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s’ha aplicat el 2020, per poder salvar els mobles un altre 
cop. Però esperem que no calgui, que el panorama es vagi 
aclarint i que aviat puguem recordar aquest destret com 
un entrebanc més en el camí i que, com sempre, entre tots 
i totes l’hàgim deixat enrere. 

UN theknos ESPECIAL 
PER RECORDAR ELS 25 ANYS DEL COL·LEGI
Teniu a les mans un exemplar diferent, que vol recollir 
de manera condensada els fets més destacats de la nostra 
història corporativa, entre altres coses. Deveu haver vist 
la portada especialment feta per a l’ocasió. És obra del 
pintor Pep Fonts, que fa com a president del jurat del 
concurs de pintura que organitza la Comissió d’Enginyers 
Sèniors. En Pep és enginyer tècnic industrial i havia 
treballat, taula per taula, en el mateix gabinet d’enginyeria 
que el malaguanyat Antoni Carrillo (vegeu la pàgina 9). 
Però un bon dia ho va deixar tot per dedicar-se de ple a la 
pintura, la seva passió. La força que transmeten les peces 
metàl·liques pujant per aplegar-se en aquest simbòlic 25, 
podria ser una metàfora de la força que ha demostrat tenir 
el Col·legi al llarg de la seva vida.

En les 28 pàgines que componen aquest especial, 
s’ha procurat relatar de la manera més fidel possible la 
crònica d’una corporació que va néixer arran d’una crisi 
institucional greu, que va agafar una forta embranzida 
des del primer moment i que, malgrat les nombroses 
dificultats —la darrera, la de la crisi abans comentada 
de la COVID-19— ha sabut tirar endavant amb fermesa 
i determinació. I si ha estat possible arribar fins aquí ha 
estat gràcies a l’esforç de tothom: juntes de govern, equip 
humà i, sobretot, col·legiats i col·legiades que heu confiat 
en el Col·legi perquè us acompanyi, us protegeixi, us 
assessori, us actualitzi i, en definitiva, perquè heu volgut 
formar part d’una comunitat que comparteix professió i, 
per tant, interessos, necessitats i anhels. Seguim!  l

Deixem enrere un any complicat, molt 
complicat. Ni el més pessimista dels 
humans s’hauria pogut imaginar fa un any 
la catàstrofe que ens ha caigut al damunt. 
A la societat en general ens ha passat com 

a aquells boxejadors a qui un ganxo d’esquerra inesperat 
els deixa mig noquejats i van fent tentines per no caure 
estesos damunt la lona. Malauradament, alguns han 
acabat caient, com ara les empreses i els negocis que han 
hagut de tancar —també cal lamentar els milers de morts 
que hi ha hagut—, però per sort el Col·legi no ha caigut i, 
a poc a poc, ens anem refent. L’any que ja hem començat 
ha de servir per recuperar-nos de l’estocada, si no del 
tot, almenys una mica. Segons els experts, fins al 2023 
no es tornarà al nivell d’activitat econòmica del 2019. 
Per tant, si es compleixen les previsions, ens esperen dos 
anys difícils, durs. Però això no ens ha d’espantar, ans al 
contrari, ens ha d’esperonar per seguir lluitant, perquè 
el futur immediat, malgrat la promesa de la vacuna 
salvadora, continua sent incert.

I per encarar aquest futur immediat, el passat desembre 
es va aprovar el pressupost per al 2021, amb rècord de 
participació i amb més 
del 80 per cent dels vots 
a favor. Això ens dona 
força i confiança per 
continuar dirigint el 
Col·legi amb compromís, 
responsabilitat i 
proactivitat. No 
escatimarem esforços, 
recursos i dedicació 
per tirar endavant, amb 
l’esperança que la situació millori i amb el benentès 
que, si les coses es torcen un altre cop, caldrà tornar a 
recórrer a un pla de contingència econòmica, com el que 

EL 2021, UN ANY PER A L’ESPERANÇA

ENCAREM 
EL FUTUR AMB 
LA FORÇA I LA 
CONFIANÇA 
QUE ENS 
DONEU

La imatge de la portada és obra de Pep Fonts, pintor i enginyer tècnic industrial. Amb motiu dels 25 anys de 
celebració del Col·legi, ha elaborat una imatge on cadascuna de les peces vistes de forma separada no expressa 
cap significat concret, però la seva unió conforma visualment el 25 protagonista d’aquest número.
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OPINIÓ

ELS REPTES 
D’UN 2021 PLE 
DE PARANYS

 Quan a les acaballes del 2020, el president del 
Govern, Pedro Sánchez, afirmava que 
“acabem un any de gran calamitat, d’una gran 
pandèmia, però també d’una gran 
resistència, i el 2021 pot i ha de ser l’any d’una 

gran recuperació”, deia el que tocava dir a l’autoritat. Però 
la realitat no és tan clara. Crec, més aviat, que aquest any 
serà molt complicat, amb una sèrie de reptes durs per 
superar un feix de paranys que el país trobarà pel camí. Ah! 
I tractar de quantificar el creixement del PIB del 2021 em 
sembla una quimera. Ho deixarem al voltant del 6% o 7% 
—després de caure un 12% el 2020— com diuen els serveis 
d’estudis més seriosos, però amb la seguretat que ho 
hauran de revisar ben aviat.

Per a mi hi ha tres aspectes cabdals domèstics. El 
primer, sens dubte, és com es desenvoluparà la pandèmia: 
si hi haurà una tercera onada i quins efectes pot tenir en 
l’activitat econòmica; si reeixiran les vacunes, en el sentit 
de generar seguretat a l’entorn i facilitar la mobilitat de la 
gent, la qual cosa és cabdal per al turisme...

El segon té a veure amb l’evolució de les empreses 
afectades per ERTO. A Catalunya tenim el desembre uns 
172.000 treballadors en aquesta situació i més de 40.000 
empreses, que tenen el 31 de gener com a frontera dels 
ajuts. Finalment els agents van decidir per unanimitat la 
pròrroga fins al pròxim 31 de maig. Els empresaris no van 
aconseguir el seu principal objectiu: suavitzar la clàusula 
que prohibeix acomiadar les empreses que s’han acollit a un 
ERTO durant sis mesos, sota pena d’haver de tornar tots els 
ajuts rebuts si ho fa.  Recordem que a Alemanya duren fins al 
31 de desembre d’enguany. Em preocupa, i molt, què succeirà 
amb l’aspecte financer de les pimes els primers mesos de 
l’any. Probablement viurem moments d’alta tensió, perquè 
els problemes de liquiditat i solvència creixeran. I això pot 
arrossegar a retards importants de pagaments que trenquin 
la xarxa productiva. Aquest és un risc imminent, si el Govern 
continua la política de no voler donar ajuts directes.

Bé, i el tercer és veure què passarà amb el Fons de 
Recuperació Europeu, que s’ha de començar a rebre 

durant l’any. En aquest punt, des de Catalunya hi ha una 
certa recança, que em sembla lògica, sobre la selecció 
dels projectes que des de Madrid es presentaran a 
Brussel·les. Aquí cal exigir la màxima transparència en 
els raonaments sobre les decisions que es prendran. Si no 
hi és, no anirem bé. Es tracta de 140.000 milions d’euros, 
un ajut com mai no ha tingut l’Estat, i és lògic que ens 
preguntem quants d’aquests diners arribaran finalment a 
Catalunya. De moment, estem massa escarmentats amb 
les pluges de milions que ens han promès tantes vegades.

I, és clar, hi ha una quarta pota en la taula del 2021, en què 
no hi podem fer res, però que serà també decisiva. Confio 
en el BCE, que ha assegurat que farà el que calgui en el 
vessant monetari mentre no s’hagi superat la pandèmia. 
Però, què passarà a casa dels veïns? Si els nostres clients 
principals —França, Alemanya i Itàlia— tiren fort cap amunt, 
les seves comandes ens ajudarien molt. Però, en acabar 
l’any, només Alemanya —si no s’espatlla amb la nova onada 
de COVID-19— planteja sensacions positives amb vista als 
mesos vinents, gràcies, sobretot, al despertar de la Xina. Dels 
altres països, poca cosa a dir. Ho passen com poden, amb 
restriccions duríssimes a finals d’any que sortiran a la llum 
en forma de xifres negatives de l’activitat els mesos vinents. 
I no oblidem que la dependència dels diners estrangers, via 
exportacions i turisme, és molt alta a Catalunya.

I queda, en darrer lloc i fora del quadre, quina serà 
l’actuació de les autoritats estatals i catalanes. En una 
enquesta a finals d’any, els petits empresaris i autònoms 
de Catalunya reprovaven la manca de savoir faire que 
han mostrat tots, amb matisos, durant el 2020. Amb 
les mesures de Madrid s’ha col·locat les pimes i els 
autònoms en una situació límit en oferir-los com a sortida 
a la manca d’ingressos només la possibilitat d’endeutar-
se. El sobreendeutament, ara com ara, és un dels seus 
grans problemes i pot ser un fre per demanar més diners 
a la banca.

En fi, com dic en el títol, ens espera un any de 
recuperació —encara incompleta— de què gaudiran 
alguns sectors, però amb molts paranys en el camí. l
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Formant els professionals del canvi

Cada cop hi ha més normatives dirigi-
des a generar espais energèticament 
eficients, element clau en la transició 
energètica que viu Catalunya i en la 
lluita global contra el canvi climàtic. 
En aquest context, els enginyers de 
l’àmbit industrial hi tenim molt a dir, 
o, més aviat, hi tenim molt a fer. I és aquí 
on neix el postgrau en Gestió Energètica 
Eficient d’ENGINYERS BCN. Aquesta 
formació pretén oferir continguts, 
eines i estratègies per al compliment 
dels objectius que marquen les admi-
nistracions, tractant des del mercat 
elèctric fins a les energies renovables 
i passant per temes d’autoconsum.

“UN GRAN COMPLEMENT”
Al responsable tècnic de Manteni-
ment d’Equipaments a l’Ajuntament 
de Sabadell, Albert Vidal, feia temps 
que li rondava pel cap la idea d’apro-
fundir en la contractació energètica, 
en els canvis normatius sobre els edi-
ficis de consum gairebé nul (nZEB) 
i el nou Codi tècnic de l’edificació, i, 
especialment, en les noves tecnologi-
es basades en energies renovables. El 
postgrau del Col·legi en va ser la con-
seqüència lògica. “Tot i que la pandè-
mia, desafortunadament, ha marcat 
el desenvolupament normal del curs, 
penso que els continguts han estat 
adequats, i l’experiència, prou enri-
quidora.” Josep Maria Robles també 
treballa a l’Administració pública: és 
gestor energètic a l’Ajuntament de 
Granollers. “El postgrau és un gran 
complement per al meu lloc de feina, 
ja que toca totes les potes sobre les 
quals treballo diàriament. Em volia 
posar al dia de normativa, de tècni-
ques així com de programes informà-
tics i empreses del sector.” Pel que fa 
als continguts de la formació, Robles 
destaca: “He après molt més sobre 

com funciona el sistema de compra 
d’energia elèctrica —ho coneixia, però 
sense tots els ets i uts—, sobre com 
fer servir un programa com el HULC 
per fer certificacions energètiques en 
edificis —no l’havia tocat mai—, i he 
entrat a fons en normatives com les 
del vehicle elèctric o en qüestions de 
certificació energètica com calcular 
el baseline —concepte del qual ni tan 
sols havia sentit parlar—”.

PREPARAR-SE PER ALS REPTES 
DEL FUTUR
El coordinador del postgrau és el col-
legiat Alberto Basté, president de la 
Comissió d’Energia del Col·legi. Sobre 
el primer mòdul, que ell imparteix, 
explica: “Faig una introducció sobre 
el funcionament del mercat majoris-
ta de l’energia, explicant quins són els 
diferents subjectes del mercat i què fa 
cadascun, com es formen els preus de 
l’electricitat com a unió dels diferents 
components regulats i de mercat lliu-
re. Aprenem a entendre el funciona-
ment de les tarifes regulades i les ofer-
tes del mercat lliure, com s’envien les 
factures i com es poden trobar opor-
tunitats d’estalvi”. Considera que el 
primer mòdul és “fonamental” per al 
professional que es dedica al sector de 
l’eficiència energètica, ja que “d’aques-

ta manera, pot fer una aproximació al 
client entenent com consumeix l’ener-
gia i li pot aconseguir estalvis i millores 
com a primer pas abans de començar a 
treballar en la reducció de consum i les 
inversions en eficiència. Lluís Morer, 
cap del Programa d’Estalvi i Eficiència 
Energètica de l’Institut Català d’Ener-
gia (ICAEN), també és un dels profes-
sors del postgrau: “A les classes m’es-
forço perquè l’alumne tingui una visió 
energètica global de la situació actual 
dins l’àmbit dels edificis, la indústria 
i el transport. Hem de tenir clar on 
estem per poder entendre els canvis 
que caldrà afrontar els pròxims anys 
per assolir els compromisos fixats en 
l’àmbit de l’energia i sostenibilitat  
en l’àmbit català, espanyol i europeu”. 
Preguntat pels continguts que im-
parteix, Morer subratlla: “Les millors 
tecnologies disponibles de cada àmbit, 
els seus avantatges i inconvenients, 
i els estalvis energètics que es poden 
assolir quan s’implementen mesures  
com la rehabilitació energètica d’edi-
ficis, la mobilitat elèctrica o tecnologi-
es eficients i transversals al sector in-
dustrial. Per acabar, també hi ha una 
sessió dedicada a l’anàlisi econòmica 
per saber avaluar quins projectes són 
més rendibles”.

La segona edició del postgrau co-
mença el 5 de febrer, i, tot i que es 
recomana fer-lo sencer, també es pot 
fer per mòduls: Contractació energè-
tica eficient, Gestió energètica efici-
ent a l’entorn Big Data, Eines per a la 
gestió energètica eficient i Aspectes 
clau de la transició energètica sobre 
l’alerta climàtica. Disposar de profes-
sionals preparats per als reptes del 
futur també és una de les responsa-
bilitats d’ENGINYERS BCN, i, per 
aquest motiu, us animem a ser els 
protagonistes del canvi. l

Si la primera va ser tot un èxit, per què no repetir-ho? La segona edició del postgrau en Gestió Energètica 
Eficient arriba el 5 de febrer i, per fer boca, hem volgut xerrar amb alguns dels alumnes i professors que  
van participar en l’edició anterior. Disponible tant en format presencial com telemàtic, entreu a  
enginyersbcn.cat/agenda per inscriure-us-hi i obtenir tota la informació.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL I TECNOAULA

POSTGRAU EN GESTIÓ ENERGÈTICA EFICIENT

https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/
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COL·LEGI JOVE

Si hi ha uns estudis que tenen 
sortida, aquests són els de les 
enginyeries. L’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya va donar a conèixer 
el novembre els resultats de 
l’enquesta d’inserció laboral del 
2020. Aquesta agència pública va 
preguntar a universitaris que havien 
acabat la carrera feia tres anys 
sobre la seva situació laboral i el 
resultat va deixar molt ben parades 
les enginyeries, això sí, sense 
especificar-ne el tipus.

OCUPACIÓ
Concretament, el 93,2% dels 
graduats fa tres anys estan 
actualment ocupats. Com podeu 
veure al gràfic de la figura 1, estan 
gairebé 2 punts per sobre dels 
professionals de l’àmbit de la salut, 
5 respecte dels de ciències i socials, i 
12 dels d’humanitats. Des del 2014, 
les enginyeries són al capdavant 
d’aquesta llista. La xifra en aquest 
àmbit laboral no ha deixat de créixer 
des del 2008, any en què l’ocupació 
va arribar a ser del 95,1%.

REMUNERACIÓ
Els enginyers que fa poc que han 
sortit de la universitat no només 
tenen feina, sinó que, a més, tenen 
els sous més alts. 

Fixeu-vos en la figura 2: gairebé 
tres quartes parts dels nous 
graduats amb jornades completes 
guanyen més de 2.000 euros bruts al 
mes. Els de la salut, al seu torn, són 
un 44%; els de socials, un 42,8%, 
i els d’humanitats, un 26,3%. En el 
cas d’aquest últim grup, el salari 
mensual brut més habitual és 
d’entre 1.000 i 2.000 euros.

TIPUS DE CONTRACTE
Més bones notícies per als nostres. 
Pel que fa a la qualitat dels 

L’enginyeria, el sector amb més inserció laboral
El 93,2% dels graduats fa tres anys en alguna enginyeria treballa, segons l’enquesta de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Els enginyers també són els 
que es guanyen millor la vida: dels que treballen a jornada completa, el 74,2% rep una 
remuneració mensual de més de 2.000 euros bruts.

*Font dels gràfics: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

contractes, també guanyen. Els 
enginyers enquestats són els que 
tenen més contractes laborals fixos 
o indefinits, concretament el 71%. 
En segon lloc, hi ha els graduats en 
ciències socials, amb un 58,3%. Per 
a més informació vegeu la figura 3.

Un panorama esperançador 
sembla, doncs, que és el que espera 
a aquelles persones que escullen 
estudiar alguna enginyeria. Un 
cop graduats, tenen el Col·legi per 
ajudar-los en el pas, mai senzill, cap 
al món laboral. l

Població ocupada per àmbit de coneixement (2020)
100,00%

92,50%

85,00%

77,50%

70,00%

81,70%

89,10% 89,50%
91,30%

93,20%

Humanitats Socials Ciències Salut Enginyeries

Tipus de contracte per àmbit de coneixement (2020)

 Fix/Indefinit Temporal Altres
    Humanitats 46,1% 40,1% 13,7%
    Socials 58,3% 33,7% 8,1%
    Ciències 46,4% 39,3% 14,2%
    Salut 42,5% 41,8% 15,7%
    Enginyeries 71,0% 16,3% 12,7% 
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Un col·legi més fort  
en temps de crisi
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Aquest que acomiadem és l’any que, 
percentualment, més dones s’han 
col·legiat. Del total de noves altes, les 
enginyeres han representat un 15%. 
La xifra encara és lluny de ser parità-

ria, però mostra un avenç constant. 
I és que, si el 2019 el percentat-
ge de noves col·legiades arriba-
va al seu màxim històric amb un 
14,6%, la dada que us presentem 

en aquest número es troba lleuge-
rament per sobre, fet que anima 
ENGINYERS BCN a continuar la 
seva política inclusiva per arribar  
a la igualtat real a la professió. l

Rècord en el percentatge de noves col·legiades
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Contra tota previsió, tanquem aquest any 2020 amb un increment 
en les altes de col·legiació, una davallada en les baixes i, per primer 
cop, les altes de graduats superen les d’enginyers tècnics.

reinventant-se davant la nova situació, 
disparava les estadístiques. El confina-
ment proporcionava un bon moment  
per al reciclatge i l’aprenentatge i 
ENGINYERS BCN va donar resposta 
a les necessitats emergents.

Un cop immersos en la nova nor-
malitat i, si analitzem les dades,* ens 
trobem la bona notícia que aquests 
darrers mesos la recuperació ha estat 
un fet. Així, hem acabat l’any amb un 
increment d’altes de col·legiació supe-

rior al 12% respecte a l’any passat i una 
davallada en el nombre de baixes d’en-
torn del 6%.

Més bones notícies. Per primer cop, 
el nombre de nous col·legiats graduats 
en enginyeria supera el dels enginyers 
tècnics industrials. Aquesta dada és 
molt important perquè implica l’entra-
da d’una nova generació d’enginyers, 
que se suma al col·lectiu. En aquesta 
línia, el 46% dels nous col·legiats i col-
legiades són menors de 30 anys, l’in-
terès pels diferents serveis del Col·legi 
s’incrementa de manera generalitzada 
i hi ha hagut una important col·legiació 
de les noves enginyeries (Biomèdica, 
Tecnologies Industrials, Energia, Ma-
terials i Organització Industrial).

