloc i la transacció

El bloc es difon a 
tots els nòduls 

de la xarxa

Es crea un bloc que 
representa la 

transacció

El bloc s’afegeix  
a la cadena

La transacció es 
verifica i s’executa
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ha matemàtics especialitzats en ar-
quitectura, algorismes o seguretat i 
encriptació. De fet, és per aquest mo-
tiu que russos i indis, països on hi ha 
una gran tradició per la matemàtica, 
són molt forts en aquests aspectes.

Abans parlàvem de ProteumX, que es 
fixa d’una manera especial en projec-
tes de tecnologia de cadena de blocs. 
Durant molt temps hem parlat de la 
IoT, la intel·ligència artificial... Ara el 
protagonisme és per al blockchain. Per 
què és tan important, aquesta tecno-
logia? Què aporta exactament?
Sense entrar en qüestions massa 
tècniques, el blockchain o cadena de 
blocs és tenir les coses descentralit-
zades, distribuïdes i amb uns meca-
nismes que permeten nous nivells de 
seguretat. El blockchain imposa un 
criteri determinat per poder confiar 
en el grup a través de la xarxa. L’avan-
tatge és que és la xarxa qui decideix 
assegurar cadascuna de les coses que 
passen, de manera que cada element 
de la xarxa té el mateix poder. Sobre 
aquest concepte es poden construir 
diferents tecnologies i serveis. És un 
canvi de model societari, econòmic, 
d’actius de les empreses i d’intercanvi 
de dades.  l

tot, i no s’ha d’enganyar. L’inversor 
que ve aquí a buscar un projecte per 
vendre’l allà ha d’estar segur que la 
seva reputació no es veurà afectada. 
Per això és important desprendre’s de 
la desconfiança. També és veritat que 
els americans són molt directes i volen 
respostes directes i curtes. I el temps. 
Als Estats Units, el temps es valora 
molt. La cosa és: “si et dedico temps, 
vull respostes”.

Vostè va ser professor universitari de 
matemàtiques, i en una entrevista va 
dir que “per fomentar l’enginyeria cal 
modificar l’ensenyament de les mate-
màtiques”. Ens ho pot explicar?
Uf! Això és llarg d’explicar, i complex, 
però miraré de sintetitzar-ho. El cas és 
que està estudiat que, a nivell mundial, 

la decisió de saber què no estudiaràs 
es pren entorn dels dotze anys. Potser 
no decideixes què vols estudiar, però 
sí el que no vols fer. Això vol dir que al 
voltant d’aquesta edat cau un volum 
molt gran de gent que decideix que no 
estudiarà matemàtiques, i, per exten-
sió, enginyeria. Aquest fet ens duu a 
entendre que l’estudi de les matemà-
tiques entre els vuit i els dotze anys és 
fonamental. Però resulta que la ma-
joria de mestres que han d’ensenyar 
matemàtiques van estudiar magisteri, 
precisament per no haver d’estudiar 
matemàtiques. Finalment, doncs, la 
conclusió és que els mestres que venen 
de magisteri els hem d’educar amb una 
bona base matemàtica, i que la sàpi-
guen fer atractiva als alumnes. A grans 
trets seria això.

El fet és que, els primers anys de la 
implantació de la informàtica, molts 
professionals eren matemàtics. Avui, 
quin paper tenen?
Doncs també és molt important, en-
cara que diferent del dels enginyers. 
Els algorismes són fórmules mate-
màtiques... El problema és que, tot i 
ser molt importants, jo no he conegut 
gaires matemàtics amb capacitat de 
risc empresarial. En molts equips hi 

Durant dècades els 
enginyers han estat 
professionals qualificats 
amb molta oferta de 
feina. Com veu ara mateix 
el seu posicionament 
com a professionals en 
aquest món tecnològic i 
permanentment 
innovador?

Per mi, el paper dels enginyers és 
clau. En el món que ve ara, que és 
un món d’oportunitats on tot està 
per fer, els enginyers seran 
importantíssims. S’obre un 
període en què caldrà barrejar 
moltes tecnologies diferents, i 
aquesta capacitat d’integració la 
tenen els enginyers. Evidentment, 
farà falta que hi hagi altres 
professionals i especialistes, però 
els enginyers hauran d’estar allà. 
Cal pensar que grans ecosistemes 
tecnològics com Silicon Valley o 
Israel neixen a partir dels 
enginyers. La capa addicional que 
aportaran els enginyers és que 
hauran d’entendre que no tot és la 
tecnologia.

LA PREGUNTA  
DEL DEGÀ
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La intel·ligència artificial (IA) existeix 
des de fa més de mig segle, però és ara 
que tenim prou volum de dades i 
capacitat de computació per aplicar-la 
en múltiples sectors i amb finalitats 
ben diverses. De manera senzilla es 
podria dir que la IA consisteix a 
aconseguir que les màquines 
actuïn –o responguin– simulant la 
intel·ligència humana.

Per què la intel·ligència 
artificial hauria 
d’interessar als 
enginyers?

Text:
Karma Peiró, periodista 
especialitzada en tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC).

Ricardo Baeza-Yates, catedràtic de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

 L
es màquines, avui, ja poden 
prendre decisions de mane-
ra automatitzada, a més de 
reconèixer objectes i la parla 
humana. L’aprenentatge au-

tomàtic (machine learning) —un sub-
conjunt de la IA— facilita aquestes 
accions. Com? Amb dades massives 
(big data), que s’utilitzen per entre-
nar els algorismes. Com més dades, 
millor entrenament. Una altra cosa 
és el resultat: aquest serà millor en 
funció que aquestes siguin de qualitat 
i no tinguin molts biaixos. Per tant, 

amb big data de qualitat i machine 
learning, el sector industrial es pot 
beneficiar d’anàlisis predictives —mai 
fetes fins ara— que per a una empresa 
poden suposar un estalvi de costos i 
de recursos enorme.

Entre les tecnologies més innovado-
res, la internet de les coses (IoT, de la 
denominació en anglès) també promet 
transformar radicalment la nostra so-
cietat. I la intel·ligència artificial està 
molt present en la IoT. La connexió a 
Internet de multitud d’objectes que 
recopilen informació i dades en temps 

EN PORTADA
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real suposarà 
un canvi tecno-
lògic, social i cultural. 
Els dispositius i sensors produiran i 
emetran quantitats ingents de dades, 
l’anàlisi de les quals servirà per pren-
dre noves decisions automatitzades. 
Aquestes dades tenen un ordre de 
magnitud moltes vegades més gran 
que les que generen les persones. Ac-
tualment, hi ha 10.000 milions de sen-
sors connectats a Internet, els quals 
generen dades contínuament i no no-
més quan estan en funcionament.

I l’àmbit industrial serà un dels més 
beneficiats per l’aplicació de la IA. En 
un primer moment, es pot pensar en 
la robòtica que ja s’aplica en múltiples 
fàbriques, o en els vehicles autònoms 
que aviat seran una realitat en autopis-
tes de qualsevol país. Però també 



computador per a la indústria. Hi ha 
molts altres centres de recerca que en 
aquests moments treballen aplicant la 
IA a la indústria i es poden consultar a 
l’informe esmentat. 
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La internet de les 
coses promet 
transformar 
radicalment la 
societat

és ideal per monitorar, optimitzar 
i controlar el comportament de les 
operacions que es fan en una empresa, 
així com en l’aplicació de sistemes que 
millorin l’eficiència i els resultats. 

 
LA IA INDUSTRIAL A CATALUNYA
Els sectors on la intel·ligència arti-
ficial té més sortides ara mateix són 
la indústria, l’agricultura, la salut, el 
turisme i l’automoció. Segons Marc 
Torrent, director de la Unitat de Big 
Data & Data Science del centre tec-
nològic Eurecat, la IA “obre la porta a 
la transformació de les empreses per 
l’avantatge competitiu que ofereix en 
operacions vinculades a l’optimitza-
ció i l’automatització dels processos, 
així com noves formes de relacio-
nar-se amb els clients”. 

L’informe tecnològic La intel·
ligència artificial a Catalunya (2019) 
destaca que actualment hi ha 179 
empreses que treballen amb la IA, el 
92% de les quals són pimes; la majo-
ria d’elles desenvolupen programari 
o dispositius (134), però també hi ha 
creadors d’algorismes (19), consulto-
ries (19) i proveïdors de serveis (7). I 
un fet prou rellevant que mereix ser 
mencionat: el 71,5% de les empreses 
analitzades tenen menys de deu anys. 
No obstant això, les 179 empreses de-

dicades a la IA només representen el 
0,5% del conjunt d’empreses catalanes 
del sector industrial (unes 38.000), 
dada que suposa una quantitat ínfima, 
tenint en compte els grans avantatges 
que comporta ja actualment.

Catalunya acull, a més, centres de 
recerca capdavanters internacional-
ment, com l’Institut d’Investigació 
en Intel·ligència Artificial del CSIC 
(IIIA), l’Institut de Robòtica i Infor-
màtica Industrial (IRI) del CSIC i la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
o el Centre de Visió per Computació 
(CVC) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que posen a l’abast de les 
empreses i institucions tecnologies in-
novadores, no existents al mercat, per 
millorar la seva competitivitat. El CVC 
crea sistemes intel·ligents d’ajuda a 
la conducció autònoma, sistemes per 
al reconeixement del comportament 
humà per ajudar en el seguiment de 
malalties, o aplicacions de la visió per 

Les darreres dècades hem vist com 
els robots industrials han reemplaçat 
centenars de milers de treballadors, 
sobretot en les tasques de força física 
i repetitives. Potser l’exemple més 
extrem és la fàbrica de cotxes elèctrics 
de Tesla a Fremont (Califòrnia), on 
la cadena de producció està gairebé 
robotitzada. L’objectiu era crear 
cotxes a velocitats sobrehumanes, 
però no es va considerar que la gran 
característica dels treballadors humans 
és l’adaptabilitat a les eventualitats 
del treball. El mateix fundador de 
Tesla, Elon Musk, ho va reconèixer 
l’any passat quan no va poder complir 
els plans de producció del Model 
3, el més nou i econòmic dels seus 
cotxes elèctrics: “L’automatització 
està sobrevalorada, i els humans 
infravalorats”, va explicar. 

No obstant això, en el futur, 
els robots seran més adaptables i 

aprendran per si sols. Què passarà 
llavors amb els treballadors que 
siguin reemplaçats per màquines? 
Augmentarà l’atur? Hi ha opinions 
diverses: pessimistes —la majoria—, 
però també d’optimistes. Exposar tots 
els arguments, d’una banda i de l’altra, 
és impossible en poques línies. Tot i 
haver-hi menys treball disponible, si el 
benestar de la humanitat augmenta  
—gràcies a la IA— podria ser el primer 
pas cap a un salari universal. Ja s’han 
fet experiments a Finlàndia durant un 
any (tot i que no tindran continuïtat), i 
al Canadà, entre altres llocs.

Joan Guasch, responsable 
d’investigacions de la Indústria 4.0 a 
Eurecat, no considera que els robots 
vinguin a amenaçar els llocs de treball. 
“Ben al contrari: es posen al servei 
de l’operari a la planta industrial per 
fer més còmode o més àgil la feina al 
treballador. Els humans continuem 

sent molt més fiables, a més de tenir el 
coneixement sobre el producte  
i el procés de fabricació.” Però, per fer 
segons quines tasques, la tecnologia 
és més efectiva. Per exemple, “els 
drons ja inspeccionen el clavegueram 
de Barcelona. Els aparells incorporen 
càmeres que aporten molta informació 
en temps real. Suposa un estalvi de 
costos per a l’administració d’una 
ciutat gran com Barcelona”. 

