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OBSERVATORI

Però, sobretot, caldrà tenir la ferma convicció que, amb 
la confiança aconseguida al llarg d’aquest quart de segle, 
el Col·legi ha de continuar endavant amb pas ferm, perquè, 
molt més important que tot plegat, és l’actitud. Les bones 
estratègies sempre són fruit de les actituds correctes, i no 
pas al revés. Per exemple, Churchill, a l’inici de la guerra, no 
tenia una bona estratègia, però tenia l’actitud correcta i això 
va fer que trobés l’estratègia guanyadora. Així doncs, cal una 
actitud positiva, proactiva, 
de confiança, d’esforç i de 
creure en l’enorme potencial 
que tenim com a enginyers 
i com a Col·legi. Si ens ho 
creiem, si no defallim i tenim 
una mica de sort, ho tenim 
guanyat.

Quan escric aquestes línies 
encara no se sap si hi haurà 
eleccions o no, ja que, si 
només hi ha una candidatura, la de l’equip Darnés, aquesta 
queda proclamada Junta de Govern de forma automàtica, 
tal com va passar fa quatre anys. Segurament, quan llegiu 
aquest Observatori, ja se sabrà, si n’hi haurà o no. En cas que 
n’hi hagi, us volem demanar que hi participeu, perquè és la 
millor manera de demostrar que som una corporació viva i 
interessada pel seu futur, a banda que, com més vots tingui la 
candidatura guanyadora, més legitimada se sentirà per aplicar 
el seu programa electoral. Gràcies. l

Des que el Col·legi de Barcelona va començar 
a caminar, han passat 25 anys plens de feina, 
lluita i esperança cap a un futur millor, tant per 
al Col·legi com per a la professió. Ara, amb les 
properes eleccions, s’obrirà una nova etapa que 

haurà de marcar el camí a seguir els propers 25 o 30 anys. El 
balanç d’aquests primers cinc lustres, malgrat les nombroses 
dificultats, es pot dir que ha estat força satisfactori. Totes les 
juntes de govern d’aquest període eren molt conscients que 
l’aposta, forçada, que es va fer per al Col·legi de Barcelona 
havia de sortir bé. En cas contrari, la nostra professió 
centenària en podia patir les conseqüències. I totes les juntes 
de govern, sense excepció, amb el suport i la complicitat 
imprescindible de la majoria de col·legiats i col·legiades i de 
l’equip humà, s’hi han esforçat perquè fos així.

Per tant, ara som en un moment clau de la nostra 
història. No podem malbaratar l’herència que ha costat tant 
d’aconseguir. El futur del Col·legi i de la professió, que són 
indestriables, dependrà de com enfoquem la nova època. Em 
faré pesat i repetiré allò que he dit tants cops: una professió 
forta necessita un col·legi fort darrere. Així doncs, siguin quins 
siguin els companys i companyes que formin part de la nova 
Junta de Govern, tindran la responsabilitat de tirar endavant 
ENGINYERS BCN en un moment força complicat, amb 
nombroses amenaces a l’horitzó, però també amb moltes 
oportunitats, que caldrà saber aprofitar. Faran falta molta 
imaginació, creativitat i visió estratègica per fer-ho; i també 
valentia i determinació en la presa de decisions. I convé no 
oblidar aquella frase del president americà Eisenhower que 
diu: “Els plans no són res, la planificació ho és tot”, perquè la 
millor manera de predir el futur és creant-lo.

NOVA ÈPOCA, NOVA JUNTA

TENIM 
AMENACES 
A L’HORITZÓ, 
PERÒ TAMBÉ 
MOLTES 
OPORTUNITATS

Els enginyers que s’especialitzen en la branca d’organització industrial poden desenvolupar la seva activitat 
professional en qualsevol empresa i sector de la indústria. Tenen coneixements tècnics d’enginyeria i poden 
organitzar i dirigir amb eficàcia projectes i equips de treball. 
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OPINIÓ

L’OASI DEL PANDÈMIC 2020 ES DIU TIC

 El 2020 quedarà escrit en tinta negra a la 
història. Sobretot per la pèrdua de vides, però 
també pel daltabaix que ha suposat per a 
l’economia, amb les caigudes d’activitat a tot 
arreu més fortes des de l’última guerra. I, molt 

lligat a això, la brutal eliminació de llocs de feina, 
suavitzada d’alguna manera per l’ús generalitzat dels 
ERTO. A Catalunya, l’Enquesta de població activa (EPA) 
estima que s’ha perdut un 4% d’ocupats entre els quarts 
trimestres de 2020 i 2019. I si es fa el càlcul per hores 
treballades, resulta que, en termes interanuals, les hores 
setmanals han disminuït més pronunciadament que 
l’ocupació (-7,3%), tot i que la caiguda s’ha anat moderant, 
després d’haver registrat un descens del 29,8% el segon 
trimestre. Això vol dir, doncs, que estem una mica pitjor 
del que diuen les xifres que fem servir habitualment.

