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amb el consistori barceloní per als informes d’idoneïtat 
tècnica, amb l’objectiu de retallar dràsticament els terminis 
de concessió.

Amb tot, a causa de la crisi econòmica, caldrà millorar 
i ampliar els mecanismes de finançament i ajuts, perquè 
les obres es puguin dur a terme. Serà bàsic que les 
administracions de tots els nivells s’impliquin per oferir 
propostes atractives, per tal que els propietaris puguin 
aprovar programes de rehabilitació, acompanyats d’un fons 
de reserva que en garanteixi l’execució. Pel que sembla, la 
Unió Europea, amb l’anomenat Green Deal, està disposada 
a invertir-hi de manera prioritària, per reactivar l’economia 
i augmentar la sostenibilitat.

PLA DE CONTINGÈNCIA
La Junta de Govern ha 
establert un pla per mitigar els 
efectes de la crisi econòmica 
derivada de la COVID-19, 
tant adreçat als col·legiats 
com al Col·legi. Les accions 
per als col·legiats passen per 
una reducció de la quota als 
que han patit un ERTO; per ajudes econòmiques als que 
han vist reduïts els ingressos derivats de l’exercici lliure 
de la professió, i per formació gratuïta i amb descomptes, 
en diversos casos. Les accions per al Col·legi passen per 
aplicar un ERTO de reducció de jornada a l’equip humà; per 
la reducció de dietes i despeses de la Junta; per la reducció 
de les assignacions als col·laboradors; per la negociació 
amb els proveïdors, i per la supressió dels actes previstos 
per al 25è aniversari del Col·legi, entre d’altres. Altrament, 
s’han reconvertit a telemàtics tots els cursos previstos, 
amb la qual cosa s’ha augmentat el nombre de cursos fets i 
assistents, en relació amb el mateix període de l’any passat. 
A la Junta General d’aprovació de comptes del setembre 
s’ampliarà la informació. l

Hi ha un refrany que diu que “qui no adoba 
la gotera, acabarà adobant la casa entera”. 
Això que deien els nostres avis forma 
part de la saviesa popular, de la qual 
darrerament potser no n’anem gaire 

sobrers. La rehabilitació dels edificis forma part d’una 
cultura que a l’Estat espanyol no està gaire arrelada. 
Només al voltant del 30% del sector de la construcció es 
destinava, abans de la COVID-19, a la rehabilitació, quan 
la mitjana europea estava sobre el 42%. Cal revertir la 
situació al més aviat possible. Estan ben demostrats els 
beneficis econòmics i mediambientals de les actuacions 
de millora als edificis existents, ja siguin residencials o no 
residencials.

Però ara, amb l’escenari post-COVID-19, aquesta necessitat 
es fa encara més evident i urgent. És un bon moment per 
conscienciar la societat, les administracions i tots els agents 
implicats a treballar conjuntament cap a aquesta direcció, 
tant per activar l’economia i l’ocupació com per millorar la 
sostenibilitat. L’acompliment dels objectius de reducció 
d’emissions fixats per al 2030 i 2050 dependran, en gran 
manera, de les polítiques de rehabilitació. Avui dia, gairebé 
el 30% de l’energia consumida a Catalunya té lloc als edificis. 
I per aconseguir edificis de consum d’energia gairebé zero, 
l’energia generada haurà de venir, en bona part, de les fonts 
renovables. Per tant, s’obre un camp important d’actuació per 
als professionals que treballen en aquest àmbit.

En aquesta línia, el Col·legi, juntament amb els col·legis 
d’arquitectes, aparelladors i enginyers industrials, ha 
aprofitat l’estat d’alarma per plantejar, per una banda, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat i, per l’altra, a 
l’Ajuntament de Barcelona, propostes de col·laboració 
que poden anar per aquest camí. Entre altres coses, es 
proposa poder agilitar els tràmits per simplificar el procés 
de concessió de llicències, seguint l’experiència del conveni 

REHABILITAR ÉS DE SAVIS

ÉS NECESSARI 
REHABILITAR 
PER ACTIVAR 
L’ECONOMIA I 
L’OCUPACIÓ 

L’equip de protecció contra la COVID-19 ha estat imprescindible per protegir els professionals que lluitaven 
contra aquest virus a primera línia. Entre aquests professionals, a més dels metges i els sanitaris, hi han 
treballat molts col·legiats per adaptar instal·lacions i logística a un excepcional estat d’emergència.
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OPINIÓ

A LA BOLA DE VIDRE NOMÉS 
HI HA FUM!

 Després que la crisi sanitària ha passat una 
mica —de moment—, totes les mirades s’han 
orientat cap a l’economia. Quan escric 
aquestes línies tenim a Catalunya 620.000 
treballadors afectats pels ERTO i gairebé mig 

milió d’aturats. Amb la desescalada la primera xifra anirà 
baixant i la segona, el més probable és que vagi pujant. El 
panorama no és engrescador, sembla que la desitjada 
recuperació de l’economia en V no es produirà i el BCE 
assenyala que el 2023 el començarem al nivell del 2019. I 
enmig de tot plegat una munió de previsions sobre la 
caiguda de l’activitat de l’any que tenen una fiabilitat molt 
minsa, però que actuen negativament sobre les decisions 
dels agents econòmics. Si el Banc d’Espanya, per exemple, 
diu que el PIB del 2020 pot caure un 15%, el més lògic és que 
els empresaris es preparin per al pitjor i no només no pensin 
a invertir, sinó que preparin llistes per acomiadar gent. I les 
famílies que no es vegin gaire afectades per la crisi, és 
normal que posposin despeses i estalviïn, per si de cas...

Aquest any les diferències de previsions 
entre els experts són excessives. Prenent 
com a referència les dades de Funcas, 
amb previsions fetes al maig pels 18 
serveis d’estudis privats nacionals de 
més prestigi, ens podem trobar, per 
exemple, que la mitjana de caiguda 
del PIB és del -9,5%, amb uns extrems del -6% 
i del -13,5%. A la construcció, la mitjana és de 
-20%, però els extrems són -7% i -30%. I amb 
dispersions tan grans entorn de la mitjana, 
ja em direu què podem pensar. Per cert, 
que a la resta de magnituds les diferències 
són d’una amplitud molt semblant. En 
definitiva, poc ajut per a l’empresari 
que ha de prendre decisions i una clara 
demostració que els models predictius 
utilitzats afronten uns mesos molt 
complicats, pel comportament erràtic 
que poden tenir algunes variables 
clau. Per tant, la fiabilitat queda en 
dubte i a l’espera de les revisions 
que s’aniran fent durant l’any.

La veritat és que si pensem en els pròxims mesos veiem 
més incògnites que certeses. La més important és si hi 
haurà rebrot del virus o no, i si n’hi ha, de quina intensitat 
serà i com es mirarà de combatre. Amb més confinament 
total? Parcial? Vet aquí el fet principal. I n’hi ha dos més 
que en són conseqüència directa. De les empreses que 
tenen vigent un ERTO (unes 90.000 a Catalunya en acabar 
el mes de maig), quantes tancaran? Quantes faran un altre 
ERTO “normal” quan s’acabi el de força major? I la més 
important: quantes tancaran o reduiran la seva capacitat 
definitivament? Òbviament, això tindrà incidència 
directa en la feina dels treballadors. Quant s’incrementarà 
l’atur? De quina sigui la resposta en dependrà, en bona 
part, el consum, que és la variable més important en el 
creixement de l’activitat. I quin serà el poder adquisitiu de 
les famílies? Ha de baixar per força, pel nombre d’aturats, 
pels afectats per un ERTO, que cobren molt menys, pels 
autònoms que no tenen feina i pels que viuen de feines en 
negre, que també han perdut els mitjans de subsistència. 

Es pot quantificar? Ara com ara, no.
Però a hores d’ara el que més preocupa per 

la immediatesa és el turisme. Es podrà salvar 
mínimament la temporada? No ho sabem 

encara, si bé a Barcelona ciutat ja diuen que 
obriran només el 30% dels hotels. Aquesta 
variable és també molt important (13% del 
PIB) i sabem que serà negativa, però no en 
quina magnitud. I, last but no least queda per 
saber quins acabaran essent els ajuts d’Europa. 
La configuració del fons de recuperació, amb 

750.000 milions d’euros previstos, dels quals 500.000 
en forma de subvencions, es retarda. Ara s’espera per 
a mitjan juliol, però no és clar com acabarà. De la 
quantitat final que ens arribi, de la forma que tingui, 
dels condicionants que porti i del moment en què 
vingui, en dependrà també la marxa de l’economia. 

Vet aquí una llista —no exhaustiva— de les 
preguntes sense resposta que han d’afrontar els 

economistes que fan les previsions. Aquest any 
ho tenen molt difícil i la fiabilitat final del 

producte estarà molt per sota del que és 
habitual. l
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sisme professional. En paraules de la 
nostra protagonista: “Un control col-
legial que assegura la col·legiació del 
signant, així com la responsabilitat 
civil professional que empara aquell 
treball, comprovant formalment la 
documentació tècnica registrada”.

Des del 2017 es visa únicament de 
manera telemàtica mitjançant la pla-
taforma de Tecnovisat (enginyersbcn.
cat/tecnovisat). Però per arribar fins 
aquí ha estat necessària molta feina. 
“Abans els visats es feien tots en pa-
per i es marcaven els projectes amb 
un segell de ferro que pesava més d’un 
quilo. Moltes vegades arribava a casa 
amb la roba tacada de tinta i la meva 
mare em preguntava si no treballava 
en un taller”, recorda. Però d’aquesta 
època també conserva records més 
agradables: “Abans venien a la seu 
del Col·legi tots els col·legiats i col-
laboradors gairebé cada dia. Això feia 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL I CONEIX EL TEU COL·LEGI

Montse Teruel, Serveis Tècnics

De passadissos plens de paperassa fins a la tramitació electrònica. 
Montse Teruel, encarregada de gestionar visats i pòlisses, pot 
explicar-nos moltes coses de com ha evolucionat aquest Col·legi i, per 
extensió, la professió. D’això, de la importància del control col·legial i 
de l’acompanyament diari que fa del col·lectiu, parlem, en aquest 
número, amb ella.

Ha passat, en diverses ocasions, que 
algun col·legiat estava contractat en 
un grup de cotització que no li corres-
ponia o que tenia una pòlissa de res-
ponsabilitat civil d’empresa que no el 
cobria. De qualsevol d’aquests fets pot 
dependre el futur professional d’una 
persona, i d’això va adonar-se Montse 
Teruel, de Serveis Tècnics. Ella ges-
tiona les assegurances del Col·legi i 
els visats que entren i surten, però, 
sobretot, intenta ajudar els col·legiats 
facilitant-los la feina. Per il·lustrar-ho, 
posa l’exemple següent: “Quan algú té 
un sinistre o rep una citació judicial, 
necessita assessorament sobre com 
actuar, més enllà de posar en marxa la 
pòlissa de responsabilitat civil profes-
sional. El que intento és que se senti 
acompanyat en tot moment”. Així, la 
Montse també resol dubtes sobre com 
tramitar, quina cobertura de la pòlissa 
del Col·legi és la més adequada i què 
cal fer si es rep una reclamació, entre 
d’altres. “Es tracta, en definitiva, que 
el col·legiat no se senti sol”, resumeix.

DEL FORMAT FÍSIC AL DIGITAL
Fins ara hem mencionat dos dels ser-
veis d’ENGINYERS BCN: les asse-
gurances i la revisió documental. És 
moment de recordar que el Col·legi 
disposa de dues pòlisses per treba-
llar amb la tranquil·litat que, en cas 
de problemes, estigueu ben coberts: 
una de responsabilitat civil profes-
sional i una altra de responsabilitat 
civil d’instal·ladors. “Aquestes pòlis-
ses, respecte d’altres, ofereixen més 
llibertat d’elecció i més cobertura”, 
explica la Montse. Quant als visats, 
es tracta d’una eina per evitar l’intru-

“Ara més que mai us animo a 
buscar suport en el Col·legi”

que conegués molta gent. De fet, una 
de les meves millors amigues és la fi-
lla d’un col·legiat”. El Tecnovisat no 
va arribar fins al 2002: “El Col·legi va 
ser pioner a l’hora de posar en marxa 
aquest sistema de visat, i jo era la res-
ponsable del servei. Vam patir molt, 
la gent no hi estava acostumada. Amb 
molt d’esforç, moltes trucades i fins i 
tot visites personalitzades als despat-
xos dels col·legiats, vam aconseguir 
que els visats tramitats per internet 
superessin els tramitats en paper”.

MÉS QUE UN SEGELL
A l’hora de parlar de les tasques que 
duu a terme, Montse Teruel n’afegeix 
una última: “També informo sobre la 
importància de registrar els treballs 
professionals per tal que quedi cons-
tància de la seva responsabilitat”. 
Vol dir que visar és més que posar un 
segell, és una manera d’evitar l’intru-
sisme professional i de garantir que el 
treball que s’ha fet té la garantia d’un 
col·legi professional sobre la correc-
ció i la integritat de la documentació 
presentada. “Per tot això crec que és 
molt important que tothom tingui 
clar que al Col·legi hi som per pres-
tar l’ajuda necessària en el dia a dia”. 
I apunta: “Ateses les circumstàncies 
que ens està tocant viure, us animo a 
buscar suport en els Serveis Tècnics 
del Col·legi, ja que és un departament 
clau i ha de ser un referent quant a 
consultes i gestions diverses dels col-
legiats. Tot el personal ha fet un es-
forç molt gran durant aquests mesos 
perquè el vostre dia a dia no s’hagi vist 
més afectat del que ja ho estava, i crec 
que ho hem aconseguit”. l

Montse Teruel en 
el seu espai de 

treball al Col·legi.

http://enginyersbcn.cat/tecnovisat
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ACTIVITATS

Dilluns 16 de març. La Junta de Govern 
del Col·legi decideix per primera 
vegada en la seva història tancar 
la seu de Consell de Cent per una 
pandèmia. L’equip humà es prepara per 
teletreballar. La voluntat que hi ha al 
davant és oferir (o, fins i tot, reforçar) 
el servei que es dona als col·legiats. No 
ha de ser complicat, ENGINYERS BCN 
fa temps que fonamenta la interacció 
per via telemàtica amb l’objectiu 
d’apropar la institució a aquelles 
persones que viuen fora de Barcelona 
ciutat, però la tasca presenta certs 
reptes. Tres mesos després mirem 
enrere perquè, ho vulguem o no, 
aquest passat ens dona moltes pistes 
sobre el nostre futur.

FORMACIÓ
L’aposta per les activitats en línia 
ha fet créixer els números d’aquesta 
àrea respecte al mateix període de 
l’any passat. Durant el confinament 
s’han fet quinze webinars, vuit cursos 
i quatre conferències de 155 hores 
lectives en total. El més remarcable 
és la gran assistència a cadascuna 
d’aquestes formacions (el nombre 
d’usuaris totals ha estat de 849).

COMISSIONS
La majoria de Comissions i Grups 
Territorials s’han seguit reunint 
durant el confinament. Ho han fet 
mitjançat el sistema Go-To-Meeting, 
és a dir, per videoconferència. Les 
comissions tècniques s’han trobat en 
setze ocasions; les professionals, en 
tres; les socials, un cop, i els grups 
territorials ho han fet cinc vegades. 
Els assistents totals han estat 311. 

La XARXA e-BCN (xarxa.
enginyersbcn.cat) és l’eina virtual 
de treball de Comissions i Grups 
Territorials i, durant el confinament, 
ha funcionat en plena forma. 
Els accessos, els comentaris i les 
interaccions han pujat de manera 

notable. Llançada al setembre, la 
XARXA e-BCN es posiciona, ara més 
que mai, com un entorn amb una 
gran projecció.

ASSESSORAMENTS
L’assessoria tècnica ha mantingut 
el servei, però és l’assessoria 
jurídica la que ha vist augmentar 
considerablement el nombre de 
consultes (n’ha tingut gairebé un 
centenar). Arran la crisi de la COVID-19 
molts professionals s’han vist afectats 
per expedients de regulació temporals 
d’ocupació (ERTO). La majoria de 
dubtes dels col·legiats, per tant, 
giraven entorn d’aquesta figura.

COMUNICACIÓ
Els departaments de Serveis 
Tècnics i de Serveis Jurídics han 
nodrit d’informació tècnica i 
legislativa l’apartat dedicat 
a la COVID-19 del web. A 
enginyersbcn.cat/colegi/covid19.
html el Col·legi ha anat actualitzant 
la informació amb les últimes 
novetats del sector, les preguntes 
fiscals i laborals més freqüents 
i una recopilació dels ajuts que 
ENGINYERS BCN ha posat a 
l’abast dels col·legiats. A més, cada 
dimarts, durant deu setmanes, s’ha 
enviat un butlletí especial amb tota 
aquesta informació. l

Motors en marxa durant el confinament
Des de mitjan juny el Col·legi torna a estar obert a l’atenció presencial, però durant tres mesos 
tots els serveis s’han donat exclusivament de manera telemàtica. D’aquesta experiència en surt 
un col·legi més preparat per al futur i, sobretot, conscient del fet que a partir d’ara la convivència 
entre el món virtual i el físic serà més forta que mai.

http://xarxa.enginyersbcn.cat
http://enginyersbcn.cat/tecnovisat


Theknos    Juliol-agost 20208

“Aquesta enquesta té per objectiu 
fer una anàlisi dels efectes de la cri-
si de la COVID-19 en el nostre col-
lectiu professional, per poder oferir 
serveis i ajuts que donin resposta a 
la realitat actual dels nostres col-
legiats i col·legiades.” És el que deia 
el qüestionari d’ENGINYERS BCN 
que es va enviar a tots els nostres 
professionals. Més de 300 persones 
van contestar-lo. Les respostes mos-
tren una tendència clara: l’enginye-
ria de l’àmbit industrial ha estat un 
sector força castigat per la crisi del 
coronavirus.

GRAU I DETALL D’AFECTACIÓ
La majoria dels enquestats (un 53%) 
van manifestar un alt nivell d’afec-
tació professional per la situació sa-
nitària (vegeu la figura 1). Entrant al 
detall, destaquem que el 19% estava 
teletreballant amb una activitat molt 
reduïda, el 13% s’havia vist afectat 
per un expedient de regulació tempo-
ral d’ocupació (ERTO) i el 12% havia 
hagut d’aturar la seva activitat. En la 
part més positiva trobem en un 16% 
aquells que estaven treballant igual o 
més que abans i en un 4% els que se 

Més de la meitat dels col·legiats enquestats, 
molt afectats per la crisi de la COVID-19

El Col·legi va proposar-se al maig 
conèixer la situació professional 
dels col·legiats arran la pandèmia 
de la COVID-19. Per fer-ho, va 
enviar una enquesta que van 
contestar més de 300 persones. En 
aquestes pàgines en presentem els 
resultats, que, en general, revelen 
un alt nivell d’afectació per la crisi 
del coronavirus.

seguien desplaçant al seu lloc de fei-
na habitual. 