Carlos Vivas —responsable de negoci 
de l’empresa catalana Pal Robotics— 
nega que la robotització acabi posant fi 
al treball. “La primera reacció és de por i 
de negació. Va passar amb la rentadora. 
Hi havia vagues al carrer perquè treia la 
feina a les dones que rentaven la roba. 
Països molt robotitzats com Corea del 
Sud són els que tenen una taxa d’atur 
més baixa. Les màquines fan feines que 
no aporten valor al treballador, que no 
s’estan fent.” 

HUMANS INFRAVALORATS? 
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FORMANT ELS NOUS ENGINYERS
Joseph E. Aoun, lingüista, president de la Northeastern 
University i autor de Robot-Proof: Higher Education in 
the Age of Artificial Intelligence (MIT Press, 2017), creu 
que la naixent era dels robots serà una oportunitat, 
no una amenaça. Això implica fer canvis importants en 
la formació dels nous professionals, per contrarestar 
les estimacions que preveuen que entre el 20% i el 
40% de les professions desapareixeran en un futur 
pròxim. Quina és la recepta? Incentivar els estudiants 
universitaris perquè resolguin les necessitats de la 
societat actual, a través d’iniciatives que ni el més 
sofisticat agent intel·ligent podria imaginar. 

HUMANICS, UNA NOVA DISCIPLINA
Una educació a prova de robots no sols és bombardejar 
estudiants amb coneixement, sinó que s’ha d’equilibrar 
amb una ment plàstica que permeti inventar, crear 
nous inputs a la societat, des d’un descobriment 
científic o una cura per al càncer fins a una cançó nova 
o un còmic per a adolescents. Aquesta nova disciplina, 
que Aoun anomena humanics, neix de les nostres 
fortaleses humanes innates i prepara els estudiants per 
competir en un mercat on les màquines intel·ligents 
treballaran juntament amb professionals humans. 

La premissa és que l’única certesa sobre el futur és 
la incertesa. Per això, humanics equipara els estudiants 
per viure i treballar en un món en canvi permanent, 
sobretot en l’aspecte tecnològic. Les fortaleses 
intrínsecament humanes, com ara la comunicació, 
el lideratge, l’empatia, el bon judici, la curiositat, la 
col·laboració, el treball grupal..., seran cada vegada 
més demanades en el món laboral, perquè seran 
les qualitats creatives i socials que no podran ser 
fàcilment automatitzades, i les que ens diferencien. 

No obstant això, aquestes habilitats humanes 
tindran poc valor si els estudiants no tenen 
l’oportunitat d’aplicar-les. Això implica retallar el 
contingut abstracte i afegir el que ara s’anomena 
educació experiencial: el que un aprèn a la universitat 
i com es fa servir no són temes separats. Van 
junts i es reforcen entre si. Aoun diu això amb 
l’autoritat que li confereix presidir la universitat 
que va inventar el concepte ‘co-op’ el 1909. En la 
modalitat co-op, l’estudiant alterna trimestres 
d’estudi amb trimestres d’experiències professionals. 
Això no només permet que l’estudiant practiqui 
immediatament el que estudia, sinó que també es 
financiï els estudis amb el treball. 

Catedràtic de la Universitat 
Pompeu Fabra

Ricardo Baeza-
Yates

EN SEGONS

El passat mes de novembre, la Bar-
celona Industry Week va reunir mig 
miler d’empreses expositores, dedi-
cades a repensar com serà la futura 
industrialització. Segons els organit-
zadors, un total de 25.000 assistents 
van valorar les novetats presentades 
en els àmbits de la IA, el blockchain, la 
impressió 3D, la IoT, la robòtica i l’au-
tomatització. El director de negoci de 
Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, 
va puntualitzar que “la digitalitza-
ció de la indústria no és el futur, és 
el present; una realitat on milions de 
màquines i dispositius connectats ja 
estan canviant els processos produc-
tius de diferents sectors econòmics i 
estan creant nous models de negoci”. 

Un altre dels esdeveniments que 
cal tenir en compte és l’Industry from 
Needs to Solutions (www.industry.
website/ca/home), que va reunir en la 
seva quarta edició (octubre del 2019) 
150 companyies expositores, des de 
proveïdores de robòtica fins a em-
preses especialitzades en maquinària 
industrial. 

ELS ENGINYERS I LA IA
El sector de l’automoció, així com la 
fabricació d’implants mèdics o d’elec-
trodomèstics ja estan digitalitzats des 
de fa temps. En processos d’al-

Un professional 
s’informa sobre 
solucions de 
fabricació 
intel·ligent a la fira 
IN(3D)USTRY.
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ta precisió o molt repetitius, els 
robots milloren la productivitat. La 
robòtica assistida per un especialista 
es fa servir també en la mineria, en 
salvament, submarinisme o detecció 
d’artefactes explosius. “La novetat 
és que ara es comencen a aplicar en 
operacions industrials. No obstant 
això, en el sector de la foneria, on es 
treballa a altes temperatures, encara 
no hem aconseguit aplicar automatis-
mes”, explica Joan Guasch, respon-
sable d’investigacions de la Indústria 
4.0 a Eurecat.

El que la indústria ja ha compro-
vat és que l’automatització i la ro-
bòtica permeten encertar més els 
processos de producció i són un estalvi 
per a les empreses. En automoció, per 
exemple, es poden mesurar les di-
mensions d’una peça a partir de fo-
tografies de càmeres d’alta velocitat 
per superposar-les amb el dibuix de 
l’enginyer, i detectar deformacions 
en temps real. Així es redueix el risc 
de peces defectuoses.

En la conducció autònoma ja són 
una realitat els vehicles robotitzats 
de les fàbriques, com els de la marca 
RoboCV —equipats amb sensors, cà-
meres, radars i lidars— que recullen 
càrregues de caixes per portar-les a 
la porta de sortida del camió. A partir 
de l’aprenentatge profund, el vehicle 
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aprèn de les noves situacions que es 
troba. Compleix la missió de la reco-
llida de la càrrega, ja es trobi altres 
vehicles, passi per davant un operari o 
qualsevol altre imprevist. El directori 
ApplyAl recull un llistat força com-
plet de companyies de tots els sectors 
de fabricació que ja fan servir la intel-
ligència artificial, així com casos d’ús i 
proveïdors. 

Les plantes de Seat i Amazon de Ca-
talunya disposen també d’exèrcits de 
robots autònoms que subministren 
materials a les línies de fabricació. Per 
millorar l’ergonomia dels treballadors, 
Seat els fa servir per moure sense es-
forç els contenidors de la secció de 
planxisteria que fins ara havien ma-

nipulat manualment els operaris. En 
el cas d’Amazon, els centres logístics 
del Prat i Castellbisbal estan dotats 
de centenars de robots que permeten 
emmagatzemar el 50% més de pro-
ductes per metre quadrat. D’aquesta 
manera atenen les comandes amb més 
rapidesa i augmenten la demanda.  

MÀQUINES CADA COP MÉS 
PERFECTES
Entre les aplicacions en l’àmbit indus-
trial de la IA també podem pensar en 
la visió per computador, un camp on 
s’està avançant a gran velocitat gràcies 
a les xarxes neuronals i el reconeixe-
ment de patrons. Un exemple seria el 
de la recollida selectiva d’escombraries 
o el reciclatge. Els “ulls artificials” de la 
màquina poden detectar, reconèixer i 
destriar residus i porcions molt petites 
de materials que l’ull humà detectaria 
amb molta dificultat. 

Un altre exemple robotitzat: Pal 
Robotics fabrica “robòtica de servei”, 
és a dir, robots humanoides que es po-
den trobar en un punt d’informació 
o ajudar el personal sanitari en una 
residència d’avis. Tiago, el robot, pot 
fer preguntes, ajudar-los a comuni-
car-se, a relacionar-se amb la família 
o a fer activitat física. En un entorn 
industrial, també està pensat per as-
sistir en tasques puntuals com portar 

El sector de 
l’automoció, el 
de la fabricació 
d’implants 
mèdics o el 
d’electrodomèstics 
ja estan digitalitzats 
des de fa temps

EN PORTADA

Principals conclusions del mapeig

Font: EIC (DGI-ACCIO) a partir d’Orbis, directoris d’ACCIÓ i Barcelona&Catalonia Start-up hub.
La intel·ligència artificial a Catalunya. Informe tecnològic. Generalitat de Catalunya. Juliol 2019.

*S’han detectat aquestes empreses, però n’hi pot haver més que es dediquin a la IA a Catalunya i que no s’hagin inclòs en aquest informe. S’han tingut en compte aquelles empreses 
que desenvolupen programari o algoritmes d’IA, o que basen gran part del seu negoci en la IA.
**Les dades de facturació i treballadors són aproximades, a partir d’una estimació feta per ACCIÓ segons les dades disponibles de les empreses.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL TEIXIT EMPRESARIAL 

A CATALUNYAS’han identificat 
179 empreses* que treballen 

amb IA a Catalunya.

El 92% de les empreses són pimes.

El 7% de les empreses tenen 
filials a l’estranger.

El 27% de les empreses són
exportadores.

El sector està format
majoritàriament per empreses 
emprenedores: el 63% de les 

empreses són start-ups.

Distribució de les empreses segons  
el segment de la cadena de valor:

1. Desenvolupadors d’algoritmes (19)
2. Consultories (19)
3.  Desenvolupadors de programaris o 

dispositius (134)
4. Proveïdors de serveis (7)

Facturació de 1.358 M d’€ i 8.484 
treballadors** vinculats a la IA.

Sector jove: el 71,5% de les empreses 
tenen menys de deu anys.
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peces d’un lloc a l’altre d’un magat-
zem. Stockbot —també de Pal Robo-
tics— és una torre autònoma que fun-
ciona en botigues i magatzems de 
roba. La màquina fa una ronda a la 
nit i comptabilitza totes les peces de 
roba, amb els sensors que té incorpo-
rats. D’aquesta manera, aconsegueix 
un inventari que inclou la localització 
del producte.

Es podrien posar nombrosos exem-
ples més, on es demostra que la robò-
tica i la IA augmenten la producció i 
ajuden en les tasques més rutinàri-
es. L’empresa alemanya Siemens ha 
fet un salt endavant i ara prova una 
tecnologia que consisteix a crear un 
“sistema bessó digital” d’un producte 
o de la planta industrial. És a dir, una 
representació digital d’un objecte o 
espai com a banc de proves i d’expe-
rimentació. Aquest clon digital fa que 
els operadors tinguin un alt nivell de 
fiabilitat i qualitat per aconseguir la 
màxima eficàcia. La tecnologia besso-
na li permet accelerar el temps de co-
mercialització, reduir despeses i tenir 
un ventall de productes més ampli. 
“En lloc d’invertir diners i recursos 
en innovació i producció de produc-
tes físics, per què no virtualitzar tot el 
procés?”, es pregunta la companyia.

L’augment de la IA promet desen-
volupar màquines capaces de realit-
zar tasques de fabricació cada cop més 
complicades i que poden aprendre i 
millorar sense intervenció humana. 
És el que es coneix com a aprenentat-
ge profund (deep learning), una tècni-

La intel·ligència artificial podria fomentar la creativitat i les arts com mai. 
I, com ha passat en anteriors revolucions tecnològiques, apareixeran nous 
treballs com el d’editors especialitzats a etiquetar conjunts de dades per a 
l’entrenament d’aplicacions d’intel·ligència artificial o professors de robots. 
I altres que ara ni tan sols podem imaginar. Fa una dècada tampoc no ens 
podíem haver imaginat feines com la de community manager o influencer de 
les xarxes socials que han sorgit amb la popularització d’Internet. I, en canvi, 
en molts altres treballs serà molt difícil reemplaçar els humans. És justament 
el que opina l’economista del MIT, David Autor, que apunta que les habilitats 
socials seran cada cop més importants en el futur.