A l’expectativa del que ens porti el 
2021, aquestes dades ens reafirmen en 
les línies d’actuació i ens il·lusionen per 
afrontar l’any que comença amb més 
força, per oferir un col·legi que sigui un 
suport en temps difícils i un company 
en els bons moments. l

Aquest 2020, el nostre Col·legi ha 
celebrat el 25è aniversari. L’inici 
d’any es presentava amb perspecti-
ves festives, ple d’actes i promocions. 
Començàvem així amb molt bones 
dades quant a col·legiació, però, mal-
auradament, la COVID-19 ho va atu-
rar tot. Els mesos de confinament ens 
van portar una contundent aturada 
en diferents àmbits: nous col·legiats 
i precol·legiats, ofertes de treball, vi-
sats... Això sí, la formació del Col·legi, 

ACTIVITATS / ENGINYERIA PER LA IGUALTAT

* Dades tancades a 10 de desembre de 2020.



Quan recentment el degà Miquel Dar-
nés em va telefonar i em va dir “Saps qui 
s’ha mort?”, pel to de veu afectat vaig 
pressentir que es tractava d’una perso-
na la pèrdua de la qual tots dos lamen-
taríem molt. Així va ser: em va anunciar 
la mort del degà Antoni Carrillo. 

Coneixíem la seva greu i dura ma-
laltia, l’havíem pogut veure quan ens 
va visitar en la celebració del vintè 
aniversari del Col·legi de Barcelona, 
una visita entranyable en què va po-
der comprovar com aquell edifici que 
ell va aconseguir adquirir, amb tants 
sacrificis i crítiques, es conservava 
ferm. Mentre es retrobava amb el seu 
antic despatx, es notava com havia 
gaudit del temps en què hi va treballar 
per a tots els col·legiats.

Carrillo va assolir el deganat l’any 
1995 després de cinc anys molt tur-
bulents de vida col·legial. L’any 1991 
les eleccions van ser anul·lades per 
irregularitats i les dues de l’any 1993 

ho foren també per la indefensió de la 
candidatura de l’oposició, a qui no so-
lament no es facilitava un joc demo-
cràtic sinó que se li posaven tota mena 
de traves. El Col·legi estava regit per 
una manca total de transparència. Un 
grup de col·legiats molt valents i com-
promesos amb ell al capdavant vam 
presentar una candidatura.

Conceptes com “renovació”, “inte-
gració” i “modernització” no solament 
eren inèdits al Col·legi, sinó que van 
ser capdavanters i un model a seguir 
per a molts altres col·legis de Catalu-
nya i de la resta de l’Estat.

Carrillo ens va retornar la dignitat 
i la confiança i va contagiar la seva il-
lusió i empenta a un col·lectiu d’elevat 
nivell professional que no trobava en 
el seu Col·legi una representativitat 
com mereixia. Vaig tenir el privilegi 
de ser la primera dona que formés 
part de la seva Junta de Govern i des 
de llavors totes les altres juntes han 

comptat amb enginyeres entre els 
seus membres.

Avui m’agradaria recordar i retre 
homenatge a un projecte il·lusionant 
i innovador que es va complir pràcti-
cament del tot i que va iniciar un camí 
sense possibilitat de retrocés. El nos-
tre Col·legi va passar de la trista fines-
treta del passeig de Gràcia a ser cap-
davanter i modèlic: el seu projecte va 
imprimir caràcter i continua ben viu.

Com tots els líders i els éssers hu-
mans, va tenir llums i ombres —mol-
tes més llums, sens dubte— i es me-
reix que el Col·legi el recordi com 
aquell que va aconseguir el que sem-
blava impossible: malgrat tenir-ho tot 
en contra, va ser el primer que ens va 
rescatar de la grisor.

Rep el nostre homenatge i la nostra 
estima, degà Carrillo. l

El pressupost de 2021, aprovat amb rècord de participació
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Llum verda al pressupost d’enguany. 
Un total de 424 col·legiats van 
votar en la Junta General Ordinària, 
celebrada el 17 de desembre. El 
82% va dir “sí” al pressupost de 
2021, el 9,1% es va abstenir i el 8,9 
hi va votar en contra. Cal destacar 

que la participació va ser la més alta 
en una junta general. La Junta va 
presentar alguns dels projectes que 
es duran a terme el 2021. 

La votació telemàtica (l’opció 
escollida pel 98% dels col·legiats) 
ja és un sistema consolidat al 

Col·legi i aquest fet ha estat un 
avantatge important en aquestes 
votacions i d’altres de recents. 
De fet, l’aposta pel vot telemàtic 
ha permès no només mantenir 
el nombre de votants, sinó 
augmentar-lo. l

En record d’Antoni Carrillo, el degà  
que ens va rescatar de la grisor

El Col·legi vol donar suport a les famílies dels companys que ens han deixat al llarg del 2020:

•  Ángel Pablo Aranda Infestas
•  José Armengol Gaspà
•  José María Balcells Saltó
•  Emili Barrufet García
•  José Bausells Cama
•  Joan Bertran Reguera
•  José Boix Ferrer
•  Ricardo Bosch Serret
•  Ramiro Brunet Montorio

•  Jorge Cabré Pocurull
•  José Antonio Carrasco 

Magró
•  Jaume Comellas Armengol
•  Carles Dengrà Pérez
•  Antonio Durán Barba
•  Cosme Estopiña Pellicer
•  Juan Antonio Fernández 

Torres

•  Ignacio Ferrer Escola
•  José Font Casas
•  Juan Miguel González 

Sánchez
•  Joan Guasch Belles
•  Santiago de la Hoz 

Hernando
•  Ramon Linares de Mula
•  Abel de Mas Bach

•  Antonio Mirabet Bonet
•  Jordi Monés Pujol-Busquets
•  Luis Muñoz del Pozo
•  José Perramon Palmada
•  Vicenç Riera Torns
•  Pedro Roca Foixench
•  Antonio Rovira Vidal
•  Antonio Traveria Mascaró
•  Pere Valerí Fusté

Els companys que ens han deixat

Text: M. Cinta Pastor, vicedegana del Col·legi



ESPECIAL 25 ANYS DE COL·LEGI

Entre tots l’hem pujat. Han estat 25 anys de 
feina col·lectiva, de projectes compartits i de 
lluita conjunta per tirar endavant aquest 
col·lectiu format per professionals de 
l’enginyeria de l’àmbit industrial. Persones 
emprenedores que creuen en la seva 
professió i la volen forta. Per això, amb la 
celebració del naixement del Col·legi, 
celebrem també que en formem part amb el 
propòsit que en el futur siguem molts més els 
que pertanyem a aquest col·lectiu.

I ja en 
van 25! 
EL COL·LEGI CELEBRA 
EL QUART DE SEGLE 
D’EXISTÈNCIA





ESPECIAL 25 ANYS DE COL·LEGI I ENTREVISTA AL DEGÀ
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El Col·legi de Barcelona ha fet 25 anys, 
però, mirant la història de la corpora-
ció, hem vist que en teniu uns quants 
més. Ens ho explica?
Efectivament, el 1863 ja vam participar 
en la creació de l’Associació d’Engi-
nyers de Barcelona, com a enginyers de 
segona. Als enginyers de primera, tan-
mateix, els fèiem nosa, perquè, entre 
altres coses, amb només un semestre 
addicional, ja podíem ser també de pri-
mera. Per tant, després de gairebé 40 
anys junts, van maniobrar perquè pas-
séssim a ser pèrits industrials i en que-
déssim fora. Però no ens vam quedar de 
braços plegats i vam muntar la nostra 
pròpia associació, que va veure la llum 
el 1905, a la plaça de l’Àngel. Després de 
molts alts i baixos —amb la guerra pel 
mig— el 1958, ja al passeig de Gràcia, va 
néixer el Col·legi de Pèrits Industrials 

Enginyer tècnic 
industrial i 
llicenciat en 
Periodisme. 
Excatedràtic 
d’institut de 
projectes tècnics i 
cap de 
departament 
d’electrònica. Va 
treballar al 
departament 
d’enginyeria de 
Telefónica. 
Actualment és 
president del 
Consell de Col·legis 
d’Enginyers 
Graduats i 
Enginyers Tècnics 
de Catalunya i 
president de la 
METGEC. 

   PERFIL 

El Col·legi de Barcelona va néixer arran del Decret 293/1995, de 7 de novembre, de segregació 
del Col·legi de Catalunya. Es pot dir que el Col·legi va començar una nova època, que va fer 
taula rasa del passat recent i que va engegar un nou projecte que ja té 25 anys de vida. L’actual 
degà, Miquel Darnés, que ocupa el càrrec des de 2013, comenta els detalls de la dilatada 
història de la corporació i la situació actual i futura.

“L’esperit de  
lluita sempre ens 
ha caracteritzat”

MIQUEL DARNÉS
DEGÀ DEL COL·LEGI 

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent

de Catalunya i Balears, que va durar fins 
al 1995. Val a dir que, a partir del 1971, 
vam tornar als orígens i vam passar a 
ser enginyers tècnics industrials, ja que 
l’Estat necessitava tenir més enginyers 
per presentar candidatura al que ales-
hores es coneixia com a “mercat comú” 
europeu.

I ara, amb el Pla Bolonya, enginyers 
graduats.
Doncs sí. I, malauradament, encara 
continuen els dos nivells d’enginye-
ria, que venen de l’època de les guerres 
carlines i que van en contra de tota lò-
gica, en contra dels temps i de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior. Fins 
que no superem aquest anacronisme, 
l’enginyeria no tindrà la força que po-
dria tenir. El que passa és que nosal-
tres, des del Col·legi, poca cosa hi 
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Es van canviar els estatuts perquè es 
poguessin fer tres mandats consecu-
tius en el mateix càrrec. El seu segon 
mandat acaba aquest any. Vostè vol 
continuar?
A veure, en primer lloc el canvi obeeix 
a l’adequació dels estatuts, com han fet 
la majoria de col·legis, a la Llei catala-
na de col·legis professionals, que per-
met tres mandats. En aquestes coses 
és millor estar sempre al dia. Ara bé, 
és veritat que  m’agradaria disposar de 
més temps per poder tancar tota una 
sèrie de projectes que encara estan 
en marxa i que, amb el poc que queda 
de mandat, i més en les circumstàn-
cies actuals, no podria. D’altra banda, 
també m’agradaria repetir mandat 
per poder deixar les coses més ben 
encarrilades per al qui vingui al dar-
rere. El temps passa volant i, cosa que 
no m’hauria imaginat mai al principi, 
amb vuit anys hauré fet curt per deixar 
el Col·legi com a mi m’agradaria. Final-
ment, l’experiència que he agafat com 
a degà, penso que pot ser molt útil en 
els anys complicats que ens esperen.

Després de l’època Carrillo, van venir 
dos mandats del degà Joan Ribó. Com 
estaven les coses quan vostè va en-
trar com a degà?
Les juntes que van agafar el relleu 
de l’època Carrillo, encapçalades per 
Joan Ribó, van continuar treballant 
per avançar en la mateixa línia, això 
és indubtable, però, tot i que es van fer 
coses, el fort impuls que hi havia va 
quedar frenat a causa d’una sèrie de 

podem fer per canviar-ho. El que 
fem contínuament és defensar les 
atribucions, que són les mateixes dels 
enginyers tècnics, i les competències 
dels graduats a l’hora de desenvolupar 
la professió amb plenitud. Sense anar 
més lluny, hem aconseguit diverses ve-
gades fer rectificar convocatòries mal 
fetes de places d’enginyers, per part 
d’administracions públiques. Com pot 
veure, la nostra història és una història 
de lluita constant.

La segregació del Col·legi de Catalu-
nya va estar precedida d’una etapa 
convulsa i complicada. Què va passar?
A principis dels noranta, el Col·legi 
no seguia el ritme dels temps. S’havia 
convertit en una entitat ancorada en el 
passat, que no satisfeia les necessitats 
dels col·legiats més inquiets. A més, hi 
havia comportaments poc democrà-
tics, poca transparència, i va esclatar 
la crisi. Una colla de companys va 
voler impulsar un canvi i la cosa es 
va complicar. Hi va haver expedientats 
i molt mal rotllo. Fins i tot es va arri-
bar al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. La corporació va córrer el 
risc de desaparèixer. Però, com deia 
el poeta alemany Friedrich Hölderlin, 
allà on hi ha el perill, creix allò que ens 
salva. I així va ser. El 1994 es va acon-
seguir forçar la dimissió del degà Flo-
rentí Mañá, i el 1995 es van convocar 
eleccions, que les va guanyar qui va ser 
el primer degà del Col·legi de Barcelo-
na, Antoni Carrillo. Ara bé, el preu que 
es va haver de pagar va ser elevat, ja 

que, per donar suport al canvi, les de-
legacions territorials van exigir poder 
esdevenir entitats independents, com 
així va ser. A vegades cal saber renun-
ciar a alguna cosa per obtenir-ne d’al-
tres. Mirat en perspectiva, el que podia 
semblar un error, perquè es perdia for-
ça, ha resultat ser un encert, gràcies al 
qual tenim el Col·legi que tenim.

El Col·legi de Barcelona va comen-
çar una nova etapa que volia trencar 
amb la dels darrers temps. Com es va 
aconseguir?
Doncs des del minut zero, el nou Col-
legi de Barcelona va iniciar un projecte 
de corporació democràtica, moderna, 
participativa, proactiva i connectada 
amb la societat, on es parlava de sos-
tenibilitat, societat del coneixement, 
innovació, gestió de la qualitat... El 
Col·legi havia canviat de mig a mig. 
Van ser uns anys bons, molt bons, tot 
i que recordo algunes juntes generals 
força agitades, on hi havia un grupet de 
col·legiats que qüestionaven el canvi i 
el degà, malgrat que s’hi estava deixant 
la pell. Com sempre passa, no tothom 
comparteix la mateixa visió de les co-
ses. Per sort eren una minoria.

A vostè també li passa, això?
I tant! [Riu]. Jo tampoc no me n’esca-
po que hi hagi col·legiats que no estan 
d’acord amb la meva feina i, per exten-
sió, la de la Junta. Fins i tot penso que és 
bo, això, perquè vol dir que segur que 
hi ha coses per millorar; i si a tothom li 
semblés tot bé, seria un mal senyal.

LideratgeEstratègiaObjectius
Junta de 
Govern

CompetènciaRealitzacióDirecció
Equip
humà

SuportInteraccióParticipacióCol·legiats

FUNCIONAMENT DEL COL·LEGI



tar la XARXA e-BCN per potenciar el 
networking, per ajudar a fer del Col-
legi el lloc ideal per contactar, connec-
tar i compartir, i perquè les Comissions 
i Grups Territorials tinguin un lloc on 
comunicar-se. Vull dir que la xarxa 
està en els seus inicis i que l’enorme 
potencial que té encara ha d’explotar. 
Tenim previst anar-hi fent millores per 
treure’n el màxim profit. Per acabar i 
no allargar-me gaire, hem potenciat la 
formació en general, perquè abasti tot 
l’espectre formatiu necessari i amb di-
versitat horària. Cal destacar que, sen-
se renunciar a la formació presencial, 
perquè precisament fa poc hem creat 
l’espai Networking —ubicat entre les 
dues aules de la tercera planta—, hem 
apostat per la formació en línia, amb 
la plataforma Tecnoaula i amb les au-
les tecnològicament preparades per 
impartir formació a distància. Val a dir 
que, durant tots aquests anys, el Col·legi 
s’ha anat digitalitzant a bon ritme, tant 
pel que fa als serveis com en l’àmbit in-
tern de la gestió diària. 

I voldria afegir que tot això ho hem 
aconseguit gràcies al fet que els col-
legiats ens han donat suport de mane-
ra majoritària en l’aprovació dels pres-
supostos, dels comptes de resultats i 
de la gestió de la Junta, i en els canvis 
d’estatuts, quan ha fet falta. Sense 
aquest suport no hauria estat possible 
fer tot el que hem fet; per tant, aprofito 
per donar-los-en les gràcies.

Com s’organitza el funcionament del 
Col·legi?
La Junta de Govern fa una reunió 
setmanal, en la qual, entre altres 
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circumstàncies. Per començar, la crisi 
econòmica que es va iniciar el 2008 i 
la reculada del sector industrial a casa 
nostra van ser un cop dur. Després va 
venir la Llei òmnibus, que eliminava 
el visat obligatori, amb la consegüent 
baixada important d’ingressos. Final-
ment, la implantació del Pla Bolonya 
tampoc no ens va anar a favor, ja que, 
entre altres coses, les titulacions no 
s’identifiquen tan clarament amb el 
Col·legi com abans. Tot plegat va afec-
tar bastant la bona marxa del Col·legi.

Per tant, dedueixo que la situació que 
es va trobar era força complicada.
Doncs, déu-n’hi-do, perquè les cir-
cumstàncies negatives que he co-
mentat abans es mantenien, a banda 
d’alguna altra. Calia actuar amb im-
mediatesa. El primer que vam fer va 
ser canviar la direcció interna per mi-
llorar el funcionament de l’organitza-
ció. Després ens vam arremangar per 
fer un pla estratègic per a tres anys, en 
el qual vam definir la missió, la visió, 
els valors i tot un seguit d’accions per 
dur a terme. Del que estic més satis-
fet és de com vam fer el pla, ja que s’hi 
va implicar la Junta de Govern, però 
també l’equip humà i uns quants col-
legiats. Estic convençut que les tres 
potes bàsiques del Col·legi, que són 
la Junta, l’equip humà i els col·legiats, 
han de col·laborar cada cop més, s’han 
de tenir cada cop més confiança mú-
tua, per poder tirar endavant el Col-
legi entre tots. Això sense oblidar les 
empreses vinculades, els col·laboradors 
externs, els proveïdors habituals, els 
altres col·legis, el consell, el COGITI, 
la METGEC, les administracions, les 

El 1996, el nou 
Col·legi de 
Barcelona va 
iniciar un projecte 
democràtic, 
modern, 
participatiu, 
proactiu i 
connectat amb 
la societat

Per tirar endavant  
el Col·legi cal que 
les tres potes 
bàsiques que 
el sustenten 
(Junta, equip 
humà i col·legiats) 
continuïn 
col·laborant i es 
tinguin confiança 
mútua

universitats i qualsevol altre stake-
holder o part interessada.

Dels resultats del Pla estratègic, què 
me’n pot dir?
D’una banda, no ens podem queixar. 
Penso que la missió d’oferir serveis 
als col·legiats, defensar la professió i 
ser útils a la societat l’estem complint 
prou bé. Anem pel camí d’assolir la 
visió de ser el col·legi de referència de 
l’enginyeria a Catalunya. I pel que fa 
als valors, els que vam definir, entre 
d’altres, de ser rigorosos en la presa de 
decisions i en les nostres actuacions; 
de treballar en equip per aprofitar les 
sinergies; de potenciar la democràcia, 
augmentant la participació en la vida 
col·legial, o de ser proactius per actuar 
amb visió de futur, els estem aplicant. 
D’altra banda, algunes accions concre-
tes han donat bon resultat, com ara 
millorar el clima intern de treball, aug-
mentar la fidelització amb menys bai-
xes, millorar els espais i instal·lacions 
del Col·legi (el Club, la climatització, la 
sala d’actes...), implementar la marca 
ENGINYERS BCN en l’àmbit digital i 
en les xarxes socials, realitzar enques-
tes d’opinió o augmentar la presència 
al territori amb la creació dels Grups 
Territorials i amb les reunions amb 
alcaldes i alcaldesses, ja que és im-
portant donar-nos a conèixer fora de 
la ciutat de Barcelona. Però també hi 
ha hagut algunes accions que no ens 
han donat els resultats esperats, com 
les orientades a incrementar la col-
legiació o tenir més presència a les es-
coles d’enginyeria. Precisament abans 
de la pandèmia, estàvem iniciant acci-
ons diferents per millorar-ne els resul-
tats, però les hem hagut d’ajornar.