PREVISIÓ A CURT I MITJÀ TERMINI
Amb vista al futur, els enquestats van 
mostrar-se, en gran part, prudents 
amb el futur i preveien una important 
situació de crisi econòmica a curt i 
mitjà termini. Així, com podeu veu-
re a la figura 2, el 57% van assegurar 
que la intensitat de la crisi dependrà  
de les mesures que es prenguin, el 
22% que serà similar en acabar la si-
tuació d’emergència i el 21% que la 

Poc afectat Molt afectat

GRAU D’AFECTACIÓ PROFESSIONAL

9,4%

1

12,3%

2

10,6%

3

13,9%

4

17,7%

5

17,4%

6

18,7%

7

Fig. 1

ACTIVITATS
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situació econòmica serà pitjor que 
durant la crisi del 2008.

AFECTACIÓ A ESCALA PERSONAL
Pel que més van mostrar preocupació 
els col·legiats és per la incertesa da-
vant el futur. També van expressar el 
seu neguit per raons personals i soci-
als. En la gràfica de la figura 3 podreu 
veure totes les opcions. Cal dir que en 
aquesta part de l’enquesta es podia 
triar més d’una opció i, per aquest mo-
tiu, el percentatge és sobre el total de 
participants i no respecte de les altres 
possibles respostes.

VALORACIÓ DEL COL·LEGI
A més de demanar-los quines inici-
atives hauria de prendre el Col·legi 
davant aquesta situació, l’enquesta va 
preguntar per la valoració de les que 
ja s’havien dut a terme. En el moment 
de tancar el formulari, ENGINYERS 
BCN havia posat en marxa un servei 
d’ajuts als col·legiats autònoms i au-
tònoms societaris i una línia de sub-
vencions a la formació. També havia 
reforçat el volum de cursos en línia i 
havia impulsat la comunicació oferint 
un butlletí setmanal amb les últimes 
novetats relacionades amb la situació 
sanitària. Gairebé el 70% dels enques-
tats van qualificar de molt adequada la 
formació en línia del Col·legi i entorn 
del 80% van valorar positivament la 
informació rebuda durant els mesos 
de confinament. Finalment, un 75%, 
aproximadament, de persones van 
considerar bona la gestió, en general, 
d’ENGINYERS BCN davant la crisi 
(vegeu la figura 4).

ÚS DELS SERVEIS DEL COL·LEGI
Durant el confinament el servei més 
utilitzat ha estat el de la formació en 
línia. Les xifres ho avalen (teniu més 
informació a la pàgina 7), i aquest 
qüestionari ho confirma: més de la 
meitat de les respostes van anar dirigi-
des als cursos, webinars i conferències 
organitzades pel Col·legi. La XARXA 
e-BCN (xarxa.enginyersbcn.cat) i 
els visats han rebut, igualment, força 
mencions.

Per a més detalls, vegeu les dades 
de la figura 5. Passa el mateix que a la 
figura 3: es podia contestar més d’una 
pregunta i, per això, el percentatge és 
sobre el total de participants i no sobre 
les altres possibles respostes.  l

PREVISIÓ A CURT/MITJÀ TERMINI

DETALL DE L’ÚS DELS SERVEIS DEL COL·LEGI *
209 respostes

Quan acabi la situació
d’emergència la situació tornarà
a ser similar a l’anterior com a 
mínim a mitjà termini.

La situació econòmica serà  
de crisi però diferent de l’anterior 
crisi i dependrà de les mesures 
econòmiques que es prenguin.

La situació econòmica serà molt 
pitjor que en l’anterior crisi 
econòmica.

56,8%

21,3%

21,9%

Formació en línia
XARXA e-BCN

Visats i RVD
Orientació i documentació tècnica

Assessorament jurídic
Borsa de treball

Comissions i Grups de Territorials

* El percentatge és sobre el total de participants i no sobre les altres possibles respostes.

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ FETA PEL COL·LEGI 

1,6% 2,3% 2,6%

18,7%

28,1%
33,2%

13,5%

Poc adequada Molt adequada

65,6%
31,1%

23,9%
14,8%

5,3%
22%
23,4%

AFECTACIÓ A ESCALA PERSONAL *
Aspectes negatius

Sentiment d’incertesa vers el futur
He perdut algú proper

He patit la malaltia
Preocupació per raons personals

Preocupació per raons socials

60,1%

55,7%
48%

8,8%
3%

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

* El percentatge és sobre el total de participants i no sobre les altres possibles respostes.

1 2 3 4 5 6 7

http://xarxa.enginyersbcn.cat
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COL·LEGI JOVE

Amb motiu de la celebració del 25è 
aniversari, el Col·legi ha llançat una 
promoció especial per a aquelles 
persones que encara no estan col-
legiades. Si teniu 30 anys o més, po-
deu gaudir d’un 50% de descompte 
en els drets d’entrada. Per als me-
nors de 30, els avantatges són uns 
altres. Els detallem a continuació:
•  Drets d’entrada gratuïta.
•  Primer any de col·legiació gratuït.
•  Descompte del 50% de la quota 

col·legial fins a fer els 30. La pro-

moció s’aplicarà fins al semestre 
anterior en què el col·legiat faci 
els 30 anys.

•  Descompte del 15% en la for-
mació que organitza i impar-
teix ENGINYERS BCN a la seu 
o al campus virtual (en que-
den exclosos els postgraus). 

Aquest descompte també és vàlid 
per als nous col·legiats majors de 
30 anys.

Condicions i altres promocions:  
bit.ly/promo25anysEBCN. 
Si voleu col·legiar-vos, podeu fer-ho 
a: enginyersbcn.cat/alta-colegiat. l

Sou graduats i menors de 30?  
Aprofiteu aquesta promoció de col·legiació!

AVANTATGES I 
DESCOMPTES EN 
QUOTES, FORMACIÓ I 
ALTRES SERVEIS, PER 
ALS NOUS COL·LEGIATS

http://bit.ly/promo25anysEBCN
http://enginyersbcn.cat/alta-colegiat
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Donem suport a l’equip MotoSpirit de l’ESEIAAT
Si en el número anterior us 
explicàvem que el Col·legi donarà 
suport a l’equip d’estudiants de l’EEBE 
e-Tech Racing, en aquesta edició 
tornem amb més bones notícies per 
als joves enginyers que participen 
en competicions de motor. 
ENGINYERS BCN col·laborarà 
amb l’equip MotoSpirit de l’Escola 
Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de 
Terrassa (ESEIAAT). 

D’aquesta manera, els estudiants 
disposaran de l’ajuda del Col·legi 
en el projecte de fabricar una 
motocicleta elèctrica i participar 
en la competició internacional 
Motostudent. ENGINYERS BCN 

comunicarà totes les seves fites 
i serà la seu d’una jornada de 
presentació de l’equip.

Aprofitem també per informar-
vos que vosaltres, si ho desitgeu, 
també podeu col·laborar amb 
MotoSpirit. Han obert una 
campanya de crowdfunding i 
podeu oferir la vostra aportació a 
la pàgina web: www.gofundme.
com/f/motospirit-electric-racing-
motorbike. l

L’Elisava Racing Team també  
disposarà de l’ajut del Col·legi
Els estudiants de l’Escola Universitària 
de Disseny i Enginyeria de Barcelona 
Elisava, com d’altres dels quals us 
estem informant, també es preparen 
per dissenyar un vehicle i competir 
internacionalment. En aquest cas es 
tracta del disseny i la fabricació d’una 
motocicleta elèctrica des de zero. 
Els alumnes que treballen en el seu 
desenvolupament participaran en el 
Barcelona Smart Moto Challenge.

Arran del conveni signat amb l’equip, 
el Col·legi es compromet a comunicar 
al col·lectiu d’ENGINYERS BCN el 

projecte i els avenços que es facin, i a 
cedir la sala d’actes per a un acte de 
presentació de la motocicleta elèctrica.

L’any passat l’Elisava Racing Team 
va guanyar cinc premis en el Barcelona 
Smart Moto Challenge, entre els quals 
destacaven el millor battery pack de la 
competició i el millor sistema smart.

ELS ALUMNES D’ELISAVA HAN FABRICAT 
UNA MOTO ELÈCTRICA QUE PARTICIPARÀ 
EN COMPETICIONS INTERNACIONALS

Crowdfunding: www.verkami.com/locale/en/projects/27152-elisava-racing-team

http://www.gofundme.com/f/motospirit-electric-racing-motorbike
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ENGINYERIA PER LA IGUALTAT

Antiga normalitat

Un estudi de la Universitat de València sobre l’afectació del confinament en la conciliació familiar ha 
conclòs que el seguiment escolar i les tasques de cura han recaigut especialment en les dones. La nova 
normalitat ha arrossegat antics costums que costen d’erradicar.

Sobre el paper, la situació semblava 
facilitar les coses per a la conciliació. 
Es treballava des de casa i l’agenda 
d’activitats decreixia considerable-
ment. Havent deixat l’estat d’alarma 
enrere, però, es pot afirmar que la re-
alitat ha demostrat ser ben diferent: 
s’ha produït un augment en les con-
sultes per estrès i la conciliació com a 
tal no s’ha acabat de materialitzar en 
bona part dels casos.

CONFINAMENT POC IGUALITARI
Tres professores del Departament de 
Sociologia i Antropologia Social de la 
Universitat de València (UV) volien 
saber quin impacte tenia el confina-
ment en el teletreball i en la concili-
ació en les unitats familiars. Al maig 
van donar a conèixer els primers re-
sultats: les dones amb menors que 
teletreballaven suportaven bona part 
de la feina. A través d’entrevistes te-
lefòniques i enquestes en línia, les 
investigadores van concloure que el 
seguiment escolar el feien, sobretot, 
elles i que, en alguns casos, les dones 
es veien obligades a facilitar el tele-
treball de les seves parelles. L’estrès 
derivat del confinament, per tant, 
tampoc no va resultar ser igualitari.

Per la seva banda, l’associació Yo No 
Renuncio, impulsada pel Club de Ma-
lasmadres, va revelar que el 80% de 
les dones tenia dificultats per teletre-
ballar durant el confinament. Aquesta 
dada sorgeix arran una enquesta que 
van respondre més de 12.000 dones. 

Segons el qüestionari, en el 97% dels 
casos les interrupcions dels fills era la 
principal barrera a la qual van haver 
d’enfrontar-se les mares que teletre-
ballaven. El segon motiu de dificultat 
era la falta de concentració en un 67% 
de les respostes. Altres dades interes-
sants d’aquesta enquesta són que el re-
partiment de tasques va mantenir-se 
en el 66% de les llars i en el 13% va 
empitjorar. A més, tres de cada quatre 
dones afirmaven no poder complir els 
horaris laborals.

ALGUNES PAUTES
L’Organització Mundial de la Salut 
preveu que en els pròxims mesos es 
produiran diversos rebrots de la CO-
VID-19, cosa que és possible que els 
governs mitiguin amb mesures com 
el confinament que ja hem viscut. En 
aquest sentit, psicòlegs i sociòlegs 
alerten que hi ha certes actituds que 

hem d’interioritzar per evitar situaci-
ons d’estrès o ansietat si tenim fills a 
casa i, a més, teletreballem.
Autocura. Aquella màxima de “si tu 
no et cuides, ningú no ho farà per tu” 
va bé que s’apliqui en aquest cas. Per 
això, dedica’t temps a tu i dona’t espai 
per estar en soledat. Llegeix un llibre, 
practica esport o fes treballs manuals.
Rebaixar l’autoexigència. A vegades 
no es podran complir les nostres ex-
pectatives i no per aquest motiu ens 
hem de qüestionar les nostres capaci-
tats com a progenitors.
Prendre decisions. Molt sovint costa, 
però encara que algunes siguin mi-
llors que d’altres, cal prendre-les.
Establir horaris. La unitat familiar 
ha de posar-se d’acord en uns horaris 
que siguin flexibles. D’aquesta manera 
augmenten la seguretat i l’estabilitat.
Plantejar-se metes. Els objectius han 
de ser realistes i a curt termini. l

LES DONES MARES 
HAN TINGUT MÉS 
DIFICULTATS PER 
TELETREBALLAR 
EN EL CONFINAMENT
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La guia de serveis 
s’actualitza

Anul·lada la celebració al Tibidabo
La situació sanitària ha obligat 
a cancel·lar la festa que estava 
prevista que se celebrés al 
Parc d’Atraccions del Tibidabo 
amb motiu del 25è aniversari 

del Col·legi. Es tractava del 
primer acte coorganitzat de 
manera conjunta pels col·legis 
que formen el Consell de 
Col·legis d’Enginyers Graduats 

i Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya, però en vista 
dels últims esdeveniments la 
Junta de Govern ha decidit 
descartar aquesta celebració.

ACTIVITATS

Encartada amb aquest theknos 
teniu la nova guia de serveis 
amb el títol Junts cap al futur 
(consulteu la versió digital a bit.
ly/guiaEBCN2020). Aquest fulletó 
conté un resum dels principals 
serveis del Col·legi. Podeu veure 
les últimes novetats d’ENGINYERS 
BCN, en un format simplificat i amb 
una nova imatge. Aquests en són 
alguns dels continguts:

•  XARXA e-BCN (xarxa.
enginyersbcn.cat). Al setembre 
aquesta comunitat virtual de 
l’enginyeria farà un any. Oberta a 
tots els col·legiats i precol·legiats, 
els indicadors revelen que cada 
cop sou més els usuaris que la feu 
servir. I no és estrany: des d’aquí 
us podeu inscriure a les comunitats 
que més us interessen; teniu la 
possibilitat de contactar amb altres 
companys cercant per especialitat, 
lloc o paraula clau, i a més, us 
podeu informar del que passa a 
la professió, entre moltes altres 
funcionalitats.

•  Comissions i Grups Territorials. 
Durant i després de l’estat d’alarma 
també s’estan fent aquestes 
trobades entre col·legiats en què 
s’informa de les novetats que es 
produeixen en els diversos perfils 
de l’enginyeria o en què s’estrenyen 
llaços entre els professionals d’una 
mateixa zona. El networking sembla 
ara més essencial que mai.

•  Assessorament professional. Tant 
en l’àmbit laboral (molt demanat 
arran la crisi de la COVID-19) com en 
el tècnic, el Col·legi destaca aquest 
servei gràcies al qual un professional 
de la casa us pot assessorar 
personalment, rebeu documentació 
tècnica i podeu llogar aparells de 
mesura.

•  Tecnoaula. La formació 
d’ENGINYERS BCN ha evolucionat 
molt amb el pas del temps. Els 
cursos en línia s’han posicionat com 

els més demanats i des del 2019 
el Col·legi disposa d’una oferta de 
postgraus. Tot això es veu reflectit 
en aquest fulletó.

•  Borsa de treball. El Col·legi 
continua publicant ofertes de feina. 
I no només això: segueix oferint 
orientació laboral i condicions 
especials per a majors de 45 anys.

Consulteu la guia per veure tota 
l’oferta que podeu trobar del 
Col·legi. l

https://www.enginyersbcn.cat/media/upload//arxius/serveis-collegiats/publicacions/Guia_serveis.pdf


Preparats per al nou curs:  
formacions variades i a distància
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Com sempre per aquesta època, us apropem els cursos i postgraus que estem preparant per a 
l’últim quadrimestre de l’any. Tots es poden fer des de casa i tenen una duració i temàtiques 
diverses. Podeu fer les inscripcions a enginyersbcn.cat/agenda.

1. Gestió Energètica Eficient. Mòdul 4: 
Aspectes clau de la transició energètica 
sobre l’alerta climàtica

    Del 2 d’octubre al 4 de desembre. 
Divendres de 16.00 a 20.00 h.

   Es pot seguir per videoconferència 
o des de la seu col·legial.

Últim mòdul del postgrau sobre els 
compromisos contra el canvi climàtic i 
la política energètica. No és un requisit 
indispensable haver fet els tres primers 
mòduls.

2. Postgrau d’Enginyer  
de Seguretat en Risc Químic

   Del 2 d’octubre al 19 de juny. 
Divendres de 16.00 a 19.30 h. 

Dissabtes de 9.30 a 13.30 h.

   Es pot seguir per videoconferència 
o des de la seu col·legial.

Sobre la classificació, l’etiquetatge, 
l’emmagatzematge i la prevenció 
d’accidents de productes químics.

3. Postgrau en Legalització d’Activitats

   Del 13 d’octubre al 2 de juliol.

   En línia.

Sobre la normativa que engloba 
la legalització, la tramitació i els 
requeriments necessaris de les activitats.

4. Postgrau en gestió de la Indústria 4.0: 
Producció i Manteniment. Aplicacions 
clau per a la millora de la competitivitat, 
productivitat i mantenibilitat

   Del 2 d’octubre al 2 de juliol. Els 
divendres de 16.00 a 20.00 h.

   Es pot seguir per videoconferència 
o des de la seu col·legial.

Per millorar el manteniment, els 
processos, la productivitat i l’eficiència 
energètica d’una fàbrica.

TECNOAULA

1. Curs pràctic de gestió 
d’energia mitjançant 
microxarxes elèctriques 
(Smart Micro-Grid)

   Del 8 al 21 de setembre. 
Quatre sessions (tres de 

teòriques i una de pràctica).

   Les sessions teòriques 
es poden seguir per 

videoconferència o des de la 
seu col·legial.
Sobre l’ús de les microxarxes 
smart per a una gestió eficient 
i eficaç de l’energia elèctrica.

2. Instal·lacions en baixa 
tensió. Normativa i 
tramitació

   Els dies 14, 16, 21, 23 i 28 
de setembre. De 16.00 a 

20.00 h.

   Es pot seguir per 
videoconferència o des 

de la seu col·legial.
Primer mòdul d’un total de 
tres sobre instal·lacions de 
baixa tensió.

3. Aprèn, practica i viu les 
bases per desenvolupar 
projectes d’il·luminació

   Del 16 de setembre al 7 
d’octubre.

   Videoconferència.

En acabar el curs els alumnes 
tindran les eines i els 
coneixements necessaris per 
dissenyar una instal·lació 
d’il·luminació eficient i 
saludable.