Per tant, els temors de molts enginyers de veure com els robots ens 
substitueixin en la realització de les tasques principals poden ser, en part, 
inconsistents. És cert que l’automatització traurà llocs de treball a les 
persones, i això és una gran amenaça, però també s’ha de dir que no serà 
imminent, ni d’un dia per l’altre. Segons l’estudi Cent anys d’intel·ligència 
artificial, elaborat per la Universitat de Stanford, encara que la IA tingui un 
gran impacte en el mercat laboral, aquest “es veurà compensat per molts 
altres efectes positius a la societat”. 

Per als que vulguin aprofundir en com la IA afectarà el mercat laboral, 
recomanem l’estudi que la Frontier Economics va fer l’any passat per a la 
Royal Society i l’Acadèmia Britànica, o les actes del congrés Economics of 
Artificial Intelligence, patrocinat pel Departament d’Economia del Govern 
dels Estats Units el 2017. 

ca de processament de dades basada 
en xarxes neuronals artificials que 
funcionen per capes, inspirada en el 
funcionament bàsic de les neurones 
del cervell. 

Aconseguir que les màquines apren-
guin sense la necessitat dels humans 
és un dels objectius que es persegueix 
des de la intel·ligència artificial, tot i 
les implicacions ètiques que això su-

posa. Sorgiran dilemes socials i cohe-
rents sobre la substitució dels humans 
per les màquines, igual que va passar 
en anteriors revolucions tecnològi-
ques. Però, entretant, es continuarà 
avançant en el terreny de fer que les 
màquines es comportin cada cop més 
com humans. I això ens farà descobrir 
més el funcionament del cervell i com 
abordem el procés d’aprenentatge. l
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POTENCIAR ALTRES CREATIVITATS

SEAT ha posat en marxa un 
projecte pioner d’ús de drons 
per al transport de peces, una 
solució tecnològica que 
permet millorar l’eficiència, la 
flexibilitat i l’impacte 
ambiental.

http://www.pal-robotics.com/es/products/stockbot/


És probable que ho hàgiu vist més d’una vegada i que tingueu alguna idea vaga del que vol dir. Però què 
representa exactament aquest cercle acolorit que utilitzen empreses i institucions? Continueu llegint, us 
expliquem el significat i l’origen dels objectius de desenvolupament sostenible.
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QUÈ SÓN ELS ODS (OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE)?
En un intent d’erradicar la pobresa, 
lluitar contra la desigualtat i aturar el 
canvi climàtic, els 193 estats membres 
de les Nacions Unides van adoptar, el 
25 de setembre de 2015, l’Agenda 2030 
per al desenvolupament sostenible. 
Això vol dir que els països membres 
es comprometen a desenvolupar pro-
grames i recursos per implantar-los 
durant els següents quinze anys. Els 
ODS van entrar en vigor l’1 de gener de 
2016; per tant, fa poc se’n va celebrar el 
quart aniversari.

Aquests objectius, molt ambiciosos 
i amb una visió global, es divideixen 
en disset categories. Cadascuna es 
desenvolupa en diferents metes (que 
en global sumen 169) i indicadors (em-
marcats en l’esfera econòmica, social 
i ambiental). La gran novetat és que 
permeten unificar una estratègia con-
junta de tots els països que formen 
part de les Nacions Unides.

D’ON VENEN ELS ODS? 
ORÍGENS I EVOLUCIÓ
Ens hem de remuntar fins a l’any 
1972, a Estocolm, per trobar la llavor 
d’aquest immens projecte. És quan es 
va celebrar la primera conferència in-
ternacional sobre medi ambient i on 
es van assentar les bases d’un pla glo-
bal d’acció. Al cap d’uns quants anys, 
el 1992, va tenir lloc la Cimera de la 
Terra a Rio de Janeiro, on es va apro-
var l’Agenda 21, un text de 27 princi-
pis titulat “Declaració de Rio sobre el 
medi ambient i el desenvolupament” 
que introdueix la noció de desenvolu-
pament sostenible. L’Agenda 21 es va 
implantar amb èxit a diferents nivells 

Laura Alonso, 
enginyera tècnica industrial. Qualitat, Medi 
Ambient i Riscos Laborals a ENGINYERS BCN.

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I NOTÍCIES DEL SECTOR

Què són i d’on venen els objectius 
de desenvolupament sostenible

(municipals, escoles...). A la Cimera 
del Mil·lenni (Nova York, 2000) es 
van establir els objectius de desen-
volupament del mil·lenni, un pas en-
davant en el compromís dels països. 
L’antecedent més recent es va produ-
ir l’any 2012 a Rio de Janeiro, la Con-
ferència del Desenvolupament Soste-
nible. En totes aquestes conferències 
i cimeres trobem un eix comú: el fet 
de treballar cap al desenvolupament 
sostenible.

L’actual Agenda 2030 per al desen-
volupament sostenible va ser aprova-
da a la Cimera del Desenvolupament 
Sostenible, a Nova York, una oportu-
nitat perquè països i societats desenvo-
lupin un nou camí sense deixar ningú 
enrere.

El 2020 es marca com el comença-
ment de la dècada d’acció, ja que, tot 
i que des del 2015 s’han aconseguit 
avenços, s’està lluny d’assolir els ob-
jectius. Es vol aconseguir un equilibri 
ambiental, econòmic i social. No es 
vol deixar cap país enrere, sinó acce-
lerar el procés.

ELS OBJECTIUS SÓN ELS SEGÜENTS:
Objectiu 1.
FI DE LA POBRESA. 
Erradicar la pobresa en 
el món i en totes les se-

ves formes. 
Disminuir i/o erradicar la pobresa 

garantint els drets i recursos econò-
mics de les persones, dins un marc 
normatiu sòlid; així mateix, disminuir 
les situacions de vulnerabilitat de les 
persones i impulsar el creixement dels 
països en desenvolupament. 

Objectiu 2. 
FAM ZERO. 
Posar fi a la fam, assolir 
la seguretat alimentària 

i la millora de la nutrició, i promou-
re l’agricultura sostenible.

Posar fi a la fam i la malnutrició; as-
segurar l’accés de totes les persones a 
una dieta sana i nutritiva, duplicant la 
producció agrícola i els ingressos dels 
productors d’aliments de petita esca-
la; mantenir la diversitat genètica de 
llavors, cultius i animals de granja, i 
afavorir els mercats agropecuaris i els 
productes bàsics.

Objectiu 3. 
SALUT I BENESTAR. 
Garantir una vida sana 
i promoure el benestar 

per a totes les persones de totes 
les edats.

Prendre mesures per reduir la taxa 
de mortalitat, garantir l’accés a la salut 
i posar fi a epidèmies com la sida, la tu-
berculosi i la malària, donant suport a 
polítiques d’investigació..

Objectiu 4. 
EDUCACIÓ DE QUALITAT. 
Garantir una educació 
inclusiva, equitativa i de 

qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida 
per a tothom.

Invertir en una educació de qualitat 
per millorar la vida de les persones; 
vetllar perquè tots els nens i nenes 
tinguin accés a l’ensenyament gratu-
ït i equitatiu, i assegurar l’accés a la 
formació tant d’homes com dones, en 
condicions d’igualtat.

Objectiu 5. 
IGUALTAT DE GÈNERE.
Aconseguir la igualtat de 
gènere i empoderar totes 

les dones i nenes.
Eliminar la discriminació per raó de 

sexe; eliminar totes les formes de vio-
lència de gènere; vetllar per la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a l’educació, 
l’atenció mèdica i el mercat laboral per 
un treball digne.
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Objectiu 6. 
AIGUA NETA I 
SANEJAMENT. 
Garantir la disponibilitat 

i una gestió sostenible de l’aigua i el 
sanejament per a totes les persones.

Assegurar l’accés universal i equi-
tatiu a l’aigua potable i a un preu asse-
quible, i millorar la qualitat de l’aigua 
reduint la contaminació i millorant-la 
a escala global.

Objectiu 7. 
ENERGIA NETA I 
ASSEQUIBLE. 
Garantir la disponibilitat 

i una gestió sostenible de l’aigua i el 
sanejament per a totes les persones.

Garantir l’accés universal a serveis 
d’energia assequibles, confiables i mo-
derns, per millorar les condicions de 
vida de les persones; augmentar el per-
centatge d’energia renovable respecte 
de les derivades de combustibles fòs-
sils, fomentant l’eficiència energètica; 
millorar la tecnologia, i oferir serveis 
d’energia moderns i sostenibles.

Objectiu 8. 
TREBALL DIGNE I 
CREIXEMENT ECONÒMIC.
 Promoure el creixement 

econòmic sostingut, inclusiu i sos-
tenible, l’ocupació plena i produc-
tiva i el treball digne per a tothom.

El creixement econòmic ha de ser 
beneficiós per a totes les persones, 
respectant el medi ambient, sent sos-
tenible, impulsant l’emprenedoria i la 
innovació tecnològica.

Objectiu 9. 
INDÚSTRIA, INNOVACIÓ 
I INFRAESTRUCTURES. 
Construir infraestruc-

tures resilients, promoure la in-
dustrialització inclusiva i sosteni-
ble i fomentar la innovació.

Impulsar una nova indústria sota 
criteris de sostenibilitat, impulsant la 
tecnologia, la innovació i la investiga-
ció, amb accés igualitari a la informació.

Objectiu 10. 
REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS. 
Reduir la desigualtat en 

i entre els països.
Reduir la pobresa, promovent la 

inclusió social i l’economia; millorar 
la regulació dels mercats financers, 

promovent la cooperació pel desen-
volupament; facilitar la migració i la 
mobilitat de les persones.

Objectiu 11. 
CIUTATS I COMUNITATS 
SOSTENIBLES. 
Aconseguir que les ciu-

tats i els assentaments humans si-
guin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles.

Afavorir ciutats sostenibles, reduint 
l’impacte ambiental; garantir l’accés 
de les persones a un habitatge i a ser-
veis bàsics, i preservar el patrimoni 
cultural.

Objectiu 12. 
CONSUM I PRODUCCIÓ 
RESPONSABLES. 
Garantir modalitats de 

consum i producció sostenibles.
Els models actuals de producció i 

consum estan esgotant els recursos 
naturals. Cal fer una gestió eficient 
dels recursos, evitant el malbarata-
ment d’aliments, i impulsar estils de 
vida més sostenibles.

Objectiu 13. 
ACCIÓ CLIMÀTICA. 
Adoptar mesures ur-
gents per combatre el 

canvi climàtic i els seus efectes.
El canvi climàtic ha de ser una qües-

tió primordial en les polítiques de tots 
els països, adaptant les estratègies per 
tal de donar una resposta millor da-
vant de desastres naturals.

Objectiu 14. 
VIDA SUBMARINA. 
Conservar i utilitzar de 
manera sostenible els 

oceans, els mars i els recursos ma-
rins per al desenvolupament sos-
tenible.

El canvi climàtic amenaça els oce-
ans. Cal protegir els ecosistemes ma-
rins i costaners, reduint, entre altres 
mesures, la contaminació i les pràcti-
ques de pesca insostenibles.