El Pla estratègic es va acabar el 2017, 
amb el seu primer mandat. Què més 
han fet des d’aleshores?
Un dels objectius del segon mandat era 
encetar un nou model de governança, 
amb una junta de govern més reduï-
da, per agilitzar la presa de decisions 
i amb la creació d’un consell assessor 
per completar la visió estratègica de 
la Junta. Després vam crear l’àrea del 
col·legiat a la Junta i el departament 
del mateix nom, per potenciar la Bor-
sa de treball, les Comissions, els Grups 
Territorials, oferir nous serveis i, en 
resum, fer un col·legi més orientat al 
col·legiat. Un dels reptes ha estat mun-
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coses, estableix els objectius i l’es-
tratègia que cal seguir, i on participen 
l’assessor jurídic, Juan Gracia, i la ge-
rent, Marta Martí. Els departaments, 
dirigits per la gerent i els caps, són els 
encarregats del funcionament diari 
i d’assolir els objectius. Val a dir que 
les Comissions mixtes, formades per 
membres de l’equip humà i de la Junta, 
tenen un paper important en la gestió. 
En les reunions periòdiques, setma-
nals, mensuals o sense periodicitat fixa, 
es fa un veritable treball en equip que 
rutlla molt bé. Així tenim les reunions 
de la permanent tècnica, les del depar-
tament d’economia i finances, les de 
formació, les de comunicació, les del 
departament del col·legiat, les de man-
teniment, les de qualitat, les de l’àrea 
comercial, les de TI, les de recursos 
humans i les de la igualtat, a banda de 
les del consell editorial del theknos. 
I quan les necessitats ho requereixen, 
se’n munten d’especials per tractar te-
mes concrets, com la darrera, amb mo-
tiu de la celebració del 25è aniversari. 

Després d’aquests 25 anys en què 
s’han anat superant les dificultats 
amb lluita i esforç, com pensa que 
s’haurien d’encarar els propers 25 per-
què el Col·legi continuï endavant?
Amb més lluita i més esforç encara. Pel 
que ja he explicat abans, a nosaltres 
ningú ens regala mai res; qualsevol cosa 
que hem aconseguit ha estat a base de 
no defallir i d’insistir molt. Per tant, 
hem de continuar així. D’altra banda, 
hi hagi qui hagi al front del Col·legi, cal 
posar els llums llargs, fer un exercici de 
prospectiva, per mirar cap a un futur, 
no de quatre anys, sinó de 25 o 30. Hi 
ha tres eixos que per mi són bàsics en 
aquest futur i que són el digital, l’em-
presa i el jove. Si som capaços de seguir 
el ritme frenètic de la digitalització, si 
som capaços d’aconseguir una interre-
lació més gran amb les empreses dels 
sectors industrial i serveis i si som ca-
paços d’atraure les noves generacions 
d’enginyers, ho tenim guanyat. En cas 
contrari, patirem. A més, cal recordar 
que en els propers deu anys tothom 
coincideix que el món se la juga. Hi ha 
l’agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible, un pla d’acció mundial a fa-
vor de les persones, el planeta i la pros-
peritat, del qual nosaltres no podem 
restar al marge, ans al contrari, hem de 
participar-hi activament.

Vostè també és president del Consell 
de Col·legis i va ser un dels impulsors i 
actual president de la METGEC (Mesa 
d’Enginyeria Tècnica i de Graduats en 
Enginyeria de Catalunya). Quan tin-
drem un sol col·legi d’enginyers, amb 
totes les especialitats, com a la majo-
ria de països europeus?
Ja m’agradaria, ja, perquè ens donaria 
un força, una visibilitat i una capacitat 
d’influència que ara no tenim. Però, 
com en el cas de les titulacions, en 
l’àmbit autonòmic poca cosa hi podem 
fer. Això s’hauria de resoldre a Madrid. 
Però des de la METGEC estem treba-

llant junts, a poc a poc i bona lletra, 
perquè quan arribi el moment, que 
tard o d’hora arribarà, no ens agafi des-
previnguts i puguem participar amb 
força en el disseny del nou escenari.

Com s’ha afrontat, des del Col·legi, la 
greu crisi de la pandèmia?
Ha estat dur, força dur. Ens va agafar, 
com a tothom, desprevinguts. Vení-
em d’un bon any, en què vam tenir 
un compte de resultats amb guanys. I 
pel que fa a altes i baixes, havia anat 
com mai. A sobre havíem començat 
el 2020 de manera excel·lent, amb els 

El degà presideix les reunions 
setmanals de la Junta de 
Govern, que es fan amb les 
precaucions que demana la 
situació actual.
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ingressos per damunt de les previsi-
ons..., i catacrac, la gran plantofada. 
Vam reaccionar ràpidament fent un 
pla de contingència per reduir despe-
ses, per ajudar els col·legiats que més 
ho necessitaven, per adaptar-nos a la 
nova situació amb el teletreball i amb 
la formació i activitats en línia, i, en 
definitiva, encarant la crisi de la millor 
manera possible, sense perdre mai 
l’esperit de lluita que ens ha caracte-
ritzat sempre. Vull destacar la gran 
feina feta pel departament de comu-
nicació, que durant el confinament va 
enviar cada setmana un butlletí espe-

cial COVID-19, i la del departament de 
formació, que va reaccionar de pressa 
per convertir les activitats formatives 
presencials en telemàtiques. I també 
la bona labor del departament de TI, 
que va fer possible el teletreball de tot 
l’equip humà durant el confinament i 
que encara es manté en part.

I van haver d’ajornar l’acte de celebració 
dels 25 anys, previst per al 6 de novem-
bre, al Palau de la Música Catalana.
Exacte. Ho teníem tot a punt i ens feia 
molta il·lusió, perquè hauria estat un 
acte diferent dels que hem fet fins ara: 

molt participatiu, molt poc institu-
cional i molt entranyable, on el col-
legiat hauria estat el principal prota-
gonista. Hauria estat una celebració 
familiar, que estic segur que hauria 
agradat molt. Quan vam començar a 
treballar-hi, a primers de setembre, 
no ens podíem imaginar que la cosa 
s’acabés complicant tant. Ha estat 
una llàstima. De totes maneres, no 
llancem la tovallola i esperem fer-lo 
quan les condicions acompanyin. Una 
efemèride com aquesta s’ha de cele-
brar, tant sí com no. Els actius emoci-
onals no s’han d’oblidar mai.

Com veu el futur immediat mentre 
duri la situació de pandèmia?
Ens continuarem adaptant a les cir-
cumstàncies amb creativitat, flexi-
bilitat i sense deixar de pensar mai 
en els col·legiats. Ara, com la majoria 
d’empreses i institucions, som com un 
vaixell al mig del mar en una gran tem-
pesta. Però podem estar relativament 
tranquils, ja que tenim una bona nau, 
una bona tripulació i una bona brúixo-
la, però el que és més important encara: 
tenim la confiança, el convenciment i 
la il·lusió de sortir-nos-en, tots junts, 
com hem fet sempre.

Per acabar, vol afegir alguna cosa més?
M’agradaria agrair públicament la feina 
feta pels membres de totes les Juntes 
de Govern del Col·legi de Barcelona. 
També, sens dubte, la feta per totes les 
persones que han format part de l’equip 
humà durant els 25 anys, sense obli-
dar la dels col·laboradors externs i 
proveïdors habituals. Però, sobretot, 
vull agrair molt especialment a tots 
els col·legiats i col·legiades que en el 
seu moment decidissin formar part 
del Col·legi, perquè, sense ells, és clar 
que no existiria.  l

Entre els nostres 
reptes destaquen 
augmentar la 
col·legiació i 
la presència 
del Col·legi a 
les escoles 
universitàries



ESPECIAL 25 ANYS DE COL·LEGI I 25 FITES

Theknos   Gener-febrer 202118

Celebrem 25 anys del naixement del Col·legi, 25 anys 
durant els quals han estat moltes les proves 
superades, la feina feta, els objectius assolits i els 
reptes proposats. I aquí no acaba la feina, queda molt 
per fer i com sempre hem fet: mirant cap al futur. Però 
avui toca girar el cap i mirar enrere, obrir l’àlbum de 
fotos i recordar tot allò que hem construït plegats: un 
àlbum amb 25 fites que hem assolit entre tots i amb la 
feina duta a terme durant cada dia d’aquests 25 anys. 

25 anys, 
25 fites

1
A PROP DELS 
COL·LEGIATS.  
LES PERSONES PRIMER
25 anys al servei dels col·legiats. Aquesta és 
l’autèntica realitat que dona sentit a  
la nostra institució, perquè, més enllà de la 
nostra finalitat legal d’ordenar, representar 
i defensar la professió i els interessos 
professionals dels col·legiats, volem facilitar-
los l’activitat en el sentit més ampli. Amb 
aquest objectiu s’han anat adaptant i creant 
nous departaments dirigits exclusivament 
a atendre les necessitats dels col·legiats, 
per oferir-los serveis tant a ells com a les 
empreses. Avui, els serveis que oferim són:

Per als col·legiats:
•  Assegurança de responsabilitat civil
•  Club EBCN
•  Descomptes amb entitats col·laboradores
•  ENGINYERS BCN Digital
•  Formació
•  Guia de professionals
•  Publicacions
•  Registre de Certificadors d’Eficiència 

Energètica
•  Servei d’Assessorament Jurídic
•  Servei d’Ocupació i Promoció Professional
•  Servei d’Orientació Tècnica
•  Servei de Certificació Professional 

Acreditat
•  Servei de Documentació Tècnica
•  Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura
•  Visat i Registre de Verificació Documental

Per a les empreses:
•  Anunciar-se al Col·legi
•  Convenis de col·laboració
•  Formació a mida
•  Guia de professionals
•  Lloguer d’espais del Col·legi
•  Registre de Certificadors d’Eficiència 

Energètica
•  Servei d’Ocupació i Promoció Professional
•  Tecnojornades

En aquests 25 anys el Col·legi s’ha 
consolidat com una entitat de servei, 
que s’articula a través dels diferents 
departaments de l’estructura 
organitzativa que funciona gràcies 
a la tasca d’un excel·lent equip de 
professionals. 

Text: Jordi Garriga



2
ACTUALITZACIÓ 
CONSTANT. 
FORMACIÓ DE 
QUALITAT

Un dels millors serveis que podem 
oferir és la formació continuada, 
presencial i en línia. Els col·legiats 
disposen d’una formació permanent i 
de qualitat per conèixer i aprendre les 
eines més actualitzades en qualsevol 
dels àmbits de l’enginyeria, a través 
de jornades, sessions de treball, cursos 
d’especialització, etc. Dins d’aquesta 
fita cal destacar la creació dels espais 
de formació en línia: la Tecnoaula i el 
Campus. Les empreses també poden 
demanar que s’organitzin cursos a 
mida de les seves necessitats. 

El 2019 vam iniciar els primers 
cursos totalment virtuals per video-
conferència i es va impartir el primer 
postgrau EBCN en Legalització 
d’Activitats.

Ens esforcem per oferir cada any 
més especialització, a la qual es 
pot accedir de forma presencial 
o en línia, modalitat molt útil 
en aquests darrers temps de 
pandèmia i confinament.  

3
BORSA DE TREBALL 
PER A TU.  
LA INSERCIÓ 
LABORAL

Durant aquests 25 anys de singladura 
hi ha hagut moments difícils per a 
molts col·legiats: la crisi del 2008, 
la pandèmia de la COVID-19, etc. 
a banda de situacions particulars 
complicades com l’atur o la 
reincoporació al món laboral. Des del 
Col·legi s’ha tingut una cura especial 
en oferir ajuda i suport als companys 
que ho necessiten, concretament amb:
•  Programes per a més grans de 45 anys
•  Programes per a joves
•  Borsa de treball especialitzada 

per posar en contacte empreses 
que ofereixen llocs de treball amb 
col·legiats que busquen feina o 
volen millorar l’actual.

•  Pla de reinserció laboral.

Donem ajuda i suport, perquè les 
nostres institucions hi són per als 
bons moments, però també per als 
més difícils, i ser companys és això.

4
COMENÇAR SEMPRE 
COSTA.  
SUPORT ALS JOVES 
La nostra professió té un índex d’atur 
molt baix. Tot i així, la inserció al 
món laboral no sempre és fàcil quan 
encara s’està en l’etapa d’estudiant 
universitari o recentment graduat. 
ENGINYERS BCN orienta els 
estudiants i els joves enginyers sobre 
com presentar-se en el món laboral 
i professional, i els ofereix les eines 
per facilitar-los el camí cap a la feina 
que volen. En són una bona mostra 
els precol·legiats que s’han dirigit al 
Col·legi per aprofitar aquests serveis, 
com són les xerrades orientatives 
sobre sortides laborals, promoció 
dels serveis col·legials i descomptes, 
sessions informatives sobre com fer un 
currículum o afrontar una entrevista 
laboral, etc. Ja és tradició que en les 
celebracions anuals de la Diada de la 
Professió  —ara la Nit del Col·legiat i  
la Professió—, s’entregui el Premi EBCN 
al millor treball de final de grau, per 
enfortir el vincle estudiants-Col·legi i 
incentivar-los a continuar treballant. 

Orientem els estudiants, amb 
una atenció personalitzada que 
permet a cada jove, col·legiat o 
precol·legiat, treure fora el millor 
de si mateix.
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7
CREIXEMENT PROFESSIONAL.  
LA FORÇA DE LES COMISSIONS
Fa 25 anys es va començar amb una sola Comissió, la d’Exercici Lliure, i avui ja en són 
catorze. Aquesta és la prova més evident que cal aplegar-se per compartir inquietuds 
i necessitats professionals, i que ENGINYERS BCN és el lloc ideal per fer-ho. 

Des del primer dia el Col·legi va posar a disposició dels col·legiats les 
instal·lacions i recursos necessaris perquè les Comissions puguin dur a terme la 
seva feina i mai ha escatimat esforços perquè es puguin complir els seus projectes 
i objectius. A finals de l’any passat es van renovar per dos anys més les juntes 
rectores i això és un signe inequívoc que les Comissions continuen sent un dels 
pilars bàsics de la institució. En aquest Especial 25 anys dediquem dues pàgines a 
explicar-les amb detall. 

Cal aplegar-se per compartir inquietuds i necessitats professionals, i el 
Col·legi és el lloc ideal per fer-ho.

ESPECIAL 25 ANYS DE COL·LEGI I 25 FITES

Theknos   Gener-febrer 202120

5
CONNECTATS AMB 
L´ENTORN.  
ANY RERE ANY
En un món on tot és cada dia 
més interdisciplinari és important 
promoure relacions i sinergies amb 
altres entitats i col·legis, així com 
amb altres sectors professionals. Amb 
aquest objectiu, el nostre esforç no 
ha cessat en la promoció d’activitats 
del sector, com la celebració de fires, 
com Expoelectric o Construmat, 
o la promoció de premis com el 
Recircula Challenge, una competició 
pel foment de l’economia circular, 
promoguda per la UPC, l’AMB i el 
mateix Col·legi. 

En aquest sentit, i des del 2009, el 
Col·legi ha dedicat cada any a algun 
aspecte de l’enginyeria o la tècnica. 
Així hem celebrat, per exemple, l’Any 
de la Seguretat Industrial, el de les 
Energies Renovables, el de l’Enginyeria 
Biomèdica, el de la Mobilitat 
Sostenible, el de l’Enllumenat 
Eficient, el de les Smart Cities, el 
de la Indústria 4.0, etc., durant els 
quals s’ha ofert un ampli programa 
d’activitats relacionades amb la 
temàtica i conferències a càrrec de 
professionals experts.

Treballem per posicionar 
positivament el nostre Col·legi i 
la nostra professió i, a la vegada, 
ens enriquim com a col·lectiu 
professional participant o 
organitzant activitats amb altres 
entitats del sector.

6
COMPROMÍS AMB LA PROFESSIÓ I EL PAÍS. 
COL·LABORAR I PARTICIPAR
En aquest quart de segle d’existència del Col·legi, no ens hem negat mai a 
col·laborar amb les administracions públiques, ans al contrari, hem impulsat 
òrgans de col·laboració tècnica com la Taula d’Accessibilitat a les Activitats 
a Catalunya (TAAC) i també en som membres actius d’altres, com ara la Taula 
de Debat i Seguiment per a l’Harmonització dels Criteris d’Aplicació de les 
Ordenances Municipals d’Aplicació al Règim d’Activitats de l’Ajuntament de 
Barcelona (TASCOM) o la Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat i 
contra Incendis (TINSCI). 

En tot moment hem participat en les iniciatives governamentals que s’han anat 
creant, com poden ser el Pacte Nacional per la Indústria, el Pacte Nacional per 
la Transició Energètica o, darrerament, l’Agenda Urbana de Catalunya. També 
volem destacar la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, en el control per 
part del Col·legi dels informes d’idoneïtat tècnica (IIT) per a projectes d’obres.

Col·laborem amb les diferents administracions públiques i participem en 
totes les iniciatives governamentals que refermin el nostre compromís 
amb la professió i el país.
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8
EMOCIONS 
COMPARTIDES.  
MOLT PER CELEBRAR
En aquests anys no han faltat 
els moments per a celebracions 
importants, entre les quals destaca la 
dels 150 anys de la professió. Va tenir 
lloc al Liceu, coincidint amb l’inici del 
nou mil·lenni, i van participar-hi els 
diferents col·legis de Pèrits i Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya, així 
com el Col·legi d’Enginyers Industrials.

El 2008 ens tornàvem a trobar 
per celebrar els 50 anys del Col·legi 
de Catalunya, prenent com a data 
el 1958, any de creació del Colegio 
de Péritos Industriales de Cataluña 
y Baleares. Com a recordatori de 
l’efemèride es va editar el llibre Els 
últims invents de Ramón Sabatés, 
dedicat a Los grandes inventos del 
TBO i al seu principal creador, el pèrit 
i dibuixant Ramon Sabatés. 

En un terreny més funcional, també 
el 2008, el Col·legi inaugurava l’espai 
de formació Tecnoespai i estrenava 
una nova pàgina web.

El Col·legi anava creixent i les 
celebracions també, i el novembre 
del 2016 la vam fer per triplicat: vam 
celebrar els vint anys del Col·legi de 
Barcelona, els vint anys de la nova seu 
i els vint anys de la revista theknos. 
Aquesta festa ens va permetre reunir 
als tres degans que han liderat la Junta 
de Govern des d’aquell 1996: Antonio 
Carrillo, Joan Ribó i Miquel Darnés. 

La darrera celebració és la que 
fem amb aquest Especial: els 25 
anys de la creació del Col·legi. 
La situació de pandèmia no ens 
ha permès celebrar-ho com es 
mereix. Queda pendent!