POSTGRAUS

CURSOS

https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/


Des de fa temps les Comissions 
tenen un aliat per apropar-se als 
col·legiats que no poden assistir 
a la seu: les videoconferències. 
L’arribada de la COVID-19 només 
va accelerar el que fins aleshores 
era ja una tendència, les reunions 
telemàtiques. Moltes Comissions 
van seguir celebrant les seves 
trobades des de casa, ja que 
només necessitaven un ordinador. 
Per potenciar el networking, les 
Comissions de Plans d’Autoprotecció 
i de Seguretat contra Incendis van 
reunir-se de manera conjunta durant 
el confinament.

La primera reunió va celebrar-se 
el 9 d’abril. Els 22 assistents van 
trobar-se a través del sistema Go-To-
Meeting i van poder comentar com la 
situació estava afectant els diversos 
sectors professionals relacionats 
amb la protecció contra incendis. La 
crisi de la COVID-19 havia generat 
una gran necessitat en el disseny, la 
producció i la gestió d’homologacions 
de materials de protecció personal.

El 14 de maig va produir-se la 
segona videotrucada entre els 
membres d’ambdues comissions. Un 
dels temes estrella va ser les novetats 
legislatives que setmana rere setmana 
publicava el Butlletí oficial de l’Estat 
(BOE). Els assistents van poder 
resoldre dubtes, informar-se del que 
passava en el seu àmbit d’actuació i 

conèixer les experiències de la resta 
de companys.

ÈXIT DE WEBINARS
Durant el confinament, la Comissió 
de Seguretat contra Incendis va 
organitzar set webinars gratuïts amb 
experts que es van trobar amb una 
bona resposta per part del col·lectiu 
d’ENGINYERS BCN. Aquest va ser un 
dels temes tractats a les reunions de 
les Comissions. Amb una assistència 
mitjana de vint persones, les formacions 

van versar sobre temes tan diversos 
com l’avaluació de fums, el disseny 
de ruixadors, els sistemes d’extinció 
per gas i la digitalització de plans 
d’autoprotecció i protecció civil. l

Les Comissions de Plans d’Autoprotecció i de 
Seguretat contra Incendis es telereuneixen 
conjuntament durant l’estat d’alarma

UN RECURS MOLT 
UTILITZAT I VALORAT 
HAN ESTAT ELS 
WEBINARS GRATUÏTS 
AMB EXPERTS

#WEPRINTTHEDIFFERENCE
Còrsega, 546 - 08025 Barcelona | Tel. 934 463 900

sp@sprintcopy.com www.sprintcopy.com

TRANSPORT PROPI I 
ENVIAMENT A TOTA EUROPA
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SABÍEU QUE...

Com pot convertir-se l’hidrogen (H2) en  
un vector energètic clau en la transició 
energètica de Catalunya?

Tot i que no es pot considerar una 
forma d’energia primària, ja que és 
un compost químic, sí que es pot fer 
servir en usos energètics. Si bé fins 
avui gairebé tot l’hidrogen s’obté a 
partir d’hidrocarburs (els anome-
nats hidrogen gris i blau), quan es 
produeix a partir d’electròlisi de l’ai-
gua i l’energia elèctrica emprada en 
aquest procés té origen renovable, o 
bé quan s’obté a partir de biogàs mit-

Davant el repte de la descarbonització total del sector energètic en l’horitzó 2050 (tant en l’àmbit de la 
producció com del consum), es fa necessari plantejar alternatives que permetin mantenir el teixit productiu 
de forma sostenible. És en aquest context en què l’hidrogen pot tenir un paper fonamental dins el model 
energètic de país plantejat a la Llei de transició energètica de Catalunya. 

jançant un procés de reformat amb 
vapor d’aigua o SMR (sigla de Steam 
Methane Reforming), és quan passa a 
anomenar-se ‘hidrogen verd’, ja que 
el seu origen és renovable.

L’hidrogen pot arribar a 
tenir un paper fonamental 
en la transició energètica, ja 
que permet la gestió del sis-
tema elèctric basat en fonts 
renovables. Aquestes energi-
es, principalment l’eòlica i la 
solar, com que depenen molt 
de la variable meteorològica, 
porten associada la proble-
màtica de la gestió, ja que no 
poden garantir una producció 
d’energia continuada. És per 
aquesta raó que cal desenvo-
lupar sistemes d’emmagatze-
matge de l’energia produïda 
a través d’aquestes fonts i és 

aquí on l’hidrogen entra en joc, 
ja que els pics de producció basats 

en fonts renovables poden produir 
hidrogen que es pot utilitzar directa-
ment, emmagatzemar-se en tancs o 
bé injectar-se en baixa proporció a la 
xarxa actual de gasoductes.

L’HIDROGEN ES POT 
PRODUIR A PARTIR 
DE BIOGÀS 
O D’ELECTRÒLISI 
DE L’AIGUA 

Text: David Jiménez, enginyer tècnic 
industrial. Serveis Tècnics 
d’ENGINYERS BCN



Així mateix, l’hidrogen produït du-
rant períodes d’excés de producció 
elèctrica també es pot fer servir per 
generar electricitat en períodes de 
baixa producció de fonts renovables, 
a partir de piles d’hidrogen.

Per acabar, tal com s’indicava a 
l’inici, hi ha un teixit productiu que 
fins avui té uns processos molt de-
pendents de combustibles d’origen 
fòssil i on no és factible dur a terme 
una electrificació. També en aquest 
àmbit l’hidrogen pot esdevenir clau, 
ja que es podria fer servir amb finalitats 
tèrmiques en la indústria o bé en des-
carbonització de la mobilitat en mit-
jans de transport pesant (carretera, 
marítim o aviació).

D’acord amb tot això, l’ICAEN ha 
constituït la Taula de l’Hidrogen en la 
Transició Energètica de Catalunya, 
per tal d’identificar la situació actu-
al de l’hidrogen i les accions que cal 
dur a terme per desenvolupar aquest 
vector energètic. La taula està forma-
da per empreses, entitats i adminis-
tracions que puguin aportar opinió i 
propostes específiques. ENGINYERS 
BCN en forma part. 

S’han creat quatre grups de treball 
per dinamitzar les tasques de la taula:
•  Generació d’hidrogen renovable, a 

partir d’energia solar, eòlica i bio-
massa.

•  Infraestructura i subministrament: 
transport, distribució i subminis-
trament de l’hidrogen.

•  Descarbonització al sector industri-
al i als edificis.

•  Mobilitat. 

Podreu anar seguint l’evolució dels 
resultats obtinguts amb aquests grups 
de treball a través de les reunions de la 
Comissió d’Energia del Col·legi. l

L’HIDROGEN PERMET 
EMMAGATZEMAR 
ENERGIA DE FONTS 
RENOVABLES 
I GESTIONAR-LA

Impulsant
el teu negoci

Caixa d'Enginyers està adherida a
la línia de finançament AVALIS SGR

Estem on sempre, al teu costat

Sol·licita'ns informació 
www.caixaenginyers.com caixadenginyers caixaenginyers
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Enginyers de medi ambient: aportant 
solucions per combatre el canvi climàtic

Francesc Tarongí, col·legiat 11.073 
Soci fundador d’Enertika

“Generem energia neta a casa del client 
i l’hi venem a un preu molt competitiu”
El 2007, quan ja es començava a 
albirar la crisi econòmica mundial, 
Francesc Tarongí va decidir fer 
un canvi de rumb radical. Aquest 
enginyer tècnic industrial feia prop 
de dues dècades que treballava en 
l’àmbit de la màquina industrial, 
primer com a expert en tecnologia 
làser i després com a gestor a 
Applus+, on portava una divisió 
amb més de 400 persones a quatre 
continents. Però “va arribar un 
moment que estava molt cansat de 

treballar per als altres i vaig decidir 
emprendre”, recorda. 

Era un pas arriscat, havia de buscar 
un sector capaç de subsistir la crisi que 
estava a tocar. “Aleshores, un sector 
que començava a sonar amb força era 
el de l’energia. Tot i que no en tenia 
ni idea, amb l’ajuda d’un professor 
d’ESADE vaig preparar un pla de 
negoci.” Així va ser com va néixer 
Enertika, a mitjan 2008. Al principi, 
van començar treballant en temes 
d’eficiència energètica i enllumenat 

PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Els darrers anys ha augmentat la consciència social sobre els efectes de l’augment de la temperatura 
sobre la salut del planeta, i això empeny cada cop més enginyers a optar per treballar en l’àmbit del 
medi ambient i les energies renovables. No tan sols participen en feines operatives, sinó que cada cop 
més ho fan des d’àmbits estratègics i de gestió. 

Les Nacions Unides alerten que els 
desastres naturals, conseqüència del 
canvi climàtic, ocorren a una velocitat 
d’un per setmana, a una escala sense 
precedents i impredictibles, fet que 
està provocant que el planeta s’enfron-
ti a una degradació ambiental i a una 
pèrdua de biodiversitat d’unes pro-
porcions inimaginables. Això ja està 
impactant en la salut de la població  
—ara mateix als països desenvolupats 
ja mor més gent a l’estiu, per les ona-
des de calor, que a l’hivern, un fet in-
sòlit a la història de la humanitat—, i 
provocarà conflictes, fam i migracions. 
Davant d’aquesta situació, cal actuar. 

És per això que la lluita contra el 
canvi climàtic és el tretzè dels objec-
tius de desenvolupament sostenible 
impulsats per la UNESCO. Una de les 
maneres d’avançar cap a la neutralitat 
de carboni el 2040 són les energies 
verdes o netes, un àmbit que el col-
legiat Francesc Tarongí coneix molt 
bé. Aquest enginyer hi treballa des 
del 2008, quan va fundar l’empresa 
Enertika, acompanyat d’Enric Sola-
no, Joan Matutano i Antonio Huertas, 
fundadors de l’enginyeria d’automa-
tització industrial PROMAUT. 

“Quan vam arrencar, el 2008, tot 
i que se’n parlava, no hi havia la sen-
sibilitat ambiental de l’opinió pública 
que hi ha ara, potser perquè ara, des 
de fa quatre o cinc anys, estem veient 
les conseqüències directes de l’aug-
ment de les temperatures, les inun-
dacions, els desastres naturals, etc.”, 
explica Tarongí.

“La societat s’ha adonat que tenim 
un problema i la necessitat de millo-
rar la sostenibilitat ambiental, suma-

da a aquest augment exponencial de 
la consciència social, està empenyent 
empreses i organitzacions a incorpo-
rar als seus productes i a la seva visió 
el concepte mediambiental”, afegeix. 
I aquí és on entren amb força els engi-
nyers, sobretot de l’àmbit industrial, 
que no tan sols participen en feines 
operatives, sinó que cada cop més en-
tren en àmbits estratègics.

“Calen enginyers auditors energè-
tics i enginyers capaços de fer comp-
tabilitat energètica i seguiment d’em-
preses, enginyers capaços de fer una 
radiografia de la situació energètica 
d’una entitat i que després, a partir 
d’aquest coneixement, en facin una 
gestió activa i tracin plans de millora. 
Que implementin les solucions que 
ells mateixos hauran dissenyat, des 
de climatització fins a il·luminació”, 
explica Tarongí.

FORMACIÓ I MOTIVACIÓ
Segons aquest expert en renovables, 
a més de formació en enginyeria, és 
aconsellable que tinguin formació 
complementària en renovables, gestió 
de projectes i també finances. Domi-
nar l’anglès és crucial per poder tractar 
amb proveïdors internacionals. “Ens 
trobem que els enginyers continuen 
sortint de la carrera sense dominar-lo 
i és un hàndicap important”, assenya-
la. Tenir coneixements bàsics de pro-
gramació és un altre requisit impor-
tant: “una base per saber programar 
al nivell més baix, després a l’empresa 
acabarà de formar-se en funció de les 
màquines que es facin servir”.

Quan enumera les característiques 
d’un enginyer que es dedica a reno-
vables, Tarongí recorda que el 2008, 
quan va posar l’empresa en 
marxa, no n’hi havia, “els 

Text: Cristina Sáez, periodista
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públic, i també van desenvolupar 
tecnologies de free cooling i 
climatització per a grans clients com 
ara Telefónica, FCG o Seat.

El 2016 van fer un salt internacional, 
quan van aconseguir un contracte 
de 60 milions d’euros i deu anys al 
Marroc per canviar l’enllumenat de 
la ciutat de Marràqueix per LED. I ara 
“ens hem posat en temes de generació 
distribuïda d’energia per a empreses i 
ciutats. Generem energia neta a casa 
del client, habitualment fotovoltaica, i 
l’hi venem a un preu molt competitiu”, 
explica Tarongí, que ressalta que “el 
preu per kilowatt-hora és entre un 25 i 
un 30% més econòmic”. 

Entre els darrers projectes que han 
fet hi ha la renovació del sistema 

de climatització de la Universitat 
Politècnica de Madrid, que té més 
de 30 edificis i tenia un consum molt 
elevat de gas amb calderes de gasoil. 
“Hi hem instal·lat calderes d’alt 
rendiment de gas i els subministrem 
calor. Hem augmentat 
l’eficiència energètica i el confort 
dels edificis, i hem aconseguit 
un estalvi per al client de més de 
350.000 euros l’any”, assenyala 
Tarongí. Un altre projecte recent 
és la renovació de l’enllumenat 
de l’estadi de futbol del 
Carranza, que es va inaugurar 
amb el darrer partit de la 
selecció espanyola. “Aconseguim 
un estalvi del 60%, que ens 
repartim amb el client.” EN
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SERVEI D’OCUPACIÓ I 
PROMOCIÓ 
PROFESSIONAL

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

Necessitem adaptar el CV 
a cada oferta de treball. Això 
no és una tasca fàcil però val 
la pena invertir temps a fer-ho, 
ja que els resultats seran, de 
ben segur, òptims per arribar a 
les entrevistes de treball i així 
poder exposar directament el 
nostre talent i experiència al 
seleccionador. També podem 
tenir més d’un CV per a cada 
perfil professional. Els enginy-
ers som professionals versàtils 
i això ens ajuda a tenir més 
possibilitats d’accés al mercat 
laboral, però per aconseguir-ho 
cal estar preparats.

Per a més assessorament 
sobre aquest tema o d’altres de 
relacionats amb la recerca de 
feina: www.enginyersbcn.cat/
assessorament.

havíem de formar, fer-los d’escola”. En 
canvi, ressalta que des de fa uns quatre 
anys cada vegada “trobem perfils més 
preparats, es nota que els estudiants 
tenen més interès per aquest camp i 
que s’hi formen”. I això denota la que 
és la qualitat per excel·lència d’un en-
ginyer de medi ambient: la motivació.

En opinió de Tarongí, aquesta és 
una feina molt vocacional, per la qual 
cosa “han de ser persones amb sen-
sibilitat ambiental, motivats per la 
lluita contra el canvi climàtic”. “En 
aquesta feina, quan aconsegueixes re-
duir les emissions de CO2 i estalviar la 
tala de no sé quants arbres sents una 
enorme satisfacció personal, perquè 
estàs posant el teu granet de sorra 
perquè tot canviï a millor.” l

Col·legiats per  
al medi ambient
Al Col·legi hi ha la Comissió 
de Medi Ambient i Seguretat 
(www.enginyersbcn.cat/
comissions/medi-ambient-
seguretat/index.html) des 
d’on, com explica el seu 
president, Miquel Ángel Elcacho, 
“intentem donar publicitat 
de les novetats legislatives, 
jornades, conferències i cursos, 
així com plantejar casos actuals i 
consultes tècniques dels nostres 
membres per tal de debatre’ls 
i obtenir respostes aprofitant 
l’experiència dels perfils 
professionals tan variats de la 
nostra Comissió”. 

Clàudia Álvarez, vicepresidenta 
de la Comissió, reconeix que “tot 
i que la gestió ambiental  
a l’empresa és un perfil requerit, 
l’enginyer tècnic industrial en 
gestió ambiental, pot arribar a 
assumir competències també 
com a educador ambiental tant 
per a l’empresa, a l’Administració 
i a ENGINYERS BCN”.

Per inscriure-us a la Comissió 
accediu a: www.enginyersbcn.
cat/login.html?url_redirect=/
comissions/inscripcio.html

http://www.enginyersbcn.cat/comissions/medi-ambient-seguretat/index.html
http://www.enginyersbcn.cat/login.html?url_redirect=/comissions/inscripcio.html
http://www.enginyersbcn.cat/assessorament
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Trobareu les condicions d’aquestes promocions i altres descomptes exclusius per a col·legiats a 
www.enginyersbcn.cat/descomptes

Descomptes 
en programari 
per a 
enginyers
Preoc és una empresa que 
subministra un programa 
de bases de dades de 
preus per a obres de 
construcció. Arran de la 
signatura d’un conveni 
amb aquesta companyia, 
els col·legiats teniu accés a 
ofertes especials en el seu 
programari:
•  Preoc 2020 + Premeti 

2020: 60% de 
descompte.

•  Revit 2020: inclou Preoc 
2020 i Premeti 2020 
gratuït, formació en línia i 
dues jornades gratuïtes.

•  Revit LT Suite 2020: 
inclou formació en línia i 
dues jornades gratuïtes.

Es pot gaudir del primer 
descompte fins al 30 de 
novembre. Dels altres dos, 
fins al 31 de juliol. 

Per sol·licitar el vostre 
codi de descompte, envieu 
un correu a: 
tecnovisat@ebcn.cat. 

Renovem el conveni  
amb Standard Hidráulica
El Col·legi ha actualitzat el seu acord amb Standard Hidráulica. Aquesta 
empresa produeix vàlvules per a instal·lacions d’aigua per a ús residencial. 
També fabrica vàlvules i accessoris per a la conducció de gas i calefacció, 
així com accessoris d’unió.

D’aquesta manera, els col·legiats podeu seguir gaudint dels avantatges 
que ofereix aquesta companyia com a empresa vinculada. Us els recordem:
•  Gratuïtat en els cursos formatius presencials que s’organitzin i 

s’imparteixin per Standard Hidráulica a les instal·lacions del Col·legi.
•  A través del web www.standardhidraulica.com podeu sol·licitar 

l’enviament gratuït de la newsletter, documentació tècnica i catàlegs 
digitalitzats.

•  Servei gratuït d’assessorament tècnic a través del telèfon 900 102 837 o al 
correu electrònic sat@sth.email.

Per a més informació contacteu al telèfon 935 641 094 o a info@sth.email. 