Objectiu 15. 
VIDA TERRESTRE. 
Protegir, restaurar i pro-
moure l’ús sostenible 

dels ecosistemes terrestres, gesti-
onar els boscos de manera soste-
nible, combatre la desertificació, 
aturar i revertir la degradació del 

sòl, i frenar la pèrdua de la biodi-
versitat.

Impulsar un ús sostenible dels eco-
sistemes terrestres (boscos, munta-
nyes), adoptant mesures per conser-
var la diversitat biològica, i combatre 
la caça fortuïta i el tràfic d’espècies.  

Objectiu 16. 
PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS SÒLIDES. 
Promoure societats pací-

fiques i inclusives a fi d’aconseguir 
un desenvolupament sostenible, 
proporcionar accés a la justícia per 
a totes les persones i desenvolupar 
institucions eficaces, responsables 
i inclusives a tots els nivells.

Per aconseguir societats pacífiques i 
inclusives, cal impulsar l’estat de dret a 
escala internacional. Entre altres me-
sures, s’ha de reduir la corrupció i res-
pectar els drets humans. Es pot acon-
seguir amb institucions responsables i 
transparents.

Objectiu 17. 
ALIANÇA PELS 
OBJECTIUS. 
Enfortir els mitjans per 

implementar i revitalitzar l’Aliança 
Mundial per al Desenvolupament 
Sostenible.

Per poder desenvolupar els ODS, cal 
establir aliances i col·laboracions entre 
empreses, governs i associacions. S’ha 
d’impulsar la cooperació internacional 
i un sistema de comerç més equitatiu. l

Llegiu l’article sencer a 
blog.enginyersbcn.cat

OBJECTIUS 
GLOBALS DE 

DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE
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MÓN EMPRESARIAL

  

La legislació actual exigeix que 
la il·luminació d’emer-
gència proporcioni uns 
nivells mínims de lu-
minància i una deter-
minada autonomia que 
generalment és d’una o 
dues hores en algunes 
zones d’edificis d’ús hos-
pitalari.

Per complir amb aquests requisits, 
es duu a terme un projecte i durant 
l’execució de l’obra es garanteix que 
aquests nivells d’il·luminació i auto-
nomia es compleixin. Però, què passa 
anys més tard? La normativa exigeix 
que aquests requisits es compleixin 
durant tota la vida de l’edifici.

Per poder-ho complir cal que la 
instal·lació d’enllumenat d’emergèn-
cia sigui revisada periòdicament i, si 
no es fa, es procedeixi a fer les tasques 
de manteniment necessàries.

Si ens posem en un cas ideal, seria 
molt satisfactori que es dissenyessin 
llums d’emergència que no necessi-
tessin un canvi de làmpada durant la 
seva vida útil. Milloraria la seguretat, 
reduiria les tasques de manteniment 
i seria molt més sostenible.

Avui dia la tecnologia led ha substi-
tuït per complet la fluorescència, però 
utilitzar aquesta tecnologia sense un 
objectiu i sense fer-ho de manera res-
ponsable pot provocar que no se n’ob-
tingui un resultat satisfactori. Daisa-

Més informació: www.daisalux.com

Text David Pérez de Albéniz, director de 
producte de Daisalux

Daisalux, el disseny en la il·luminació d’emergència

Daisalux únicament utilitza leds d’al-
ta lluentor i de molt alta eficiència de 
fabricants contrastats, amb els quals 
es proporciona una informació tèc-
nica ajustada a la realitat. Per com-
provar les prestacions dels leds, s’ha 
desenvolupat un sistema acurat de 
selecció dels models en què és neces-
sari passar un període de prova. Una 
vegada validats els models de led uti-
litzables, es procedeix al disseny de la 
làmpada i el llum.

En el disseny de la làmpada, Daisa-
lux utilitza circuits impresos de fibra 
de vidre amb sistema de vies tèrmi-
ques o d’alumini en funció del tipus i 
la quantitat de leds utilitzats. 

El disseny de la làmpada pot conte-
nir un dissipador com és el cas de la sè-
rie Izar que es troba al focus del llum.

lux utilitza en molts dels seus llums 
d’emergència led monoxip d’alta llu-
entor per dissenyar i construir les làm-
pades led que utilitzen als seus llums.

Els fabricants d’aquesta mena de 
led proporcionen a les seves fitxes 
tècniques dades nominals de flux llu-
minós, tensió i corrent d’alimentació 
en diferents ambients, temperatures, 
eficàcia lluminosa i vida estimada.

No obstant això els resultats reals 
poden diferir àmpliament segons el 
disseny de la làmpada i del mateix llum. 

Si es desitja que la vida del led sigui 
com més llarga millor, el disseny del 
llum ha de tenir en compte els punts 
crítics que poden reduir àmpliament 
l’esperança de vida de la làmpada. Als 
llums comercialitzats per Daisalux una 
làmpada led pot contenir un o més leds.

Daisalux va impartir el passat 14 de novembre al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona la 
jornada tècnica “El valor del conjunt en la il·luminació d’emergència: seguretat, tecnologia i enginyeria 
sostenible”. La jornada va ser impartida per David Pérez de Albéniz (director de producte de Daisalux) i Juli 
Compta (delegat de Daisalux a Catalunya). Durant la jornada tècnica es va incidir en la importància d’un 
bon disseny tant dels llums com del conjunt del projecte, i es va lliurar a cada assistent un manual sobre el 
disseny en la il·luminació d’emergència.

1.
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1. Làmpada de la sèrie Ziner. 
2. Làmpada led utilitzada en la sèrie 
Atria amb circuit imprès d’alumini. 
3. Làmpada led utilitzada en la sèrie 
Ziner amb circuit imprès fabricat en 
fibra de vidre amb vies tèrmiques. 
Part posterior en coure per afavorir la 
conducció de la calor al dissipador.
4. Simulació CFD Atria.

A les sèries Atria i Ziner (vegeu les 
imatges 2 i 3) s’ha dissenyat el cos del 
llum en alumini en el qual el cos no 
només fa les funcions de bastidor del 
llum, sinó que també fa les funcions 
de dissipador.

A més dels càlculs propis d’enginye-
ria tèrmica sobre el dimensionament 
dels mitjans de dissipació tèrmica 
mitjançant conducció i convecció de la 
calor generada per la làmpada, Daisa-
lux utilitza programari de simulació de 
mecànica de fluids (CFD) per avaluar 
el treball tèrmic de tot el llum (vegeu la 
imatge 4).

Una vegada completades les si-
mulacions per programari, Daisalux 
comprova que aquests objectius es 
compleixen amb maquetes, prototips 
i, finalment, productes acabats. 

Mitjançant càlculs previs i compro-
vacions empíriques, Daisalux utilitza 
els mètodes LM-80 i T-21 per al càlcul 
de la vida de les seves làmpades led.

Mitjançant aquests dos mètodes, 
l’estimació de la vida de la làmpada 
s’expressa de la manera següent:

• Temps especificat en hores. 
•  L: % (0-100) del flux lluminós man-

tingut després del temps especificat. 
•  B: % (0–100) de làmpades que no 

arriben al valor L després del temps 
especificat.

En llums com les sèries Ziner, Izar, 
Block, Lens i Atria s’estima una vida 

útil per a la làmpada led d’almenys 
70.000 hores L90 i B10, la qual cosa 
significa que transcorregudes 70.000 
hores el 90% dels leds mantindran el 
90% del flux lluminós. Un cop obtin-
guts aquests resultats, es pot assegu-
rar que en aquestes famílies de llums 
no serà necessària la substitució de 
la làmpada al llarg de la vida útil d’un 
llum no permanent (llum que s’encén 
només davant d’un tall de xarxa).

El desenvolupament de solucions 
pensades en l’eficàcia amb un objectiu 
clar només permet la inclusió de no-
ves tecnologies si aquestes milloren 
els resultats. Per a Daisalux això no-
més està justificat si es fa de manera 
responsable. Malauradament, que 
alguns productes del mercat disposin 
de tecnologia led no comporta que si-
gui un bon producte, sobretot en pro-
ductes de baix cost. l

2. 

3.

4. 

Recobriment de coure

Led amb vies 
tèrmiques

Vies 
tèrmiques
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NOTÍCIES DEL SECTOR

Pastor, en representació del Col·legi 
(si voleu conèixer més detalls del que 
va comunicar, llegiu el requadre de 
la pàgina següent). A l’acte, celebrat 
a Tarragona amb més d’un centenar 
d’assistents, es va destacar el valor de 
la química com a eina contra la conta-
minació i la crisi climàtica. En aquest 
sentit, es van desgranar els aspectes 
en els quals aquest sector pot tenir 
un paper clau per aconseguir els ob-
jectius de l’anomenada Agenda 2030, 
el full de ruta que les Nacions Unides 
ha marcat per a un desenvolupament 

Ha acabat un 2019 amb molta química. 
Amb motiu dels 150 anys de la primera 
formulació de la taula periòdica del rus 
Dimitri Mendeléiev, l’ONU, a escala 
internacional, i la Societat Catalana de 
Química (filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans), en l’àmbit autonòmic, han 
generat una gran activitat entorn del 
tema. El Col·legi ha participat en reu-
nions del comitè organitzador, apor-
tant idees i contactes, i ha tingut un 
paper actiu en conferències i jornades. 

EL PAPER SOSTENIBLE 
DE LA QUÍMICA
ENGINYERS BCN ha transmès el 
mateix missatge sobre la química 
allà on se li ha demanat l’opinió: és 
urgent posar-la al servei de la socie-
tat d’una manera responsable. És el 
que també va comunicar a la cloen-
da de l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica la vicedegana, Maria Cinta 

L’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) va designar el 2019 l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica dels Elements Químics (AITP), 150 anys després de la seva primera formulació. A Catalunya, 
la Societat Catalana de Química ha organitzat diverses activitats amb motiu d’aquesta efemèride, i en 
algunes d’elles hi ha participat ENGINYERS BCN. El Col·legi ha posat l’accent en el valor de la química 
per millorar el món.

Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics

Per una química responsable

LA QUÍMICA ÉS UNA EINA 
PER LLUITAR CONTRA 
LA CONTAMINACIÓ I LA 
CRISI CLIMÀTICA

sostenible: fam zero, salut i benestar, 
aigua neta i sanejament, energia neta 
i assequible, indústria, innovació i in-
fraestructures, ciutats i comunitats 
sostenibles, consum i producció res-
ponsables, acció climàtica, vida sub-
marina i vida terrestre.

A l’acte també hi va participar Jau-
me de Puig, vicepresident de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, que va enviar 
un missatge contundent a l’auditori 
de la Diputació de Tarragona: “Ens 
hem d’obrir i actuar conjuntament, 
perquè ens estem menjant el planeta, 
i no ens el podem acabar, o ell posarà 
fi a les nostres vides”. “Un altre any 
podríem haver homenatjat la taula 
periòdica sense fer referència als pro-
blemes ecològics, però ja no podem 
estar tancats només en les nostres ca-
bòries”, va afegir.

Per la seva part, Carmen Claver, 
directora de la Universitat de Tec-



35Gener-febrer 2020     Theknos

del canon de l’aigua, l’actuació de la 
fiscalia de Medi Ambient, la construc-
ció de clavegueres, el disseny de col-
lectors i la instal·lació de depuradores 
que no va tornar a tenir vida. La seva 
recuperació va tenir lloc per l’acció 
conjunta dels ajuntaments de la con-
ca, que també van impulsar ordenan-
ces més restrictives. 