9
EMPRENDRE 
I INNOVAR. 
EL COL·LEGI 
AL VOSTRE COSTAT

No podem entendre la innovació i 
l’emprenedoria sense l’enginy, que és 
la característica principal que defineix 
els enginyers. Per al Col·legi és una 
necessitat donar suport als que fan de 
l’emprenedoria i la innovació el seu 
camí professional. Manuals pràctics, 
plans d’empresa, marca personal 
(personal branding), crowdfunding, 
mètodes per iniciar amb èxit una 
carrera d’emprenedor, habilitats i 
competències, networking, sistemes 
de finançament, etc. El Col·legi 
ofereix periòdicament cursos, 
tallers i conferències per resoldre 
els dubtes que tingueu com a 
emprenedors, mitjançant la formació 
o l’assessorament. 

Alguns dels recursos 
d’emprenedoria i innovació que 
el Col·legi facilita són la Fundació 
Tecnocampus Mataró, la Secot o 
els acords amb Barcelona Activa, 
sense oblidar els premis EBCN que 
s’atorguen a empreses innovadores i 
start-up o, de forma més general, la 
promoció a les pàgines de la revista 
theknos amb notícies, entrevistes 
i altres espais dedicats a col·legiats 
que obren empreses, fan projectes 
o innoven dins les empreses on 
treballen.

Oferim assessorament i formació 
per ajudar els col·legiats 
emprenedors, i promocionem 
la innovació premiant els que la 
fan possible i donant visibilitat als 
projectes innovadors.

10
L’EXCEL·LÈNCIA 
A L’HORITZÓ.  
UN SISTEMA 
INTEGRAT DE GESTIÓ

No podem pretendre conduir un 
col·lectiu professional competent i 
modern cap al camí de la màxima 
professionalitat sense aplicar-nos 
aquests mateixos valors com a 
organització. Per això, des del 
primer moment hem tingut la 
voluntat de complir els estàndards 
de màxima qualitat i reconegut 
prestigi: l’any 2001 s’implantava un 
sistema integrat de gestió (SIG) i el 
seu desplegament incloïa la gestió 
de la qualitat, el medi ambient i 
la prevenció de riscos laborals. El 
sistema de gestió Mediambiental 
està certificat des del 2001, segons la 
norma ISO 14001. Vam ser el primer 
col·legi professional en obtenir 
aquesta certificació. El sistema de 
gestió de la qualitat està certificat 
des de l’any 2004, segons la norma 
ISO 9001.

El gran bagatge adquirit ens ha 
permès assolir el reconeixement 
com a entitat de certificació 
professional acreditada segons 
la norma ISO 17024 (certificació 
de persones), una nova eina que 
garanteix l’expertesa dels nostres 
professionals.



Theknos   Gener-febrer 202122

ESPECIAL 25 ANYS DE COL·LEGI I 25 FITES

13
LA INDÚSTRIA 
A PROP. 
COL·LABORACIÓ AMB 
LES EMPRESES DEL 
SECTOR
Per a ENGINYERS BCN resulta de 
vital importància el contacte directe 
amb les empreses i corporacions on 
els nostres col·legiats desenvolupen 
la seva tasca professional. Per 
això, és recurrent la signatura de 
convenis amb empreses, tant en la 
línia d’oferir-los servei, com a canvi 
d’avantatges per als col·legiats.

Així mateix, són freqüents les 
jornades tècniques, conferències 
i xerrades dutes a terme per 
responsables d’empreses que 
presenten novetats tecnològiques 
o que, senzillament, versen sobre 
temes d’interès per als enginyers.

El contacte directe del Col·legi 
amb els sectors professionals 
es materialitza en els convenis 
signats amb corporacions i 
empreses, avantatjosos per a 
ambdues parts.

11
L’EXPERIÈNCIA  
ÉS UN GRAU.  
L’AJUDA DELS 
ENGINYERS SÈNIORs

Com que l’experiència és un grau, 
des d’ENGINYERS BCN ens esforcem 
per posar en valor el know-how 
acumulat pels nostres professionals 
sènior. Aquest és l’objectiu del 
programa de Mentoria, per 
donar suport al desenvolupament 
professional dels enginyers més 
joves mitjançant l’acompanyament 
d’enginyers amb un mínim de deu 
anys d’experiència professional. 
S’articula a través del Servei 
d’Ocupació i Promoció Professional 
del Col·legi (SOPP) i proporciona un 
canal apropiat, còmode i facilitador 
perquè professionals amb interessos 
afins puguin iniciar un intercanvi 
d’informació, coneixements i 
contactes, per, posteriorment, donar-
li la continuïtat que ambdues parts 
considerin oportuna. 

El programa de Mentoria posa en 
contacte un professional expert, 
amb coneixements sòlids i anys 
d’experiència, i un enginyer jove 
que vol desenvolupar una àrea 
concreta o posar en marxa un 
projecte.

12
El FACTOR HUMÀ. 
LES RELACIONS 
PERSONALS
Donem especial importància a les 
relacions professionals entre els 
nostres enginyers, i a les que es 
donen en el pla personal i social. 
La creació dels Grups Territorials 
(GT), des de l’any 2016, ha permès 
aquestes relacions entre els col·legiats 
de les diverses demarcacions que 
abasta el Col·legi, sense la necessitat 
d’haver-se de desplaçar a Barcelona. 
Els GT són el resultat de la voluntat 
descentralitzadora del Col·legi. 

Per fomentar les relacions més enllà 
del que és estrictament professional, 
sempre hem apostat per l’activitat 
social, les relacions personals i la 
germanor entre tots nosaltres. Bona 
part d’aquesta tasca es desenvolupa 
a través de les Comissions de Cultura 
i Oci, la de Joves Enginyers i la 
d’Enginyers Sèniors, amb l’organització 
d’activitats i sortides culturals i 
de lleure. També es fan trobades i 
tertúlies al Club EBCN, conferències, 
col·loquis, presentacions de llibres, 
films, etcètera. I, com ja és tradició, 
els concursos anuals de Fotografia i de 
Pintura. 

El Col·legi promou la unió entre els 
col·legiats facilitant no només les 
relacions professionals entre ells, 
sinó també les trobades personals 
amb finalitats culturals i de lleure.
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14
MOBILITAT AMB VISIÓ 
DE FUTUR. 
L’APOSTA PEL 
VEHICLE ELÈCTRIC
Una de les virtuts dels enginyers 
és la capacitat per visualitzar 
les tendències en l’àmbit tècnic. 
En aquest sentit, el Col·legi ha 
demostrat tenir una visió eficaç 
de futur en les seves iniciatives, 
com ho demostra l’aposta per la 
promoció del vehicle elèctric com 
la millor solució davant els reptes 
mediambientals als quals s’enfronta 
la societat actual. 

Avui és fàcil apuntar-se a la 
tendència del vehicle elèctric, ho 
demana el mercat i l’estratègia 
energètica mundial de reduir les 
emissions de gasos contaminants. Però 
no era tan fàcil quan, anys enrere, el 
Col·legi apostava de forma clara per la 
mobilitat elèctrica i sostenible com a 
membre organitzador d’Expoelectric, 
la fira del cotxe elèctric més important 
del sud d’Europa que se celebra 
anualment a Barcelona. Val a dir que en 
vam ser precursors amb l’esdeveniment 
Fórmula-e, que es feia al circuit de 
Barcelona-Catalunya, a Montmeló.

Hem estat al capdavant de la 
tendència energètica mundial 
de reduir les emissions de gasos 
contaminants, apostant per la 
promoció de l’energia neta i el 
vehicle elèctric.

15
PARLEM AMB TU, PARLEM ENTRE NOSALTRES. 
L’EINA DE LA COMUNICACIÓ
La comunicació és una de les claus que explica la fortalesa de la nostra institució. 
Des que es va crear vam voler dotar-la d’una veu que ens permetés explicar al 
col·lectiu, i més enllà, tot allò que fèiem, que som i que volem ser.

Amb aquesta voluntat, el març de 1996 s’editava el primer número de 
theknos, la revista de capçalera dels enginyers tècnics industrials de Barcelona. 
L’afany d’oferir productes comunicatius de qualitat es va ampliar el 2006 amb la 
publicació de Tecnodebats, una revista anual de reflexió amb articles de qualitat. 
Un cop més, el Col·legi demostrava estar a l’avantguarda dels temps, ja que el  
primer número es dedicava al clima.

Atents als avenços de la comunicació digital, a partir del 2013 ENGINYERS BCN 
entrava a les xarxes socials: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, i el 2016 es va 
engegar la campanya “Contacta, connecta, comparteix”.

A més de transmetre l’actualitat també hem volgut potenciar la comunicació 
entre els enginyers i enginyeres que en formen part, promovent el networking per 
mitjà d’espais físics per treballar i reunir-se: l’Ateneu Industrial al passeig de Gràcia 
(2001), la sala d’actes, el Club EBCN (des del 2015), i el nou Espai Networking (des 
del 2020), ubicat a la tercera planta de la seu al costat de les aules de formació. 
Pel que fa a la comunicació virtual, s’ha creat la XARXA e-BCN que permet la 
intercomunicació entre el Col·legi i els col·legiats i entre ells mateixos.

Tenim mitjans per expressar-nos com a col·lectiu: la revista theknos i  
els perfils a les xarxes socials. I tenim espais, físics i virtuals, on comunicar-
nos entre nosaltres i fer networking.
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PERSPECTIVA DE GÈNERE. 
UN COL·LEGI PER LA IGUALTAT
Davant les limitacions i desigualtats que troben les dones 
per ascendir en la seva carrera professional, des del Col·legi 
es treballa intensament per la igualtat entre homes i dones.
La primera Junta de Govern del Col·legi de Barcelona ja 
va incorporar una dona a l’equip. Actualment l’equip del 
Col·legi està format per dones professionals de diferents 
disciplines que ocupen càrrecs directius i de responsabilitat. 

L’any 2015 es va crear la Comissió Funcionem Junts 
per donar un impuls a les eines de suport a l’enginyera: 
fomentar la corresponsabilitat familiar, augmentar la 
participació activa, suport laboral i jurídic... L’any 2018, 
amb l’objectiu d’aplicar la perspectiva de gènere a tot el 
col·lectiu i a la institució mateixa, va passar a ser l’actual 
Comissió d’Igualtat, comandada per les dones de la Junta 
de Govern i directives de l’equip humà.

La tasca de visualització de les col·legiades i de la seva 
feina es veu reflectida en actes com el Dia de la Dona 
Enginyera, i a través d’articles i entrevistes publicats a 
theknos. També col·laborem amb iniciatives de l’àmbit 
educatiu i de l’Administració per promoure els estudis 
tècnics entre nenes i noies, trencant els estereotips que les 
limiten. El 2018 la Comissió va treballar activament amb la 
comissió de dones de l’Associació intercol·legial catalana en 
l’elaboració del decàleg El nostre clam per l’equitat, un full de 
ruta cap a una vida professional transformadora que defensi 
i valori les dones i un motor necessari cap a una societat més 
justa i equitativa. 

Per a ENGINYERS BCN és imprescindible donar llum a 
referents femenins. L’enginyeria necessita la visió de la 
dona per ser una disciplina completa.

17
RENOVAR-SE O MORIR. 
ADAPTACIÓ ALS NOUS TEMPS
Hem vist en aquestes pàgines la voluntat permanent de 
les diferents juntes del Col·legi, la seva acció diària per 
adaptar-se a la realitat de cada moment. Hi ha accions 
i decisions que demostren aquesta evolució constant 
per estar sempre a primera línia, per exemple els plans 
estratègics que han marcat la planificació en diferents 
etapes. El primer es va posar en marxa el mateix any en 
què es constituïa el Col·legi de Barcelona, el 1995. El de 
2015-2017 va ser dissenyat amb la participació de membres 
de l’equip humà i de col·legiats i va permetre consolidar el 
Col·legi que tenim avui: modern, sanejat econòmicament, 
obert, transparent i amb l’objectiu de respondre 
permanentment a les necessitats dels col·legiats, de la 
professió i de la societat en general.

Una altra fita important va ser, el 2013, la d’apostar per 
una marca que permetés identificar el nostre col·lectiu 
de forma clara i ràpida: ENGINYERS BCN. I, finalment, 
i derivat de la liberalització del mercat laboral que ha 
significat la Llei òmnibus, ENGINYERS BCN ha estat 
el primer col·legi professional de l’Estat en aconseguir, 
l’any 2013, l’acreditació de l’ENAC com a organisme de 
certificació de persones. Aquesta certificació té molts 
avantatges per als usuaris del Servei de Certificació 
Professional del Col·legi, ja que és una eina reconeguda a 
nivell internacional i amb validesa a més de 70 països.

Dels plans estratègics al Servei de Certificació 
Professional, el Col·legi sempre ha actuat per adaptar-
se a la realitat del moment i atendre les necessitats 
dels col·legiats, de la professió i de la societat. 
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SABA NOVA. 
ELS NOUS ENGINYERS
El principal focus d’atenció del 
Col·legi són els membres col·legiats. 
Tot i això, mai no s’ha perdut de 
vista el futur i el futur són els joves 
estudiants d’enginyeria, futurs 
enginyers que seran acollits a la 
nostra institució. Per arribar a 
ells ens desplacem a les escoles 
universitàries on s’imparteixen els 
graus d’enginyeria —i amb les quals 
el Col·legi té conveni— per oferir-
los xerrades orientatives sobre el 
món professional, possibles sortides 
laborals, actualitat empresarial, 
borsa de treball, etc. Els oferim 
assessorament i l’ajuda necessària i 
els expliquem els avantatges d’estar 
col·legiats, així com la promoció dels 
serveis que desplega el Col·legi i que 
van augmentant any rere any. 

En aquest sentit, la precol·legiació 
és un dels beneficis per als joves 
enginyers. Gràcies a aquesta 
modalitat, la precol·legiació, els 
estudiants poden, a partir del tercer 
curs, formar part del Col·legi de 
manera gratuïta, entrar en contacte 
amb la professió i gaudir de la major 
part dels serveis. 

La nostra relació amb els joves 
enginyers comença a les aules. 

19
SEMPRE A CASA. 
LA REVISTA THEKNOS 
Un fet inalterable d’aquests 25 anys de 
camí ha estat la publicació periòdica de 
la revista theknos. Aquesta publicació 
s’ha convertit en l’ull i la veu que ha 
reportat les novetats del Col·legi i la 
professió a tots els col·legiats, i també 
en un dels principals òrgans a través del 
qual els degans han pogut parlar de la 
professió i del Col·legi. 

La revista que teniu avui a les 
mans, però, és diferent de la del 
primer número, publicat el març del 
1996, ja que al llarg d’aquests cinc 
lustres s’ha anat adaptant el disseny, 
s’han ampliat els continguts, se n’ha 
millorat la qualitat i, atenent als 
avenços virtuals, també s’edita en 
versió digital i responsive per poder-la 
llegir des de qualsevol dispositiu, 
sense renunciar, evidentment, a la 
versió en paper que cada dos mesos 
rebeu a les vostres llars.  

theknos és una revista implicada 
amb l’actualitat, tant del nostre sector 
professional com amb la societat 
en general, on no falten notícies i 
informacions purament sectorials, 
però també reportatges de divulgació 
i entrevistes d’interès a personalitats 
de diversos àmbits que van des de 
la política i l’Administració, fins a la 
docència, l’empresa o la innovació.

Amb 241 números editats, theknos 
és l’òrgan de comunicació 
d’ENGINYERS BCN. Al llarg d’aquests 
25 anys no ha deixat de publicar-
se, primer només en paper i ara, 
també, en versió digital.

20
UNA SEU DE 
PRIMERA. 
EL PALAUET  
DE L’EIXAMPLE
El 22 de novembre de 1996, tot just 
un any després de la creació del nou 
Col·legi de Barcelona, s’inaugurava 
la nova i actual seu social, en 
l’edifici del carrer Consell de Cent, 
365, unes instal·lacions modernes 
d’acord amb les necessitats del 
nou Col·legi. Des d’aleshores, ha 
estat constant el manteniment i 
millora de l’edifici, i s’han fet les 
reformes necessàries per adequar els 
espais i adaptar-los a les diferents 
normatives en matèria d’eficiència 
energètica i seguretat: pantalles, 
sonorització, telecomunicacions, 
climatització, rehabilitació... Tots els 
aspectes mereixen la nostra atenció i 
l’actualització constant. 

La seu d’ENGINYERS BCN és avui 
un edifici modern i adequat a les 
necessitats tecnològiques i de 
confort que tant l’organització com 
el col·lectiu mereixen.
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TECNOLOGIA  
PUNTA I VIRTUAL. 
EL CAMÍ CAP A LA 
DIGITALITZACIÓ
El Col·legi ha estat sempre capdavanter 
pel que fa a la digitalització de l’entitat. 
El 1999 va crear la pàgina www.cetib.es, 
més endavant dins la comunitat .cat, en 
una aposta clara de país. Des d’aquell any 
1999 fins als nostres dies, la pàgina web  
—www.enginyersbcn.cat— ha anat 
canviant per tal de modernitzar-se, tot 
adaptant els seus continguts i l’accés a nous 
i diferents serveis telemàtics i en línia.

El 2002 es va crear la nova aplicació 
informàtica, el Tecnovisat, que permet 
visar per Internet; també es va modernitzar 
la web i es van començar a digitalitzar 
diferents serveis com la col·legiació.

El 2005 marca una fita important: 
s’estrena la possibilitat de votar de 
forma telemàtica en les eleccions a 
càrrecs de la Junta de Govern. Des 
de fa quatre anys també es pot votar 
telemàticament en les juntes generals 
ordinàries i extraordinàries per a 
l’aprovació dels pressupostos i dels 
comptes de resultats.

21
SOLIDARITAT SEMPRE PRESENT.  
LA RSC COM A VALOR COL·LEGIAL
Amb la voluntat de ser un actor social compromès, el Col·legi contribueix 
a assolir objectius socials i ambientals. Sempre hem sigut molt conscients 
de la importància de la responsabilitat social corporativa (RSC) i per això 
ens hem implicat en accions per contribuïr a la millora social, econòmica i 
ambiental del nostre entorn. Des d’un bon començament hem contribuït 
amb el 0,7% dels ingressos per quotes a ajudar entitats del tercer sector, 
així com altres accions de caire humanitari, com en el cas de la pandèmia 
que encara patim. També disposa d’una Comissió d’Ajuts Socials, creada 
per ajudar els col·legiats que ho necessitin. Les accions de responsabilitat 
social corporativa que desenvolupem com a col·legi són aquestes: 
•   0,7%: subvenció de projectes de desenvolupament social.
•  Participació activa en l’Agenda 21: programa de les Nacions Unides per 

promoure el desenvolupament sostenible.
•  ISO 14001:2004: norma de l’Organització Internacional de 

l’Estandardització per a la gestió ambiental.
•  ISO 9001:2000: norma de l’Organització Internacional de 

l’Estandardització per a la gestió de la qualitat.
•  Segell de qualitat IQ: compliment dels estàndards de qualitat web de 

l’Agència de Qualitat d’Internet.
•  Cessió d’espais publicitaris a organitzacions no lucratives.
•  Oficina Verda: recollida selectiva, ús de paper ecològic, impressió a doble 

cara, etc.
•  Premis ENGINYERS BCN: promoció de la sostenibilitat entre els 

estudiants i professionals de l’enginyeria tècnica industrial i de 
l’enginyeria tècnica en disseny industrial.

•  Accions de patrocini i mecenatge a organitzacions culturals i socials.
•  Comissió de Deontologia.