En aquest entorn laboral tan problemàtic hi ha un oasi 
que cal destacar. Es tracta de les ocupacions lligades a 
les TIC, que en aquest període de temps han crescut un 
13,1%, i el pes de les quals, en el volum total de treballadors 
a Catalunya, que era residual no fa pas tants anys, ara 
ja representa gairebé el 4%, amb pràcticament 130.000 
persones. Un percentatge que s’eleva al 17% si es considera 
el creixement acumulat de tot l’any. Cal dir que el cas 
català difereix molt del que ha passat a la resta de l’Estat. 
Si restem les xifres de Catalunya del total estatal, resulta 
que el creixement del 13% català s’ha de comparar amb 
una davallada al sector a la resta de l’Estat, superior 
al 7%. Aquesta és una diferència molt important, per 
les distàncies que assenyala, i que ha passat 
totalment desapercebuda als mitjans de 
comunicació.

De fet, aquesta xifra i aquest 
comportament lliguen perfectament 
amb la informació que donàvem 
al theknos anterior, sobre els 
resultats de l’enquesta d’inserció 
laboral per al 2020 de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, en 
què s’especificava que el 93% dels 
graduats fa tres anys en alguna 
enginyeria està treballant. I no només 
això, sembla que no són suficients per a 
les necessitats de les empreses. Segons el 

Baròmetre CTecno 2020, una de les dades clau d’aquesta 
edició és el potencial de creixement del sector, que ara 
està frenat per la manca de talent. Gairebé set de cada 
deu empreses del sector (un 68,30%) consideren que 
podrien incrementar la facturació si poguessin disposar 
del talent que necessiten per augmentar la plantilla. I 
immediatament fa èmfasi en un dels punts més febles del 
sector: l’escassetat de talent femení. Un any més, es detecta 
la gran mancança de dones a les empreses TIC, on no 
arriben ni al 10% en posicions tècniques.

Un dels fets més sorprenents és també la diferència 
de clima que hi ha entre les empreses del sector, en 
funció dels seus resultats. Segons el Baròmetre, les 
dades obtingudes els permeten identificar previsions 
molt diferents en funció del perfil d’empresa. Així 
doncs, mentre que el 40% de les empreses TIC 
preveuen increments de facturació per al 2020, aquest 
percentatge se situa en un 31% en les empreses no TIC 
amb departament TIC. Cal pensar que el percentatge 
d’empreses que esperen tancar amb facturació positiva el 
2020 triplica el nombre de les que surten dins la indústria 
en general, segons l’enquesta de clima que ha publicat 
l’Idescat fa unes quantes setmanes.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL FORÇADA
Tot plegat té unes causes ben clares, ja que l’oferta 
tecnològica cobreix unes necessitats que s’han fet més 
paleses durant la pandèmia. Així, en molts casos, la 
pandèmia ha forçat una transformació digital que no s’havia 

fet fins ara i que potser s’hauria ajornat. D’altra 
banda, moltes empreses han hagut d’acomodar 

els seus sistemes per permetre el treball 
des de casa, mentre molts comerços han 

vist la urgència d’ampliar els canals de 
venda i han hagut de condicionar-ne 
o crear-se’n un per internet... I és 
evident que tot això ha accelerat 
el procés de digitalització, i moltes 
empreses que ofereixen serveis 
de tecnologia han vist créixer la 

demanda, després d’haver d’ampliar 
plantilles. Vet aquí l’explicació del 

creixement a contracorrent del sector 
tecnològic; un creixement, que, de ben 

segur, continuarà el 2021. l
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Oriol Nin

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

https://twitter.com/jordigoula


Theknos    Març-abril 20216

poden aportar un valor afegit entorn 
d’aquesta qüestió”, argumenta. “Així, 
per exemple, si hi ha un canvi en la 
normativa sobre ascensors o un nou 
producte en el mercat que revolucio-
na el sector de les energies renovables, 
és bo que des del Col·legi ho diguem a 
través de qui millor ho pot comunicar.” 
D’aquesta manera, una diversitat de 
professionals provinents d’empreses 
del sector serien els encarregats d’ex-
posar i debatre sobre un mateix tema. 
Els case study, a més, tenen una estruc-
tura marcada. En primer lloc, hi ha la 
part informativa en què cada empresa 
explica els condicionants i els rao-
naments que determinen escollir la 
solució que es presenta. La segona ex-
posició és descriptiva, sobre els detalls 
del projecte (procediment, càlculs, 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL I CONEIX EL TEU COL·LEGI

Ricard Piqué, Àrea Empresa

Quan gaudiu d’un descompte 
com a col·legiats, assistiu a una 
Tecnojornada o us trobeu amb 
alguns dels anuncis i articles 
empresarials d’aquesta revista, 
ho esteu fent, en part, gràcies al 
nostre col·laborador Ricard Piqué, 
responsable de l’Àrea Empresa. 
Aquest 2021 inicia un nou 
projecte amb les Comissions: els 
case study.

Quan cerquem una definició de ca-
sos d’èxit (o case study en anglès), 
ens trobem sempre aquesta idea: 
aprofundir en un nou repte, agrupant 
empreses que exposen de forma pràc-
tica els seus propis mètodes tecnolò-
gics per solucionar-lo. Ricard Piqué, 
de l’Àrea Empresa del Col·legi, ho 
explica: “No es tracta d’un tutorial 
sobre un producte, sinó de conèixer 
de forma participativa els diferents 
processos, eines i materials més in-
novadors en el mercat per incorporar 
a la nostra tasca professional”. Molt 
bé, però per què us ho expliquem, tot 
això? Doncs perquè aquest tipus de 
Tecnojornades seran, a partir d’ara, 
molt més habituals a ENGINYERS 
BCN. De fet, la primera ja s’ha fet. 
Va ser l’1 de març i va tenir una molt 
bona acollida (vegeu-ne la crònica a 
les pàgines 34 i 35). En aquest cas ens 
enfrontàvem al repte de desinfec-
ció d’instal·lacions davant possibles 
patògens emergents. Es mostraven 
tres casos, un amb solució a través de 
l’ozó, l’altre a través dels raigs ultravi-
olats i el tercer amb aplicació d’àcids 
hipoclorosos.