Sol·licitud de precol·legiació directa
Continua l’estreta relació entre l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS) i ENGINYERS BCN. Fruit de l’acord entre ambdues institucions, es 
facilita la incorporació dels estudiants del Grau en Enginyeria de l’Àmbit 
Industrial al col·lectiu del Col·legi. Així, l’Escola Universitària Salesiana 
de Sarrià proporciona, juntament amb la matrícula anual, la sol·licitud de 
precol·legiació directa.

L’EUSS fa entrega d’aquest document només als estudiants que superen la 
meitat dels crèdits totals de la carrera, és a dir, 120 crèdits ECTS.

MÉS AVANTATGES

Descompte en el màster en Prevenció de Riscos Laborals
La Universidad Europea Miguel de Cervantes, a través de 
Promerits, ofereix als col·legiats i als seus familiars en primer grau 
un descompte del 55% en el seu màster en Prevenció de Riscos 
Laborals. Per a més informació, entreu a https://bit.ly/31jx5hR.

https://bit.ly/31jx5hR


RETRAT PROFESSIONAL

de banda la facultat que tenia més a 
prop, la de Béjar, a Salamanca.

VIA CRUCIS LABORAL
El cas és que l’any 2009, quan estava 
acabant el projecte final de carrera 
i començava un màster superior en 
prevenció de riscos laborals, va ser 
contractada per una empresa d’engi-
nyeria i Prevenció de Riscos Laborals 
com a coordinadora de seguretat i sa-
lut (CSS), però a causa de la crisi, l’any 
següent la van acomiadar. Després 
d’això va tornar a Ferrol. Allà, ella i el 
seu home van treballar en feines dife-
rents, tot per tirar endavant la famí-
lia, fins que, el mateix any, rebria una 
trucada d’una empresa de Catalunya 
per treballar com a tècnica en preven-
ció de riscos laborals (PRL). “Malgrat 
la distància, vam agafar el cotxe per 
fer l’entrevista, i em van contractar. 
Estàvem molt contents, però quan 
faltaven dos dies per passar el període 
de prova, em van acomiadar de nou.”

I, novament, maletes i viatge, però 
aquest cop es van dirigir cap a Alacant, 

U na lluitadora. Aquest 
és l’adjectiu que millor 
descriu la protagonis-
ta del Retrat d’aquest 
mes. Perquè el recor-

regut professional de la Inma és, re-
alment, el recorregut vital d’una per-
sona que ha hagut de lluitar fort per 
superar tots els entrebancs. I, sens 
dubte, aquesta és la millor lliçó per 
entendre que qualsevol trajectòria 
professional és fruit de l’esforç.

“Jo he treballat de cambrera, de  
dependenta i com a becària adjunta 
de direcció al Departament de Pre-
sa de Decisions de l’aleshores Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa (EUETIT)”, co-
mença explicant la Inma.

Tot i que és de Ferrol, Galícia, no és 
gens casual la seva feina a l’EUETIT, 
ja que, com ens explica “la meva in-
tenció era poder realitzar la carrera 
d’Enginyeria Tècnica Industrial Tèx-
til, i sabia que la millor facultat on 
poder realitzar-la era la de Terrassa”. 
I aquí és on va estudiar, tot deixant 

“SI UNA COSA DEFINEIX ELS ENGINYERS 
ÉS LA CAPACITAT I RAPIDESA EN LA 
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DIARIS”

Text: Jordi Garriga

M. INMACULADA MAROÑO INSUA 
ENGINYERA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITZADA EN TÈXTIL, COORDINADORA DE SEGURETAT I SALUT  
Col·legiada 21.783

d’on és el seu home. Allà les coses tam-
poc no milloren, de manera que de nou 
es traslladen a Ferrol, on cal tornar a 
adaptar-se i agafar qualsevol feina per 
tirar endavant.

Finalment, “el maig del 2018 em 
van tornar a trucar d’R+P, SL. Hi havia 
de nou un lloc vacant a la delegació de 
Barcelona i em van preguntar si m’inte-
ressava. La meva resposta, és clar, va ser 
que sí. Primer, perquè m’encanta la fei-
na que exerceixo cada dia; segon, per-
què havia tingut molt bons companys i 
els segueixo tenint, i tercer, perquè tant 
en la meva comarca com a la meva co-
munitat autònoma no he tingut la sort 
que he pogut tenir a Catalunya”. l

FINALMENT, UNA ENGINYERA CONSOLIDADA
Avui, la Inma està contenta amb la seva situació a Catalunya, on, finalment, desenvolupa amb 
normalitat la seva activitat professional com a enginyera. “El meu treball diari és fixar les 
disposicions mínimes que garanteixen la seguretat i salut dels treballadors en les obres de 
construcció i aconseguir la millora de les condicions de treball mitjançant el control de 
l’actuació de l’empresari, per així reduir els nivells d’accidentalitat a les obres.” Explica que si 
una cosa defineix els enginyers és “la capacitat i rapidesa en la resolució de problemes diaris”; 
per això li agrada creure que amb la seva tasca com a CSS “puc deixar el meu granet de sorra pel 
que fa a seguretat, és a dir, que es compleixi amb les mesures adequades per evitar accidents. El 
més complicat és, en ocasions, fer entendre que la normativa que s’ha implantat a nivell de PRL 
per a l’execució de les activitats en obra és per la mateixa seguretat del treballador, en concret 
quan em trobo amb treballadors que fa anys que treballen en la construcció. Sobretot costa en 
el món de la construcció, un món que ha estat sempre un món d’homes”.
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“M’encanta la feina 
que faig cada dia, tot 
i que no ha estat fàcil 
trobar l’estabilitat 
professional”
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ENTREVISTA

De tot el que s’ha viscut fins ara, què 
és el que l’ha angoixat més com a pre-
sident del Col·legi de Metges?
És indiscutible que el pitjor va ser la 
situació d’incertesa del principi. Vam 
veure els professionals treballant en 
situacions molt dures, en molts casos 
sense la més petita protecció, i fent 
front a un virus del qual no sabíem 
pràcticament res. No sabíem quan 
tindríem els mitjans necessaris, ni si 
realment els arribaríem a tenir. La 
magnitud de la possible catàstrofe de 
les primeres setmanes va ser terrible, 
i això va generar molt malestar. Hi va 
haver molta tensió i molta incertesa. 
Però tot això ja és passat, ara hem de 
mirar endavant.

La incertesa, però, ja forma part de la 
pràctica habitual dels metges...  

President del Col·legi de 
Metges de Barcelona des 
del 2014, Jaume Padrós és 
també conegut per la seva 
activitat política. 
Especialista en medicina 
familiar, va estudiar 
Medicina a la Universitat de 
Barcelona i es va doctorar a 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona. En el seu 
vessant polític destaca per 
haver estat un dels 
fundadors de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya 
(JNC), l’organització juvenil 
de Convergència 
Democràtica de Catalunya, 
i un dels refundadors del 
sindicat d’estudiants 
universitaris Federació 
Nacional d’Estudiants de 
Catalunya (FNEC).

   PERFIL 

Sense saber del tot què és el que pot tornar a venir, el país respira amb un cert alleujament després 
d’haver passat llarguíssimes setmanes en confinament i estat d’alarma a causa de la pandèmia de la 

COVID-19. La vida es va normalitzant, i és així, amb aquest cert assossegament, que parlem una 
estona amb el doctor Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Aquest col·lectiu 

professional es va haver d’enfrontar a un problema sense precedents i la seva resposta ha estat 
exemplar. Però aquesta situació ha posat de manifest les tensions que hi ha al sistema de salut, afectat 

per les retallades dels últims anys i per una burocràcia que no facilita les coses. El doctor Padrós ens 
explica com ell i els seus col·legues han viscut aquesta situació i què esperen per al futur.

“Si el sistema  
econòmic s’enfonsa, 

tampoc no tindrem una 
salut pública forta”

JAUME PADRÓS I SENDRA
PRESIDENT DEL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Col·legi de Metges de Barcelona

Som gestors de la incertesa, però la 
dels altres, no la nostra. Jo he vist co-
ses que no havia vist mai abans. Hem 
hagut de consolar companys ben bre-
gats en situacions molt difícils, però 
això ho ha superat tot. Estàvem davant 
d’una epidèmia on tot eren incògnites.

Considera el perill que hi hagi com-
panys de professió amb seqüeles psi-
cològiques importants?
Hi ha companys que ja les estan pa-
tint, efectivament. Però jo això ho 
transformo en positiu. Això ens ha 
enfortit. Com a metges no estàvem 
preparats i hem tingut por. Som una 
generació, potser la primera, que, des-
prés de la postguerra i fins ara, mai no 
havia hagut d’enfrontar-se a una cosa 
així. Europa no havia viscut mai amb 
tant de benestar com les últimes 



“Estem 
treballant per 
configurar 
una taula de 
debat amb 
enginyers 
i altres 
professionals”
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vant, i no crec que hi hagi ningú intel-
ligent que ho plantegi d’una altra 
manera. Però també és cert que si el 
sistema econòmic s’enfonsa, tampoc 
no tindrem una salut pública forta.

Sigui com sigui, aquí ja està tot obert 
a l’espera dels turistes, mentre a es-
cala mundial s’està en el pic més alt 
d’infeccions i també veiem rebrots en 
indrets i països relativament propers. 
Què li sembla?
El que és un fet és que haurem d’apren-
dre a conviure amb el virus. Mentres-
tant, van sorgint tractaments nous i 
anem coneixent-lo millor. Haurem de 
viure amb aquesta incertesa, i la pobla-
ció ha d’entendre que també hi té una 
responsabilitat. Higiene, distància, 
ventilació dels espais... No cal fer gaire 
més, però això és necessari, i tothom 
ho ha de tenir sempre present. Però no 
hem d’obsessionar-nos i viure perma-
nentment amb por. No està justificat 
anar més enllà.

I quant de temps creu que haurem 
d’estar així?
Firmaria ara mateix perquè fos 
menys d’un any. Ara com ara, si tenim 
en compte la gravetat del virus, és una 

dècades, de manera que no està-
vem acostumats a fer front a un de-
sastre d’aquesta magnitud. Això ens 
ha canviat. La natura ens ha recordat 
que és capriciosa. Tots ho sabíem, 
tots ho havíem llegit, però finalment 
hem tingut la certesa palpable que en 
el món global els conceptes de salut 
i malaltia canviaran. Això és el que 
hem vist ara. Globalitat, temperatura, 
mobilitat... Tot interacciona. I potser 
també veurem com malalties que crè-
iem erradicades tornen a aparèixer.

I com s’ha de respondre a això?
El que ha quedat clar és que els siste-
mes sanitaris, tots en general, el ca-
talà, l’espanyol i també l’europeu, no 
estaven preparats. És clar que hem de 
tenir sistemes de salut pública més 
enfortits a tots els nivells, tant en 
l’àmbit organitzatiu com industrial. 
Per exemple, no podem deixar eter-
nament en mans de tercers la produc-
ció d’equips de protecció individual.

Durant aquestes primeres setmanes 
tan crítiques, com valora la resposta 
per part dels governants? 
Les administracions han fet el que 
han pogut, com nosaltres. La realitat 
és que ningú no va saber preveure el 
que venia. Als qui els ha arribat més 
tard han pogut aprendre dels nostres 
errors. És cert que es podria haver 
confinat Madrid, i també ho hauríem 
pogut gestionar com a Alemanya, on 
els lands han assumit la seva quota 
de responsabilitat des del primer mo-
ment i han treballat conjuntament 
amb el govern federal.

Precisament, una de les crítiques en 
l’actuació de l’Administració ha estat 
la centralització de tot a Madrid, lluny 
de les particularitats de cada comuni-
tat autònoma.
És cert que nosaltres hauríem volgut 
un sistema més compartit, però tam-
bé és veritat que hi ha comunitats au-
tònomes amb un sistema sanitari que 
no hauria pogut estar a l’altura. Hau-
ria hagut de ser un sistema asimètric. 
Però cal dir que les bones maneres 
tant de la consellera com del ministre 
van permetre una col·laboració que 
anava més enllà de la norma de l’estat 
d’alarma. Passades les primeres set-
manes, es va treballar raonablement 
bé entre les diferents administracions. 

ENTREVISTA

Jo, el que de veritat he trobat a faltar és 
una resposta col·lectiva europea.

Com veu la tornada a la “normalitat”? 
Creu que la gent està massa relaxada?
Doncs no ho sé. Si no es fa res, perquè 
no es fa res; si es fa massa, perquè es 
fa massa. Jo entenc que totes les ad-
ministracions estan fent el que és més 
correcte. Cal tenir en compte que, fi-
nalment, a hores d’ara es compta que 
només el 10% de la població s’ha in-
fectat. Només estarem realment se-
gurs si assolim la immunitat de grup, 
però per a això hi ha d’haver un 60% 
d’infectats. O bé la vacuna... En tot 
cas, jo no entraré en la falsa dicoto-
mia entre salut i economia. Això és 
absurd. És obvi que la salut va per da-

“És clar que cal 
tenir sistemes 
de salut pública 
més enfortits a 
tots nivells, tant en 
l’àmbit organitzatiu 
com industrial”
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ens ajuden fins a les infermeres que 
estan al peu del canó. Les professions 
“neosanitàries” s’han de valorar ade-
quadament. I això inclou també com-
partir codis ètics i deontològics. Es fa 
imprescindible tenir espais bioètics 
compartits. Les decisions són també 
compartides. En previsió de tot això, 
ja estem treballant per configurar una 
taula de debat amb enginyers i altres 
professionals.

Hi ha veus que es queixen del fet que 
el català està cada dia més arraco-
nat en el sector sanitari. Comparteix 
aquesta opinió?
Oficialment no està arraconat. En tot 
cas, això s’hauria d’objectivar i, per 
això, precisament, ara hem engegat un 
estudi per saber quina és la realitat de 
la parla del català en l’àmbit de la sa-
lut. El tema del català l’hem de veure 
com un element integrador, no com 
un element de conflicte. Segurament, 
si hi ha hagut conflictes, han estat 
puntuals i tenen més a veure amb les 
persones. En tot cas, tenint en compte 
que el català, avui, és una llengua mi-
noritzada, que no minoritària, cal que 
el prestigiem entre tots, en qualsevol 
acció del dia. l

malaltia que haurà afectat molt poca 
gent, deixant de banda, és clar, el sec-
tor mèdic, que ha estat exposat a for-
tes càrregues víriques.

La situació ha provocat que el sistema 
sanitari hagi quedat molt aturat pel 
que fa a l’atenció de moltes patologi-
es. Si la gent ja es queixava de les llis-
tes d’espera... Quan es recuperarà una 
certa normalitat?
Doncs no ho sabem. Dels aplaudi-
ments que hem rebut durant la crisi 
haurem de passar a l’acompanyament i 
la comprensió. Els pròxims mesos hau-
rem de recuperar els compromisos. I 
això em fa parlar d’una altra qüestió, 
que és la que és realment important, i 
és que ara hem tornat a la situació que 
teníem abans de la COVID-19.

Quina és aquesta situació?
Doncs que necessitem un sistema de 
salut més fort, i ara s’ha fet més evident 
que mai. I no només des del punt de 
vista retributiu, que també, sinó en la 
recuperació de pressupostos. Estem 
per sota de com estàvem fa deu anys. 
S’ha vist que, en resultats, potser te-
nim el millor sistema sanitari del món, 
però si és així, és gràcies a l’esforç dels 
professionals sanitaris. Però el siste-
ma sanitari que ara tenim, era bo per 
als anys vuitanta del segle passat, però 
no per ara. Si no s’hi fa res, en molt poc 
temps el sistema sanitari farà fallida. 
Necessitem una forta injecció de re-
cursos. Ho hem xifrat en 5.000 milions 
d’euros a Catalunya i 25.000 a l’Estat 
espanyol. A Catalunya, a més, hem 
d’escometre canvis profunds en el mo-
del d’organització.

A què es refereix?
Ara mateix treballem amb una rigidesa 
burocràtica i de gestió que han de desa-
parèixer. Per exemple, l’aplicació jurídi-
ca en el model d’organització no pot ser 
la mateixa que les de la gestió d’un ajun-
tament. Necessitem un pacte per prio-
ritzar aquestes reformes. És urgent.

Quins tipus d’escenaris s’estan tre-
ballant per part del col·lectiu mèdic 
quant a possibles rebrots?
Això és una qüestió del Departament 
de Salut Pública. S’ha de preveure 
el pitjor, i és que vingui una segona 
onada. Amb la grip espanyola del 1918 
va ser pitjor la segona onada que la 

primera. És d’esperar que al Departa-
ment ja s’estigui preparant això. Però 
encara que sigui més forta, també 
coneixerem millor el virus i ja s’han  
desenvolupat sistemes de detecció 
més fidedignes per esmorteir l’im-
pacte. Però és cert que un segon con-
finament seria molt dur. Jo espero 
que això no passi i confio que els sis-
temes de detecció ens ajudaran. Però 
hem de ser conscients que el virus el 
tindrem entre nosaltres força temps.

A banda de l’acció dels metges, sens 
dubte d’importància cabdal, hi ha ha-
gut també moltes iniciatives de la ciu-
tadania per encarar la pandèmia. Entre 
aquestes iniciatives, en moltes hi ha 
intervingut l’experiència d’enginyers, 
les quals han permès fer respiradors i 
altres ginys tecnològics. Com ho veu?
Certament ha estat així. És una de les 
lliçons de la crisi que hem de retenir. La 
societat civil autoorganitzada és molt 
important. Dissenyadors, enginyers, 
gent fent mascaretes amb les seves 
impressores 3D, empreses industrials 
reconvertint-se per fabricar respira-
dors... Tot això és molt impressionant. 

Com ha estat la relació amb altres 
col·lectius, com el dels enginyers, que 
també han lluitat contra la pandèmia, 
en aquest cas en tasques de manteni-
ment, logística, etc.? 
La seva feina ha estat bàsica, diria jo. 
El paper dels enginyers ha estat vital. 
En aquest sentit, quan parlo dels sani-
taris i professionals, per professionals 
em refereixo des dels enginyers que 

Com veu el paper i el futur dels col·legis professionals?