Aquesta contribució té en compte col·legiats, proveïdors, l’equip humà 
i la societat en general. 

http://www.enginyersbcn.cat
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25
VOLUNTAT 
DE SERVEI. 
ELS NOSTRES 
REPRESENTANTS
Si parlem dels tres degans que han 
liderat la Junta de Govern durant 
aquest quart de segle, val la pena 
remarcar-los aquí, ja que ells tres 
han estat els qui, juntament amb 
la feina de tots els qui han estat al 
seu costat, han fet arribar la nostra 
institució fins on és avui. 

Antonio Carrillo:
degà des del 1995 al 2005.

Joan Ribó:
degà des del 2005 al 2013.

Miquel Darnés:
actual degà (des del 2013).

En els pròxims 25 anys el Col·legi 
haurà de continuar avançant per 
ser el Col·legi de referència de 
l’enginyeria a Catalunya.

24
UNA VEU 
AUTORITZADA. 
ÚTILS A LA SOCIETAT
El Col·legi ha estat sempre un 
observador actiu del seu entorn, i ha 
col·laborat per informar la societat en 
els àmbits de les seves competències. 
Els mitjans de comunicació del 
nostre entorn com ara TV3, La 
Vanguardia, El Punt Avui i d’altres, 
no han dubtat a recórrer al Col·legi 
per recollir la seva veu autoritzada, 
objectiva i professional en temes 
tan diversos com la legionel·la, la 
indústria 4.0, la factura de la llum, 
l’eficiència energètica, la seguretat 
industrial, el Pla Bolonya, les energies 
renovables, la igualtat, etc.

En un altre àmbit, el Col·legi, 
com a corporació arrelada al país, 
ha seguit sempre de ben a prop els 
esdeveniments socials i polítics de 
Catalunya i, entre més coses, es va 
adherir al manifest dels col·legis 
professionals i associacions davant del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

En la seva tasca d’actor social, 
ENGINYERS BCN ha apostat sempre 
per ser una veu independent i 
posicionada en temes no només 
de l’àmbit tècnic, sinó també en 
qüestions d’interès social i humà.  

23
UNIÓ: ÉS LA NOSTRA 
FORÇA. 
FEM PINYA AMB LA 
PROFESSIÓ

ENGINYERS BCN és sempre al 
costat de la professió, més enllà de 
la pròpia demarcació de Barcelona. 
Són molts els assumptes en què una 
veu forta és imprescindible, i per això 
es treballa braç a braç tot formant 
part d’entitats com el Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Graduados e Ingenineros Técnicos 
Industriales de España (COGITI), 
el Consell de Col·legis d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya (CCEGETIC) 
i, darrerament, també la Mesa 
d’Enginyeria Tècnica i de Graduats 
en Enginyeria de Catalunya 
(METGEC). De les dues darreres, 
l’actual degà del Col·legi, Miquel 
Darnés, n’ocupa la presidència.

Tenim ben clara la necessitat 
d’anar tots a l’una i, fins i tot, en 
el cas d’un col·legi fort i potent 
com el nostre, d’exercir la nostra 
capacitat de lideratge per defensar 
la nostra professió i, un cop més, 
el rol de les nostres entitats com a 
actors socials de primer ordre.
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1996
El Col·legi 

estrena casa
Trasllat a la nova seu de 

Consell de Cent.

Neix la revista 
theknos

El mes de març, s’edita el 
primer número de la nova 
revista theknos. El 2010 
la revista estrena un nou 

disseny més modern i amb 
noves seccions. 

2005
Primeres eleccions 
amb vot electrònic 
Se celebren les eleccions al 
deganat amb la novetat de 
poder votar per internet. El 

nou degà és Joan Ribó.

2006
Neix  

Tecnodebats 
Publicació anual de 

reflexió amb articles de 
qualitat. Amb aquesta 
nova revista el Col·legi 

demostra estar a 
l’avantguarda dels temps: 

el primer número es 
dedica al canvi climàtic.

1995  
 Neix el Col·legi

El 7 de novembre neix el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials 

de Barcelona (CETIB). Decret de 
la Generalitat de segregació de 

l’antic col·legi de Catalunya.

2001
Es crea l’Ateneu 

Industrial
S’inaugura l’Ateneu 

Industrial, un espai al passeig 
de Gràcia dedicat a realitzar 

activitats, formacions  
i reunions.

Certificació  
ISO 14001

El CETIB es converteix en el 
primer col·legi professional 
a obtenir la certificació de 

qualitat ambiental segons la 
norma ISO 14001. El 2004 

aconsegueix la certificació de 
qualitat segons l’ISO 9001.

2002 
Nova aplicació 
informàtica, el 

Tecnovisat
El CETIB continua 

el seu camí cap a la 
modernització i crea el 

Tecnovisat per poder visar 
per Internet. També es 

renova i millora la web i 
es comencen a digitalitzar 

serveis.

Programa Minerva
S’estrena el Programa 

Minerva per potenciar la 
relació amb les escoles 

universitàries amb espais a 
l’EUETIB.

1997
Servei de 

visats extern
El Servei de Visats 

s’externalitza 
parcialment i es pot 

visar a les oficines del 
Banc Sabadell.

1999
2002

2001

2005

2006

1995

1999
El Col·legi entra 
al món virtual
Es crea la pàgina web 

del Col·legi.  
www.cetib.es 1997

2000
150 anys de la 

professió 
i Premis CETIB

Se celebren els 150 anys 
de la professió amb un 

acte al Liceu.
S’entrega per primer cop 

el premi a la sostenibilitat 
per a projectes de fi de 

carrera.

2000

1996



29Gener-febrer 2021    Theknos

2008
50 anys del 

Colegio de Péritos 
Industriales de 

Catalunya-Baleares
La festa per celebrar aquest 

aniversari es fa al Liceu i 
a Montserrat. La revista 

Tecnodebats hi dedica el 
seu número anual.

Inauguració del 
Tecnoespai

Un nou local al carrer Bailèn 
per a activitats formatives. 
També s’estrena nou web, 
l’actual, i es posa en marxa 

el Servei d’Orientació 
Tècnica (SOT).

2013
Nou Pla estratègic
Sota el deganat de Miquel 
Darnés, el Col·legi té per 

primer cop una dona com 
a vicedegana, Maria Cinta 

Pastor. El Col·legi reforça la 
seva tasca envers els joves i la 

societat civil.

Neix la marca 
ENGINYERS BCN

Amb aquesta nova marca, el 
Col·legi s’instal·la a les xarxes 
socials i actua per aconseguir 
una presència de dones més 

gran a la professió.

2015 
Neix la Comissió 
Funcionem Junts 

Es crea amb l’objectiu 
de posar més èmfasi al 
col·lectiu de les dones 

enginyeres. Creix la seva 
visibilitat a la revista 

theknos i s’organitzen 
activitats que posen 
el focus en la falta 

d’igualtat a la professió. 

La celebració 
triple:

els 20-20-20 
El 2016 vam celebrar els 

vint anys del Col·legi, 
els vint anys de la seu al 
carrer Consell de Cent 

i els vint anys de la 
revista theknos.

2009
Es crea el Pla de 

reinserció laboral
Per fer front a problemàtiques 
sorgides de la crisi es crea un 
servei específic de reinserció 
laboral pels enginyers majors 
de 45 anys i en atur de llarga 

durada.  
Es crea el Tecnoworking, un 
espai perquè els col·legiats 

puguin treballar, amb vistes al 
passeig de Gràcia.

2016 
Certificació de 

persones
El Col·legi obté 

l’acreditació com 
a organisme de 

certificació de persones. 
És el primer col·legi 
de l’Estat espanyol 

a superar l’avaluació 
d’ENAC conforme la 
norma UNE-EN ISO/

IEC 17024:2012.

2015 
Es crea el 

Club EBCN
El mes de novembre 

obre les portes un nou 
espai per als col·legiats, 
on es poden organitzar 

activitats, reunions 
i treballar.

2008

2009

2016

2010
1a Edició 

d’Expoelectric
El Col·legi demostra la 
seva visió estratègica i 

de futur sent una de les 
entitats promotores de 
la fira del cotxe elèctric 

de Barcelona.

2010

2018 
Es crea la METGEC 
Al setembre es crea la Mesa 

d’Enginyeria Tècnica i de 
Graduats en Enginyeria de 
Catalunya (METGEC) per 

enfortir les relacions entre 
els col·legis d’enginyers 

tècnics de totes les 
especialitats. La presideix el 

degà Miquel Darnés.

2018

2019 
Millora de 

la formació 
presencial 

i en línia amb 
Tecnoaula 
Es potencia la 

formació continuada 
amb la posada en 

marxa del nou 
Campus del Col·legi 

i de la Tecnoaula, 
així com amb la 
remodelació de 
les aules amb 

tecnologia punta 
per adaptar-se a les 
noves necessitats 

formatives.

2019

2013

2017 
Nou model de 

governança
Es posa en marxa la 
nova composició de 
la Junta de Govern i 
es crea la figura d’un 

consell assessor.

2017

2015
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Són professionals capaços de desen-
volupar des de la idea inicial del pro-
jecte a la construcció, el muntatge i el 
manteniment de qualsevol producte, 
estructura o sistema, sigui mecànic, 
elèctric, electrònic o químic, entre 
d’altres. Però, a més, són capaços de 
fer front als diferents reptes de la in-
dústria i d’adaptar-se amb rapidesa i 
efectivitat a les noves necessitats del 
mercat, sense perdre de vista els es-
tàndards de qualitat més exigents.

PERFILS PROFESSIONALS 
MÉS SOL·LICITATS 
Donar un cop d’ull a la Borsa de tre-
ball del Col·legi és un bon exercici per 
copsar com està evolucionant el mer-

Al llarg dels seus 25 anys d’història, ENGINYERS BCN ha estat testimoni de la transformació dels 
perfils professionals dels enginyers graduats i els enginyers tècnics industrials. La polivalència i 
pluridisciplinarietat d’aquests enginyers els han permès adaptar-se a les noves necessitats d’una 
indústria en evolució constant, on la irrupció de les noves tecnologies ha suposat un canvi de 
paradigma que condueix a una innovació sense precedents. 

La paraula enginyeria deriva del llatí 
ingeniare (‘idear’) i ingenium (‘crea-
tivitat’), dos conceptes que expliquen 
molt bé l’essència d’una professió 
capaç de transformar els avenços ci-
entífics i tecnològics en aplicacions 
pràctiques per millorar la qualitat de 
vida de les persones. És precisament 
aquesta capacitat de millora la que 
converteix l’enginyeria en un dels pi-
lars clau per al progrés de qualsevol 
sector econòmic. Com també ho és la 
versatilitat i capacitat de resposta als 
reptes d’una societat acceleradament 
canviant com la nostra.

En aquest escenari, la tasca dels en-
ginyers graduats i els enginyers tècnics 
industrials esdevé fonamental. No és 
possible imaginar un sector en què no 
intervinguin aquests professionals, 
que treballen en àmbits tan diversos 
com el medi ambient, la indústria, la 
construcció, l’organització d’empre-
ses, la docència o l’Administració pú-
blica. Porten a terme un munt de fun-
cions, com la gestió d’instal·lacions, els 
peritatges, l’homologació de vehicles, 
les llicències d’activitats o el control de 
processos en empreses. 

Els perfils professionals de l’enginyeria: 
les mil cares de la professió

cat laboral per als enginyers tècnics 
industrials, els enginyers tècnics en 
disseny industrial i els graduats en en-
ginyeria de l’àmbit industrial. Mentre 
que el 2015 el perfil que encapçalava el 
rànquing de les ofertes de treball de la 
Borsa era el de tècnic comercial, seguit 
del d’oficina tècnica en instal·lacions 
i projectes mecànics, ara els perfils 
més sol·licitats per les empreses són 
el d’enginyer d’instal·lacions i gestió 
d’obres, el d’instal·lacions de fred in-
dustrial i refrigeració industrial, i el de 
legalitzacions i activitats. 

Però aquesta tendència no és nova, 
ja que, des de l’any 2014, el perfil 
d’enginyer d’instal·lacions és el més 
buscat pel sector empresarial. I no 
és estrany si tenim en compte que 
el funcionament òptim de qualsevol 
edifici depèn en bona part de la feina 
d’aquests professionals, responsables 
de planificar i calcular tot el que cal 
per posar en marxa les instal·lacions 
elèctriques, tèrmiques, hidràuliques 
i de protecció contra incendis, per 
exemple. Aquest perfil ha evolucionat 
també amb l’arribada de tecnologi-
es intel·ligents com la domòtica, que 

La tasca dels 
enginyers és 
fonamental. No és 
possible imaginar 
un sector en què no 
intervinguin
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permet l’automatització dels siste-
mes de seguretat, la gestió energèti-
ca, el benestar o les comunicacions 
en habitatges o edificis, una àrea on 
aquests professionals troben noves 
oportunitats laborals.

La feina de l’enginyer d’instal-
lacions està molt lligada a la de l’engi-
nyer de gestió d’obres, un dels perfils 
més sol·licitats, també. Aquesta figura 
s’encarrega d’executar i supervisar a 
peu d’obra que els projectes d’instal-
lacions s’implementin correctament. 
A més de dur a terme la direcció 
executiva de les obres, controlant i 
gestionant la planificació, ha de su-

pervisar econòmicament l’actuació 
i portar el control del personal. És, a 
més, la persona que tracta amb l’em-
presa i el client, que fa les compres i 
gestiona els subcontractes i qui asse-
gura el compliment de la seguretat i la 
qualitat de l’obra. 

També en el marc de les instal-
lacions, són moltes les empreses que 
demanen enginyers especialistes en 
les instal·lacions de fred i de refrige-
ració industrial, uns professionals 
que han guanyat terreny en el context 
actual de pandèmia, ja que han estat 
una peça clau de suport a la cadena 
alimentària en períodes de confina-

ment de la població. Malgrat que és 
un sector encara força desconegut, 
hi ha una alta demanda de titulats 
formats en aquesta especialitat. Ara 
mateix, nodreixen el sector enginyers 
mecànics i elèctrics que s’especialit-
zen amb cursos de postgrau i màsters, 
ja que encara no hi ha cap titulació 
universitària específica, a diferència 
de països com França, on es pot cur-
sar el grau universitari en enginyeria 
del fred. 

Entre els perfils que guanyen prota-
gonisme els darrers anys a la Borsa de 
treball destaquen també el de l’enginyer 
de legalitzacions i activitats i el de 

Jordi Cañas Guerra, 
col·legiat 9.520 

•  Perfil: enginyer 
d’instal·lacions i 
gestió d’obres. 

•  Ocupació: director i soci de l’empresa 
ICA GRUPO, empresa dedicada a 
l’enginyeria i l’arquitectura.

“Aprenentatge continu i reptes cada 
vegada més grans fan d’aquesta 
professió una vocació.”

Dades del perfil
•  Sectors: construcció, comerç,  

serveis públics.
•  Tasques: redacció de memòries, 

projectes bàsics i executius, càlcul 
de les instal·lacions, optimització 
i disseny, legalització, execució i 
direcció d’obres.

•  Competències: coneixements 
tècnics en instal·lacions, gestió de 
projectes, programari específic. 

•  Sortides laborals: en oficina tècnica, 
enginyer d’instal·lacions, projectista 
d’instal·lacions en l’edificació i 
instal·lacions industrials;  
enginyer d’ofertes (pressupostos);  
director d’obres d’instal·lacions; 
enginyer de manteniment 
d’instal·lacions; cap d’obres.

Francesc Tarongí, 
col·legiat 11.073

•  Perfil: gestió 
d’energies renovables. 

•  Ocupació: soci 
fundador d’Enertika.

“Generem energia neta a casa del 
client i la hi venem a un preu molt 
competitiu.”

Dades del perfil
•  Sectors: construcció, indústria 

química, serveis públics, indústria 
tèxtil, transport.

•  Tasques: supervisió de 
desenvolupament tècnic d’obres 
d’implantació de mesures d’estalvi 
de subministraments energètics 
(electricitat, agua i gas); coordinació 
de l’obtenció dels permisos i les 
llicències necessaris; definició 
d’accions correctives per minimitzar 
l’impacte de les desviacions 
ocasionades en els projectes.

•  Competències: formació específica, 
idiomes, programació.

•  Sortides laborals: en oficina tècnica 
de projectes d’energies renovables; 
director d’obres.

Juan Carlos 
Rodríguez, 
col·legiat 20.325

•  Perfil: instal·lacions 
de fred industrial i 
refrigeració industrial.

•  Ocupació: director tècnic de la 
divisió de refrigeració a Johnson 
Controls Spain, empresa dedicada a la 
instal·lació de maquinària. 

“El desenvolupament professional 
i tècnic és més gran que en altres 
sectors.”

Dades del perfil
•  Sectors: alimentació; comerç; 

hoteleria, restauració i turisme; 
sanitari.

•  Tasques: disseny i càlcul 
d’instal·lacions, visites de seguiment 
d’obra, disseny i instal·lació 
d’equipament frigorífic i sistemes de 
refrigeració d’espais públics tancats.

•  Competències: coneixements 
tècnics en instal·lacions, gestió de 
projectes. 

•  Sortides laborals: dissenyador 
d’instal·lacions de refrigeració; 
instal·lador de maquinària i 
equipament de fred industrial; gestor 
tècnic de projectes. 
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elaborar els estudis de viabilitat tècnica 
i econòmica, les memòries tècniques i 
els plans de treball.

PERFILS ADAPTATS 
ALS NOUS REPTES SOCIALS 
Un dels valors de l’enginyeria és la 
flexibilitat per donar resposta a les 
noves demandes del mercat de tre-
ball. En aquest context, la indústria 
està requerint professionals amb la 
formació i les competències necessà-
ries per fer front a reptes socials tan 
importants com la protecció del medi 
ambient i la protecció de les persones 
en l’entorn de treball. És per això que 
dos dels perfils de l’enginyeria tècnica 

tècnic d’estudis i ofertes. El primer 
és l’encarregat de realitzar les legalit-
zacions segons la normativa vigent i de 
tramitar llicències d’activitats per a lo-
cals i canvis d’ús, amb funcions com la 
redacció de projectes, la realització de 
tràmits administratius i la supervisió 
del compliment dels requisits regla-
mentaris. Al seu torn, el tècnic d’estudis 
i ofertes s’encarrega de fer les ofertes 
dels concursos a què pot optar l’empre-
sa per tal d’adjudicar-se els projectes, 
una tasca important si tenim en compte 
que l’activitat de moltes companyies de-
pèn en bona part dels concursos públics 
de les administracions. És una tasca que 
es pot portar a terme des de qualsevol 
especialitat amb habilitat en la redacció 
tècnica d’informes, amb funcions com 

amb més projecció són el de l’enginyer 
de medi ambient i gestor d’energies re-
novables, i el de seguretat industrial i 
prevenció de riscos laborals.

L’enginyer de medi ambient té un 
paper clau per combatre el canvi cli-
màtic, ja que no només desenvolupa 
tasques operatives, sinó que cada cop 
intervé més en llocs estratègics i de 
gestió. De fet, la major consciencia-
ció social envers la sostenibilitat ha 
portat moltes empreses a incorporar 
aquest concepte en la seva gestió. Per 
això, tal com explica a theknos el 
col·legiat Francesc Tarongí, soci fun-
dador de l’empresa Enertika, calen 
enginyers auditors energètics, pro-
fessionals capaços de fer una radio-
grafia de la situació energètica d’una 
organització i de dissenyar i planificar 
plans de millora en totes les àrees, des 
de la climatització a la il·luminació. 
És important que aquests professio-
nals tinguin formació complementà-
ria en renovables, gestió de projectes 
i finances, així com coneixements de 
programació i domini de l’anglès per 
poder tractar amb proveïdors inter-
nacionals. A més, “tot i que la gestió 

Rubén Díaz Fandos, 
col·legiat 20.145

•  Perfil: inspecció 
d’instal·lacions.