EXPOSICIÓ O DEBAT?
La col·laboració entre aquesta àrea del 
Col·legi i les Comissions és clau per-
què els case study funcionin. “Des de 
les Comissions m’informen de quina 
oportunitat de continguts hi ha, i jo 
em dedico a buscar les empreses que 

“Generem un retorn per al col·legiat”

materials, instal·lació, seguretat, man-
teniment, etc.). En darrer lloc, hi ha la 
fase exploratòria, en què participen els 
assistents i intercanvien impressions 
conduïdes per un moderador.

GENERAR UN IMPACTE
Més enllà de les jornades tècniques, 
Ricard Piqué, com a responsable de 
l’Àrea Empresa, s’encarrega d’atrau-
re convenis, patrocinis i publicitat. 
En definitiva, posa en contacte col-
legiats amb empreses del sector on 
tothom guanya: el nostre col·lectiu 
disposa d’informació innovadora i de 
qualitat i accés a serveis i productes 
en condicions avantatjoses, mentre 
que les empreses disposen d’un ca-
nal de comunicació directa amb els 
seus potencials clients. Bimestral-
ment, recordem-ho, s’envia el butlletí 
Empresa, on es recullen les últimes 
incorporacions en avantatges col-
legials, els acords i les darreres activi-
tats formatives, així com les properes 
formacions. En Ricard conclou: “Al 
cap i a la fi es tracta de dissenyar ei-
nes de comunicació entre col·legiats 
i empreses que generin un impacte i 
benefici per a totes les parts”.  l

Ricard Piqué al 
seu despatx de la 

seu col·legial.

EN COL·LABORACIÓ 
AMB LES COMISSIONS 
L’ÀREA EMPRESA 
PRESENTA DIVERSOS 
CASE STUDY A LES 
TECNOJORNADES



ACTIVITATS

Miquel Darnés, degà i president del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya, va formalitzar, el gener, la participació d’aquest òrgan en l’Agenda Urbana de 
Catalunya, l’eina mitjançant la qual la Generalitat vol potenciar les oportunitats i afrontar els reptes 
que planteja la creixent urbanització. La nostra corporació podrà, per tant, participar en l’òrgan que 
treballa per millorar la nostra qualitat de vida.

El Dia de la Dona 
Enginyera ha 
passat al format 
virtual. L’edició 
d’enguany 
d’aquesta 
iniciativa del 
Col·legi per 
fomentar la 
igualtat entre 
dones i homes a 
la nostra professió s’ha fet des de 
la distància. En aquesta ocasió, el 
debat ha girat entorn de com la 

situació epidemiològica ha afectat 
les vides de cinc col·legiades 
de perfils i edats ben diferents. 

Moderat per la vicedegana, Maria 
Cinta Pastor, el debat va tenir lloc 
per videoconferència i va servir per 
posar sobre la taula qüestions com 
la diversitat d’experiències viscudes 
durant l’últim any. l

El 2017, arran de la definició dels 
objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides, la Generalitat va crear 
l’Agenda Urbana de Catalunya, 
un instrument per millorar “la 
qualitat de vida i el benestar de les 
persones”. Gràcies a la signatura del 
seu president, el Consell de Col·legis 
d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Catalunya 
forma ara part del manifest que 
pretén establir les bases per al futur 
desplegament de l’Agenda Urbana 
de Catalunya. D’aquesta manera, 
el Col·legi i el Consell mostren el 
seu compromís amb la millora dels 

entorns urbans i se sumen a la 
redacció dels documents estratègics 
que s’ha iniciat aquest gener.

El Consell, del qual forma part 
ENGINYERS BCN, està presidit 
pel també degà del Col·legi, 

Miquel Darnés. La signatura de 
la declaració va tenir lloc a la seu 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, amb 
la presència d’Agustí Serra, secretari 
de l’Agenda Urbana i Territori. l

El Consell de Col·legis signa 
la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya

ENGINYERS BCN 
ES COMPROMET 
AMB LA MILLORA 
DELS ENTORNS 
URBANS

“Enginyeres i pandèmia”
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D’esquerra a dreta: Miquel Darnés, degà del Col·legi i president del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya, i Agustí Serra, secretari de l’Agenda Urbana 
i Territori de la Generalitat de Catalunya.

Podeu veure el vídeo sencer del 
Dia de la Dona Enginyera a  
https://videos.enginyersbcn.cat

https://videos.enginyersbcn.cat/videos/dia-de-la-dona-enginyera-2021.html
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TECNOAULA

Fa dos anys, el Col·legi estrenava 
campus virtual. Amb una imatge ac-
tual i noves funcionalitats, la nostra 
formació feia un salt endavant i se 
situava al nivell dels entorns en línia 
més moderns. Com si actués de ma-
nera premonitòria, ENGINYERS BCN 
aplanava el camí a la formació en línia. 
Per aquest motiu, l’adaptació durant 
el confinament va ser ràpida i el Col-
legi va obtenir una molt bona respos-
ta en la posada en marxa de semina-

Ens veiem pel campus virtual d’ENGINYERS BCN!