Maria Cinta Pastor, vicedegana del Col·legi

La indústria química catalana lidera la recuperació industrial i és un motor sòlid 
d’ocupabilitat de qualitat que cal tenir en compte. El complex petroquímic 
de Tarragona, el més important del sud d’Europa, seguit dels del Vallès 
Oriental i el Baix Llobregat, encapçalen un sector amb més de 750 indústries 
implantades a tot el territori català.

L’enginyeria química ha d’avançar i millorar en seguretat. Si analitzem el 
volum de població a l’àrea del Camp de Tarragona, amb la proximitat de Port 
Aventura i ciutats com Tarragona, Reus, Salou, Cambrils i platges, aquesta 
afirmació es fa més evident. Precisament, el passat 14 de gener va produir-se 
una explosió al complex petroquímic de Tarragona. Cal, doncs, revisar els 
protocols per informar de forma clara a la població de com actuar en aquests 
casos. El també recent incendi a Montornès, que va aturar trens i carreteres i va 
malmetre el riu Besós, ens demostra que la seguretat ha de ser una prioritat.

Igualment, la química ha de treballar per introduir, en la fase de disseny i 
desenvolupament de noves substàncies i materials, el seu impacte sobre la 
salut i el medi ambient, cercant alternatives econòmicament viables però 
sostenibles. Només així serà percebuda com una eina indispensable per a la 
millora de la qualitat de vida i no com un instrument de creixement il·limitat 
associat a una falsa idea de progrés.

ELS REPTES QUE HA DE SUPERAR SÓN, PRINCIPALMENT:
•  Disminuir els costos de l’energia, avançant en renovables i considerant 

l’energia nuclear com a transició fins a la seva substitució per renovables.
•  Implantar models eficients de recuperació de cabals d’aigua en polígons 

industrials. Tractar-la i reutilitzar-la conjuntament per repartir costos ja s’ha 
demostrat un model molt eficaç.

•  Superar el dèficit d’infraestructures per poder millorar la comercialització 
de productes, avançar en el corredor mediterrani i el corredor central a la 
resta de l’Estat espanyol, impulsar terminals als ports i aeroports especials 
pels productes químics, i completar les estructures amb plataformes 
informàtiques que facilitin els requisits documentals.

•  L’Administració hauria de simplificar els passos per posar al mercat nous 
productes que dificulten i encareixen la gestió.

França, Itàlia i Alemanya són els nostres principals clients a Europa; les 
amenaces a aquest mercat venen dels productes asiàtics i també del trasllat 
d’empreses de gran nivell a països àrabs on el cost de l’energia és molt inferior.

Per implantar una veritable economia circular, com a bona coneixedora 
de la matèria, la indústria ha de tenir una participació molt activa, però li és 
indispensable el suport de l’Administració directament implicada en els reptes.

nologies Químiques d’Eurecat, es va 
preguntar si serem capaços d’arribar 
a un nivell d’emissions de CO2 zero 
l’any 2050: “En serem capaços, però 
només amb una acció conjunta de la 
ciència, la tecnologia i el teixit em-
presarial”. Igualment, va demanar un 
major suport públic: “Sense ciència i 
tecnologia no anem enlloc, però tam-
bé necessitem finançament i forma-
ció. Per això, cal implicar la societat i 
les administracions”.

EL CAS DEL RIU BESÒS
Per tal d’exemplificar la importància 
del paper de la química, durant l’acte 
també es va parlar de com el riu Besòs 
ha aconseguit reduir els residus gràci-
es al treball conjunt de tots els sectors 
implicats. Durant anys, va arribar a 
ser el més contaminant d’Europa. No 
va ser fins a la reducció d’abocaments 
contaminats, la implantació de la taxa 

El mes passat, un incendi a la plan-
ta química de Montornès del Vallès va 
provocar l’abocament de dissolvent 
tòxic al riu, i va fer ressorgir el fan-
tasma de la contaminació al Besòs. La 
química, com la voluntat conjunta de 
societat civil, professionals i adminis-
tracions, serà clau en el futur del riu, 
com ho serà en el futur del planeta. l

Els reptes de  
la indústria química

Si voleu veure el vídeo sencer de 
l’acte entreu al web

 http://bit.ly/aitpenginyers

http://bit.ly/aitpenginyers
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i president de la METGEC. Introduïa 
l’enquesta feta sobre transformació 
digital a més de 500 enginyers, prin-
cipalment de l’àmbit industrial però 
també dels sectors de la geomàtica i 
la topografia, l’enginyeria civil o la in-
formàtica, entre d’altres. 

Xavier Font, vicepresident, va pre-
sentar els resultats de l’enquesta, que 

La digitalització a l’enginyeria va ser 
la gran protagonista de la jornada ce-
lebrada al Col·legi el 15 de novembre i 
organitzada per l’associació METGEC, 
que aplega tretze col·legis professio-
nals. Recollir-ne les principals idees 
no és senzill, però farem tot el que sigui 
possible amb la gran quantitat de bones 
aportacions que van fer els ponents.

QUÈ DIUEN ELS ENGINYERS
“Estem vivint un autèntic tsunami 
digital que requereix que els col·legis 
ens impliquem de ple en aquest procés 
de transformació.” Així començava la 
seva intervenció Miquel Darnés, degà 

evidenciaven la desaparició del paper 
com a eina de comunicació (més del 
80% no l’utilitzen mai), com a eina de 
treball (més del 80% no l’utilitzen gai-
rebé gens) i com a eina d’emmagatze-
matge (només el 8% emmagatzemen 
la informació en suport paper de mane-
ra habitual). Pel que fa a l’ús de les tec-
nologies, el 34% utilitza la internet de 
les coses; el 23%, les dades massives; 
el 18%, la robòtica, i el 12%, la intel-
ligència artificial.

Tot i que el 90% dels enquestats van 
assegurar que la digitalització té un 
impacte molt alt en la seva feina, de les 
dades presentades, Font va conclou-

L’enquesta sobre digitalització impulsada per la Mesa d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de 
Catalunya (METGEC) revela que aquest procés s’està produint d’una manera més lenta del que seria necessari. 
El resultat de l’enquesta es va donar a conèixer durant la jornada “La transformació digital a l’enginyeria”, un 
acte que va reunir a la sala d’actes del Col·legi experts i autoritats amb moltes coses a dir en la matèria.

La transformació digital a l’enginyeria 
es fa més lentament del que caldria

PER ACCELERAR LA 
DIGITALITZACIÓ CAL 
INVERTIR EN FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ

D’esquerra a dreta: el president 
d’Eurecat, Xavier Torra; el 
vicepresident mundial d’HP, 
Ramon Pastor; el periodista 
Albert Cuesta, i la presidenta de 
la Societat Catalana de 
Tecnologia, Núria Salan.
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re que “la reconversió dels mètodes i 
eines de treball del dia a dia dels pro-
fessionals s’està fent progressivament, 
però més lentament del que caldria”; 
també que als col·legis professionals 
de la METGEC s’aposta “per acce-
lerar aquest procés de digitalització  
invertint en la formació i la divulga-
ció”. Igualment, el vicepresident de 
METGEC va destacar que “falta in-
corporar dones a l’enginyeria” i que 
“a l’hora d’emmagatzemar informació 
s’utilitza més el disc dur i les solucions 
al núvol”.

INVERTIR EN PERSONES
Durant el matí que va durar la jorna-
da van passar per l’estrada de la sala 
d’actes del Col·legi ponents de pri-
mer nivell. Tots ells van compartir els 
seus punts de vista que, tot i provenir 
d’àmbits molt diferents, tenien molts 
punts en comú. El conseller de Políti-
ques Digitals i Administració Pública 
de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Puigneró, va reclamar més presència 
d’enginyers a la política, ja que “els 
enginyers aporten rigor a l’obra de go-
vern”, i va posar el focus en la falta de 
professionals formats en l’àmbit de les 
TIC: “Aquesta revolució té una gran 
necessitat de talent; hi ha una deman-
da a les empreses del país per trobar 
enginyers”.

Tot seguit, el gairebé centenar d’as-
sistents presents a la jornada van 
poder escoltar la ponència del pro-
fessor de la Universitat Politècnica 
de València especialista en enginyeria 
digital Raúl Fuentes. Sobre les smart 
cities va explicar que “les ciutats no 
han de ser intel·ligents, sinó habita-

bles. Tot el que fem ha d’estar enfo-
cat que les persones visquin millor a 
les ciutats invertint en educació i en 
humanitats i posant el focus en les co-
munitats que hi viuen, no en la ciutat 
com a objecte inanimat”.

El periodista Albert Cuesta va mo-
derar una taula rodona amb la partici-
pació del president d’Eurecat, Xavier 
Torra; el vicepresident mundial d’HP, 
Ramon Pastor, i la presidenta de la So-
cietat Catalana de Tecnologia, Núria 
Salan. A la pregunta “Què demanarà 
el mercat els propers anys”, Torra va 
opinar: “L’actitud és bàsica, cal fitxar 
treballadors disposats a adaptar-se i 
canviar constantment”. Pastor va afe-
gir que, davant un sector tan canviant, 
“no té sentit demanar coneixements 
concrets als treballadors, sinó que cal 
buscar un perfil que pugui aprendre 
ràpid, contractar una persona intel-
ligent i espavilada, i formar-la”. Per la 
seva part, Salan va dir que “abans de 
canviar la indústria cal canviar les per-
sones”. “És necessari un canvi radical 
de mentalitat, el jovent que s’incorpo-
ra a la professió ha de tenir molta capa-
citat d’adaptació. I un dels canvis ha de 
ser incorporar el talent femení”.

Després, van exposar casos pràctics 
el directiu del Barcelona Supercom-
puting Center, Fernando Cuchietti; el 
fundador d’Effitronix, Lluís Verdaguer, 
i el membre de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, Antoni Maga-
riños. Cuchietti va destacar la impor-
tància del fet que Barcelona aculli el 
superordinador més ràpid d’Europa. 
Verdaguer va assegurar que “quan 
una empresa ha pujat al tren de la in-
dústria 4.0 ja no en baixa, al contrari, 

demana més velocitat”. Sobre la capa-
citat digital que tenim en la captura i 
el procés de dades va parlar Magariós: 
“L’hem de fer servir per millorar el ser-
vei a l’usuari. Som capaços de fer mol-
tes coses noves, però preguntem-nos 
si som capaços de convertir-les en un 
valor afegit per a l’usuari final”.

NOUS PROJECTES
La Mesa d’Enginyeria Tècnica i de 
Graduats en Enginyeria de Catalunya 
(METGEC) es va fundar el setembre de 
2018 amb l’objectiu de fer valer les titu-
lacions dels enginyers tècnics i de grau 
i de defensar els interessos comuns de 
les professions. Miquel Darnés, pre-
sident, va concloure l’acte assegurant 
que aquesta associació continuarà 
insistint per “posar tot aquest talent 
al servei de la transformació digital” i 
va avançar que, el 2020, la METGEC 
tornarà a organitzar una jornada “po-
tent”, enfocada, aquesta vegada, a una 
altra temàtica.   l

Al mig de la fotografia, el conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró. 
Uns minuts abans de la jornada es va reunir 
amb el degà i president de la METGEC, 
Miquel Darnés, a l’esquerra de la imatge. 
Xavier Font, vicepresident, a la dreta.