El futur, jo no el sé. Però tant a Catalunya com a l’Estat espanyol en general es 
fa necessària una separació clara entre els col·legis professionals i les 
associacions. I això depèn del tipus de professionals que apleguen. Els col·legis 
són necessaris per a les professions reglades i que posen la persona al centre. 
Nosaltres, els col·legis de metges, tenim el deure del rendiment de comptes 
amb la societat. Tenim el privilegi de la col·legiació obligatòria, però és que 
som garants de la bona praxi. La col·legiació obligatòria només pot ser-ho si 
s’ofereix la garantia de vetllar per la bona competència dels professionals. En 
aquest sentit, doncs, cal diferenciar entre associacions, col·legis, gremis i 
sindicats. Ara no és gens clara la diferència. Jo, com a president, tinc un 
compromís amb la professió, però també amb la societat.

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

“Hem de ser 
conscients que el 
virus el tindrem 
entre nosaltres 
força temps”
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 E
ls enginyers han treballat 
durant l’estat d’alarma per 
aconseguir que res no s’atu-
rés, muntant respiradors a la 
zona zero de l’Anoia, canviant 

de dalt a baix hospitals o organitzant 
la logística del repartiment del mate-
rial sanitari i de la recollida de residus 
perillosos COVID-19. El col·legiat 
Marc Pujol coordina el Grup Territo-
rial de l’Anoia d’ENGINYERS BCN, i 
explica com des del primer moment 
de la pandèmia i en ple tancament de 
la Conca d’Òdena, van voler contribu-
ir a resoldre una necessitat bàsica: la 
falta de respiradors a les UCI. 

 “Estàvem a casa confinats i de segui-
da va sorgir la proposta de fer alguna 
cosa. Volíem que tingués valor afegit i 
estigués relacionat amb la nostra feina 
i els nostres coneixements”, explica. 
Davant la notícia de la falta de respi-
radors i sabent que l’empresa OxyGEN 
n’havia elaborat un amb dades obertes 
perquè tothom les pogués utilitzar, 
“vam decidir posar-nos-hi”. Amb l’aju-
da del Col·legi van buscar proveïdors i 
van instal·lar-se a la seu de l’empresa 
Waterologies, d’Igualada. 

“Vivíem a la zona zero, l’Hospital 
d’Igualada necessitava respiradors 
i ens veiem capaços de muntar-los 
a la zona confinada amb material 
proper”, recorda Pujol. Van arribar 
a col·laborar en el projecte fins a 40 
persones i després d’aquests mesos 
han pogut construir 110 respiradors. 
I això ha estat possible gràcies a la 
solidaritat dels enginyers, que van 
aportar la mà d’obra de franc, però 
també de les empreses del voltant, 
que van oferir el material a fons per-
dut o a preu de cost. 

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat un 
repte per a tota la societat, una situació inèdita de confinament, 
de paralització gairebé total de l’economia del país durant unes 
setmanes i de falta de material sanitari bàsic. Els professionals 
de la sanitat han estat en primera línia, però al seu costat n’hi 
ha hagut d’altres, la feina dels quals ha estat fonamental per 

seguir atenent pacients. 

Enginyers 
contra la 
COVID-19

Text: Pilar Maurell

El Col·legi com 
a entitat i els 
col·legiats com a 
professionals han 
estat al peu del 
canó en la lluita 
contra la pandèmia 
del coronavirus

EN PORTADA
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El grup també ha col·laborat 
amb la Malla, una plataforma for-
mada pel clúster Disseny Igualada i 
empreses tecnològiques de l’Anoia, 
que ha aconseguit connectar més de 
100 impressores 3D per fer viseres o 
obreportes. “A nosaltres ens van fer 
en 3D alguns connectors de tub per 
als respiradors”, explica Pujol, que re-
corda quan el 24 de març van acabar el 
primer respirador: “Ens va fer molta 
il·lusió. Posar-lo en marxa, veure que 
funcionava i que era estable. Quan va 
sortir la notícia als mitjans de comu-
nicació ja en teníem 30 i els estàvem 
sotmetent a proves d’estrès”.

Ben aviat, però, van topar amb la 
burocràcia de l’Agència Espanyola 

del Medicament. “Va haver-hi un mo-
ment que no sabíem si havíem de se-
guir o no, perquè no ens van homolo-
gar els equips, però no ens vam rendir. 
Vam canviar el nom i el vam convertir 
en un equip d’assistència mecànica, 
de manera que quan una persona, per 
exemple en una residència de gent 
gran, té una parada cardiorespiratò-
ria i se li ha de fer la respiració artifici-
al, puguis posar-li la màquina perquè 
respiri sol i el metge només hagi de fer 
el massatge cardíac”.

ASSESSORANT ALTRES EMPRESES
Toni Cuevas és el CEO de Waterolo-
gies i membre del Grup Territorial de 
l’Anoia. Recorda que de l’experiència 

d’aquests mesos en queden els 110 
respiradors que van construir a les 
instal·lacions de l’empresa. Ho van fer 
dividits en diferents grups de treball, 
formats per tres persones i en locals 
separats “per no contaminar-nos. A 
més, desinfectàvem tots els equips 
amb llum ultraviolada abans que sor-
tissin; vam ser molt curosos”.

El mateix Cuevas també fa esment 
de l’assessorament que el col·lectiu va 
oferir a altres empreses de la Conca 
d’Òdena per fer mascaretes. Amb el 
nom comercial de Maskplus, les mas-
caretes es van elaborar a la planta de 
Diutex a Igualada, dedicada al tèxtil i 
calçat i que estava a punt de tancar pel 
confinament. “Els vam assessorar per 
fer-les i els vam preparar al màxim 
perquè passessin les homologacions”, 
explica Cuevas. “El filtre aguanta fins 
al 95,6 % de retenció de bacteris i està 
elaborat amb un teixit amb ions de 
plata que és bactericida i innactivador 
del virus”. Actualment produeixen 
més de 6.000 mascaretes diàries amb 
una vintena de treballadors.

©
 F

ra
nc

is
co

 À
vi

a 
/ H

ot
el

 P
la

za
 d

e 
BC

N
_H

os
pi

ta
l C

lín
ic

EN PORTADA

Els enginyers han treballat durant l’estat 
d’alarma perquè res no s’aturés: muntant 

respiradors i hospitals i organitzant la 
logística de materials i medicines

L’hotel Catalonia Plaza 
de Barcelona es va 

medicalitzar i adaptar 
com a hospital.
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VISIÓ DESPRÉS DE L’EXPERIÈNCIA
Ara, fent un repàs de tot el que hem viscut, no podem 
oblidar l’emoció que sentíem en veure la resposta de 
la societat amb nombroses col·laboracions altruistes, 
o les iniciatives per desenvolupar solucions davant la 
falta d’equips i materials. Però, sobretot, un sentiment 
de gran admiració per tot el personal sanitari, i 
expressament a totes les persones “invisibles” que amb 
un compromís inestimable continuen des del primer 
moment fent possible el funcionament dels serveis que 
són essencials per donar continuïtat a tot l’operatiu 
necessari per fer front a la crisi de la COVID-19.

ENGINY I IMPROVISACIÓ 
A l’inici tot era inèdit, però s’ha tingut capacitat per 
anar improvisant solucions de la mà dels professionals, 
habilitant mesures extraordinàries també gràcies a la 
implicació de les autoritats competents per publicar 
instruccions excepcionals. Malauradament, en altres 
situacions la falta de recursos, la burocràcia o els 
requeriments per homologar solucions han resultat 
un problema davant les necessitats de solucions 
immediates. 

Aquesta crisi sanitària ha posat de manifest la 
importància vital de disposar de les infraestructures 
i recursos per assegurar la capacitat del sistema per 
donar resposta a les necessitats davant una crisi global. 
La manca de recursos i el desabastiment del mercat a 
nivell internacional ha provocat, fins i tot, una disputa 
en els mercats per adquirir materials sense gens de 
respecte als principis de cooperació internacional.

Sens dubte cal valorar molt positivament la gran 
capacitat d’enginy dels nostres professionals per 
improvisar mesures de contingència extraordinàries 
en una situació inèdita, per transformar edificis en 
espais d’hospitalització, per desenvolupar prototips i 
innovar en nous dissenys per trobar solucions... Tenim 
una tradició industrial i una gran capacitat potencial 
de talent que ens ha d’ajudar a proposar canvis en els 
models actuals. 

Hem après molt, i hem de saber aprofitar l’experiència. 

Col·legiat 24.979 
Director d’Infraestructures i 
Serveis Generals de Logaritme 
Serveis Logístics, AIE

Antoni Garcia

EN SEGONS

Enginyers del Grup 
Territorial de 
l’Anoia, confinats a 
la zona zero de la 
Conca d’Òdena, 
van muntar 
respiradors 3D 
instal·lats a la seu 
d’Igualada de 
l’empresa 
Waterologies. Van 
rebre el suport del 
Col·legi.

Pau Salomó és membre de la co-
operativa SEC i cap de projectes 
del departament d’R+D. Nascuda el 
2002, a la cooperativa fan prototips 
per a empreses i són el servei tèc-
nic oficial de diferents fabricants. 
“Quan va començar el confinament 
tothom parlava dels respiradors. 
Vam veure el de Seat i vam pensar 
que nosaltres podríem millorar-lo”, 
explica. Els membres de la coopera-
tiva es van reunir telemàticament 
i van llançar un crowdfunding per 
aconseguir finançament. També 
van rebre un ajut del Col·legi. Amb 
aquest primer capital i amb fons 
propis van avançar en el disseny i 
van comprar el material necessari. 
Finalment, van crear el Resp19, un 
respirador connectat a una turbi-
na. “N’hi ha molt pocs així; normal-
ment van connectats a una presa 
d’aire medicinal del mateix hospi-
tal”, assenyala Salomó. “L’avantatge 
d’aquest sistema és que el pots uti-
litzar a qualsevol lloc, a casa o a un 
hospital de campanya”, afegeix. 

La urgència de la situació i la necessitat 
de solucions han propiciat la millora 
d’aparells sanitaris i l’aparició de noves 
eines mèdiques
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A més, el Resp19 té ventilació 
per control de pressió, control de vo-
lum, ventilació assistida o controla-
da “i tens una opció d’aspiració”, per 
extreure mucositats. “La combinació 
de respirador amb assistent de tos no 
existeix i aquesta és la novetat més 
important que tindria el nostre respi-
rador, a banda del preu de mercat. Un 
respirador així costaria entre 10.000 
i 12.000 euros, i nosaltres treballem 
per sortir a 3.000 euros”.

Ara mateix, l’equip ultima el pro-
totip i treballa en la interfície gràfica. 
“Anem tard perquè volíem desenvo-
lupar bé el producte, de manera que 
calculem que d’aquí a un any estarà 
al mercat”, reconeix Salomó, que ex-
plica que ja hi ha dues empreses inte-
ressades a fer-ne la distribució. “Ha 
estat una aventura difícil, no havíem 
desenvolupat mai un respirador i és un 
dels equips més complexos”, segons 
l’enginyer. “Vam fer-lo dues vegades 
sencer; en vam canviar el disseny, les 
vàlvules i l’electrònica. Ara ja veiem la 
llum i podem fer respirar un pacient 
amb seguretat”.

SENSE TEMPS NI RECURSOS
Qui també pot respirar una mica 
més tranquil però no gaire és Fer-
ran Rodríguez Omedes, el director 
d’Infraestructures i Enginyeria Bi-
omèdica de l’Hospital Clínic. D’un 
dia per l’altre, ell i el seu equip van 
haver d’adaptar de dalt a baix un 
edifici històric de 125 anys. “La poca 
adaptabilitat de les instal·lacions era 

unes instal·lacions adequades, de cli-
matització i filtratges, de provisió de 
materials, per garantir la neteja o per 
fer aparèixer oxigen per conductes 
per on no podia passar. Quan veiem 
imatges de professionals sanitaris 
treballant a torns totes les hores, que 
ningú no menyspreï que al seu costat 
hi havia molts altres professionals 
treballant les mateixes hores.” 

PREPARATS PER REACTIVAR 
L’EMERGÈNCIA
Després de superar el punt més àlgid 
de la pandèmia tampoc no es poden 
relaxar. “Hem substituït els pacients 
de COVID per altres que entren greus 
com sempre en condicions normals. 
Hem passat de l’angoixa i l’estrès del 
pacient de COVID, i la desconeixen-
ça del que havíem de fer, a l’angoixa i 
l’estrès ja conegut d’haver de recupe-
rar l’activitat ordinària perduda amb 
els pacients habituals. S’han de re-
vertir gran part de les actuacions que 
s’han fet durant aquests mesos quant 
a enginyeria, recuperar l’hospital que 
necessitem i fer-ho sense desmun-
tar-ho tot completament. Perquè no 
tenim garantit que a l’octubre o d’aquí 
a un any torni a succeir.”

En la mateixa situació es troben 
el col·legiat Antoni Garcia Garcia i el 
seu equip. Antoni Garcia és el direc-
tor d’Infraestructures i Serveis Ge-
nerals de Logaritme Serveis Logístics 
AIE, que depèn de l’Institut Català 
de la Salut. “Afortunadament ara co-
mencem a respirar, però tenim tots 
els mecanismes preparats per si hem 
de reactivar l’operatiu d’emergència”, 
explica. 

Amb la crisi del 2008 es va deci-
dir que calia fer ajustos operatius, es 
va obrir un gran magatzem central 
a Sant Sadurní d’Anoia per abastir 
tots els hospitals i CAP de Catalu-
nya, i es va crear Logaritme. “Durant 
aquests anys ha anat molt bé perquè 
s’ha posat de manifest que és una 
forma molt pràctica de gestionar les 
necessitats logístiques de productes 
sanitaris del sistema sanitari de Ca-
talunya”, reflexiona l’expert. Però a 
l’inici de la crisi “es van disparar de 
manera exponencial les necessitats 
dels hospitals i el sistema va comen-
çar a col·lapsar-se perquè es van 
trencar estocs a escala internacional 
i amb increments de preu que podien 
arribar al 800%”. 

EN PORTADA

un repte del Clínic, com també la fal-
ta d’espai”, recorda. “L’altre va ser 
comú a tots els hospitals i era la falta 
de temps. Si ja és difícil entendre les 
fases des de casa, imagina’t en el dia 
a dia d’un hospital quan no saps què 
passarà l’endemà. Treballàvem sobre 
la marxa, tenint en compte les indi-
cacions clíniques que rebíem dels di-
rectius, però avui es planificava per a 
l’endemà. No sabies si l’actuació que 
feies era la més encertada perquè 
canviaven els escenaris, les distribu-
cions, la circulació de la gent. Aquest 
repte, el de la imprevisibilitat, també 
va ser important.” Però, sobretot, “el 
repte més terrorífic era la falta de 
recursos, no només diners, que no 
en sobren. Sabíem com fer les coses, 
quins equips necessitàvem i a qui de-
manar-los, però no ho podíem exe-
cutar per culpa del desabastiment 
general del mercat”. 

El mateix equip va medicalitzar 
l’hotel Catalonia Plaza, de la plaça 
d’Espanya, a Barcelona. “No va ser 
senzill, sobretot en moments d’ex-
trema precarietat i quan les mateixes 
persones han d’estar en mil llocs dife-
rents alhora. Va ser difícil i dur, però 
amb el pas del temps, molt gratificant, 
n’hem après molt i estem satisfets del 
que hem fet”, explica Rodríguez Ome-
des, que destaca la feina dels engi-
nyers en aquesta pandèmia. “Deixa’m 
dir que sense els professionals sanita-
ris cap mitjà físic ni virtual serveix per 
a res. Els clínics són imprescindibles. 
Però no es podria haver fet res sense 

Des de l’inici de la pandèmia, ENGINYERS BCN es va posar a treballar 
per donar suport als seus col·legiats. Es va obrir una línia d’ajuts per 
als autònoms que haguessin tingut una davallada en la facturació 
d’almenys un 30% a causa de la crisi de la COVID-19, amb una dotació 
total de 75.000 €. El Col·legi també va enviar una carta al Ministeri i 
a la Conselleria d’Economia en què demanava que no es cobressin als 
autònoms i a les empreses els peatges associats al terme de potència de 
la factura elèctrica.

Per als col·legiats donats d’alta com a demandants d’ocupació i els 
afectats per un ERTO es van oferir cursos de formació amb una subvenció 
del 100% del preu d’un curs del Col·legi. A més, els professionals que van 
patir un ERTO també van poder sol·licitar un descompte del 30% en la 
quota col·legial del segon semestre del 2020.

I per a tots aquells que van iniciar projectes per lluitar contra la 
COVID-19 es va destinar una partida pressupostària del 0,7%. 

ACCIONS DEL COL·LEGI EN L’ESTAT D’EMERGÈNCIA
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LA DISTRIBUCIÓ DEL MATERIAL 
NECESSARI, UN PUNT CLAU
La velocitat del problema era molt més 
ràpida que la capacitat de prendre de-
cisions i actuar segons un protocol, de 
manera que els enginyers van haver 
de posar sobre la taula tot el que calia 
per fer front a la situació. “Vam haver 
de reinventar la logística per fer-la de 
proximitat. Un magatzem central està 
molt bé en condicions normals, però 
no per donar resposta a la crisi de la 
COVID-19.” Per això ell i el seu equip 
van buscar naus de lloguer pel territori 
amb l’objectiu d’estar més a prop dels 
centres de salut, poder distribuir els 
materials necessaris amb més rapidesa 
i evitar el col·lapse del transport. I això 
tenint en compte que, a més d’hospi-
tals i CAP, havien de distribuir a hos-
pitals de campanya, hotels i pavellons 
municipals. “Tot això, de manera inèdi-
ta, ens va obligar als tècnics a presentar 
amb tota diligència els informes amb 

la diagnosi del problema, avançar-nos 
al que podia passar i oferir solucions. 
I demanàvem coses que per la norma-
tiva actual no es podien fer”, afegeix 
l’expert.

El volum de feina era immens i es 
van haver de dividir les tasques. Anto-
ni Garcia es va fer càrrec de la logística 
dels residus sanitaris perillosos de la 
COVID-19. “Vaig fer un informe que 
vaig enviar a la Generalitat explicant 
la situació i les solucions que necessi-
tàvem per abans-d’ahir, però que no 
podíem posar en marxa perquè no ho 
permetia la normativa”, recorda. I el 
que proposava era recollir tots els re-
sidus de la COVID-19 en dobles bosses 
especials, llançar-les en contenidors 
com els que hi ha al carrer i utilitzar 
compactadores de 20.000 litres a cada 
hospital. “El volum dels residus era 
tan gran que no es podien fer servir 
els contenidors habituals de 60 litres, 
no podíem fer una gestió tan massiva 

de residus de contenidor en conteni-
dor”, assenyala l’expert. I, un cop re-
solt aquest problema, va arribar-ne un 
altre: el destí d’aquests residus. “Vam 
demanar que ens els deixessin portar 
a les grans incineradores urbanes, com 
es va fer finalment, i gràcies a aquestes 
mesures es va evitar el col·lapse”. Fins i 
tot, recorda Garcia, es va contactar amb 
la patronal de les empreses cimenteres, 
que tenen incineradores, en el cas que 
fossin necessàries.