Igual que ha passat en molts sectors de la societat, la pandèmia ha accelerat el procés de digitalització 
del Col·legi i, concretament, de Formació. El campus virtual ara inclou vídeos de totes les sessions 
formatives i s’està fent una aposta per cursos “permanents”, disponibles qualsevol dia de l’any.

ris web i cursos virtuals. A més, des 
d’aleshores, totes les sessions s’eme-
tien per videoconferència i s’enregis-
traven, aprofitant la renovació tècni-
ca de les aules del Col·legi, les quals 
disposen d’una barra de so i una cà-
mera que capten l’àudio i imatge de 
les classes. La situació sanitària obli-
gava a actuar veloçment i el procés 
ja era imparable. La mostra és que 
Tecnoaula s’ha continuat adaptant 
al que demanen els col·legiats i apli-

cant canvis per situar-se sempre un 
pas endavant. 

QUE NO US PERDEU RES
Una de les peticions que l’alumnat 
feia a l’equip de formació del Col·legi 
de manera recurrent era l’enviament de 
les gravacions de les classes, perquè 
en necessitava tornar a escoltar una 
part, perquè aquell dia havia arribat 
tard o perquè un compromís d’últi-
ma hora havia impedit que hi pogués 



assistir. Al final, la pregunta 
era inevitable: per què no 
penjar totes les sessions al 
campus virtual? I així es va 
fer. Des de finals de l’any pas-
sat ENGINYERS BCN publi-
ca les gravacions de totes les 
classes que s’imparteixen, ja 
siguin presencials o en línia. 
No importa, tampoc, si són seminaris 
web, cursos o postgraus. Tot s’enre-
gistra i tot es puja amb l’objectiu de 
facilitar, un cop més, el procés forma-
tiu de l’alumnat.

Trobar els vídeos de les sessions és 
senzill. Estan allotjats dins el cam-
pus de Tecnoaula, a l’apartat General 
de la formació que estigueu realit-
zant. Més concretament, els podreu 
visualitzar a la part inferior, sota els 

objectius i els continguts del curs o 
postgrau. Aquests vídeos solen estar 
penjats al cap d’un o dos dies hàbils 
després de la realització de la classe i, 
no cal dir-ho, no hi ha cap cost extra 
per a l’estudiantat, ja que aquest ser-
vei està inclòs en el preu de l’activitat.

QUAN VULGUEU
Una altra de les apostes del Col·legi 
en matèria formativa són els “cursos 
permanents”. Actualment, la majo-

ria de cursos i postgraus que ofereix  
ENGINYERS BCN s’han de fer du-
rant unes dates i hores concretes. 
Però, cada cop amb més freqüència, el 
Col·legi organitza formacions que es 
poden realitzar des del moment que 
vulgueu. Teniu un temps per fer-les, 
això sí, però el ritme i la data d’inici 
els decidiu vosaltres.

De moment, ENGINYERS BCN 
us ofereix amb aquesta modalitat 
dos cursos d’anglès i les formacions 
per aprendre a fer servir i llogar els 
aparells de mesura del Col·legi. Els 
cursos d’anglès els trobareu a www.
enginyersbcn.cat/agenda, al principi 
del llistat. N’hi ha dues versions: Live 
i Classic, amb la diferència que el pri-
mer inclou l’opció de parlar per xat 
amb estudiants de tot el món i amb 
professors les 24 hores del dia. Quant 
als cursos del Servei de Lloguer 
d’Aparells de Mesura, els trobareu a 
www.enginyersbcn.cat/slam. Sempre 
que ho necessiteu, podreu apren-
dre a fer servir el nostre sonòmetre, 
l’analitzador de xarxes elèctriques, la 
font sonora, l’equip Multifunció Tes-
to 435-2 i la maleta de verificacions 
d’instal·lacions elèctriques.

La intenció del Col·legi és ampliar 
l’oferta formativa d’aquests “cursos 
permanents”, sobretot en matèria de 
software i programació. l 

Si teniu cap dubte, contacteu 
amb el Departament de 
Formació a  formacio@ebcn.cat 
o trucant al 934 96 14 20.

TOTES LES CLASSES 
SOLEN ESTAR 
DISPONIBLES AL 
CAMPUS VIRTUAL  
AL CAP D’UN O DOS 
DIES DESPRÉS 
D’HAVER-SE IMPARTIT
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ENTORN PREPARAT

Les novetats que presentem en aquest article se sumen a les que us 
explicàvem fa dos anys, coincidint amb l’actualització del campus virtual. 
Aprofitem, tot seguit, per recordar-vos les més importants:
•  Aplicació mòbil. El campus també es pot fer servir des de la tauleta o 

el mòbil. Descarregueu l’App Moodle a l’Apple Store o a la Play Store. 
Introduïu-hi l’enllaç següent: formacio.enginyersbcn.cat. Un cop inscrit 
a un curs o a un postgrau, l’aplicació s’adaptarà a la formació perquè la 
pugueu fer servir com a espai de treball.