ÚS DE LES DIFERENTS TECNOLOGIES PER PART  
DELS ENGINYERS

Internet de les coses
Big Data
Robòtica
Intel·ligència artificial
Realitat augmentada
Blockchain
Cap de les altres

34%

23%

18%

12%

4%
3%

6%

Mireu el vídeo complet de l’acte a 
https://videos.enginyersbcn.cat
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vació, i va anunciar la creació d’una 
Subcomissió del Col·legi dedicada a 
l’Enginyeria Biomèdica dins la Co-
missió de Qualitat i Innovació.

Precisament, el president de la Co-
missió de Qualitat i Innovació d’EN-
GINYERS BCN va moderar una taula 
rodona d’emprenedors. Xavier Cazor-
la va estar acompanyat de Maria Pau 
Ginebra, professora i presidenta de 
MIMETIS, i David Monrás, premi 
ENGINYERS BCN al millor Treball 
de Fi de Grau 2019 en la categoria 
Enginyeria Biomèdica. Ginebra va 
explicar que una empresa d’enginye-
ria biomèdica requereix més temps 
i diners, que aconsella acudir a fonts 
de finançament públic i que és impor-
tant disposar d’assessors en regula-
ció, en l’avaluació de productes i en la 
subcontractació d’altres companyies.

Per la seva part, Monrás va parlar 
del seu projecte universitari, la Smart 
Jacket, un dispositiu per a nadons 
prematurs que mesura la pressió san-
guínia sense a penes cablatge. Entre 
els punts que, en la seva opinió, hau-
ria de tenir un projecte d’emprenedo-
ria, Monrás va mencionar un benefici 
social, el respecte per l’ecologia, la 
innovació, una millora en les presta-
cions i un bon equip, entre d’altres.

ENGINYERIA I SALUT
Uns altres testimonis interessants 
van ser els d’Anaconda, guanyado-
ra del Premi Empresa Innovadora 
2019 del Col·legi. Ofir Arad, cofun-
dador, i Jordi Antolí, responsable 
corporatiu, van explicar com tracten 
l’ictus isquèmic des del punt de vista 
disruptiu. Ho fan extraient el trombe 
d’una manera segura que evita la frag-
mentació.

L’última ponència va anar a càrrec 
de Rosendo Garganta, CEO de Devica-

A vegades escoltar les experiències 
d’altres ens pot ajudar enormement. 
La creació d’una empresa seria un bon 
exemple d’això i per aquest motiu el 
Col·legi va organitzar el 10 de desem-
bre el fòrum “Enginyers emprenedors: 
l’oportunitat de crear valor econòmic i 
social en salut”, l’última activitat as-
sociada a l’Any de l’Enginyeria Bio-
mèdica d’ENGINYERS BCN.

UNA PROFESSIÓ  
QUE CANVIA EL MÓN
L’acte va tenir lloc entre les parets de 
l’Escola d’Enginyeria de Barcelona 
Est (EEBE). La sotsdirectora de Pro-
moció i Estudiantat de la universitat, 
Marta Pegueroles, va donar la benvin-
guda als assistents. Tant Pegueroles 
com el degà van fer valer l’enginyeria 
biomèdica i el paper dels seus profes-
sionals per canviar el món. Miquel 
Darnés, a més, va demanar a les ad-
ministracions més inversió en inno-

re, empresa sobre tractaments d’uro-
logia que des de 2013 ja ha registrat 
més d’una cinquantena de patents i 
que el 2020 s’internacionalitza. Gar-
ganta va donar tres consells als em-
prenedors: seleccionar bé les persones 
que estaran al seu voltant, planificar 
bé i perseverar.

Apel·lant a les sinergies entre engi-
nyers i metges, Beatriz Giraldo, secre-
tària acadèmica de l’EEBE, va posar 
punt final a la jornada. Acaba l’Any de 
l’Enginyeria Biomèdica amb molts co-
neixements compartits. El més impor-
tant: que la suma d’enginyeria i salut 
pot fer meravelles. l

La jornada que va cloure l’Any de l’Enginyeria Biomèdica del Col·legi va aplegar a l’Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est un bon nombre de professionals i estudiants entorn d’un mateix 
tema: l’emprenedoria. Concretament, dins el sector de l’enginyeria biomèdica, on actualment hi 
ha moltes oportunitats per als enginyers.

L’emprenedoria va centrar l’últim fòrum sobre 
enginyeria biomèdica

NOTÍCIES DEL SECTOR

D’esquerra a dreta: David Monrás, premi 
ENGINYERS BCN al millor Treball de Fi de 
Grau 2019 en la categoria Enginyeria 
Biomèdica; Xavier Cazorla, president de la 
Comissió de Qualitat i Innovació del 
Col·legi, i Maria Pau Ginebra, professora i 
presidenta de MIMETIS.

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

D’esquerra a dreta: Rosendo Garganta, CEO 
de Devicare; Beatriz Giraldo, secretària 
acadèmica de l’EEBE; Ofir Arad, cofundador 
d’Anaconda, i Jordi Antolí, responsable 
corporatiu d’Anaconda.
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Innovació formal i tècnica per 
mantenir-se en forma

LA MINIMBIKE, D’OZESTUDI

PER SABER-NE MÉS

•  www.ozestudi.com: vint anys 
dedicats al disseny industrial 
certifiquen la solvència 
d’Ozestudi en el disseny industrial 
i gràfic. La seva pàgina web 
permet donar una ullada als 
darrers treballs, fruit, com els 
agrada remarcar, “de més de 
50.000 hores dissenyant”.

•  minimfit.com. “The art of 
fitness” és el lema de l’empresa 
valenciana productora de la 
Minimbike. A la seva pàgina web 
hi ha molta informació sobre 
aquesta innovadora bicicleta 
estàtica.

•  Minimfit té un canal propi 
a YouTube en què es pot 
veure la bicicleta en acció: 
https://www.youtube.com/
watch?v=dNKaV069Aco

DISSENY INDUSTRIAL

Fundat el 1998 a Sabadell i actual-
ment dirigit pels dissenyadors Anna 
Salvans i José Manuel Mateo, el cur-
rículum d’Ozestudi atresora diver-
sos projectes de notable complexitat 
tècnica, exponents d’un disseny in-
dustrial que va molt més enllà de l’es-
tilisme tot combinant tècnica, tecno-
logia, forma i funció. D’entre tots ells 
destaca la Minimbike, una bicicleta 
estàtica d’altes prestacions produïda 
per l’empresa valenciana de home fit·
ness Minimfit.

La Minimbike es va concebre com 
un objecte dissenyat emprant un llen-
guatge estètic que permet situar-lo 
tant en espais domèstics com en sa-
les de fitness sofisticades i exclusives.  
Una llarga llista d’innovacions tècni-
ques i formals aconsegueixen dotar la 
Minimbike d’un nou estatus dins dels 
aparells de fitness. El quadre està fabri-
cat en una sola peça injectada en PUR, 
amb formulació específica i un sistema 
innovador d’emmotllament (protegit 

com a model d’utilitat) que presenta 
diversos avantatges: permet al disse-
nyador emprar un llenguatge formal 
molt proper al de l’escultura, manté 
una relació òptima entre pes i resis-
tència i redueix els costos de produc-
ció respecte als sistemes de producció 
convencionals. L’usuari pot connectar 
la Minimbike a un smartphone o a una 
tauleta i així disposar d’un entrenador 
que programi sessions i exercicis per-
sonalitzats. El programari es descar-
rega directament al dispositiu i es pot 
actualitzar fàcilment, evitant l’obso-
lescència prematura de l’equip.

El disseny de la Minimbike va su-
posar tot un repte per a Ozestudi, que 
va invertir dos anys en el projecte co-
ordinant quatre equips de treball. La 
bicicleta ha rebut diversos reconeixe-
ments internacionals, entre els quals 
destaquen un GOLD A’Design Award 
(2018), un GOLD European Product 
Design Award (2018) i una nominació 
als Germany Design Award (2018). l
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La Minimbike, dissenyada 
per a un ús domèstic i en 
sales de fitness 
sofisticades i exclusives.

La Minimbike combina innovació i tradició: 
el seient, entapissat amb cuir, dona un toc 
artesanal i sofisticat al conjunt.

http://www.ozestudi.com
https://www.youtube.com/watch?v=dNKaV069Aco
https://www.youtube.com/watch?v=dNKaV069Aco
https://www.youtube.com/watch?v=dNKaV069Aco
https://minimfit.com/
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Equipament dental d’avantguarda

Ancar (Antoni Carles, SA)
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Ancar gaudeix d’una merescuda fama entre els fabricants d’equips per a clíniques 
dentals. La firma de Vilassar de Mar aposta per la integració vertical de la 
producció, i dissenya, fabrica i comercialitza equips que exporta a més de 30 
països, avalats per l’experiència de més de 30 anys dedicats al sector.

Les vides, incloent-hi les productives, 
poden donar moltes voltes. Ancar és 
un exemple més d’adaptació al medi 
empresarial: dedicada a equipar clí-
niques dentals, el seu origen està lli-
gat a l’automoció, en un petit taller 
establert per Antoni Carles Pujol el 
1958 dedicat a la fabricació de com-
ponents per a l’automòbil. Emprene-
dor de mena, Carles va decidir provar 
sort amb el producte propi iniciant, 
el 1970, la producció de seients per a 
perruqueria. L’experiència adquirida 
el va animar a ampliar l’oferta amb 
seients per al sector òptic, i, poste-
riorment, va anar un pas més enllà 
oferint equipament per a odontòlegs. 

Amb l’arribada a la gerència del seu 
fill Antoni Carles Bosch, l’activitat de 
l’empresa es concentra en els produc-
tes de més valor afegit: s’abandona 
l’automoció, es manté la fabricació 
d’equipament per a unitats òptiques 
com a OEM (fabricant d’equips origi-
nals) per a la firma japonesa Topcon, i 
es potencia el producte propi destinat 
a odontologia. Fruit d’aquesta políti-
ca destinada a equilibrar els esforços 
productius, actualment les divisions 
òptiques i dentals es reparteixen a 
parts iguals la facturació, que el 2018 
va assolir els 14 milions d’euros. Avui 
Ancar té una plantilla estable de 60 
treballadors i exporta un 82% de la 
producció. 

PRODUCTE DEL MARESME, 
FILOSOFIA NÒRDICA
L’any 2006 Ancar va apostar per fabri-
car íntegrament les seves unitats den-
tals iniciant una etapa d’evolució tècni-

Muntatge de les 
cadires per als 
equips dentals.
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Empresa dedicada al disseny i a la 
fabricació d’equipament per a 
metges odontòlegs i òptics. 

Any de fundació: 1958
Treballadors: 60
Enginyers graduats o enginyers 
tècnics industrials en plantilla: 5
 
Av. del Progrés, 40 
Volta dels Garrofers, 41-42 
Pol. Industrial Els Garrofers 
08340 VILASSAR DE MAR 
(Barcelona) 
Tel. 937 540 797 
www.ancar-online.com 

ANTONI CARLES, SA
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ca que avui encara continua. Uns anys 
d’esforços tecnològics i productius que 
culminaran el 2020 amb el llançament 
al mercat dels nous equips S3 i S5, amb 
els quals Ancar se situarà a l’altura dels 
millors fabricants europeus. “Arribar 
fins on som ara no ha estat fàcil —ex-
plica Francesc Ramos, enginyer tècnic 
mecànic i director tècnic d’Ancar—. 
Ha calgut gestionar un complex crei-
xement a tots els nivells que ara ens 
permet disposar d’una gamma de pro-
ductes perfectament estructurada en 
funció del tipus de doctor i de clínica.” 
El nord d’Europa és l’actual referent 
del sector, i a Ancar han decidit adop-
tar la filosofia nòrdica de producte, que 
segons Ramos és la més moderna i ade-
quada: “Hem estudiat en profunditat 
l’ergonomia dels equips en totes les es-
pecialitats del ram: ortodòncia, profila-
xi, endodòncia, etcètera. Ja acumulem 
30 anys dissenyant equips i ens veiem 
capaços d’aconsellar els doctors sobre 
quina és la manera òptima d’organitzar 
el lloc de treball”.