•  Ocupació: inspector reglamentari 
d’organisme de control autoritzat.

“La feina m’ha permès créixer molt 
com a tècnic, perquè he pogut veure 
moltes tipologies d’instal·lacions i fer 
inspeccions en edificis o instal·lacions 
singulars.”

Dades del perfil
•  Sectors: alimentació; comerç; 

construcció; hoteleria, restauració i 
turisme; petroli i producció de gas; 
química, serveis públics; transport.

•  Tasques: realització, coordinació i 
planificació del pla de manteniment 
preventiu i correctiu; direcció, 
control i seguiment dels contractes; 
preparació de documentació; revisió 
de la normativa aplicable; tramitació 
de les inspeccions. 

•  Competències: coneixements 
normatius reglamentaris sobre 
instal·lacions, capacitat de 
comunicació.

•  Sortides laborals: inspector 
d’instal·lacions, medi ambient, 
equips de pressió, aparells elevadors, 
seguretat industrial, acústica, 
productes químics, etc.; enginyer 
de manteniment i inspecció 
d’instal·lacions.

Marc Sau Grivé, 
col·legiat 17.463

•  Perfil: tècnic comercial.
•  Ocupació: enginyer 

comercial a Nirco, SL.

“Dissenyem, validem, promocionem i 
aportem productes al mercat.”

Dades del perfil
•  Sectors: tots els sectors industrials, 

Administració pública.
•  Tasques: realització d’estudis 

de mercat i prospecció; 
assessorament i suport tècnic a 
clients, proveïdors i companys; 
elaboració de pressupostos i 
ofertes; desenvolupament de 
projectes; visites a clients; seguiment 
d’oportunitats de negoci.

•  Competències: formació tècnica, 
visió de negoci, visió comercial, dots 
de comunicació, idiomes, actitud 
proactiva. 

•  Sortides laborals: comercial intern; 
comercial de desenvolupament 
de projectes; comercial de vendes; 
comercial d’exportació; comercial a 
porta freda.

Mònica del Rey 
Martín, col·legiada 
14.360

•  Perfil: riscos laborals i 
seguretat industrial.

•  Ocupació: experta en prevenció de 
riscos laborals a Aspy Prevención.

“M’agrada aquesta feina perquè és 
molt variada i pots conèixer persones i 
realitats diferents.”

Dades del perfil
•  Sectors: tots els sectors industrials, 

Administració pública.
•  Tasques: coordinació i vigilància del 

compliment dels plans de seguretat; 
controla de l’estat i bon ús dels 
senyals; disseny de proteccions 
col·lectives i mitjans auxiliars; 
formació; redacció d’informes; 
elaboració d’estudis preventius i 
correctius de les activitats; avaluació 
dels llocs de treball.

•  Competències: formació tècnica en 
programes i mesures de prevenció de 
riscos laborals; capacitat per identificar 
i avaluar els riscos laborals; planificació, 
influència; treball en equip.

•  Sortides laborals: enginyer de 
prevenció de riscos laborals; 
responsable de PRL; coordinador de 
seguretat i salut.

El perfil d’enginyer d’instal·lacions 
i el de gestió d’obres són dels més 
demanats per les empreses
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ambiental a l’empresa és un perfil re-
querit, l’enginyer tècnic industrial en 
gestió ambiental pot assumir compe-
tències també com a educador ambi-
ental”, segons explica la vicepresiden-
ta de la Comissió de Medi Ambient i 
Seguretat del Col·legi, Clàudia Álvarez. 

D’altra banda, a més de la gestió de 
l’energia, es preveu que la transició 
energètica comporti un augment de la 
demanda d’altres especialitats relaci-
onades, com l’elaboració de projectes, 
les instal·lacions, la prescripció de ma-
terial, el disseny i la fabricació d’equips 
i materials o la programació de softwa-
re. Per tant, a més dels enginyers es-
pecialitzats en energia, el nou model 
beneficiarà també enginyers elèctrics, 
electrònics, mecànics i informàtics. 

Pel que fa al perfil de prevenció 
de riscos laborals i seguretat en el 
treball, la crisi generada per la CO-
VID-19 ha posat de manifest més  
que mai la necessitat d’aquests pro-
fessionals a tota mena d’empreses i 
organitzacions, ja que s’encarreguen 
d’identificar i avaluar els riscos labo-
rals i, en conseqüència, de planificar 

les accions necessàries per preve-
nir-los o controlar-los. Les empreses 
valoren perfils amb una base tècnica 
sòlida i la versatilitat per treballar en 
entorns diferents però, a més, amb 
coneixements específics del sector 
concret d’activitat. Més enllà de les ne-
cessitats generades per la pandèmia, 
el creixement de la demanda d’aquest 
perfil s’explica per l’augment de l’ac-
tivitat industrial, tal com reconeixen 
des de Wellbeing Solutions, consul-
toria especialitzada en aquest àmbit: 
“Els darrers anys hi ha hagut un petit 
creixement de l’activitat industrial, 
cosa que ha fet créixer la necessitat de 
cobrir més àrees de seguretat. Actual-
ment el que es busca són professionals 
sènior amb un cert recorregut”.

PROFESSIONALS VERSÀTILS 
I INNOVADORS
Quines són les competències de l’en-
ginyer tècnic de l’àmbit industrial que 
demanen les empreses del segle xxi? 
L’essència d’aquests professionals ha 
de ser la capacitat d’adaptació a un 
entorn contínuament canviant, l’efi-
càcia en la resolució de problemes, 

l’eficiència en l’ús dels recursos i la ga-
rantia de la qualitat. Es requereixen, 
per tant, professionals polivalents i 
versàtils, amb els coneixements tèc-
nics necessaris propis del seu àmbit, 
complementats amb formació espe-
cífica de l’àmbit de treball i amb com-
petències transversals com les capa-
citats d’innovació i emprenedoria, 
de gestió i de lideratge, sense oblidar 
l’empatia, el treball en equip o els dots 
comunicatius.

D’altra banda, en un món cada ve-
gada més globalitzat i amb una forta 
dosi de competitivitat, cal tenir en 
compte la necessitat de formar-se al 
llarg de la vida per no perdre oportu-
nitats, tant en àrees més específiques 
pròpies de la professió com també en 
aquelles més transversals. Es reco-
mana posar el focus en els idiomes, 
la gestió d’equips o l’aplicació de les 
tecnologies de la informació i les co-
municacions en l’entorn de treball. 
En aquest sentit, estar al dia de les 
darreres innovacions i avenços tec-
nològics és fonamental per despuntar 
en el context de la indústria 4.0. l

Mercè Seguí Salom, 
col·legiada 24.904

•  Perfil: projectes 
mecànics.

•  Ocupació: cap de projectes a 
Nedschroef Bcn.

“Avui cal adaptar-se a qualsevol 
innovació de maquinària, programari o 
materials.”

Dades del perfil
•  Sectors: tots els sectors industrials, 

especialment el sector mecànic i de 
construccions industrials.

•  Tasques: disseny de projectes 
mecànics; elaboració de manuals 
tècnics; control de qualitat; 
programació de maquinària de CNC, 
CAD/CAM. 

•  Competències: programari específic 
de disseny, coneixement de materials 
i maquinària.

•  Sortides laborals: desenvolupament 
de projectes mecànics; projectista 
mecànic; oficina tècnica; 
manteniment mecànic; director 
d’obres industrials i posada en marxa 
de maquinària.

Xavier Cazorla, 
col·legiat 12.528

•  Perfil: qualitat.
•  Ocupació: director de 

Qualitat i Medi Ambient a Genebre i 
president de la Comissió de Qualitat i 
Innovació del Col·legi.

“La qualitat és una actitud.”

Dades del perfil
•  Sectors: tots els sectors.
•  Tasques: establir les polítiques i 

els objectius de qualitat; anàlisi i 
disseny dels procediments de qualitat 
i els requeriments que els diferents 
departaments han de complir; 
definició dels estàndards de qualitat, 
indicadors, ràtios i paràmetres de 
control; revisió del compliment dels 
plans de qualitat per identificar 
problemes i plantejar solucions; 
establir plans per fer les auditories 
internes pertinents.

•  Competències: coneixement de 
normatives i sistemes de gestió de la 
qualitat, visió global.

•  Sortides laborals: responsable de 
qualitat; responsable de sistemes de 
gestió.

Daniel Planas 
Montserrat,  
col·legiat 23.873

•  Perfil: automatització i 
robòtica.

•  Ocupació: enginyer d’automatització 
per compte propi. 

“L’automatització possibilita que les 
empreses siguin competitives en un 
mercat global.”

Dades del perfil
•  Sectors: tots els sectors industrials.
•  Tasques: disseny, desenvolupament, 

posada en marxa i execució de 
projectes d’automatització; 
configuració, posada en marxa i 
manteniments de línies de robots; 
programació Scada, SQL; proposició 
de solucions tècniques en l’àmbit 
electrònic per a les instal·lacions o 
màquines que es volen desenvolupar.

•  Competències: coneixements 
d’electricitat, electrònica i 
programació; programari específic; 
coneixement de maquinària.

•  Sortides laborals: Enginyer 
d’automatització; programador de 
PLC/SCADA; programador de robots.
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Comissions i Grups Territorials:  
el punt de trobada dels col·legiats i col·legiades

ENGINYERS BCN s’estructura en 
quinze Comissions. Ofereixen al col-
legiat un espai de reunió on compar-
tir experiències professionals, fer 
networking, tractar temes específics 
del camp de treball i estar al dia de les 
novetats legislatives i els avenços en 
el sector de l’enginyeria.

COMISSIONS 
PROFESSIONALS 
Acullen els col·legiats en funció de les 
seves activitats i interessos profes-
sionals. S’ocupen de la problemàtica 
que envolta l’exercici de la professió 
a l’empresa privada, per compte pro-
pi o en les diferents administracions 
públiques.

ENGINYERS 
D’EMPRESA
La Comissió organit-
za activitats, cursos i 
conferències; partici-

pa en la publicació d’articles tècnics, fa 
demostracions de materials i equipa-
ments d’empreses, etc.
President Àngel Codina Farras
Vicepresident Luis Latorre Cabrerizo 
Secretari Joan Serra Jove

ENSENYAMENT
Ofereix cursos i confe-
rències per donar su-
port a la tasca docent 
i promoure la recerca 

i la innovació educativa. Organitza la 
Jornada d’Innovació i Recerca Edu-
cativa a la Universitat i a l’Ensenya-
ment Secundari.
President F. Xavier Villasevil Marco
Vicepresident Gustavo Miranda Pérez 
Secretari Àngel Pallejà Muñoz

FUNCIÓ PÚBLICA
Difon les novetats en 
matèria de funció públi-
ca i organitza activitats 
formatives d’interès.

President  Alberto Martínez Ramos
Vicepresident Josep Manuel García Roig
Secretari Antonio Abad Morros

COMISSIONS TÈCNIQUES
Treballen aspectes relacionats amb les 
qüestions tècniques i legals que for-
men la professió i tots els àmbits que, 
per l’evolució natural de la tècnica, es 
van incorporant a la seva activitat.

QUALITAT I 
INNOVACIÓ
Comparteix experiènci-
es, casos pràctics, nove-
tats legislatives o canvis 

en els sistemes de gestió. Ofereix activi-
tats formatives i de networking. Impul-
sa el premi a la innovació EBCN.
President  Xavier Cazorla Rodrigo
Vicepresident Carles Torras i Garcia
Secretari Lluís Duran i Masip

Són el cor del Col·legi i, com a tal, la seva tasca és imprescindible per al bon funcionament de l’entitat i per 
crear vincles entre els col·legiats. Afavoreixen les relacions interprofessionals i també interpersonals de 
tots els membres del nostre col·lectiu i posen en l’agenda del dia del Col·legi els temes més importants que 
cal debatre i conèixer. També tenen cura dels interessos socials i culturals dels col·legiats. 

SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS I 
EMERGÈNCIES
La tasca d’aquesta Co-
missió és la de difon-

dre els avenços tecnològics i les no-
vetats legislatives. També organitza 
cursos i jornades i participa activa-
ment en grups de treball amb altres 
actors del sector.
President Luis Rangel Rocamora
Vicepresident Juan A. Pinto Magin

ENERGIA
Assessora l’Administra-
ció pública en matèria 
legislativa en relació 
amb temes energètics. 

Organitza activitats formatives per als 
col·legiats i du a terme activitats de di-
fusió sobre energia per a l’entorn esco-
lar i universitari.
President Albert Basté López
Vicepresident Juan Carlos Romaní

ENGINYERS EN 
ACTUACIONS 
PERICIALS  
I MEDIACIÓ
Aquesta Comissió s’ha 

creat amb l’objectiu d’oferir orienta-
ció als col·legiats sobre com desenvo-
lupar la tasca de perit judicial. Tutela 
els membres en cas d’estar afectats per 
un incident en què hagi d’intervenir 
el Departament Jurídic. Desenvolupa 
tasques de formació, amb un paper de-
terminant en els processos judicials.
President Lluís Ferrero Andreu
Vicepresident Francesc Amer i Novau
Secretari Manel Roig Cunill

Text: Cristina Sáez, periodista

ELS COL·LEGIATS 
COMPARTEIXEN 
INTERESSOS I 
CONEIXEMENTS 

ESPECIAL 25 ANYS DE COL·LEGI I COMISSIONS I GRUPS TERRITORIALS
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MEDI AMBIENT I 
SEGURETAT
Desenvolupa activitats 
de conscienciació per 
fer més sostenible la 

professió. Difon experiències i pro-
jectes innovadors amb articles, sor-
tides tècniques i estudis. Fomenta el 
networking. 
President Miguel A. Elcacho Colomer
Vicepresidenta Claudia Álvarez Alonso

PLANS 
D’AUTOPROTECCIÓ I 
PROTECCIÓ CIVIL
Tracta temes d’actu-
alitat i les normatives 

relacionades amb la protecció civil i 
la seguretat. Difon informació sobre 
cursos, conferències i seminaris.
President Antoni Izquierdo Buera
Vicepresident M. A. Gutiérrez García

COMISSIÓ TÈCNICA 
DE L’ENGINYERIA
Aglutina temàtiques 
clàssiques de l’engi-
nyeria amb d’altres de 

més innovadores: instal·lacions, ac-
tivitats, BIM, il·luminació, acústica, 
urbanisme, smart cities, accessibilitat 
i indústria 4.0.
President Lluís Obiols Canut
Vicepresident Lluís Martín Batlle
Secretari Xavier Urbano Trias

COMISSIONS SOCIALS 
Són un espai de trobada dels profes-
sionals que es troben o bé a l’inici de 
la seva vida professional o bé al final. 
A més, treballen aspectes relacionats 
amb la cultura i el lleure.

CULTURA I OCI
S’encarrega d’organit-
zar conferències, col-
loquis, presentacions 
de llibres, sortides, vi-

sites, viatges, excursions i assistència 
a espectacles, actes de lleure o expo-
sicions.
President  Antoni Subirà Rius
Vicepresident Josep Palou Brau
Secretari Manuel Fabra Ricart

JOVES ENGINYERS
Organitza tota mena 
d’activitats per donar 
resposta a les inquie-
tuds de precol·legiats i 

joves col·legiats.
President Eduard Pimàs Lligé 
Vicepresident Joan Ollés Padilla 

ENGINYERS SÈNIORS
Espai lúdic i cultural 
de retrobament per als 
col·legiats i els seus fa-
miliars un cop acabada 

la relació laboral. 
Junta rectora deserta

PER LA IGUALTAT
Promou activitats que 
fomenten la igualtat de 
gènere en els àmbits del 
treball, la formació i la 

conciliació laboral i familiar. Treballa 
per la participació paritària de les engi-
nyeres en les activitats del Col·legi.
Gestionada per la Junta de Govern

AJUTS SOCIALS
Ajuda els col·legiats, els 
seus cònjuges i famili-
ars de primer grau en si-
tuació de vulnerabilitat. 

Tutelada per la Junta de Govern

EL MARESME
•  Coordinadors: Jordi Fernández, 

Ignasi Castejon, Jordi Chaparro
•  Enllaç Junta Govern: Ricard Nogués
•  Lloc de reunió: Tecnocampus 

Mataró

EL VALLÈS OCCIDENTAL  
- SABADELL
•  Coordinador: Carles Alcala
•  Enllaç Junta Govern: Jordi Artiga
•  Lloc de reunió: Escola Superior 

d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial 
i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

EL VALLÈS OCCIDENTAL  
- SANT CUGAT
•  Coordinador: Pere Girbau 
•  Enllaç Junta Govern: Laura López
•  Lloc de reunió: Centre de negocis 

Versàtil

EL VALLÈS OCCIDENTAL  
- TERRASSA
•  Coordinador: Albert Sánchez
•  Enllaç Junta Govern: Fèlix Duran
•  Lloc de reunió: ESEIAAT

EL VALLÈS ORIENTAL 
•  Coordinadora: Laia Pajares
•  Enllaç Junta Govern: Llàtzer Del 

Amor 
•  Lloc de reunió:Ajuntament de 

Granollers
 
L’ANOIA
•  Coordinador: Marc Pujol 
•  Enllaç Junta Govern: Sergi Albet
•  Lloc de reunió:Escola d’Enginyeria 

d’Igualada

OSONA
•  Coordinador: Valentí Comas
•  Enllaç Junta Govern: Miquel Darnés
•  Lloc de reunió: Universitat de Vic

ELS COORDINADORS  
DELS GRUPS TERRITORIALS

GRUPS TERRITORIALS: 
Són grups de treball integrats per col·legiats de fora de la demarcació de 
Barcelona que es reuneixen per posar en comú experiències professio-
nals, fer contactes amb companys i col·legues del territori i rebre forma-
ció relacionada amb el Col·legi. Actualment hi ha grups territorials en cinc 
demarcacions, que ofereixen un servei proper i activitats de networking. 

El Maresme

L’Anoia

El Vallès 
Occidental

El Vallès 
Oriental

Osona
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ren és que cadascú 
ha estat escollit 
amb cura per al 
lloc de treball que 
ocupa. La prova 
és a les enquestes 
de satisfacció que 
periòdicament fa 
ENGINYERS BCN 
als seus col·legiats: 
l’àmbit més valorat 
és el tracte rebut 
per l’equip humà. Aquests qüestio-
naris coincideixen a reflectir l’alt ni-
vell de satisfacció pel que fa al perso-
nal, no només quant al tracte humà, 
sinó també a la professionalitat. El 
Col·legi, amb una gran vocació de 
servei, depèn de la resposta que els 
seus treballadors donin a les deman-
des dels col·legiats.

ORGANITZEM-NOS
A la secció Coneix el teu Col·legi de 
cada número del theknos us hem 
explicat quins serveis us oferim i qui 
és la persona encarregada de facili-
tar-vos-els. Junts, hem dibuixat un 
mapa del “qui és qui” d’ENGINYERS 
BCN. Des de la gerència fins a Recur-
sos Humans, passant per l’àrea de 
deganat, el Col·legi el formen profes-
sionals gràcies als quals “fem que tot 
funcioni”, parafrasejant el nostre es-
lògan. Els departaments del Col·legi: 
Serveis Jurídics, Serveis Tècnics; del 
Col·legiat, Comunicació i Màrqueting; 
Formació; Administració Comptable, 
i Tecnologies de la Informació i la Co-
municació, sense oblidar les àrees de 
Visats, Escoles Universitàries, Comis-
sions i Club EBCN, i Ocupació i Pro-
moció Professional,. Tots tenen unes 
funcions molt específiques amb l’ob-
jectiu, sempre, de satisfer les vostres 
necessitats professionals, perquè, com 
també repetim una vegada i les que 
calgui, “No camineu mai sols”. l

Si unes de les potes del Col·legi són els col·legiats i la Junta de Govern, l’altra és l’equip humà. 
Aquests som nosaltres, els que agafem les vostres trucades, els que us responem els dubtes 
del vostre dia a dia professional, els que us acompanyem. Ens voleu conèixer?