•  Un disseny amb noves possibilitats. Fresc, clar i intuïtiu. El campus inclou 
una navegació senzilla i funcionalitats noves, com una barra de progrés, la 
possibilitat de contactar amb el professorat de manera ràpida i directa, i 
les insígnies, uns reconeixements a les fites assolides (per exemple, haver 
completat a l’hora una activitat o haver participat un cert nombre de 
vegades al fòrum).

•  Exàmens interactius. Els diferents qüestionaris inclosos en el mateix 
campus permeten avaluar el nivell d’aprenentatge més fàcilment.

•  Informació formativa. A la portada del campus s’inclouen notícies sobre 
cursos, conferències i qualsevol novetat relacionada amb la formació del 
Col·legi.

Per què no us apunteu a un curs i ho proveu vosaltres mateixos? Teniu tota 
la nostra oferta formativa a www.enginyersbcn.cat/agenda. Ens veiem pel 
campus! 

http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://www.enginyersbcn.cat/slam
http://formacio.enginyersbcn.cat
http://www.enginyersbcn.cat/agenda


Diu l’Organització de les Nacions Uni-
des (ONU): “La igualtat de gènere no 
sols és un dret humà fonamental, sinó 
que és un dels fonaments essencials per 
a construir un món pacífic, pròsper i 
sostenible. [...] S’han aconseguit alguns 
avanços durant les últimes dècades. 
[...] Malgrat aquests assoliments, enca-
ra existeixen moltes dificultats”. Amb 
aquesta idea, la institució situa la igual-
tat entre gèneres com un dels objec-
tius de la influent Agenda 2030. I diem 
influent perquè el seu èxit rau en l’alt 
nombre d’organitzacions i administra-
cions que estan fent seves aquestes me-
tes. És el cas d’ENGINYERS BCN. La 
nostra corporació col·labora en la con-
secució de molts d’aquests objectius. 
Un d’ells, com ja deveu haver endevinat, 
és la igualtat de gènere.

L’HORA DE L’ACCIÓ
Les dades les trobem al web del Mi-
nisteri d’Igualtat: els estudis d’engi-
nyeria només tenen un 7% d’alumnes 
dones, la diferència salarial entre un 
home i una dona a l’Estat espanyol és 
de gairebé 6.000 euros i el 58% dels 
aturats són dones. És evident, doncs, 
que des dels col·legis professionals 
queda molt camí per recórrer en ma-
tèria de conscienciació, suport i visi-

El punt 5 de l’Agenda 2030 de l’ONU es titula “Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i 
nenes”. Amb els deures ja avançats, el Col·legi ha interioritzat aquest objectiu i duu a terme diverses accions 
per assolir l’equitat real a la professió. La pilota, però, és a la teulada de tothom: vosaltres també hi podeu 
col·laborar. Descobriu com fer-ho.

bilització. ENGINYERS BCN fa anys 
que treballa en aquest sentit, així que 
comprometre’s amb aquest objectiu 
de l’Agenda 2030 no ha modificat gai-
re la seva ruta. Repassem el més des-
tacat d’aquest compromís:

Comissió per la Igualtat. Liderada per 
membres de la Junta de Govern i de 
la direcció d’ENGINYERS BCN, és 
una de les Comissions socials del Col-
legi i, com a tal, implica tots els col-
legiats i col·legiades. Té diversos ei-
xos d’actuació. D’una banda, promou 
activitats que fomenten la igualtat, 
sobretot relacionades amb el treball, 
la formació i la conciliació personal i 
familiar. Periòdicament, a més, envia 
a tots els seus membres el Butlletí per 
la Igualtat, amb notícies que tenen a 
veure amb la seva funció: la igualtat 
real entre enginyeres i enginyers. La 
seva feina també té ressò a la XARXA 
e-BCN (xarxa.enginyersbcn.cat), la co-
munitat virtual on també es comuni-
quen activitats i notícies relacionades 
amb els membres de la Comissió. Us 
hi podeu inscriure entrant a www.
enginyersbcn.cat/comissions.

Foment de l’equitat laboral. La Bor-
sa de treball del Col·legi rebutja les 

pràctiques retributives que poden 
generar desigualtat, ofereix currí-
culums amb criteris de paritat i que 
eviten estereotips de gènere, i vet-
lla per eliminar la discriminació en 
les condicions laborals. Igualment,  
ENGINYERS BCN dona exemple 
i promou l’equitat en la seva orga-
nització. De fet, fa un any, i tal com 
marca la llei, el Col·legi va aprovar un 
protocol per prevenir l’assetjament 
laboral, sexual i per raó de sexe.

Visibilitat i comunicació. En aquesta 
revista, al web, a les xarxes socials i, 
en definitiva, en qualsevol mitjà de 
comunicació del Col·legi, es fomen-
ta una imatge pública de paritat, 
perquè som conscients que l’exis-
tència de referents és important a 
l’hora d’escollir professió. A més, 
procurem utilitzar llenguatge no 
sexista. Afavorir la comunicació in-
clusiva és indispensable en el camí 
cap a la igualtat.