L’intens treball dedicat a millo-
rar l’ergonomia i la comoditat d’ús 
és present en cadascun dels compo-
nents dels equips, de vegades amagat 
darrere de les llampants cobertes i 
proteccions: pedals multifunció per 
controlar els diferents elements, safa-
ta d’instruments d’accionament pre-
cís i suau gràcies a l’ús d’un sofisticat 
sistema pneumàtic i d’articulacions 
amb rodaments d’agulles, i profusió de 
controls electrònics. “La incorporació 
de l’electrònica en els equips ha supo-
sat un avanç enorme en les prestaci-
ons —apunta Ramos—. Actualment és 

possible regular el parell i la velocitat 
de cadascuna de les eines a través de 
la pantalla tàctil de l’ordinador intern 
que controla tot l’instrumental”. Per 
desenvolupar l’apartat electrònic i el 
programari ha calgut incorporar per-
sonal a l’oficina tècnica, on treballen 
set persones en un equip que integra 
també disseny industrial, desenvolu-
pament mecànic i tots els temes re-
ferents a l’adaptació dels aparells a la 
complexa normativa vigent.

OFERINT QUALITAT
El dental és un sector competitiu i 
amb un nombre de professionals es-
table. Per això Ancar manté l’aposta 
per un producte diferenciat que des-
taca per la qualitat, la tecnologia i el 
disseny. L’estètica i l’ergonomia cotit-
zen a l’alça en un producte que aporta 
tecnologia de darrera generació i amb 
un objectiu comercial allunyat de les 
grans cadenes de clíniques odonto-
lògiques en les quals cal entrar en la 
batalla del preu. “Ens orientem a cli-
ents que valorin la comoditat d’ús, els 
acabats, la tecnologia i la durabilitat. 
Som una empresa petita i dinàmica, i, 
a diferència dels fabricants més grans, 
podem oferir terminis de lliurament 
reduïts a través de distribuïdors en 
exclusiva, així com un complet ser-
vei d’atenció al client.” Ancar treballa 
per consolidar-se en els mercats que 
valoren el seu producte: “Les vendes 
a Alemanya han crescut significativa-
ment. L’acceptació en un mercat tan 
exigent és un indicador del nivell tèc-
nic que han assolit els nostres equips. 
No ens interessen els grans volums 

de producció, el nostre camí és con-
tinuar creixent mantenint l’ADN de 
l’empresa, tot un repte a nivell tècnic 
i comercial”.

UN NOU SISTEMA PRODUCTIU 
PER AL FUTUR IMMEDIAT
Ancar és una empresa inquieta i ha 
vist en el lean manufacturing una 
eina útil per organitzar la producció 
del futur. Per aquest motiu, al bell 
mig de la secció de muntatge de la di-
visió d’òptica opera des del passat se-
tembre la primera cèl·lula de produc-
ció destinada al muntatge d’unitats 
òptiques. El lean manufacturing, una 
filosofia productiva que any rere any 
guanya adeptes, mira d’optimitzar el 
funcionament d’una organització evi-
tant el malbaratament de recursos, ja 
siguin materials, tècnics o humans. A 
Ancar els resultats dels primers as-
saigs són prou prometedors: reducció 
significativa del temps de muntatge i 
dels terminis de lliurament, i major 
flexibilitat en la programació de les 
unitats produïdes. Amb l’adopció del 
lean manufacturing, Ancar preveu 
beneficis immediats tant per als cli-
ents com per a la planta de producció. 
Són conscients que no serà bufar i fer 
ampolles, però preveuen implemen-
tar el nou sistema a totes les unitats 
òptiques durant el 2020, i, posterior-
ment, aplicar la nova filosofia de pro-
ducció a la resta dels productes.  l

El nou equip S5 d’Ancar 
és la novetat principal 
del 2020 i situa la 
marca catalana al 
nivell dels primers 
fabricants europeus.



SOSTENIBILITAT

Theknos   Gener-febrer 202042

  

 

Desinvertir en energies contaminants

La lluita contra el canvi climàtic es concreta en accions 
financeres que defensen les energies renovables

Una de les accions per resoldre la crisi climàtica consisteix a substituir les 
energies basades en combustibles fòssils (grans emissores de gasos amb 
efecte d’hivernacle) per energies netes. Per fer-ho realitat, cal que totes les 
forces i tots els recursos financers possibles estiguin dirigits en aquest 
sentit. Cal, doncs, desinvertir en energies contaminants.

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Un petit grup d’estudiants de la uni-
versitat privada Swarthmore College, 
a uns vint quilòmetres al sud-oest de 
Filadèlfia (Estats Units), va posar en 
marxa el 2011 una campanya per de-
manar que els diners de la seva uni-
versitat (el capital acumulat per les 
quotes dels alumnes o els donatius de 
filantrops) deixessin de ser invertits 
en empreses del sector del carbó. Els 
joves de Swarthmore estaven preo-
cupats per la contaminació de l’aire 

i les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i volien anar a les arrels 
del problema. 

El mateix 2011, el Hampshire Co-
llege de Massachusetts es va conver-
tir en la primera entitat acadèmica 
del món que aprovava suspendre to-
tes les seves inversions en empreses 
de les energies fòssils, per tal de “res-
pondre a la seva obligació moral amb 
les generacions futures”.

Aquestes dues primeres accions 
per a la desinversió en energies fòs-
sils van ser l’inici d’un moviment in-
ternacional que avui suma uns onze 
bilions d’euros que han deixat d’es-
tar a disposició d’aquestes empre-
ses relacionades amb contaminació 
i canvi climàtic, i que en bona part 
han anat a parar a projectes d’ener-
gies renovables.
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L’exemple de desinversió en el sec-
tor de les energies fòssils més destacat 
d’aquest 2019 ha tingut com a protago-
nista al Parlament de Noruega, que el 
passat mes de juny va ordenar al fons 
estatal de pensions Statens Pensjons-
fond Utland (SPU, un dels fons so-
birans més importants del món), la 
venda d’accions en vuit grans empre-
ses del sector del carbó (per un valor 
d’uns 5.000 milions d’euros) i en unes 
150 empreses d’hidrocarburs (per va-
lor d’uns 6.000 milions d’euros).

Curiosament, com deveu recordar, 
el SPU va ser creat el 1990 amb el nom 
d’Oljefondet (Fons del Petroli) per ca-
pitalitzar i treure rendiments —a través 
d’inversions borsàries internacionals— 
als guanys econòmics aconseguits per 
les empreses del gas i del petroli propi-
etat de l’Estat noruec. Els actius pro-
pietat de l’SPU estan valorats actual-
ment en gairebé un bilió d’euros, la qual 
cosa representa uns 190.000 euros per 
cadascun dels 5,3 milions d’habitants 
d’aquest país nòrdic.

La iniciativa de desinversió en ener-
gies fòssils nascuda a Swarthmore i 
Hampshire ha estat recollida i ampli-
ficada per organitzacions com Fossil 
Free i 350.org fins a convertir-se en 
un moviment d’abast mundial.

El passat mes de setembre uns 300 
representants de 44 països van par-
ticipar a Ciutat del Cap (Sud-àfrica) 
en la reunió internacional sobre  

LA DESINVERSIÓ EN 
ENERGIES FÒSSILS 
HA SUMAT UNS 
11 BILIONS D’EUROS 
PER A PROJECTES 
D’ENERGIES 

desinversió en combustibles fòssils 
Financing the Future. Un dels infor-
mes presentats en aquesta trobada in-
dica que l’any 2014 s’havien comptabi-
litzat desinversions en aquest sector per 
valor d’uns 47.000 milions d’euros ($52 
billion) i aquesta xifra s’acosta ara als 10 

La Unió Europea vol demostrar que està compromesa amb la lluita contra 
el canvi climàtic no només amb bones paraules. En aquest sentit, el Banc 
Europeu d’Inversions (BEI), institució financera participada directament pels 
estats membres de la Unió Europea, va decidir per unanimitat el passat 14 de 
novembre que deixarà de finançar projectes d’energies fòssils a partir de 2021.

A la pràctica, aquesta particular desinversió afectarà en especial els projectes 
gasistes, atès que el BEI ja es va autoimposar el 2013 importants restriccions 
en inversions de projectes de carbó i petroli (centrals tèrmiques i similars).

A partir de 2021, només podran accedir a finançament del BEI aquells 
projectes en què es faci servir conjuntament gas natural amb gas renovable 
o bé que assegurin la captura de carboni.  

EL BANC EUROPEU D’INVERSIONS 
ABANDONA ELS COMBUSTIBLES FÒSSILS

bilions d’euros ($11 trillion). “Algunes 
companyies petrolieres mundials com 
Shell reconeixen ara que el moviment 
per la desinversió s’ha convertit en un 
risc per al seu negoci”, destaca aquest 
informe de Financing the Future.

En dos exemples de l’abast d’aques-
ta iniciativa, l’informe destaca tam-
bé que bancs com Crédit Agricole a 
França estan tallant el finançament 
per a projectes de combustibles fòs-
sils, particularment els de tecnologies 
com les sorres bituminoses i el carbó, 
mentre que companyies d’asseguran-
ces com Axa estan abandonant les pò-
lisses per a projectes de la indústria 
del carbó. l
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

A robot that grows like a plant

1-ROBOTIC ENGINEERING

What is in your 
sweat?
A new sweat sensor could 
eliminate the need for invasive 
medical procedures such as 
taking a blood sample. This 
development was created by 
a group of engineers at the 
University of California for the 
purpose of monitoring several 
aspects of people’s health in 
real time. The sensor is designed 
for fast manufacturing using 
a processing technique called 
“roll-to-roll”, which prints it onto 
a plastic sheet.

Source: University of California, 
Berkeley
https://bit.ly/2K2PJBa

2-ELECTRICAL 
ENGINEERING

Engineers at the Mas-
sachusetts Institute of 
Technology have deve-
loped a robot that can 
stretch itself flexibly 
enough to enter places 
with very difficult ac-
cess. The robot can re-
arrange itself into any 
configuration necessary 
and yet be strong enough 
to bear heavy loads. Af-
ter finishing one job, it 
can adopt the shape and 
length required to start 
another one. The robot 
can pick up a product at 

the back of a crowded 
shelf or reach the parts of 
a car engine to unscrew 
the oil cap, among other 
abilities.

Source: Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT)
https://bit.ly/32wrjGv

1. ENGINYERIA ROBÒTICA
Us imagineu un robot capaç d’arribar a 
espais de difícil accés per fer una tasca 
determinada? Doncs enginyers de 
l’Institut Tecnològic de Massachusetts 
l’han creat. La capacitat d’aquest robot 
no té límits, es pot adaptar en forma i 
longitud, a més de suportar càrregues 
pesants per completar una tasca. 

2. ENGINYERIA ELECTRÒNICA 
Un equip d’enginyers de la Universitat 
de Califòrnia ha dissenyat un nou 
sensor que pot monitorar en temps 
real, a través de la suor, aspectes de 
la salut de les persones. La fabricació 
d’aquest sensor és molt senzilla, ja  
que es pot imprimir en una làmina  
de plàstic.