I és que cada pacient de COVID-19 
omple de mitjana tres contenidors de 
60 litres de residus biològics. El proble-

ma és que si no es retiren els residus i 
no es desinfecta l’espai on ha estat el 
malalt després de donar-li l’alta, aque-
lla habitació no es pot tornar a utilit-
zar, cosa que va començar a ocórrer 
en alguns hospitals i CAP. Per això la 
importància de la gestió dels residus 
per evitar el col·lapse alliberant espais. 
“Estàvem a primera línia i vam ser dels 
primers que vam veure l’abast real de la 
pandèmia. Sabíem que no hi havia prou 
espai i vam haver de decidir on destinà-
vem els recursos. Va ser mentalment 
molt dur, perquè no hi havia mitjans. 
La pressió psicològica va ser brutal. 
Havíem d’identificar els problemes i 
anticipar-nos al que podia venir per de-
terminar les mesures que proposàvem 
com a tècnics. Afortunadament a Cata-
lunya ens van escoltar i ha donat molt 
bon resultat”, afegeix Garcia.

Ara, el darrer escenari és el de la 
desescalada. “Els hospitals han de 
recuperar l’activitat i passen la res-
ponsabilitat de la gestió de la CO-
VID-19 a l’atenció primària. Pot tenir 
un sentit com a ciutadans i des del 
punt de vista operatiu, però quant a 
logística entrem en un altre escenari, 
perquè no és el mateix anar a vuit o 
nou hospitals que a 1.000 CAP. Es-
tem treballant-hi mentre mantenim 
tots els mecanismes activats per si hi 
ha un rebrot”, conclou l’expert. l

©
 F

ra
nc

is
co

 À
vi

a 
/ H

ot
el

 P
la

za
 d

e 
BC

N
_H

os
pi

ta
l C

lín
ic

Els enginyers 
van adaptar les 

instal·lacions per fer
aparèixer oxigen per 

conductes per on 
no podia passar

Les instal·lacions de l’hotel 
Catalonia Plaza es van 
adaptar per acollir malalts. 
Es veuen els conductes per 
fer arribar l’oxigen i l’altre 
material sanitari a les 
habitacions i passadissos.



Els professionals han seguit treballant amb el suport de les associacions per mantenir la bona 
qualitat dels equipaments durant la pandèmia.

Theknos    Juliol-agost 202032

L’Any de la Seguretat Industrial 
avança tot i els condicionants pro-
vocats per la crisi sanitària. Organit-
zat per ENGINYERS BCN, amb la 
col·laboració de l’Associació d’Orga-
nismes de Control de Catalunya i el 
suport del Departament d’Empresa 
i Coneixement de la Generalitat, vol 
posar el focus en els professionals de 
les instal·lacions i del manteniment, 
dues peces clau per garantir la segu-
retat industrial en tots els àmbits eco-
nòmics i socials.

Aquests professionals s’han vist 
afectats per l’estat d’alarma i el con-
finament, però han seguit treballant 
amb el suport de les diferents asso-
ciacions i federacions. “Hem mantin-
gut un canal obert amb els associats, 
via correu electrònic, fent difusió de 
diferents aspectes relacionats amb el 
manteniment d’instal·lacions en acti-
vitats afectades per la COVID-19”, ex-
plica Daniel Navó i Valera, president 
de l’Associació de Gestors de Mante-
niment (AGEM). “En paral·lel, alguns 
socis del sector sanitari, que és força 
nombrós en la nostra associació, han 
compartit coneixements i solucions 
diverses a les problemàtiques comunes 
en una comunitat creada espontània-
ment via xarxes socials”, afegeix.

Per part de l’Associació de Con-
sultors d’Instal·lacions (ACI), el seu 
president, Xavi Martínez i Tomeo, 
reconeix que, davant la crisi provoca-
da per la COVID-19, “ens vam haver 
de ressituar, canviar sistemes de tre-
ball, de correcció o de relació entre 
els equips de professionals integrants 

Text: Pilar Maurell, periodista

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I INNOVACIÓ

Instal·lacions i manteniment,  
claus en la seguretat industrial

d’un mateix projecte”. La problemà-
tica afegida va ser “la paralització de 
projectes, tant públics —i el cas de 
l’Ajuntament de Barcelona pot ser el 
més acusat— com privats”. 

RENOVACIÓ D’EQUIPS 
En la mateixa línia s’expressa Raúl 
Rodríguez, director general de la Fe-
deració Catalana d’Empreses Instal-
ladores FEGiCAT: “Hem de veure 
què passa en els pròxims mesos, que 
és quan nosaltres preveiem que hi 
haurà una recaiguda forta, pel fet que 
la societat faci una retracció de la in-
versió i aquelles accions previstes 
acabin no fent-se. Al setembre serem 
capaços de veure l’afectació real de la 
pandèmia”, explica. Especialment en 
els àmbits de  “l’eficiència energètica 
i l’optimització tecnològica, perquè 
la planificació de renovació d’equips 

normalment va lligada a escenaris 
positius de facturació i creixement”.

FEGiCAT representa milers d’em-
preses a Catalunya i davant la situ-
ació de pandèmia han treballat en 
diferents línies per donar-los suport. 
“Som un agent social que de vegades 
costa identificar o al qual no es dona 
el valor que té”, reconeix Rodríguez, 
“i en situacions com la que hem vis-
cut t’adones del seu pes i potència”. La 
Federació ha volgut ser un referent en 

un moment d’incertesa, oferint in-
formacions contrastades, “i evitant la 
precipitació”. “Hem fet un esforç per 
interpretar la normativa que s’anava 
publicant i resoldre dubtes. Ha estat 
complex i la sensació que tenim ara 
és satisfactòria, tot i el desgast impor-
tant dels professionals que han estat a 
primera fila, arriscant fins i tot la salut 
per donar servei a empreses que ho 
requerien.” Des de la Federació tam-
bé s’ha donat suport a empreses que 
rebien denúncies o van haver de parar 
l’activitat, i s’han fet accions amb els 
Mossos d’Esquadra i policies locals 
per protegir els instal·ladors. També 
han estat en contacte amb els governs 
espanyol i català per posar sobre la 
taula les necessitats i els reptes del 
sector, i han contactat amb diversos 
proveïdors per “subministrar als as-
sociats més de 60.000 mascaretes, 
8.000 litres de gel hidroalcohòlic, 
guants i pantalles”.

EFICIÈNCIA I SALUBRITAT
El que és clar és que la crisi ha can-
viat el sector i “ha marcat un abans i 
un després”, reconeix Xavi Martínez 
i Tomeo. “Mentre fa només uns me-
sos la nostra obsessió era trobar un 
equilibri entre l’eficiència i el cost, 
en aquestes darreres setmanes el 
problema se centra a resoldre la di-
cotomia entre l’eficiència i la salubri-
tat. La pregunta que ens fem és si es 
poden dissenyar i construir edificis 
que siguin alhora sans i eficients. A 
més, però, cal que siguin sostenibles 
econòmicament. Aquesta crec que 
pot ser la línia que marqui el futur 
del sector i, per fer-ho, caldrà que les 
associacions i els col·legis estiguem 

LA CRISI HA CANVIAT EL 
SECTOR. ARA BUSQUEM 
L’EQUILIBRI ENTRE 
EFICIÈNCIA I SALUBRITAT, 
I NO AMB EL COST
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atents a quins paràmetres prioritza el 
mercat i com evoluciona la normati-
va”, afegeix.

Malgrat tot, els professionals han 
treballat per seguir mantenint la se-
guretat en les instal·lacions. “Si en-
tenem aquesta crisi com una alerta 
sanitària, és evident que les instal-
lacions no en són afectades quant a 
les atencions de caire tècnic que els 
hem d’aplicar per tal que continuïn en 
perfecte funcionament”, explica Da-
niel Navó i Valera. I en aquest sentit 
el sector del manteniment “ha seguit 
al peu del canó”. Tot i això, “és obvi 
que la crisi ha afectat de diferent ma-
nera les activitats, i les empreses que 
s’han aturat totalment o parcial s’han 
hagut d’adaptar a la situació, mentre 
que a d’altres, com ara el sector sa-

nitari, els ha requerit un sobreesforç 
mantenir-se a ple rendiment o fer 
actuacions excepcionals”, afegeix. I el 
cert és que “en aquesta situació, cata-
logable de força major, s’han hagut de 
posposar certes operacions o inspec-
cions reglamentàries que a vegades 
depenen de la mateixa Administra-
ció, però per això hi ha els marges de 
seguretat”.

INSTAL·LACIONS ADEQUADES
Per a Xavi Martínez i Tomeo, l’estat 
actual de la seguretat industrial a les 
instal·lacions “depèn del barri o de la 
zona. En general, les propietats i els 
gestors d’edificis tenen prou cura de 
les instal·lacions. A més, les norma-
tives que ens regulen ajuden que els 
elements vinculats a seguretat indus-

33

AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

COL·LABORA: AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:

trial, pel que fa a inspeccions i con-
trols, siguin respectats. Ara bé, també 
ens trobem tot el contrari i hi ha edi-
ficis al nostre país que no compleixen 
cap normativa i caldria precintar-los 
per insegurs. Per sort, però, en són 
una minoria”.

I en aquest aspecte és fonamental 
tenir professionals qualificats. “És 
importantíssim que els ciutadans 
contractin instal·ladors habilitats i si 
són agremiats, millor, perquè com-
pleixen una sèrie de garanties enca-
ra més exigents”, explica Raúl Ro-
dríguez, que denuncia l’intrusisme. 
“Aquesta gent no té assegurança de 
responsabilitat civil, no fan factura, 
i el titular queda desprotegit en cas 
d’accident, perquè el producte està 
fora de garantia.”  l
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L’EXEMPLE D’ENGINYERS BCN
Durant l’estat d’alarma, el Col·legi ha 
realitzat dues auditories en remot 
que ha superat satisfactòriament sen-
se cap “no conformitat”. La primera, 
l’auditoria de seguiment de les certi-
ficacions UNE-EN ISO 9001:2015 i 
UNE-EN ISO 14001:2015, realitzada 
per l’entitat certificadora TÜV Rehi-
land els dies 25 i 26 de maig. 

La segona auditoria feta a ENGI-
NYERS BCN de manera telemàtica va 
ser la de reavaluació de l’acreditació 
de persones del Servei de Certificació 
Professional segons la norma UNE-EN 
ISO 17024:2012 el 18 i 19 de juny. Aques-
ta acreditació comprèn l’auditoria del 
sistema i també dels tres esquemes de 
certificació: expert en instal·lacions de 
baixa tensió, expert en auditories ener-
gètiques i expert en legalització d’acti-
vitats, realitzada per ENAC.

En el cas del Col·legi, les auditories 
en remot es van realitzar a través del 
programa Microsoft Teams. El fet de 
tenir els processos molt informatit-
zats va permetre, mitjançant la com-
partició d’escriptori, poder auditar 
tots els processos sense dificultats.

LA VALORACIÓ DELS AUDITORS
De l’auditoria del sistema de gestió de 
la qualitat i del sistema de gestió am-
biental podem destacar el següent: 
no es va detectar cap “no conformi-
tat”. Aquí cal destacar la felicitació de 
l’auditora per tenir una organització 
totalment implicada en el compli-
ment de les normes i en l’orientació al 

El 2020 serà recordat com l’any en què 
tot es va aturar, l’any en què tot va can-
viar i ens vam haver d’adaptar, com a 
societat i com a professionals, a la “nova 
normalitat”.

Tenir un sistema de gestió ajuda a 
analitzar els riscos i oportunitats da-
vant d’una emergència com és la CO-
VID-19. Cal adaptar els sistemes i re-
flectir aquests canvis.

UN CONTROL A DISTÀNCIA
Segons indicacions de l’International 
Accreditation Forum (IAF), davant 
una situació de pandèmia es permet la 
realització d’auditories en remot amb 
mètodes alternatius utilitzant les noves 
tecnologies disponibles. Aquesta nova 
modalitat extraordinària, de moment, 
està prevista en els documents publi-
cats per entitats de prestigi com IAF-
ID3:2011, IAF Informative Document 
For Management of Extraordinary 
Events or Circumstances Affecting 
ABs, CABs and Certified Organizations 
i IAF-MD4:2018, IAF Mandatory do-
cument for the use of information and 
communication technology (ICT) for 
auditing/assessment purposes issue 2.

I què cal tenir en compte per realit-
zar una auditoria en remot? En primer 
lloc, és necessari identificar els interlo-
cutors. També és important determi-
nar quines tecnologies s’utilitzaran, el 
canal que es farà servir, la documenta-
ció que caldrà utilitzar i, en últim lloc 
però no menys important, la gestió dels 
horaris mitjançant la programació de 
reunions amb els diferents interlocu-
tors dels processos.

col·legiat, aspecte que va veure palès 
en totes les persones auditades de les 
diferents àrees de l’organització, així 
com en els procediments. 

Va destacar, entre d’altres, l’eina 
elaborada pels Serveis Tècnics i Jurí-
dics que permet detallar i valorar els 
components dels diferents plans d’es-
tudis dels graus d’enginyeria per es-
tablir-ne les atribucions per realitzar 
diferents treballs (aspecte sobre el 
qual tenim moltes consultes), i també 
l’elevat nivell de l’Àrea de Tecnologies 
de la Informació i Comunicació amb 
programes fets a mida de les nostres 
necessitats amb plataformes de ges-
tió pròpies i molt eficients. 

Un altre punt que l’auditoria va va-
lorar positivament és la rapidesa amb 
què el Col·legi es va adaptar a la gestió 
i a les incidències relacionades amb 
la crisi sanitària de la COVID-19: el 
teletreball i l’enfocament al col·legiat, 
amb les ajudes econòmiques; la Xarxa 
e-BCN; els cursos en línia; els webi-
nars; les reunions de comissions, i la 
publicació diària de la nova legislació 
aplicable a causa de la greu situació i, 
sobretot, el manteniment de tots els 
serveis. Una organització ben estruc-
turada i documentada facilita molt 
la tasca dels auditors i així ens ho van 
manifestar.

UNA EXPERIÈNCIA POSITIVA
L’escenari post-COVID-19, a través de 
les noves tecnologies, canviarà la nos-
tra manera de treballar. Les auditories 
en remot són una oportunitat per a les 
auditories de seguiment, tot i que és 
cert que tenen les seves limitacions. 
Per això, caldrà una visita presencial 
per a les auditories inicials, les reno-
vacions i les acreditacions, però potser 
una part important sí que es podrà re-
alitzar en remot. La nostra experièn-
cia, com a mínim, ha estat positiva. l

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

EL COL·LEGI HA 
REALITZAT DUES 
AUDITORIES EN REMOT 
I LES HA SUPERAT 
SATISFACTÒRIAMENT

NOTÍCIES DEL SECTOR

Auditories en remot: 
la nova normalitat

El Col·legi ha demostrat tenir 
eines de qualitat per poder 
superar les auditories molt 
satisfactòriament durant 
l’estat d’alarma.



Text: José Antonio Galdón, president 
del Consell General de l’Enginyeria 
Tècnica Industrial (COGITI) d’Espanya
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Les dues professions d’enginyeria de 
l’àmbit industrial daten del 1850, i 
van sorgir precisament fruit de l’atzar 
arran de l’incipient teixit industrial 
de l’època. Però si mirem enrere i 
comparem el sector industrial actual 
amb el del segle xix, comprovarem 
que, per sort, ha evolucionat molt, 
no tan sols pel que fa a la tecnologia 
i la productivitat, sinó també en 
altres factors importantíssims, com 
són la seguretat dels treballadors, 
el disseny, el màrqueting, el medi 
ambient, la qualitat, etc. Això ens 
ha de portar a fer una profunda 
reflexió sobre si els enginyers que 
van posar en marxa els telers, els 
tallers, les siderúrgies, els alts 
forns o les màquines de vapor del 
segle xix haurien estat capaços de 
dirigir i projectar les indústries del 
segle xxi. És evident que no, ja que 
necessitarien els coneixements, les 
habilitats i les competències que 
calen actualment.

Per tant, és lògic que hagin anat 
evolucionant els ensenyaments en 
l’àmbit de l’enginyeria, però no ho 
és tant que no s’hagi fet el mateix 
ni en l’estructura ni en l’essència 
de l’exercici de les professions. I em 

refereixo tant a aquests dos nivells 
com a l’obtenció d’atribucions 
estàtiques al llarg de tota la vida 
professional, basades únicament en 
la titulació acadèmica inicial.

PER UN MODEL COMPETITIU
Nosaltres ho tenim molt clar, i ho 
recalcaré perquè no n’hi hagi cap 
dubte: és obvi que qui ha fet una 
formació acadèmica de grau i màster 
té més competències a priori que 
una altra persona que només tingui 
el títol de grau, però també cal 
dir que aquesta situació no és per 
sempre, i que els títols no ho són 
tot en l’àmbit professional, perquè 
encara que un enginyer estigui 
fent el màster i un altre estigui 
exercint la seva professió, tot pot 
canviar, i és possible que la situació 
s’inverteixi de manera considerable 
en funció del desenvolupament 
professional de cadascú. I aquesta 
és l’essència del model competitiu 
que apliquen les empreses, però que 
no s’ha traslladat a l’àmbit públic ni 
reglamentari. 

No vull generar cap polèmica, però 
la poca evolució que han tingut les 
administracions fa que hi continuï 
havent cossos i escales d’enginyers 
superiors (que no existeixen ni com 
a professió ni com a titulació) i de 
titulats mitjans (no mig titulats), i 

que se segueixin aplicant 
només criteris de titulació, 
sense que hi entrin en joc els 
factors que realment haurien de 
prevaler, com són els d’igualtat, 
mèrit i capacitat.

És cert que les comparacions són 
odioses, però si volem guanyar en 
competitivitat (terme molt utilitzat 
però poc aplicat) ens haurem de fixar 
en altres models, com per exemple 
en els dels Estats Units, el Canadà, 
Alemanya o el Japó, entre d’altres, en 
els quals no tan sols els únics títols 
d’enginyer que hi ha són els de quatre 
anys, sinó que, a més, tant per a l’accés 
a la professió com per al posterior 
desenvolupament s’estableixen 
uns altres tipus de requisits, a part 
del títol, que permeten i valoren el 
reconeixement i l’evolució professional 
al llarg de la vida.