La vostra implicació, col·legiats i 
col·legiades, també és essencial per 
avançar en equitat. Sumeu-vos a la 
Comissió per la Igualtat, feu-nos ar-
ribar les vostres propostes i impli-
queu-vos en activitats com el Dia de la 
Dona Enginyera. El 2030 és a tocar. l
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ENGINYERIA PER LA IGUALTAT

Anem a totes

http://xarxa.enginyersbcn.cat
http://www.enginyersbcn.cat/comissions


COL·LEGI JOVE

Els temps canvien, o això 
diuen. Des d’ENGINYERS BCN 
ho hem comprovat. Les fires 
multitudinàries, les presentacions 
a les aules i els actes de graduació 
massius són, ara com ara, cosa 
del passat. De totes maneres, el 
Col·legi s’ha adaptat i no ha deixat 
de ser present a les escoles… d’una 
manera o d’una altra.

PRESENTACIÓ A L’EUSS
Precol·legiació gratuïta, Borsa de 
treball amb ofertes per a estudiants 
i júniors, assessorament laboral… 
Els 44 assistents a la presentació 
virtual del 20 de gener van entrar 
en contacte, per primera vegada, 
amb aquests i altres serveis 
del Col·legi. Tots eren alumnes 
d’enginyeria de l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS) i tots van 
poder conèixer, gràcies a la tècnica 
Cristina Olmos, els avantatges 
de precol·legiar-se i les ofertes de 
col·legiació per als que s’acaben de 
graduar i els menors de 30 anys (per 
a més informació, consulteu: www.
enginyersbcn.cat/alta-colegiat). 
Els assistents també van conèixer 

l’existència dels Premis EBCN al 
millor Treball de Fi de Grau, que 
podran presentar en l’edició de 
2022. En definitiva, van aprendre que 
el Col·legi els vol donar suport en 
aquesta etapa i que no estaran sols 
en els primers passos al món laboral.

GRADUACIÓ A LA UAB
L’Escola d’Enginyeria de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) va celebrar l’Acte 
de Graduació en Línia el 17 de 
desembre. El Col·legi és sempre 
present en aquests esdeveniments, 
però aquesta vegada no hi va 
ser presencialment, sinó a través 

d’un vídeo. La gravació recollia el 
moment en què el degà, Miquel 
Darnés, entregava a l’estudiant 

Carlos Salgado una tauleta, un 
any de col·legiació gratuït i un 
diploma. El motiu: haver obtingut 
el millor expedient acadèmic de la 
seva promoció, i el Col·legi, com fa 
amb les altres escoles d’enginyeria, 
premia els estudiants amb les 
qualificacions més altes.

FIRA A L’EEBE
El Fòrum de l’Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est (EEBE), que cada 
any posa en contacte estudiants i 
empreses, es va celebrar el 2020 en 
versió en línia. Va estar disponible 
des del maig fins al setembre, temps 
en què els assistents van tenir accés 
al formulari de precol·legiació i a 
informació d’utilitat sobre el nostre 
Col·legi. 

Aquestes vies, que permeten 
establir els contactes entre 
institucions i l’estudiantat, de ben 
segur que es continuaran explorant 
durant aquest 2021. De moment, 
tenim a l’agenda una cita anotada: 
el IV Fòrum de Talent en Enginyeria 
Biomèdica, en format en línia, i que 
tindrà lloc el 5 de maig. Res de cara a 
cara, millor pantalla a pantalla. l

LA COMUNICACIÓ 
VIRTUAL AMB 
LES ESCOLES 
UNIVERSITÀRIES 
GUANYA TERRENY

Amb les classes a distància, o semipresencials, el Col·legi ha modificat la seva estratègia per continuar 
present a les escoles universitàries. L’última presentació sobre els nostres serveis s’ha fet de manera 
virtual, l’assistència al Fòrum de l’EEBE ha estat en línia i l’Acte de Graduació en Línia de la UAB va 
incloure un vídeo del Col·legi.

Deixem la presencialitat, però no la presència
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Aprofiteu la XARXA

Tant de bo existís un lloc on poder in-
teractuar amb altres enginyers, on co-
nèixer les últimes novetats tècniques 
i on aprendre amb la guia d’altres 
professionals d’una manera còmoda 
i segura… Espereu…, si ja existeix! La 
XARXA e-BCN és l’eina idònia per als 
professionals del 2021, un espai com-
plet i protegit. En aquestes pàgines en 
recordem el més important i us pre-
sentem els canvis més recents de la 
comunitat virtual de l’enginyeria de 
l’àmbit industrial.

ACCÉS 
El primer que heu de fer és entrar 
a https://xarxa.enginyersbcn.cat i 
introduir el vostre número de col-
legiat i la vostra clau habitual. 

COMUNITATS
Un cop a la pàgina principal veureu, 
al centre, si feu clic a la pestanya del 
mig, les comunitats de les quals sou 
membres. Marqueu-les com a favo-
rites i us apareixeran a la columna 
de l’esquerra. Tots els col·legiats for-
meu part del Col·legi, i els membres 
de les Comissions i Grups Territo-
rials ho són de les seves respectives 
comunitats. Per saber a quines us 
podeu apuntar, i per apuntar-vos-
hi, aneu al menú de la part supe-
rior dreta, feu clic a “Inscriu-t’hi” 
i a “Inscriu-te a altres comissions  

i grups territorials”. O també podeu 
fer el mateix clicant el botó “Ins-
criu-t’hi” sota l’agenda, a la columna 
de la dreta.

COMUNITAT EL COL·LEGI 
El Col·legi publica, periòdicament, 
notícies d’actualitat perquè els col-
legiats pugueu debatre i donar la 
vostra opinió sobre el que passa a la 
professió. També fa sortejos i recorda 
efemèrides. Estigueu atents!