3. ENGINYERIA DEL FUTUR
La Universitat de Princeton ha creat 
Princeton Quantum, que s’aplicarà a 
estudis i projectes d’enginyeria. Aquesta 
tecnologia revolucionarà l’enginyeria 
creant noves oportunitats. Com a 
exemple d’aplicació hi ha el sondeig de 
materials a nanoescala amb una precisió 
i resolució sense precedents.

   .CAT 

The creation of the Princeton 
Quantum initiative will help 
engineers, among other specialists, 
to apply quantum science to their 
studies and projects. Quantum 
technology has plenty of potential 
to revolutionise many fields of 
engineering. The university considers 
that this challenge represents a 
new opportunity for engineers 

for attracting talent and more 
collaboration with other universities 
and industry.  There are many areas of 
application but we would emphasise 
the unprecedented precision and 
resolution it offers for nanoscale 
materials analysis.

Source: Princeton University
https://bit.ly/34LCcpi 

3-THE FUTURE OF ENGINEERING

Quantum technology in engineering
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

NEREIDA CARRILLO
Periodista especialitzada 
en tecnologia social 
@nereidacarrillo

L’aplicació de criteris d’accessibilitat 
garanteix que persones amb discapacitat 
també gaudeixin d’Internet

Comuniquem 
per a tothom

Cada minut a Internet s’envien 18,1 
missatges de WhatsApp, es veuen 4,5 
milions de vídeos a YouTube i milions 
de webs pugen contingut nou. Però 
quanta d’aquesta informació és per a 
tothom? De vegades, persones amb 
discapacitat visual, auditiva, física o 
cognitiva no poden gaudir de tots els 
continguts a través dels seus ordina-
dors, telèfons mòbils o tauletes. 

INTERNET, UN DRET BÀSIC
El World Wide Web Consortium 
(W3C) treballa des de fa anys per-
què Internet sigui accessible a 
tothom. Ho fa a través de la Web 
Accessibility Initiative (WAI), on 
estableixen, divulguen i formen en 
criteris d’accessibilitat. Cada vega-
da més administracions, empreses 
i professionals posen fil a l’agulla 
perquè les seves comunicacions di-
gitals siguin inclusives. La qüestió 
no és intranscendent. L’Assemblea 
General de Nacions Unides va de-
clarar que l’accés a Internet és un 
dret humà bàsic. 

COM COMUNICAR D’UNA 
MANERA ACCESSIBLE?
La formació en criteris d’accessibi-
litat és clau. Com aconseguim que 
els nostres webs i aplicacions siguin 
accessibles?
•  Disseny per a tothom. L’accessibi-

litat s’ha de tenir en compte a l’ho-
ra de dissenyar les pàgines web, no 
és un afegit. Entre altres criteris, 
cal una navegació coherent, una 
estructura lògica dels encapçala-
ments, un cos de text mínim de 13 
punts en el contingut principal i 
unes combinacions de colors que 
garanteixin el contrast. 

•  Apps accessibles. Els elements 
visuals de la interfície han d’estar 

etiquetats correctament; es reco-
mana una navegació circular i que 
la informació en àudios i vídeos es 
faciliti també en formats alterna-
tius, entre altres mesures.

CONTINGUTS PER A TOTHOM
No només els desenvolupadors i en-
ginyers han de ser accessibles. Tam-
bé els editors i editores de contingut. 
Tot seguit, algunes recomanacions:
•  Textos sense barreres. Les cursives 

dificulten la lectura; en canvi, les 
negretes la fan més fàcil. El subrat-
llat pot crear confusió i és millor evi-
tar-lo. Es recomana posar els enlla-
ços al text i no a les imatges, així com 
incorporar un espai entre paràgrafs.

•  Fotos, infografies i vídeos accessi-
bles. S’ha d’incloure una descripció 
de les fotografies al camp “Text alter-
natiu” perquè les eines d’audiodes-
cripció com ara JAWS o VoiceOver 
la puguin llegir. Pel que fa als vídeos, 
s’aconsella incloure-hi descripcions, 
audiodescripcions i subtítols. Cal 
evitar els arxius PDF i incorporar 
descripcions de les infografies. 

•  Xarxes socials i WhatsApp. S’hi 
apliquen els mateixos criteris d’ac-
cessibilitat. A Twitter, per exem-
ple, es pot clicar a “Configuració i 
privacitat” i després a “Accessibili-
tat” per tal de redactar les descrip-
cions de les imatges o limitar les 
animacions. l

GUIDES AND SUPPORTING DOCUMENTS 
On its web page, the W3C has a good selection of guides and resources, 
as well as a list of best practices and tools to assess the accessibility of our 
webs. Other resources are: 
•  The guide “Accessibilitat digital. Les TIC per a tothom” [Digital 

accessibility. ICT for everyone], by the Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya

•  The section on “Tecnologia inclusiva” [Inclusive technology] on the 
Discapnet web site; a collection for making accessible apps

•  The document “Guidelines for accessible information” promoted by the 
European Agency for Special Needs and Inclusive Education

https://twitter.com/nereidacarrillo/
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ESTIGUES AL DIA

ASTROBEE | Robot assistent
ESTACIÓ ESPACIAL

PROJECTES 
RASPBERRY | 
Aprendre a 
codificar
Al web de Raspberry Pi hi ha un 
espai de projectes dissenyats 
perquè els nens comencin a 
escriure codi i a seguir amb la 
creació digital. 

La pàgina projects.
raspberrypi.org, també en 
català, ofereix eines perquè la 
canalla aprengui els primers 
passos de programació de les 
pròpies històries, animacions i 
jocs a través de Scratch, o per 
codificar amb Python.

En altres idiomes com el 
castellà o l’anglès hi ha més 
continguts variats de projectes 
i els nens tenen l’oportunitat 
d’aprendre sobre HTML i CCS, 
i de crear objectes 3D amb el 
programa Blender. 

Del braç d’autofotos al braç d’autoví-
deos, Wingo. Un jove cineasta d’Ucra-
ïna ha creat un gadget que permet fer-
se vídeos a un mateix i en 360 graus. 

Es tracta d’un suport volador amb 
forma d’ala aerodinàmica fet de po-
licarbonat que recorda la forma d’un 

WINGO | Vídeo selfie de 360º
FOTOGRAFIA

bumerang. La càmera senzillament 
s’acobla a Wingo gràcies a un suport 
universal i de l’aparell surt l’extensió 
d’un cable que permet que l’usuari, 
amb una mica de destresa, faci els ví-
deos de 360 graus. 

Segons la càmera utilitzada també 
es poden fer altres filigranes visuals 
com congelar la imatge o fer un efec-
te de bala, és a dir, el famós efecte de 
la pel·lícula Matrix. Un complement 
per a professionals i amants de la 
imatge que es pot aconseguir en lí-
nia (https://age.com.ua/index.php/
shop/wingo) per 75 dòlars.

La NASA ha posat a prova els Astrobee 
(www.nasa.gov/astrobee), la generació més 
recent de robots preparats per assistir els as-
tronautes a l’Estació Espacial Internacional. 
Els Astrobee arriben per alliberar la tripula-
ció de treball rutinari. 

Aquests robots, amb forma de cub, són 
capaços de volar sols dins l’estació espacial. 
Gràcies als propulsors i a la visió artificial es 
poden moure de manera autònoma i tornar 
sols al punt de càrrega, per exemple. Però 
també es poden controlar remotament des 

de Houston, el lloc de control de la missió, 
com els mateixos tripulants des de l’Estació 
Espacial. 

Els Astrobee estan dissenyats per ajudar 
científics i enginyers a desenvolupar tecno-
logies per utilitzar en la microgravetat per 
tal que ajudin els astronautes en tasques de 
mesurament o a fer fotografies, gravar sons 
o moure coses. I des de la Terra, els controla-
dors tenen una altra font d’informació extra, 
l’Astrobee que mira i escolta què passa a l’Es-
tació Espacial. 

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

Les mesures de les cases varien segons 
si estan més lluny o més prop. La 
revista AMAG proposa un joc de treballs 
manuals per fer amb els més petits i 
treballar la idea de l’escala a través de 
les llars. El joc s’acompanya d’un vídeo 
en línia amb les instruccions (https://a-
magazine.org/houses-and-scales).

A vegades hi ha cases grans que 
semblen petites, i d’altres de petites 
que fan l’efecte que són grans. Amb 
aquest projecte, els nens exploren el 

concepte de l’escala de la casa i com 
la distància que hi ha entre nosaltres i 
l’objecte ens afecta la vista. 

El joc es basa a construir prototips 
de cases amb proporcions diferents 
que després es contextualitzen en 
diversos escenaris i a partir d’aquí es 
proposen activitats per jugar amb 
la mida i la ubicació de les cases, els 
arbres i altres elements. Un repte 
perquè els més petits facin servir la 
imaginació.
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RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN

CASES I ESCALES | Amag!
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels
professionals. Una altra és fer-ho:

Compte Expansió
Premium PRO
Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10% 0 Gratis Gratuïtes+ + +
de la seva quota, comissions d’administració Retirades d’efectiu en una targetes de dèbit i
de col·legiat i de manteniment del seu àmplia xarxa de caixers.2 crèdit Or.3
màxim 50 euros* el compte.1
primer any.

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

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Condicions de contractació totalment flexibles. El Compte Expansió Premium PRO s’adapta a vostè i a la seva situació personal. Per això,
contractar-lo és molt senzill. Només necessita tenir-hi domiciliada una nòmina, pensió o ingrés regular mensual d’un import mínim de 700
euros, més un d’aquests productes:
• Una assegurança contractada a Banc Sabadell, que li oferirà un plus de protecció per a vostè i els seus.
• Un contracte d’AutoRenting, els serveis del seu automòbil en una única solució integral.
• Un pla de pensions, fons d’inversió o compte de valors amb accions de qualsevol companyia per un import superior a 10.000 euros.
Altres alternatives per beneficiar-se dels avantatges del Compte Expansió Premium PRO són:
•Mantenir un patrimoni global a Banc Sabadell superior a 75.000 euros calculat com la suma de saldos del mes anterior en dipòsits, renda fixa
a venciment, assegurances de vida estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, EPSV i cartera de fons.
• O ser titular de 10.000 accions de Banco de Sabadell, S.A.

Oferta vàlida des del 24/11/2019 fins al 31/03/2020.

* 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. Rendibilitat: 0% TAE
2. Per a disposicions a dèbit d’un import igual o superior a 60 euros en els caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, Ibercaja, Kutxabank,
Unicaja, Liberbank, Caja EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença) i en els caixers de Bankia. En els caixers de Banc Sabadell, les retirades d’efectiu a dèbit
són gratis per a qualsevol import.
3. Targetes de dèbit i crèdit Or gratuïtes sense comissió d’emissió ni de manteniment.
Dèbit Or: amb assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 120.000 euros i assegurança d’accidents quotidians fins a 6.000 euros.
Crèdit Or: amb possibilitat d’ajornament de pagaments, assegurança d’accidents de viatge en transport públic fins a 600.000 euros, assegurança d’accidents quotidians fins a
6.000 euros, assegurança d’assistència en viatges per a vostè i per al vehicle.
En la pòlissa de l’assegurança es detallen totes les condicions i les cobertures de cadascuna de les assegurances associades a la targeta de dèbit Or i de crèdit Or.
Targeta Repsol Máxima: amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.
 
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

euros per dipositant.
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