ENGINYERS BCN, com qualsevol 
altra empresa, funciona com un or-
ganisme viu. La seva grandària varia, 
el seu funcionament evoluciona i 
s’adapta progressivament als temps 
que viu. On això es reflecteix millor és 
en el personal, en el conjunt de perso-
nes que permeten que els col·legiats 
pugueu utilitzar tots els serveis del 
Col·legi de la millor manera possible.

UNA MICA D’AQUÍ I D’ALLÀ
Al llarg de 25 anys són molts els 
treballadors que han passat per les 
instal·lacions del Col·legi, cadascun 
amb el seu paper en l’engranatge 
de la màquina que és ENGINYERS 
BCN. Actualment, l’equip humà està 
format per 27 persones, les quals po-
deu veure en el collage que il·lustra 
aquest reportatge. Només amb una 
llambregada qualsevol es pot adonar 
de l’heterogeneïtat que caracteritza 
aquest grup. Hi ha millennials, bo-
omers i de la generació X, una certa 
paritat pel que fa al gènere dels mem-
bres i una gran diversitat en la seva 
formació. Així, hi ha un important 
grup d’enginyers tècnics industrials, 
però també llicenciats en Dret, Eco-
nomia, Administració d’Empreses i 
Periodisme, entre altres titulacions. 
Igualment, n’hi ha que han estudiat 
formació professional, postgraus i 
una gran varietat de cursos. El que 
des de Recursos Humans ens assegu-

El personal del Col·legi: un equip molt humà

Un equip de 27 
professionals 
treballa diàriament 
per donar resposta 
a les demandes 
dels col·legiats 

14

20

8 9
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1. Marta Martí, gerent. 2. David Jiménez, Serveis Tècnics. 3. Manel Queralt, Departament de Tecnologies de la 
Informació i Comunicació. 4. David Huelva, Formació. 5. Eva Mestres, RRHH, Serveis Jurídics i adjunta a 
gerència. 6. Montserrat Vila, Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting. 7. Xavier Mir, 
Administració comptable. 8. Jordi Barril, Serveis Jurídics. 9. Cristina Olmos, adjunta al Departament del 
Col·legiat, Comunicació i Màrqueting. 10. Jordi Jiménez, Àrea de Comissions i Club EBCN. 11. Mònica Castilla, 
Àrea de Deganat. 12. Oscar de la Rosa, Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació. 
13. Anna Pérez, Formació. 14. Enric Hinojosa, Àrees d’Ocupació i Promoció Professional i d’Escoles 
Universitàries. 15. Josep Maria Vall i Jordi Giné, Serveis Tècnics. 16. Carles Illana, Àrea de Comunicació i 
Màrqueting. 17. Silvia Fernández, Formació. 18. Miquel Carreras, Àrea de Comunicació i Màrqueting.  
19. Encarni Periáñez, Àrea de Col·legiació. 20. Laura Alonso i Jordi Segura, Serveis Tècnics. 21. Montse Teruel, 
Àrea de Visats. 22. Marc Ollé, Àrea de Comunicació i Màrqueting. 23. Myriam Fernández, recepció. 24. Mertxe 
Oyarzábal, recepció. 25. Sunil Sherstha, Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
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El 2019 les aigües de 
l’extinció d’un incendi en una 
fàbrica de dissolvents van 
contaminar el riu Besòs.

La Llei de responsabilitat 
mediambiental obliga a reparar 
els danys dels vessaments tòxics, 
però les diferents normatives són 
incompletes. 

El novembre de 1986 es va declarar un 
incendi en un magatzem químic de la 
zona industrial de Schweizerhalle, als 
afores de Basilea. Van cremar unes 
1.351 tones de plaguicides i agroquí-
mics, i els milers de litres d’aigua que 
van utilitzar els bombers per apagar 
l’incendi van acabar al riu Rin, barre-
jats amb els productes contaminants. 
La Comissió Internacional per la 
Protecció del Rin no el va declarar de 
nou un “riu viu” fins al 2006. D’aquell 
accident va sorgir la directiva euro-
pea Seveso II. El 2019 a Montornès 
del Vallès les aigües de l’extinció d’un 
incendi en una fàbrica de dissolvents 
van acabar al riu Besòs, i en van afec-
tar greument la flora i la fauna. 

L’Any de la Seguretat Industrial, 
que organitza ENGINYERS BCN amb 
la col·laboració de l’Associació d’Or-
ganismes de Control de Catalunya i el 
suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat, abor-
da la problemàtica de la gestió de les 
aigües d’extinció d’un incendi i analit-
za les diferents regulacions.

“La normativa principal on apareix 
tot el tema de la contaminació per 
les aigües generades en un incendi és 
la Llei de responsabilitat mediambi-
ental”, explica Marc de Gomis Font, 
soci i enginyer químic especialista en 
seguretat industrial de Tandem HSE, 
SL, i membre de la Comissió d’Em-
magatzematge de Productes Químics 

Text: Pilar Maurell, periodista

de Bequinor. La Llei instaura un rè-
gim administratiu de responsabilitat 
mediambiental de caràcter objectiu i 
il·limitat, basat en els principis de pre-
venció de danys i de “qui contamina, 
paga”. “El més interessant de la Llei és 
que s’aplica a tothom que tingui subs-
tàncies perilloses”, afegeix l’expert, “i 
d’aquí sorgeix la necessitat de retenir 
les aigües generades en un incendi”, 
explica. Però és una norma que la ma-
joria d’indústries que treballen amb 
productes químics auxiliars no com-
pleixen per desconeixement. 

LA RESPONSABILITAT, MÉS ENLLÀ 
DE LA LLEI
Més específic és el reglament APQ 
(emmagatzematge de productes quí-
mics, en castellà), amb deu instruccions 
tècniques complementàries (ITC). La 
norma de 2001 no tenia en compte els 
sistemes de retenció d’aigües utilit-
zats en un incendi, però el nou APQ 
de 2017 ja incorpora l’esperit de la Llei 
de responsabilitat mediambiental. La 
ITC 10 “no només preveu que s’han 
de retenir els productes químics que 
poden vessar, sinó que, a l’apartat 1.d 
de l’article 10, indica que també s’han 
de contenir altres productes que es 
puguin contaminar com les aigües 
d’extinció d’incendis o materials de 
neteja. És el primer reglament que 
ho explicita”, recorda De Gomis. Però 
el reglament APQ només s’aplica a 

magatzems de productes químics. 
Què passa amb indústries que els 
utilitzen, però que no els emmagat-
zemen? “Si tenen un incendi, gene-
raran aigües contaminades, i, malgrat 
que no han de complir l’apartat 1.d de 
l’article 10 de l’APQ 10, sí que ho han 
de fer amb la Llei de responsabilitat 
mediambiental. Moltes empreses no 
coneixen aquesta llei, i nosaltres fem 
molta pedagogia perquè s’assegurin 
d’estar coberts mitjançant una pòlis-
sa de responsabilitat civil”, explica 
l’expert. I és important perquè la llei 
fixa sancions d’entre 50.000 euros i 
dos milions d’euros en els casos més 
greus, a més de l’obligació de reparar 
el dany ambiental. 

Iban García, enginyer tècnic elèc-
tric, és el cap d’operacions i responsa-
ble de planta de LCF Technologies, SL, 
el fabricant nacional de sistemes de 
contenció de les aigües contamina-
des. Han posat els seus equips a pro-
va amb líquids contaminants, fins i tot 
amb productes com la sosa càustica o 

EXISTEIXEN SISTEMES 
DE CONTENCIÓ DE LES 
AIGÜES CONTAMINADES 
DINS D’UNA INDÚSTRIA, 
PER EVITAR QUE ARRIBIN 
ALS RIUS

Què en fem de les aigües 
d’extinció d’un incendi?

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I INNOVACIÓ
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AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

COL·LABORA: AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:

l’acetona, “després de tres hores, els 
equips continuen sent funcionals”. 
L’empresa té el certificat alemany 
VdS, un dels més restrictius d’Euro-
pa. És un mètode proporcionat per 
les companyies asseguradores que 
permet saber el volum d’aigua que 
haurem de contenir en cas d’incendi. 
“Es basa en la quantitat de productes 
combustibles que tenim, la presència 
de sistemes de detecció d’incendis, el 
tipus de brigada contra incendis, i les 
infraestructures —ruixadors, boques 
d’incendi o camions de bombers— i 
el temps que s’utilitzarà l’aigua. Fi-
nalment, surt un volum total que s’ha 
de retenir amb dipòsits o barreres de 
contenció”, explica De Gomis. 

Precisament LCF Technologies 
fabrica aquestes barreres de conten-
ció. “Som fabricants i ens adaptem a 
cada client. Normalment, la norma-
tiva marca barreres de 10 centímetres 
d’alçària, però n’hem arribat a fer d’un 
metre. Tenim diferents tipus de solu-
cions, com barreres que posem a les 
portes si volem contenir el líquid dins 
del magatzem. És com la d’un aparca-
ment que baixa en cas de vessament 
amb una goma que pressiona el sòl. 
N’hi ha de simples, de dobles o de ti-
pus pòrtic, que s’utilitzen en els molls 
de càrrega. En el cas dels exteriors 
tenim obturadors amb un baló que es 
col·loca a les arquetes i s’infla per blo-
quejar la sortida de líquid, de manera 
que evitem que arribi al col·lector pú-
blic”, explica García. 

Les solucions poden ser manuals o 
automàtiques i funcionen en cas de 
tall elèctric. “La normativa diu que 
els sistemes poden ser manuals, més 
barats, però si hi ha un incendi no té 
gaire sentit que algú s’arrisqui a en-
trar per abaixar la barrera.” Per això 
l’empresa ha dissenyat un tipus de 
barrera amb electroimant que baixa 

per gravetat amb un pistó hidràulic i 
que és més econòmica que l’automà-
tica. També treballen en la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques per reduir 
els costos energètics. 

Aquests mètodes de retenció de 
líquids obliguen tothom, segons Gar-
cía, perquè “qualsevol que tingui un 
sistema antiincendis algun dia pot 
tenir aigües contaminants” i s’arris-
quen a haver de pagar una multa. Te-
nir-ho en compte és important per-
què “els professionals que instal·len 
els mecanismes contra incendis se 
centren a apagar el foc, que és la seva 
feina, però també ha de quedar resolt 
com evitar que l’aigua contaminada 
arribi a l’exterior de la nau”.

“El reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis parla dels 
riscos i mesures per protegir persones 
i béns; en cap moment preveu el pro-
blema que hi ha després amb les ai-
gües”, explica Àlex Navarro, enginyer 
tècnic de Tecnoseguretat Anoia, que 
reconeix unes quantes llacunes en les 
diferents normatives. I és que una de 
les principals solucions que instal·len 
són els ruixadors d’aigua. “En el cas de 
la indústria, bàsicament el que utilit-
zem són els ruixadors que van a la co-
berta, que tenen la funció de contenir 
el foc o extingir-lo.” Amb el reglament 
a la mà i l’empresa d’enginyeria que fa 
el projecte, “mirem de quin tipus és la 
nau, la superfície, l’activitat que s’hi 
realitza i els productes que utilitzen, 
i així determinem el risc”, explica. És 

habitual instal·lar ruixadors de sostre 
per controlar el foc i col·locar-los en 
funció del risc i la normativa. “T’aca-
ben sortint un nombre de ruixadors 
d’un tipus determinat amb un cabal i 
un temps de funcionament, normal-
ment una hora. Després has de calcu-
lar el dipòsit que necessites perquè el 
sistema funcioni i preveure les bom-
bes d’aigua que han de donar pressió 
als ruixadors. La norma s’acaba aquí, 
no parla de què s’ha de fer després amb 
l’aigua si hi ha un incendi”, assegura.

INSPECCIONS VOLUNTÀRIES
Hi ha altres sistemes contra incen-
dis, com el gas —per a sales petites, 
arxius, biblioteques o zones que no 
es poden mullar— i l’escuma, que, en 
cas de vessament d’un producte qu-
ímic inflamable, produeix una capa 
que ofega la flama del líquid que cre-
ma. En qualsevol cas, segons l’expert, 
la indústria no és gaire conscient de 
la necessitat de complir la normati-
va contra incendis, sobretot “per la 
falta de control”. “Per primera ve-
gada es fan inspeccions i això que el 
reglament ja té anys. Fins ara només 
havies d’aconseguir la llicència, però 
ningú no venia a veure si estava tot en 
ordre. I quant al manteniment, passa 
el mateix, com que fins ara no hi ha 
hagut inspeccions, algunes indústries 
ho tenen molt deixat.” De fet, el nou 
reglament d’instal·lacions de protec-
ció contra incendis de 2017 és fruit de 
la pressió de les companyies d’assegu-
rances que demanaven que hi hagues-
sin inspeccions periòdiques. “Però, 
de moment, són voluntàries i és l’in-
dustrial qui ha d’anar a una entitat de 
control ambiental per demanar-la”, 
assegura Navarro. Per tant, són nova-
ment les asseguradores les que pres-
sionen les empreses, en comptes de 
l’Administració. l

EL REGLAMENT 
D’INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS NO PREVEU 
QUÈ FER AMB L’AIGUA 



EL PROJECTE DEL COL·LEGIAT

  

 

L’hospital annex del Parc Sanitari Pere Virgili

Gerard Rosell i Óscar Espín

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Si tot evoluciona segons les previsions, el CatSalut aviat estrenarà cinc 
hospitals amb característiques tècniques específiques per tractar la 
COVID-19. Gerard Rosell i Óscar Espín, enginyers tècnics col·legiats, han 
participat en aquest important projecte des de la direcció d’obra de les 
instal·lacions de l’annex del Parc Sanitari Pere Virgili.

El juliol de 2020, el Servei Català de la 
Salut anunciava la construcció urgent 
de noves infraestructures per ampliar 
la capacitat assistencial del sistema sa-
nitari i així fer front a la segona onada 
de la COVID-19. Es tracta de la cons-
trucció d’annexos I-COVID COM-
PACT a cinc hospitals: el Moisès Brog-
gi de Sant Joan Despí, el Pere Virgili de 
Barcelona, l’Arnau de Vilanova de Llei-
da, el Germans Trias i Pujol de Bada-
lona i el de Bellvitge a l’Hospitalet de 
Llobregat. Aquests nous equipaments 
sumen 490 unitats de crítics i han es-
tat concebuts com a espais polivalents 
adaptats a necessitats específiques 
derivades de la crisi sanitària. El dis-
seny dels hospitals permetrà, un cop 
superada la pandèmia, redefinir-ne els 
usos. El projecte ha tingut un pressu-
post de 85 milions d’euros, i destaca 
pel reduïdíssim termini d’execució, de 
tan sols vint setmanes.

NOVES TECNOLOGIES 
PER A UN PROJECTE URGENT
Dos col·legiats han viscut de primera 
mà les vicissituds d’aquesta obra: Ós-
car Espín (Barcelona, 1978), enginyer 
tècnic industrial i cap de projectes a 
ARCbcn, i Gerard Rosell (Barcelona, 
1974), enginyer tècnic industrial es-
pecialitzat en la direcció de projectes 
d’instal·lacions, al capdavant del des-
patx que opera amb la marca Barcelona 
Ingeniería.

ARCbcn, empresa d’enginyeria de-
dicada a la consultoria d’instal·lacions, 
energètica i legal, i a projectes R+D+I, té 
experiència prèvia en l’àmbit hospitala-
ri i va ser l’escollida per dur a terme el 
disseny i la direcció de les instal·lacions 
del nou hospital. Des d’ARCbcn, l’Òscar 
no va dubtar a proposar a en Gerard i el 

seu equip incorporar-se al projecte per 
poder dur-lo a terme dins el termini 
previst. “De les característiques gene-
rals —explica l’Óscar— en destacaria 
sobretot la polivalència amb què podrà 
treballar l’hospital un cop en funcio-
nament, així com el salt endavant a ni-
vell de gestió i tecnologia que ha estat 
necessari per fer realitat l’equipament 
abans d’acabar l’any. La durada estima-
da del projecte és de quatre mesos, un 
període que, en condicions normals, 
hauria estat d’un any”.

Els cinc nous annexos I-COVID 
COMPACT comparteixen una tipolo-
gia comuna. Disposen de quatre plan-
tes de 1.000 m² de construcció modular 
en què els malalts de COVID-19 estan 
aïllats de la resta de pacients. Els edi-
ficis s’han dissenyat d’acord amb les 
exigències imposades per la pandè-
mia, i les tres plantes d’hospitalització 
poden funcionar com a UCI d’emer-
gència o convencional, canviant-ne la 
configuració en tan sols 24 hores. “En 
el nostre cas —puntualitza en Gerard—, 
la ventilació està dissenyada per poder 
treballar a un règim molt superior a 
l’habitual. La instal·lació permet l’en-
trada d’aire fresc i l’allibera a l’exterior 
després d’haver-lo filtrat. Els espais 
estan dividits en zones netes per a per-
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Arribada dels climatitzadors a l’obra. El 
sistema de climatització de l’hospital és 
força sofisticat.

Els mòduls que formen l’estructura de 
l’hospital arribant a l’obra, provinents 
dels tallers on s’han manufacturat.
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•  Projecte: hospital annex del Parc 
Sanitari Pere Virgili (un dels cinc 
annexos I-COVID COMPACT 
projectats per fer front a la crisi 
sanitària causada pel coronavirus).

•  Localització: barri de la Teixonera 
de Barcelona, districte d’Horta-
Guinardó. 

•  Pressupost: 13,9 M € (d’un total 
de 85 M€).

•  Període d’execució: 20 setmanes.
•  Col·legiats participants:  

Gerard Rosell (Barcelona, 1974), 
especialitzat en la direcció de 
projectes d’instal·lacions. Al 
capdavant del despatx que opera 
amb la marca Barcelona Ingeniería. 
Óscar Espín (Barcelona, 1978), 
cap de projectes a ARCbcn.

FITXA

sonal mèdic i zones de pacient COVID, 
i la connexió entre zones es fa sempre a 
través de rescloses d’aire biosegur”. 

En la reducció dels terminis d’exe-
cució, hi ha tingut un paper decisiu el 
modelatge d’informació de construc-
ció (BIM), una tecnologia que permet 
dissenyar l’edifici i les instal·lacions 
amb un model tridimensional en què 
cada element té un nom i una ubicació. 
“El BIM permet predir conflictes i col-
lisions entre elements —explica en Ge-
rard—, i transferir a tallers i fàbriques 
moltes feines que abans s’havien de fer 
a peu d’obra. Amb el BIM, arquitectes 
i enginyers treballem amb un model 
comú i tots podem comprovar les solu-
cions aplicades”.