DINS LES COMUNITATS  
Entreu a algun dels grups dels quals 
sou membre. D’entrada, trobareu un 
mur amb les novetats específiques de 
la comunitat. A la següent pestanya hi 

ha la documentació, on podeu consul-
tar i penjar la informació que consi-
dereu amb l’opció de distribuir-la per 
carpetes: actes de reunions, convo-

catòries o fotografies (per exemple); 
aquí ho trobareu tot. A continuació, 
hi ha les notícies relacionades amb la 
comunitat, amb informació que afec-
ta el vostre grup o d’altra que vulgueu 
compartir. Finalment, l’agenda, amb 
totes les activitats d’aquella comu-
nitat en concret. Sempre que hi hagi 
una novetat a la vostra comunitat 
rebreu un correu electrònic. Per des-
habilitar aquesta opció, escriviu-nos 
a ebcn@ebcn.cat. Cal destacar que, 
des del confinament, algunes Comis-

El LinkedIn dels enginyers de l’àmbit industrial, la comunitat virtual del Col·legi o, simplement, la XARXA 
e-BCN. Digueu-ne com vulgueu, però a l’hora de fer-la servir només hi ha una manera. Aprofitem que la 
COVID ens té tots a casa per incidir en una eina que ens permet fer networking (i moltes coses més) en 
temps de pandèmia.

ACTIVITATS

LA XARXA e-BCN 
ÉS EL LLOC ON 
INTERACTUAR AMB 
ALTRES ENGINYERS I 
CONÈIXER LES ÚLTIMES 
NOVETATS TÈCNIQUES 

https://xarxa.enginyersbcn.cat
mailto://ebcn@ebcn.cat


Un any des que  
es va obrir a tots 
els col·legiats 
A principis de 2020 la XARXA 
e-BCN ja no era un servei 
exclusiu per a membres de les 
Comissions, sinó que qualsevol 
col·legiat hi tenia accés com 
a membre de la comunitat El 
Col·legi. Un any després mirem 
les analítiques de la XARXA per 
veure quina ha estat l’evolució 
des dels inicis.

—  Usuaris/àries donats d’alta: 
5.543

—  Col·legiats/ades únics que han 
accedit a la XARXA e-BCN: 
823

— Visites a la plataforma: 12.921 
— Activitats: 2.377
— Comentaris: 648

sions i Grups Territorials organitzen 
xerrades per videoconferència, l’accés 
a les quals només és possible a través 
d’aquesta eina.

COMUNITAT  
“SERVEI DE MENTORIA”
Des de fa un any hi ha disponible la 
comunitat “Servei de Mentoria”. Es 
tracta d’un espai relacionat amb el 
programa del Col·legi pel qual es fa-
cilita l’intercanvi d’informació i ex-
periència entre col·legiats. En aquest 
cas, us hi podeu inscriure entrant a 
“Vegeu més comunitats” (al final del 
requadre de l’esquerra titulat “Comu-
nitats”). Al Servei de Mentoria feu clic 
a “Subscriu-t’hi”. Per ser mentorat o 
mentor indiqueu-ho al vostre perfil. 
Al cercador de col·legiats introduïu la 
paraula mentorat o mentor per veure 
qui està adherit al programa.

MUR
Des de la pàgina principal, si sou a la 
primera pestanya, podreu veure les 
novetats, escriure el que considereu, 
interactuar amb els altres usuaris i 
indicar el que més us agrada.

“COMPARTIT AMB MI”  
A la pàgina principal hi ha ara una 

tercera pestanya, amb el símbol de 
compartir, on trobar els documents 
que algú d’una comunitat de la qual 
no sou membre us deixa veure. Per 
compartir un document amb algú 
feu clic a la pestanya de la part su-
perior “Comparteix” quan accediu a 
l’arxiu en qüestió. Després, cerqueu 
la persona i indiqueu si el pot editar 
o només veure.

CERCADOR D’USUARIS 
A la part superior esquerra hi ha el 
cercador de col·legiats, on buscar, 
per exemple, algú especialitzat en 
baixa tensió, un graduat en Bioengi-
nyeria o un col·legiat de Vic. Un cop 
trobat, teniu la possibilitat d’obrir 
un xat privat amb aquest professio-
nal. Desplegueu el xat on diu “xats”, 
a l’inici del mur de la XARXA, per 
veure totes les vostres converses o 
iniciar-ne de noves. Es permeten 
grups de xats de fins a vint membres.

XAT  
A més de parlar amb altres col-
legiats, teniu la possibilitat d’obrir 
una conversa privada amb el Col-
legi. Concretament amb el Servei 
d’Orientació Tècnica (SOT), el Ser-
vei d’Assessorament Jurídic (SAJ), 

el Servei d’Ocupació i Promoció Pro-
fessional (SOPP) i, per a la resta de 
consultes, amb el Servei d’Atenció al 
Col·legiat (SAC). Així, podeu resol-
dre els vostres dubtes d’una manera 
privada, ràpida i directa.

AGENDA I NOTÍCIES 
A la dreta hi ha l’agenda, amb les ac-
tivitats de les comunitats a les quals 
esteu subscrits, perquè no us perdeu 
cap esdeveniment, i, a l’esquerra, les 
notícies professionals i col·legials 
destacades.