ÉS EL MOMENT DE SUMAR
Doncs bé, ara és el moment de 
sumar i propiciar la transformació 
competitiva que necessitem, fer-la 
possible entre tots i prioritzar els 
interessos de la societat en conjunt, 
la qual cosa requerirà la màxima 
voluntat i generositat per part de 
totes les parts implicades, i tot i que 
no serà un camí sense dificultats, 
estic segur que el resultat final farà 
que tots puguem millorar. l

Avancem?
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El desenvolupament de la tecnologia 
LED durant la dècada passada ha su-
posat grans oportunitats per desen-
volupar solucions d’il·luminació de 
qualitat, però alhora ha generat grans 
amenaces innates a qualsevol revolu-
ció. La falta de regulació específica i 
l’entrada en el mercat de nombroses 
empreses no professionals de la il-
luminació han contribuït a la prolife-
ració de solucions de molt baixa qua-
litat en múltiples característiques. 

Avui és fàcil trobar il·luminació que 
incompleix les normatives, a vega-
des per desconeixement, d’altres per 
una mala o interessada interpreta-
ció. Molts projectes i productes han 
fracassat i és fàcil trobar espais pro-
fessionals molt mal il·luminats, amb 
quantitat de llum, qualitat de llum i 
confort visual inacceptables. En gran 
quantitat d’instal·lacions, els produc-
tes que havien de tenir una durada de 
més de 50.000 hores, s’han apagat o 
degradat en tot just un o dos anys.

Després d’aquestes experiènci-
es, podem concloure que, en molts 
sentits, la revolució del LED ha con-
duït a la involució en l’aplicació d’il-
luminació. El LED és, sens dubte, la 
font d’il·luminació del present i la mi-
llor que avui coneixem per al futur, 
però encara hi estem aprenent a de-
senvolupar solucions d’il·luminació de 
qualitat.

Uns ens venen només estalvi, uns 
altres que cal canviar la llum de color 

Més informació: http://luxintec.com/ca

Text: Moisés Domingo García
Director general de LUXINTEC

Reevolucionar amb la llum

da a les meves necessitats, i el que 
em venen que necessito?

•  Quin espectre, color de llum i IRC 
són necessaris i suficients, i per què?

•  Què em puc creure sobre el que 
m’expliquen dels LED, la llum blava 
i els ritmes circadiaris?

•  Com puc especificar una solució d’il-
luminació per ser responsable amb 
els recursos del nostre planeta i res-
pectar la naturalesa?

•  Com puc especificar solucions d’il-
luminació de valor i rendibles, i de-
fensar-les?

Descobreix això i molt més als es-
deveniments webinar i presencials 
LUXINTEC ILUMINARCHTE. l

i connectar totes les lluminàries a in-
ternet. Entre unes ofertes i les altres 
hi ha un abisme, per la qual cosa als 
professionals de l’arquitectura, l’en-
ginyeria i l’obra civil sovint els costa 
trobar resposta a moltes preguntes:
•  Quines característiques d’un pro-

ducte amb LED són clau per especifi-
car i garantir una bona il·luminació?

•  Què és rellevant de les normatives 
sobre il·luminació i seguretat fo-
tobiològica, i com puc traduir-ho a 
característiques de productes i al 
disseny d’il·luminació?

•  Com puc diferenciar entre el que re-
alment necessito per dissenyar una 
bona solució d’il·luminació, adapta-

LUXINTEC és una de les empreses pioneres en recerca, disseny i fabricació de sistemes d’il·luminació amb 
tecnologia LED a Europa, experts en l’art de combinar bé l’experiència, el coneixement científic i la tecnologia 
per crear bones solucions d’il·luminació. Una bona solució d’il·luminació combina l’estalvi energètic amb la 
millora de la productivitat, el benestar de les persones, la seguretat i la sostenibilitat del planeta.

 REPRESENTACIÓ 
DE LA LLUM         

LLUM AMB VISIÓ
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Arran de la crisi desfermada per la pan-
dèmia de la COVID-19, moltes orga-
nitzacions han hagut d’assumir noves 
condicions de treball i, fins i tot, algu-
nes han arribat a adaptar la seva pro-
ducció per oferir nous productes que es 
puguin ajustar millor a les necessitats 
que planteja el mercat. Això només és 
possible incorporant processos d’inno-
vació en l’estratègia empresarial. 

La innovació és un procés sistemàtic 
i transversal, és a dir, que no és produc-
te d’una idea brillant d’una persona 
talentosa, sinó que implica el conjunt 
de l’organització i sorgeix a partir d’un 
flux continu d’idees que es transfor-
men en valor per al client i tenen com 
a resultat beneficis sostenibles per a 
l’empresa. Tot això deriva d’un conjunt 
de metodologies concretes.

El màster en Business Innovation de 
l’Institut de Formació Contínua de la 
Universitat de Barcelona IL3-UB està 
dedicat a brindar eines necessàries per 
liderar i executar una estratègia d’in-
novació en qualsevol mena d’organit-
zació. Amb nou edicions d’experiència, 
aquest màster ha format més de 200 
alumnes procedents de sectors com el 
bancari, de serveis, d’automoció, quí-
mic, farmacèutic, industrial, energètic, 
sanitari i de l’administració pública, 
entre d’altres, els quals s’han convertit 
en impulsors del canvi dins de les seves 
pròpies organitzacions. 

La desena edició es desenvolupa-
rà al districte 22@, conegut per ser 

Més informació: www.il3.ub.edu 

Text: Miquel Barceló
Doctor enginyer industrial per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
Director del màster en Business Innovation 
d’IL3-UB

L’era digital: una explosió d’oportunitats per innovar

mentar noves estratègies d’adaptació. 
Amb el confinament s’ha produït un 
increment en l’ús i s’ha accelerat la 
incorporació de noves tecnologies. 

No obstant això, a pesar que aquesta 
situació hagi pogut aprofundir i agilitar 
els canvis, la veritat és que el fet d’estar 
immersos en una era de transformació 
digital ja ens situa per ell mateix en un 
escenari de transformacions inevita-
bles, constants i exponencials. Aquest 
context ofereix una explosió contínua 
de possibilitats i de noves oportuni-
tats per innovar. Tenim al nostre abast 
tecnologies disruptives que ens poden 
permetre generar nous negocis i ser-
veis que en l’economia tradicional in-
dustrial no eren possibles.

En aquest sentit, si sabem com in-
novar, com gestionar els processos 
d’innovació, i si aprenem a utilitzar la 
digitalització i a transformar les nos-
tres organitzacions a partir del món 
digital, serem capaços d’emprendre 
nous serveis, nous productes i noves 
oportunitats d’inversió. l

el centre d’innovació de la ciutat de 
Barcelona. Seguint el concepte d’open 
innovation, encunyat pel professor 
Henry Chesbrough, l’ecosistema 
d’agents amb els quals es relaciona 
una organització permet que les em-
preses empenyin els seus límits, bus-
quin aliats i desenvolupin una siner-
gia i cooperació amb organitzacions o 
professionals externs. D’aquesta ma-
nera, la innovació, entesa com un pro-
cés obert, fomenta la intel·ligència 
col·lectiva. En aquest sentit, la ubica-
ció estratègica de l’IL3-UB, dins d’un 
entorn dinàmic i transformador, fo-
menta la creativitat, el networking i el 
desenvolupament de talent.

Si l’entorn és essencial per al desen-
volupament d’activitats innovadores, 
és important que tinguem en compte 
el context general en el qual s’han de 
desenvolupar les nostres organitzaci-
ons. La pandèmia que hem travessat 
en els últims mesos ens ha situat da-
vant d’un escenari crític, a partir del 
qual serà necessari repensar i imple-

Tota crisi pot significar una oportunitat. “És en la crisi que neix la inventiva, els descobriments i les grans 
estratègies”, assegurava Albert Einstein. La veritat és que els temps de crisi, com el que ens toca travessar en 
l’actualitat, ens obliguen a replantejar el nostre full de ruta, assumir els desafiaments que introdueix el 
nostre entorn i adaptar-nos als canvis.
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Un nou concepte de 
Ventilació en VMC
Des de S&P t’acompanyem durant 
tot el projecte.

és:

COMPARTIR
Coneixement professional.

ASSESSORAR 
Durant tot el projecte, amb eines 
de ventilació.

ASSEGURAR
El funcionament de les instal.lacions.

RECOLZAR
Tots els professionals implicats.

vol dir:

SALUT
Mitjançant ventilació 
saludable.

BENESTAR
Assegurant el més gran 
confort.

RESPECTE 
Al medi ambient.
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DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Sostenibilitat frigorífica 

L’INTERCALADOR DE MAGRANA PRODUCT LAB

PER SABER-NE MÉS

•  La pàgina web de Magrana 
Product Lab dona a conèixer la 
filosofia de treball d’aquest  
jove i experimentat estudi 
barceloní, i inclou una explicació 
breu i concisa dels diversos 
projectes en què ha treballat. 
www.magranabcn.com/ca).

•  Al canal de YouTube de l’Agència 
Catalana de Residus (residuscat), 
hi trobem un vídeo que explica de 
manera planera i entenedora els 
avantatges de l’intercalador creat 
per Magrana. www.youtube.
com/watch?v=YeL3a0DnlwYa.

DISSENY INDUSTRIAL

En només sis anys de trajectòria, l’estu-
di Magrana Product Lab (cooperativa 
de treball associat dedicada al disseny 
i l’enginyeria de producte) ha estat res-
ponsable de la patent de cinc invents 
i ha demostrat la versatilitat del seu 
equip tot desenvolupant projectes per a 
camps diversos: botes d’esquí, bràquets 
per a ortodòncia, mobiliari, etc. Són 
treballs sempre amarats de la curiositat 
vocacional dels components de l’estudi, 
una actitud que els porta a observar i 
qüestionar les solucions existents per 
inventar-ne de noves i crear nous pro-
ductes que sorprenguin el mercat. 

Una mostra d’aquest tarannà el tro-
bem en l’intercalador protagonista 
d’aquestes línies, un component dis-
senyat per afavorir l’homogeneïtat de 

congelació entre caixes d’aliments pa-
letitzades. Se situa entre els diferents 
nivells de caixes i permet el pas de l’aire 
en totes direccions, la qual cosa afavo-
reix el manteniment de la resistència 
estructural del conjunt. El disseny de 
Magrana, injectat en polipropilè re-
ciclat, està format per una estructura 
tridimensional que aconsegueix una 
consistència òptima del conjunt de la 
càrrega sense perjudicar el pas de l’aire, 
amb un cost de fabricació reduït gràcies 
a un disseny que permet l’ús d’un mot-
lle d’injecció sense mecanismes.

Va merèixer una de les tres men-
cions del jurat del Premi Catalunya 
d’Ecodisseny 2019, convocat pel De-
partament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. l
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Una de les principals millores de l’intercalador de Magrana respecte a altres productes semblants és la millora en la resistència estructural.

Aquest muntatge 
virtual posa de 
manifest l’estudiada 
retícula 
tridimensional de 
l’intercalador, 
dissenyada per 
afavorir el pas de 
l’aire entre les 
caixes.

Un nou concepte de 
Ventilació en VMC
Des de S&P t’acompanyem durant 
tot el projecte.

és:

COMPARTIR
Coneixement professional.

ASSESSORAR 
Durant tot el projecte, amb eines 
de ventilació.

ASSEGURAR
El funcionament de les instal.lacions.

RECOLZAR
Tots els professionals implicats.

vol dir:

SALUT
Mitjançant ventilació 
saludable.

BENESTAR
Assegurant el més gran 
confort.

RESPECTE 
Al medi ambient.

http://www.magranabcn.com/ca/
http://www.youtube.com/watch?v=YeL3a0DnlwYa
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Indústria tèxtil per als forners

Cloquer, SA

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Cloquer teixeix i confecciona tèxtil per a la indústria del pa amb maquinària de 
disseny propi, i és un cas singular de producte especialitzat i producció vertical. 
L’aposta per la millora constant i la mecanització dels processos ha estat 
determinant per aconseguir la internacionalització del seu producte.

Cinc generacions dedicades al tèxtil 
havien d’influir Antoni Parejo, copro-
pietari i director tècnic de Cloquer. Va 
entrar en contacte amb els telers de 
ben jove, a la fàbrica familiar de Saba-
dell. Allà mateix, acabats els estudis 
d’Enginyeria Industrial, hi començà 
la carrera professional en la produc-
ció de teixits tècnics, per a confecció 
i feltres de llana. Un dels seus clients, 
Cloquer, era llavors una empresa amb 
un producte molt especialitzat però 
que al tombant de segle vivia un mo-
ment delicat, amb unes instal·lacions 
i un sistema productiu obsolets i 
sense relleu generacional. L’Antoni 
decidí comprar-la i fer-se’n càrrec, i 
afrontar el repte de modernitzar-la 
guiat per un fi instint tècnic. Era l’any 
2002 i, gairebé vint anys després, Clo-
quer ha aconseguit consolidar-se en 

la confecció de productes tèxtils per 
a la indústria del pa, un sector amb 
un notable concurs de teixits tant 
si es tracta de petits obradors com 
de grans fàbriques. Cloquer disposa 
d’una planta de teixidura a Polinyà 
(Vallès Occidental) i una manufac-
tura a Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat).

BANDES TUBULARS
En el catàleg de Cloquer hi destaquen 
les bandes tubulars, un tub de teixit 
gruixut i resistent de llana utilitzat 
per donar forma a les clàssiques ba-
guets. Les màquines que conformen 
el pa, anomenades “franceses”, fan 
servir dues d’aquestes bandes, que gi-
ren l’una en sentit contrari a l’altra per 
convertir les boles de massa en barres. 
A Cloquer han aconseguit transformar 
en rendible i viable un procés que era 
costós i feixuc mitjançant una intensa 
tasca de desenvolupament. Per teixir 
les bandes és imprescindible fer servir 
telers de llançadora, una tecnologia 
avui dia pràcticament en desús i que 
en el seu moment va obligar a buscar, 
comprar i posar novament en funcio-

L’afaitat i el tallat de les bandes 
tubulars de feltre es realitza en una 
màquina dissenyada expressament 
a Cloquer, única al món.
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Empresa dedicada al teixit i la 
confecció de productes tèxtils per a 
la indústria i els artesans del pa.

Any de fundació: 1975
Treballadors: 15  
(200 d’indirectes).

Cloquer, SA
Carrer Josep Ros i Ros, 22
Pol. Industrial La Clota
08740 Sant Andreu de la Barca 
(Baix Llobregat)
Tel. 936 535 250
www.cloquer.com
cloquer@cloquer.com

CLOQUER, SA
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Indústria tèxtil per als forners

Cloquer, SA

nament telers recuperats d’antigues 
fàbriques. Un cop teixida la matèria 
primera (llana pura sense tractar), 
les bandes s’enfeltren mecànica-
ment en un medi lleugerament àcid, 
s’assequen i es tensen, s’afaiten, es 
tallen i, finalment, es planxen. Tots i 
cadascun dels processos es duen a ter-
me amb maquinària específica, en què 
destaca per la singularitat la màquina 
d’afaitar i tallar, un exemplar únic al 
món, concebut i desenvolupat a Clo-
quer. “Amb aquesta màquina un sol 
operari pot afaitar i tallar a la mida les 
bandes —explica l’Antonio—. Abans, el 
procés requeria molta més mà d’obra 
i era econòmicament inviable. Podem 
dir que amb aquesta màquina hem 
aconseguit passar de l’edat de pedra 
al segle xxi”. Els tubulars de llana, de  
6 mm de gruix i amb una relació quali-
tat-preu òptima, es comercialitzen ar-
reu del món, amb França i Algèria com 
a principals destinacions. 

A més de bandes tubulars, el catàleg 
de Cloquer inclou una àmplia gamma 
d’articles: tela masera, bandes transpor-
tadores, lones carregadores de forns, 
etc., i sorprèn el predomini de les fibres 
naturals (llana, lli, i cotó), amb tracta-
ments i acabats diferents segons l’ús, en 
molts casos protegits per patents que 
són propietat de la firma catalana.

R+D D’ÈPOCA
Per teixir les bandes tubulars, Cloquer 
té actualment vuit telers de llançado-
ra que treballen en draperies, que és el 
nom que reben els teixidors que tre-
ballen amb maquinària arrendada, en 
aquest cas propietat de Cloquer. Als 
tallers de la planta de Sant Andreu de la 
Barca es treballa des de fa cinc anys en 

un projecte dirigit per l’Antonio i cofi-
nançat pel Centre per al Desenvolupa-
ment Tecnològic i Industrial (CDTI) i 
el Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) que té com a ob-
jectiu la posada en marxa d’una nova 
generació de telers de llançadora. Es 
parteix de l’estructura d’antics telers 
dels anys 50 als quals s’aplica una pro-
funda revisió tècnica, redisseny dels 
components i incorporació d’un co-
mandament electrònic i pneumàtic, 
controlat informàticament. L’objectiu 
perseguit (i sembla que aconseguit) és 
millorar la fiabilitat de la maquinària i 
la qualitat del producte, i incrementar 
significativament la capacitat produc-
tiva de l’empresa.

Combinant tradició i modernitat, 
i aplicant la passió per la tècnica, la 

Cloquer actual és una empresa prò-
pia dels temps que corren, d’integra-
ció completament vertical, amb un 
notable pes específic de l’R+D i amb 
presència internacional. Aquest ta-
rannà reflecteix la personalitat dels 
que la dirigeixen: “Mirem de ser una 
empresa modèlica, som únics en el 
que fem i no tenim ajuts dels bancs. 
Apreciem la indústria local i mirem de 
fer-ho tot aquí i apostar pel territori. 
Vam iniciar el procés de millora tècni-
ca i productiva a contracorrent, en un 
moment en què la deslocalització era 
la norma, i hem hagut de treballar de 
valent en un país on a l’industrial no 
se’l sol ajudar. Tot el que hem aconse-
guit és a còpia de feina i dedicació”.  l

En una de les naus de l’empresa progressa 
el muntatge d’una nova generació de 
telers de llançadora, desenvolupats al 
departament tècnic de Cloquer aprofitant 
l’estructura d’antics telers en desús.