La gestió LEAN també ha estat im-
prescindible per poder agilitzar una 
gestió tan complexa. L’Óscar destaca 

les reunions setmanals de seguiment 
“que tenen una importància cabdal 
perquè hi intervenen tots els agents 
implicats en l’obra: CatSalut, l’equip 
tècnic i assistencial de l’hospital, ar-
quitectes, enginyers, l’empresa cons-
tructora i l’empresa instal·ladora”. 
Aquestes reunions acaben quan hi ha 
un acord a tots els nivells, i tothom hi 
exposa els requeriments amb relació 
als temes tractats, de manera que 
l’obra “avança de manera molt més 
àgil, perquè les decisions es prenen al 
moment”. I estableix un paral·lelisme 
fabril: “L’obra funciona com una ca-
dena de muntatge. Es dissenyen uns 
components, es fabriquen, i han d’es-
tar al lloc en el moment just per po-
der-los acoblar a temps perquè el pro-
jecte avanci segons les previsions.”

En una empresa de caràcter tan ur-
gent, el projecte executiu i les adjudi-
cacions s’han tramitat per un procedi-
ment d’emergència previst a la Llei de 
contractes del sector públic. Les insti-
tucions, segons aquests dos enginyers, 
han vetllat per la bona marxa del pro-
jecte: “La coordinació a nivell polític ha 
estat perfecta, tant l’Ajuntament com la 
Generalitat han estat sempre a la nos-
tra disposició”. l

“Vaig passar el confinament pensant com podria col·laborar com a 
professional a millorar la situació en què estava immers el país”, reflexiona 
en Gerard. Quan l’Óscar li va proposar participar en el projecte de l’hospital, 
el Gerard va veure l’oportunitat de posar tot el seu coneixement a disposició 
d’una eina destinada a superar la crisi sanitària. “Així vaig poder treure’m 
aquesta petita espina, contribuint al projecte i posant-hi els cinc sentits”, 
explica en Gerard. “Tots els que hi hem participat ens sentim orgullosos 
de la feina feta, i no parlo només de l’Óscar i de mi, sinó també de tots els 
professionals i empreses, grans o petites, implicades tant en la direcció com 
en l’execució. Tots hem fet un esforç enorme, moguts per la contribució al 
bé comú.” “Com a enginyer, no puc curar una persona”, constata, “però he 
fet el que m’ha estat possible per contribuir-hi en un bon disseny, una bona 
execució i en els terminis que requereix la situació actual”.

UN GRANET DE SORRA EN LA CRISI SANITÀRIA

Simulació de com quedarà l’hospital, un cop enllestit l’annex I-COVID COMPACT.

En un projecte tan ambiciós com la 
construcció d’un hospital en vint 
setmanes, l’organització hi té un paper 
clau. L’aplicació de la filosofia LEAN ha 
estat decisiva a l’hora de posar d’acord 
tots els actors, i la pissarra on es 
distribuïen les tasques n’és un reflex.

HI HA ZONES NETES I 
ZONES PER A PACIENTS 
COVID. LA CONNEXIÓ 
ENTRE ZONES ES FA A 
TRAVÉS DE RESCLOSES 
D’AIRE BIOSEGUR



SOSTENIBILITAT
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Els beneficis ambientals i econòmics de l’energia eòlica són innegables. Entre els 
apartats negatius d’aquesta tecnologia s’inclouen les col·lisions d’ocells i ratpenats 
amb els aerogeneradors. El problema es pot reduir sensiblement millorant-ne les 
ubicacions o introduint canvis en el color de les estructures mòbils. 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

L’aprofitament de la força del vent per 
generar electricitat és un dels aven-
ços tecnològics i ambientals més im-
portants dels últims anys. Els bene-
ficis de l’energia eòlica són múltiples 
i innegables. Tot i això, també és cert 
que alguns aerogeneradors —per la 
seva ubicació o disseny— provoquen 
molèsties, danys i fins i tot la mort en 
diverses espècies de fauna, principal-
ment ocells i ratpenats.

La importància d’aquest impacte 
depèn de moltes circumstàncies i no 

hi ha dades suficients per fer balanços 
globals realistes. En qualsevol cas, i 
sense menystenir les denúncies de 
grups ecologistes especialment sen-
sibilitzats amb aquest problema, l’im-
pacte de l’energia eòlica en l’avifauna 
és relativament modest si es compara 
amb un problema molt més estès i co-
negut com és la sinistralitat d’ocells 
en xarxes elèctriques (cables, torres i 
altres instal·lacions).

Un dels avenços més destacats en la 
minimització del conflicte entre ener-
gia eòlica i ocells es va presentar l’agost 
de 2020 a partir d’un estudi liderat per 
experts de l’Institut Noruec de Recer-
ca sobre Natura (NINA, per les sigles 
en anglès), amb seu a Trondheim. En 
aquest cas, a banda d’analitzar l’abast 

 

Energia eòlica respectuosa amb els ocells 

Millores tecnològiques de reducció de l’impacte 
ambiental d’una font renovable imprescindible 

http://comunicaciencia.cat/
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del problema, el més important són 
les propostes de solució presentades i 
avaluades sobre el terreny.

En un dels experiments duts a ter-
me en instal·lacions del parc eòlic de 
Smola, per exemple, es va observar 
que pintar una de les tres pales dels 
aerogeneradors (mantenint-ne les 
altres dues del color blanc habitu-
al) redueix un 70% el nombre d’ac-
cidents mortals per col·lisió en aus. 
Així s’ha pogut comprovar que “un 
contrast més gran fa que les turbines 
eòliques siguin més visibles per a les 
aus, de manera que puguin evitar col-
lisions”. Una altra de les solucions 
reeixides és la llum ultraviolada, que 
pot ser detectada per diverses aus i 
reduir el risc de col·lisió.

Els autors recorden que el creixent 
nombre de parcs eòlics i l’augment 
de les dimensions dels equips incre-
menten el risc de danys en espècies 
com les aus migratòries. “Afortuna-
dament, hi ha mesures rendibles que 
es poden utilitzar per reduir el risc de 
col·lisions d’aus”, explica Roel May, 
investigador d’aquest institut noruec 
i coautor del nou estudi.

Els autors consideren que aquesta 
modificació en el color d’una de les 
pales de cada aerogenerador, relati-
vament fàcil de fer, reduirà el risc de 
col·lisions en espècies com l’àguila 
marina o pigarg cuablanc (Haliaeetus 

albicilla), un rapinyaire que Noruega 
té la responsabilitat especial de prote-
gir. “El canvi de color d’una de les pales 
suposa un esforç notable, ja que les tur-
bines eòliques de l’assaig ja estaven 
instal·lades. Però si la pintura s’aplica 
abans de muntar les pales al rotor, es 
reduiran tant el cost d’aquesta inter-
venció com la mortalitat d’aus”, ex-
plica Roel May. l

POSAR LLUM 
ULTRAVIOLADA O PINTAR 
DE COLOR LES ASPES 
REDUEIX LES MORTS 
D’AUS PER COL·LISIÓ

Un cas conflictiu a les Terres de Lleida
Les organitzacions ecologistes Ipcena-EdC i Trenca van denunciar el 
passat mes de setembre que tres projectes d’energia eòlica projectats a les 
comarques de la Segarra, les Garrigues i la Noguera suposen una amenaça 
per a espècies d’avifauna com l’àguila cuabarrada o àguila perdiguera (Aquila 
fasciata). Els ecologistes indicaven que els projectes denunciats preveuen 
la instal·lació d’un total de 110 aerogeneradors i la seva tramitació urgent 
s’acolliria al Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables, de la Generalitat de Catalunya.

I A MÉS

La construcció de parcs eòlics en 
zones de cria, vol o ruta migratòria de 
diverses espècies d’ocells i ratpenats 
és la causa principal de col·lisió i 
mort d’aquest tipus d’animals. A 
Catalunya, l’interès per reduir l’efecte 
negatiu de la implantació d’aquesta 
tecnologia d’energia renovable va 
motivar l’elaboració, entre 2014 i 
2018, del primer Mapa d’alta resolució 
de valors d’afectació de l’avifauna 
als parcs eòlics (EOCELL). El projecte 
va ser desenvolupat per la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural amb la participació de 
l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).

L’existència d’aquest mapa facilita 
la selecció d’emplaçaments per a 

nous parcs eòlics i l’avaluació del 
seu impacte ambiental, en funció de 
la presència o del pas de diferents 

espècies. Els beneficis són compartits 
en aquest cas per les empreses 
promotores, l’Administració i la fauna.

MAPA DE VULNERABILITAT A CATALUNYA
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

A new material 
to keep products fresh

1-MATERIALS ENGINEERING

The robots that are 
revolutionising 
building
An engineer and an architect 
at the University of Princeton 
are working together to create 
robots that can simplify the 
construction process. Their 
installation of industrial robots 
were able to use transparent 
glass bricks to build an 
experimental vault that is 2 
metres high, with a span of 4 
metres and 6.5 metres long. 
The robots could be used 
in places where it would be 
dangerous for people to work 
or where access is complicated.

Source: Princeton University 
https://bit.ly/2UuvsJv

2-CONSTRUCTION
ENGINEERING 

Engineers at the Massachu-
setts Institute of Technol-
ogy have discovered a gel 
that can insulate objects to 
keep them cool without the 
need for electricity. It was 
inspired by camel fur, com-
bining hydrogel with a thin 
layer of another gel, aero-
gel, which is a light, porous 

insulating material. This 
double layer of evaporation 
and insulation imitates the 
process by which camels’ fur 
insulates its sweat, produc-
ing a cooling effect.

Source: Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)
https://bit.ly/3lAh8uI 

1. ENGINYERIA DELS MATERIALS
La imitació del sistema de refredament 
que realitzen els camells ha servit a uns 
enginyers de l’Institut de Tecnologia 
de Massachusetts per descobrir un nou 
gel. Aquest nou material proporciona 
l’aïllament necessari per mantenir 
objectes frescos sense necessitat 
d’electricitat.

2. ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
La construcció amb robots ja és una 
realitat. Això és el que han demostrat 
una enginyera i una arquitecta creant un 
robot industrial pensat per simplificar 
les construccions. Aquest robot està 
dissenyat per treballar allà on els humans 
no poden accedir o quan el lloc de treball 
és perillós. 

3. ENGINYERIA ELÈCTRICA 
Uns investigadors de la Universitat 
d’Oxford han descobert les limitacions 
de les bateries de ions de liti. Els estudis 
revelen que el problema recau en les 
tensions i deformacions en l’energia 
emmagatzemada, que provoquen la 
pèrdua de connectivitat i una disminució 
de la seva capacitat. 

   .CAT 

Electric vehicles and other devices 
rely on lithium ion batteries to 
store energy. Researchers at Oxford 

University have been studying 
the processes by which Li ion 
battery cathodes deteriorate, 
and concluded that they are a 
key constraint of their wider 
application. The problem lies in the 
chemical and mechanical couplings 
that convert a part of the stored 
energy into stresses and cracking 
that lead to a loss of connectivity 
reduced capacity.  

Source: University of Oxford
https://bit.ly/32MDm5k

3-ELECTRICAL ENGINEERING 

The degradation of lithium ion batteries

© Universitat d’Oxford
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SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

http://twitter.com/sergialbet
https://bit.ly/3lAh8uI
https://bit.ly/32MDm5k
https://bit.ly/2UuvsJv
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

GUILLEM RAICH
Periodista 
@GuillemRaich

24 hores i una xarxa social per donar a conèixer  
la vostra empresa 

Com treure suc  
a les històries d’Instagram?

UN NOU CONTEXT
Un jove assegut al tren obre un diari 
per la tercera pàgina. Entre l’editorial 
i la primera notícia troba un anunci: 
és la teva marca, anunciada a tota pà-
gina i a tot color. Llavors et despertes i 
penses: un jove llegint un diari? 

El cas és que tampoc no has estat 
el primer a arribar a aquesta conclu-
sió. Tothom sap que la publicitat ara 
es troba principalment a Internet, 
i no al paper. Aquesta és la raó per 
la qual totes les xarxes socials estan 
saturades de publicitat, i encara ho 
estaran més a mesura que passin els 
anys. Un estudi publicat per Kantar 
el 2020 assenyalava que un 70% de 
les empreses volia augmentar la 
seva inversió en publicitat digital. 
El mateix 70% també deia que co-
mençaria a retirar els seus anuncis 
dels mitjans impresos. 

HISTÒRIES D’INSTAGRAM
Dins del pastís de les xarxes, que 
cada vegada està més repartit, hi ha 
una funció que fa uns quants anys 
que destaca: les stories. Les històri-
es són una eina d’Instagram que ens 
permet penjar vídeos, fotos o trans-

missions en directe 
que queden penjades a 
la xarxa només durant 
24 hores. A diferència 
de la resta de murs de 
les xarxes socials, les 
stories d’Instagram no 
es desplacen cap avall 
sinó que de costat.   

COM ES FA?
Un cop tinguem creat 
el nostre perfil a Ins-
tagram, fer stories és 
molt fàcil. Per comen-
çar, cal clicar la icona 
de la càmera al marge 
superior esquerre de 
la pantalla, que ens do-
narà accés a la càmera 
del mòbil. Un cop hàgim accedit a la 
càmera, haurem de prémer el cer-
cle de la part inferior de la pantalla  
per fer una fotografia. Si el que volem 
és fer un vídeo, haurem de mantenir el 
botó premut durant més temps.

EINES PER FER DESTACAR 
LES NOSTRES HISTÒRIES
Com heu vist, fer Instagram Stories 
és molt fàcil, però no tot s’hi val. Si 
volem millorar la imatge de la nostra 
marca, Instagram ens ofereix diver-
sos stickers o adhesius, que podem 
afegir a les nostres publicacions fent 
clic a la icona quadrada amb una cara 
somrient, al marge superior de la 
pantalla. 
Enquestes: aquesta funció ens per-
met llançar una pregunta a la nostra 
audiència per conèixer la seva opi-
nió a l’instant. Només cal proposar 
un dubte i donar un parell d’opcions 
de resposta per escollir. 
Preguntes: si volem conèixer més a 
fons l’opinió dels nostres seguidors 
i una enquesta no ens sembla prou 

profunda, els podem enviar una 
pregunta. Els usuaris podran clicar 
la nostra story per poder donar la 
seva opinió sense haver d’escollir 
entre dues opcions.
Xat: aquesta eina ens ofereix la pos-
sibilitat de crear una sala de xat amb 
capacitat per a 32 persones. Amb 
això es poden crear grups de discus-
sió instantanis per interactuar amb 
els nostres seguidors.   

Finalment, cal saber que el més 
important és ser constant i publi-
car sovint. Tot i això, estar pendent 
les 24 hores del dia de les nostres 
publicacions no és una perspectiva 
gaire agradable. En aquest sentit, 
l’aplicació Later ens ajuda a pro-
gramar les històries de tot un mes 
d’una sola tirada. L’aplicació té un 
preu d’uns set euros i mig mensu-
als i ens permet planificar les nos-
tres publicacions en un calendari. 
Un cop planificades, les històries es 
publicaran automàticament el dia i 
hora que hàgim definit.  l

PATIENCE AND 
PERSEVERANCE

The key to reaching a wider 
audience is persistence. It may 
seem a pretty obvious thing to 
say, but a frequent publishing 
schedule may be one of the 
simplest ways to attract 
visits. The more persistent we 
are, the more likely it is that 
our readers will see us when 
checking Instagram. 

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

La Chaise Renversée és una taula de 
treball lleugera que es pot transformar 
en una còmoda chaise-longue per rela-
xar-se. Segons el seu dissenyador, l’ar-
quitecte francès Pierre-Louis Gerlier 
(www.pierrelouisgerlier.com), aquest 
moble és un escriptori per a aquells que 
no volen un escriptori, és a dir, que no-
més el faran servir puntualment, o per 
a aquells que volen una butaca dispo-
nible just després d’acabar la feina.

El perquè d’aquesta idea té en 
compte les diverses maneres en què 
les persones utilitzen objectes quoti-
dians en espais habitables petits.

La casa de disseny Boqa, de la mí-
tica cadira Acapulco, comercialitza-
rà una versió de la Chaise Renversée 

CHAISE RENVERSÉE | Escriptori modular
MOBILIARI

amb fil trenat i estructura metàl·lica, 
amb diverses opcions de color, tant 
per a adults com per a nens.

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

Se’ns espatlla el mòbil i creiem 
que el podríem arreglar, però 
segurament desistim per falta 
d’instruccions o dels estris adequats 
per treballar. 

La majoria d’empreses no faciliten 
peces de recanvi ni documentació. 
D’aquí neix iFixit, amb la filosofia 
que totes les persones tenen dret a 
mantenir i reparar els productes que 
han adquirit quan sigui oportú.

iFixit és una comunitat de 
persones que s’ajuden entre elles 

per arreglar dispositius. Des del 
seu portal en línia es.ifixit.com es 
proporcionen eines i guies per tal 
de reparar i mantenir productes 
tecnològics, des d’un rellotge 
intel·ligent fins a un portàtil.

© Pierre Louis Gerlier

TECNOLOGIA

IFIXIT | Eines de reparació 

Oohbike (www.oohbike.com) 
és una empresa de Barcelona 
que té l’objectiu de promoure 
ciutats netes i saludables amb 
la substitució dels vehicles 
contaminants per bicicletes 
elèctriques de nova genera-
ció, com l’Oohbike, desenvo-
lupada íntegrament a Ànima 

Barcelona (anima.es/project/
oohbike).

Una bicicleta urbana fabri-
cada amb materials recicla-
bles i amb un quadre realitzat 
amb impressió 3D. És elegant 
i innovadora gràcies a la roda 
del davant dissenyada sense 
radis (hubless). Aquest espai 

OOHBIKE | Bici urbana i elegant
TRANSPORT

interior de la roda es podria 
utilitzar per a elements de 
transport o usos publicitaris, 
per exemple.

Amb la consciència de mi-
tigar el canvi climàtic, el pro-
cés de producció segueix un 
model sostenible i de baixes 
emissions, i el cicle de vida de 
les bicicletes es basa en l’eco-
nomia circular i residu zero.

RELATIVTY | 
Ulleres de RV
Relativty són unes ulleres de realitat 
virtual (RV), un projecte de codi 
obert creat per dos hackers, dos joves 
que volien gaudir de la RV, però 
s’escapava de l’abast de les seves 
butxaques. Així que les van construir 
pel seu compte i n’han publicat el 
resultat a www.relativty.com.

En aquest portal comparteixen els 
passos que cal seguir perquè tothom 
pugui fer-se les pròpies ulleres. Amb 
un cost total aproximat de 170 €, el 
preu pot variar segons la qualitat de 
les pantalles; són més econòmiques 
com més baixa és la resolució. Els 
joves utilitzen dues pantalles de 2 K 
que permeten gaudir d’experiències 
a 120 FPS. Les característiques 
principals de les Relativty s’expliquen 
al web, i el codi i les instruccions 
per muntar el maquinari es troben a 
Github.

Les Relativty s’han fabricat a casa 
amb un soldador i una impressora 
3D, així que altra gent amb les 
mateixes inquietuds tindrà la 
possibilitat de fer-ho.
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http://www.cargocollective.com/tzeitel
http://www.oohbike.com
https://anima.es/project/oohbike/
http://www.pierrelouisgerlier.com
http://www.relativty.com




Pensem enPRO
En PRO dels PROfessionals. En PRO de tu.

Què és pensar en PRO? Pensar en PRO és treballar en PRO dels teus
interessos, del teu PROgrés i de la teva PROtecció. Per això, a Banc Sabadell
hem creat les solucions financeres professionals que et donen suport en el
teu negoci i que només et pot oferir un banc que treballa en PRO del Col·legi
d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

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

sabadellprofessional.com

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