Cloquer és una empresa amb recursos productius i sensibilitzada amb 
l’entorn, i en esclatar la crisi de la COVID-19 van decidir aplicar els seus 
coneixements tèxtils en la fabricació de mascaretes. Davant l’evident 
necessitat de protegir-se i protegir els altres, a Cloquer van desenvolupar 
una mascareta higiènica de cotó orgànic de doble capa amb tractament 
antibacterià i protecció contra els esquitxos. En declarar-se l’estat 
d’alarma i encara amb certa confusió en l’aplicació de les normatives per 
part de l’Administració, Cloquer ja tenia en marxa les proves per certificar 
les mascaretes, reutilitzables i biodegradables, una alternativa al 
producte sintètic d’un sol ús, que a la llarga representarà un problema 
mediambiental greu, perquè, segons aventuren a Cloquer, moltes es 
convertiran en un residu que anirà a parar al mar. 

MASCARETES MÉS SOSTENIBLES
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Iniciatives i aliances europees 
per a una recuperació “verda”

La Unió Europea no vol repetir els errors de la crisi econòmica del 2008 i ara 
que es planteja seriosament la sortida de la crisi de la COVID-19 reclama 
inversions que afavoreixin una recuperació basada en la sostenibilitat 
ambiental i la lluita contra el canvi climàtic, sense oblidar la justícia social. 
L’Agenda Verda presentada a finals del 2019 pren ara una nova dimensió.

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

La crisi de la COVID-19 ha remogut 
les bases de la Unió Europea i també 
ha obligat a revisar urgentment al-
gunes de les seves propostes de futur 
més recents, entre les quals destaca el 
denominat Pacte Verd Europeu (co-
negut com a Green Deal, presentat in-
icialment el desembre del 2019).

Després d’unes primeres setmanes 
de falta de resposta davant l’emergèn-
cia provocada pel nou coronavirus, el 
27 de maig la Comissió Europea va 

presentar la proposta del nou pla ex-
haustiu de recuperació conegut com a 
Next Generation EU.

L’aportació inicial d’aquesta inicia-
tiva va ser de 750.000 milions d’euros, 
amb una previsió per al període 2021-
2027 que arribarà als 1,85 bilions 
d’euros.

A banda de la importància de les 
xifres, que varien setmana a setmana, 
un dels elements principals del nou 
objectiu és que la recuperació posi 
la sostenibilitat ambiental i la lluita 
contra el canvi climàtic en l’eix cen-
tral de l’acció.  

La mateixa comissió, amb el suport 
del Parlament, ha reiterat que “reac-
tivar l’economia no significa tornar 
a la situació anterior a la crisi, sinó 
sortir-ne més reforçats”. “Hem de re-

La Unió Europea intenta sortir de la crisi de la COVID-19 
amb una visió ambiental i climàtica 
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parar els danys a curt termini que ha 
causat la crisi de tal manera que tam-
bé invertim en el futur a llarg termini. 
Tots els fons reunits a través de Next 
Generation EU es canalitzaran a tra-
vés de programes de la Unió Europea 
en el renovat pressupost a llarg ter-
mini de la Unió, i el primer d’aquests 
programes és el Pacte Verd Europeu 
com a estratègia de recuperació de la 
Unió Europea”, destacava ja al mes de 
maig la Comissió.

EL PACTE VERD 
EUROPEU RECULL LES 
PRINCIPALS ACCIONS 
DE L’ETAPA POST-COVID 

Entre les accions prioritàries del 
Green Deal en l’etapa post-COVID hi 
ha “una economia més circular, que 
creï ocupació a escala local; la posa-
da en marxa de projectes d’energies 
renovables, especialment l’eòlica o la 
solar; i una economia d’hidrogen net 
a Europa, un transport i una logística 
més nets, en els quals s’emmarquen 
la instal·lació d’un milió de punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics i 
l’impuls del transport ferroviari i de 
la mobilitat neta a les nostres ciutats 

i regions; el reforç del Fons de Transi-
ció Justa per donar suport al reciclatge 
professional i ajudar les empreses a 
crear noves oportunitats econòmi-
ques”, segons la Comissió Europea.

El procés d’aprovació d’aquesta 
proposta encara és obert i caldrà con-
cretar-ne molts detalls. La primera 
setmana de juny, en aquest sentit, els 

El Pacte Verd 
Europeu (Green 
Deal) té com a 
objectiu principal 
convertir la Unió 
Europea en el primer 
gran bloc mundial 
a aconseguir la 
neutralitat climàtica. 
El calendari inicial és 
arribar-hi el 2050, 
amb un període 
d’adaptació per 
als sectors i els països que han de fer un esforç més gran per abandonar les 
pràctiques i les tecnologies amb emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

La proposta pretén unificar i potenciar totes les polítiques destinades a 
reduir la contaminació i els residus; millorar la investigació i la innovació 
en els sectors relacionats amb el medi ambient, i redirigir el sector primari 
(agricultura, ramaderia i pesca) i l’alimentació cap a un model més 
sostenible i respectuós amb el medi ambient, la salut humana i el benestar 
animal. S’inclouen també en el Pacte Verd Europeu nous objectius sobre 
energia neta, mobilitat no contaminant, indústria i construcció respectuoses 
amb l’entorn, defensa de la diversitat biològica i el programa transversal 
conegut com ‘De la granja a taula’, amb el qual es pretén aconseguir una 
cadena alimentària més ecològica, sostenible i de proximitat.

GREEN DEAL, EL REPTE PER AL 2050

Aliança amb un ampli suport social
Una de les iniciatives presentades a la Unió Europea per aconseguir que la 
sortida de la crisi de la COVID-19 tingui el medi ambient com a eix central 
és l’Aliança Europea per a una Recuperació Verda, liderada per Pascal Canfin, 
president del Comitè de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària 
del Parlament Europeu, amb el suport —inicial— de 180 líders polítics, 
empresaris, sindicats, ONG i grups d’experts.

L’Aliança Verda té entre els seus objectius principals, “donar suport i 
implementar solucions per preparar les nostres economies per al món del 
demà, amb la mobilització d’inversions verdes, és a dir, que consolidin la 
lluita contra el canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat i el conjunt de 
problemes ambientals als quals s’enfronta la nostra societat”.

I A MÉS

ministres europeus de Transports 
—reunits en videoconferència— van 
destacar l’acord de principis per 
adoptar un “enfocament coordinat” 
en una recuperació que acceleri els 
valors ambientals en els mitjans de 
transport, potenciant els serveis fer-
roviaris, els carburants no contami-
nants i la reforma del sector aeri. l
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

Toy robots

1-ROBOTIC ENGINEERING

New battery 
design 
Most lithium batteries in 
use today consist of a liquid 
suspended between two solid 
materials. Engineers at the 
Argonne National Laboratory 
claim to be working on a new 
paradigm that consists of 
batteries designed entirely with 
solid materials. Solid-state 
lithium batteries would have 
many advantages over those with 
a liquid electrolyte, particularly 
in enabling the use of lithium 
metal anodes that are capable of 
storing more energy in less space. 

Source: Argonne National 
Laboratory, University of Chicago
https://bit.ly/3cm6eU3

2-ELECTRICAL 
ENGINEERING 

One of the main problems 
in engineering is the sudden 
loss of structural stability. 
Engineering researchers at 
Harvard University think 
they have found a solution 
to the problem of stability in 
robots. It involves using the 
structure called a popper, 
found in some soft toys, to 
make gentle actuators. The-
se so-called smooth robots 
would have great potential 
for a wide range of applica-
tions, from surgical tools 
and exoskeletons to comple-
ments for video games.

Source: Harvard University
https://bit.ly/3dlKh96

1- ELS ROBOTS DE JOGUINA
Uns investigadors de la Universitat de 
Harvard aprofiten l’estructura tova 
d’algunes joguines per fer actuadors per 
als robots. Volen certificar que aquests 
actuadors doten de prou estabilitat els 
robots. Els robots tous tindran un munt 
d’aplicacions, des d’eines quirúrgiques 
fins a complements de videojocs.

2- NOU DISSENY DE BATERIES 
Els enginyers del Laboratori Nacional 
Argonne investiguen les bateries amb 
tots els seus materials sòlids. L’avan-
tatge respecte de les que utilitzen un 
electròlit líquid és que permeten l’ús 
d’ànodes de metalls de liti, que poden 
emmagatzemar més energia en un 
volum més petit. 

3-NOU MATERIAL PER CAPTURAR CO2 
L’avenç tecnològic i la innovació 
electroquímica han permès a uns 
enginyers del Col·legi Universitari de 
Londres crear una nova membrana 
que filtra l’aire i permet discriminar 
entre els gasos inofensius, com ara 
l’hidrogen, i processar el diòxid de 
carboni. 

   .CAT 

Engineers at University College 
London have created a new 
material that performs rather like 
a coffee filter. It allows harmless 
gases like hydrogen to escape into 
the atmosphere while separating 
carbon dioxide for processing. The 

research team think that it can be 
used for reaction engineering and as 
a way to protect the environment.
Technological progress and 
innovation in electrochemistry 
have made it possible to create 
new membranes that can play a 

vital role in 
decarbonization. 

Source: 
University 
College London
https://bit.
ly/3eDJUqt 

3-ENVIRONMENTAL ENGINEERING

New material to capture carbon dioxide 
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

NEREIDA CARRILLO
Periodista especialitzada 
en tecnologia social 
@nereidacarrillo

La desinformació a les xarxes creix  
i fa imprescindible aprendre a verificar el 
contingut digital

Whatsapps, tuits  
i manipulació

La crisi de la COVID-19 ha tornat a 
fer evident un repte del segle xxi del 
qual no podem defugir: combatre la 
desinformació. Abans ja ho havien 
posat sobre la taula altres esdeveni-
ments com ara l’1 d’Octubre, el Brè-
xit o les eleccions dels Estats Units. 
Les xarxes socials i el WhatsApp 
constitueixen el principal aparador 
de continguts maliciosos que es pro-
posa manipular l’opinió pública. 

La desinformació creix. Ho cons-
tata l’estudi The Global Disinfor-
mation Order 2019, de l’Oxford In-
ternet Institute, que conclou que el 
nombre de països on s’empra la pro-
paganda per les xarxes socials per 
manipular l’opinió pública ha cres-
cut un 150% en dos anys. La tendèn-
cia no sembla que s’hagi de revertir. 
Per això, cal aprendre a verificar i 
trencar cadenes virals malicioses.

COM VERIFICAR UN TUIT?
Les piulades falses sovint suplan-
ten la identitat d’una persona, una 
empresa o una institució, és a dir, 
fan veure que han dit una cosa a 
Twitter que en realitat no han dit. 
Hi ha diverses maneres d’entabanar 
a la xarxa de l’ocellet: a través d’un 
compte fake o d’un compte paròdic,  
o bé a través d’eines pernicioses 
que generen imatges d’una piula-
da que en realitat no existeix. Com 
adonar-se’n?  
Investiga. Ves al perfil de la persona, 
institució o empresa que ha fet la 
piulada. És un compte paròdic? És 
un compte fake? Té el símbol de ve-
rificació de Twitter? Qui el segueix?
Cerca. Ves al compte oficial i contras-
ta si veus la piulada que et sembla 
sospitosa.
Fixa’t. Aquesta piulada que poses en 
quarantena és una imatge o té un 
enllaç? Totes les piulades difoses 

per un compte de Twitter i no ge-
nerades per eines dissenyades per 
manipular tenen un enllaç. El pots 
trobar clicant a la data i l’hora de 
cada piulada.

WHASTAPP, 
CAU DE 
MENTIDES
Una de les 
plataformes més 
emprades per 
difondre false-
dats i desinfor-
mar la societat és 
WhatsApp. Ho 
és per la seva vi-
ralitat, per la di-
ficultat de saber 
qui comença la 
cadena falsa i perquè els contactes 
de WhatsApp són la nostra agenda 
telefònica, habitualment persones 
a qui estimem i en qui confiem. En 
què ens hem de fixar per identificar 
un whatsapp fals?  
Font. El missatge esmenta alguna 
font oficial, experta o creïble? O es 
tracta d’una font del tipus “un amic 
que coneix algú que treballa a…”.

Data. La informació, fotografia 
o vídeo que ens passen és actu-
al? De vegades n’hi ha prou a 
clicar l’enllaç o buscar el titular 
a Google per saber que és ante-

rior o que és fals.
Evidència. Hi ha cap enllaç d’algun 
estudi? Ens redirigeixen a un do-
cument o a la font primària d’on 
podem treure la informació?

Amb una mica d’esperit crític i 
fent-se les preguntes adequades 
podem identificar continguts fal-
sos a internet. l

DIGITAL VERIFICATION, THE BASICS

The ability to check information we find on the Internet is a basic skill for 
citizens of the 21st century. Here are two manuals that focus on this issue:
The Verification Handbook: This is a very complete resource, containing 
tools and testimonies about verification. It is available in Spanish and 
many other languages and has the backing of the European Journalism 
Centre (EJC).
Journalism, fake news and disinformation*: this is a guide manual 
published by UNESCO on the subject of disinformation.
* The title of this book looks like this, with the words ‘fake news’ 
crossed out.

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

CORONAVIRUSMAKERS | Cooperació internacional
MATERIAL SANITARI

LIBREGUARD | 
Pantalla de 
protecció
Una altra iniciativa per ajudar els 
centres sanitaris és Libreguard. Es 
tracta d’una màscara DIY (‘fes-ho 
tu mateix’) amb llicència lliure 
dissenyada per prevenir el contagi 
del personal sanitari i tècnic que es 
troba exposat a primera línia. 

Des del web libreguard.care es 
pot trobar la informació per fabri-
car-la. Només cal una màquina de 
tall làser o una encunyadora i una 
làmina de plàstic. Aquesta visera 
està dissenyada perquè sigui ràpi-
da i barata de produir, amb un cost 
aproximat de 0,25 € i dos minuts 
de muntatge. A més, és reutilit-
zable, ja que es pot esterilitzar 
fàcilment.

Gràcies a la xarxa de voluntaris, 
se subministren les mascaretes 
Libreguard als hospitals.

.

L’empresa emergent barcelonina 
ByFever (byfever.com) ha desenvo-
lupat un conjunt de càmeres tèrmi-
ques que permeten, gràcies a la intel-
ligència artificial, controlar en temps 
real la temperatura corporal de les 
persones amb una distància de fins a 
vuit metres.

El sistema ByFever combina càme-
res tèrmiques d’alta precisió amb un 
programari d’alerta desenvolupat per 
ells mateixos per detectar persones 
amb temperatura corporal anormal. 
Les càmeres converteixen l’energia 
emesa des de la pell en una imatge bi-
dimensional amb diferents nivells de 

BYFEVER | Càmera tèrmica
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

temperatura per fer-ne una imatge en 
color. Aquest sistema permet escane-
jar diverses persones alhora i es pot 
aplicar en espais públics i privats.

La comunitat del disseny i l’enginyeria res-
pon a la crisi de la COVID-19 amb solucions 
creatives per resoldre les necessitats urgents 
de material sanitari a l’Estat.

El març del 2020, sorgeix la iniciativa Coro-
navirusmakers, també amb delegació a Catalu-
nya (covidmakers.cat), que aglutina experts en 
medicina, biotecnologia, impressió 3D, disseny 
industrial i majoritàriament makers per coo-

perar en l’erradicació de la pandèmia. 
Es tracta d’un espai de tecnologia oberta 

i gratuïta per crear dispositius mèdics com 
ara respiradors per a UCI, viseres, mascare-
tes o tiradors de porta, i per desenvolupar 
millores i nous dispositius de protecció. A 
través de voluntaris es fabrica el material de 
protecció sanitari amb impressores 3D i es fa 
arribar als centres de salut.

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

L’empresa emergent ColorSensing 
neix d’un projecte d’investigació 
de la Universitat de Barcelona. 
Es tracta d’una nova tecnologia 
que consisteix en un mètode 
de reconeixement i correcció 
automàtica del color d’una imatge. 

Han desenvolupat un algoritme 
que dissenya patrons de color ad 
hoc per a cada imatge basat en la 
tecnologia QR. Quan s’escaneja el 
codi QR des de qualsevol càmera, 
l’algoritme processa la imatge i fa 
una correcció del color fiable. 

Aquesta normalització pot ser 
molt útil en el sector mèdic, com 
en telemedicina o en dermatologia. 
Però una altra de les possibles 
aplicacions d’aquesta tecnologia, 
i una de les més importants en les 
quals treballen actualment, és en la 
indústria de l’embalatge alimentari. 

Amb la creació d’etiquetes 
intel·ligents s’ajudaria els fabricants i 
distribuïdors a millorar els controls de 
qualitat i seguretat dels productes i 
reduir el desaprofitament alimentari. 
www.color-sensing.com
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INNOVACIÓ

COLORSENSING | Color d’imatge 
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Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

FORMACIÓ

COL·LEGIATS

INSTITUCIONS

INDÚSTRIA

EMPRESES
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Comissions

Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia 

professionalment i que creu en el networking, 

la formació, la millora continua i les relacions 

socials, en les comissions trobaràs el teu lloc.

TÈCNIQUES

Energia

Enginyers en Actuacions Pericials i Mediació

Medi Ambient i Seguretat

Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil

Qualitat i Innovació

Seguretat contra Incendis i Emergències

PROFESSIONALS

Enginyers d’Empresa

Ensenyament

Funció Pública

SOCIALS

Cultura i Oci

Enginyers Sèniors

Joves Enginyers

Apunta’t a:

 www.enginyersbcn.cat/comissions

PARTICIPA ACTIVAMENT AL COL·LEGI

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

Grups Territorials:

— L'Anoia

— Maresme

— Osona

— Vallès Occidental - Sabadell

— Vallès Occidental - Sant Cugat

— Vallès Occidental - Terrassa

— Vallès Oriental

— Tècnica de l’Enginyeria

Per la Igualtat— 



Un compte pensat per tal que els autònoms,
els comerços, els despatxos professionals i
les petites empreses es facin grans.

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

 

10% 0 TPV Gratis+ + +
de la seva quota comissions d’administració amb condicions preferents. Servei Kelvin Retail, informació
de col·legiat i manteniment.1 sobre el comportament
màxim del seu negoci.2
50 €/anuals.*

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació.
La bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura
del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.

1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Disposarà d’un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del seu comerç, els seus clients i el seu sector per ajudar-lo
en la presa de decisions.

Les excel·lents condicions esmentades del Compte Expansió Negocis Plus PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar un
mínim de 3.000 euros mensuals (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
Si el segon mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte
Professional. Oferta vàlida des del 24/02/2020 fins al 31/12/2020.

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.

Indicador de risc aplicable al Compte Expansió
Negocis Plus PRO

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
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