APP  
L’aplicació uTalk Comunitats us avi-
sarà de qualsevol novetat que hi hagi 
a la XARXA. Està disponible per a 
dispositius iOS i Android. El primer 
cop que hi entreu us demanarà un 
usuari i una contrasenya (és el nú-
mero de col·legiat i la clau). A més, a 
“domini”, hi haureu d’escriure la pa-
raula enginyersbcn.

Massa informació? Sí, hem creat un 
producte molt complet perquè el feu 
servir com millor us convingui. Però, 
això sí, us recomanem encaridament 
que el feu servir. La professió no es 
pot aturar per una pandèmia. l
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BALANÇ DE LA BORSA DE TREBALL

L’any que l’enginyeria va tremolar

El 2020 van passar moltes coses. Ho 
sabem. I tot el que succeeix es nota en 
les estadístiques del mercat de treball 
que cada any extreu el Col·legi. Els 
dos primers mesos de l’any es publi-
quen el mateix nombre d’ofertes de 
feina que el 2019, la mitjana d’inscrits 
per oferta és de sis persones (una xi-
fra “normal”), les noves altes de col-
legiats i empreses a la Borsa de treball 
se situen per sota del que es veu en 
el mateix període de l’any anterior, i, 
en aquest temps, els salaris pugen un 
3%. És a dir, hi ha moviment laboral i 
un interès moderat a trobar feina. És 
el resultat d’un mercat amb una alta 
ocupació... fins que arriba el virus.

PAREM MÀQUINES
La pandèmia es dispara i el Govern 
obliga la població a confinar-se. Mol-
tes empreses aturen l’activitat, amb 
les conseqüències que això té en els 
balanços. En l’enquesta feta als col-
legiats que publiquem en el número 
238 d’aquesta revista, comprovem 
que més de la meitat dels col·legiats es 
consideren professionalment “molt 
afectats” per la crisi de la COVID-19. 
Molts asseguren que s’han vist obligats 
a aturar la feina o reduir-la mitjançant 
un expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO). En el període 
que va de març a juny, les ofertes de 
feina decauen un 63% respecte al 
2019, i el mateix passa amb les altes 
de noves empreses, concretament 
un 65%. En canvi, ara els col·legiats 
estan més interessats a trobar feina: 
les altes a la Borsa de treball es du-
pliquen en comparació amb els dos 
primers mesos de l’any. La tendència 
a l’alça en les retribucions es frena i 

només se’n percep una 
lleugera pujada del 2%. 
Són xifres dolentes que 
posen en alerta l’equip humà 
i la Junta de Govern. És el moment 
d’actuar.

MOTORS EN MARXA
Aprofitant l’aturada de l’estiu, el Col-
legi es proposa reactivar la Borsa de 
treball en la mesura que el context 

No cal ser endeví per saber que el 2020 no va ser un bon any per a l’ocupació, però si mireu les xifres que 
donem en aquest reportatge sobre la Borsa de treball del Col·legi, us endureu més d’una sorpresa. L’any 
començava amb bon ritme... fins que el confinament va fer que l’optimisme se n’anés en orris. El Col·legi 
llavors va fer canvis a la Borsa de treball i va llançar una important campanya de comunicació, dos fets que 
van revertir la tendència negativa. Les dades que aquí facilitem són el reflex de tot aquest procés.

ho permet. En primer lloc, crea 
un nou servei d’anunci destacat per 
a empreses, que facilita que trobin 
l’enginyer que busquen. En segon 
lloc, llança una potent campanya de 
comunicació. L’objectiu és augmen-
tar el nombre d’ofertes, les altes de 
col·legiats a la Borsa, les opcions per 
a perfils júnior i la quantitat d’em-
preses que utilitzen el nostre servei. 
S’envien comunicats, es publiquen 
anuncis i es difonen els avantatges 
per les xarxes socials i la resta de ca-
nals d’ENGINYERS BCN. El resultat 
és bo. Tot i que el mercat segueix la 
seva tendència negativa per als que 
busquen feina, el Col·legi publica, 

Ofertes

176
va publicar el Col·legi l’últim

semestre del 2020 47%
més d’altes a la Borsa  

de treball l’últim  
semestre  
del 20208%

és l’augment de les 
retribucions respecte  

del 2019

AMB LA CRISI ACTUAL 
HI HA MÉS INTERÈS A 
TROBAR FEINA  
I AUGMENTEN LES ALTES 
A LA BORSA DE TREBALL

ACTIVITATS
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TRANSPORT PROPI I 
ENVIAMENT A TOTA EUROPA

l’últim semestre de l’any, 176 ofertes, 
a les quals s’inscriuen, de mitjana, 
més persones que en cap altre perío-
de de l’any: onze. La caiguda respecte 
al mateix període de l’any anterior ja 
no és tan acusada, i 47 empreses es 
donen d’alta. Pel que fa a les altes, a 
la Borsa de treball s’observa que de 
juliol a desembre augmenten un 47% 
en comparació amb l’últim semestre 
del 2019. Aquesta dada és impulsada, 
evidentment, pel fet que cada cop hi 

EL QUE SUCCEEIX AL PAÍS QUEDA REFLECTIT
A LES ESTADÍSTIQUES DEL MERCAT DE TREBALL
QUE EXTREU EL COL·LEGI CADA ANY

ha un interès més gran a trobar feina. 
Cal destacar que, a més, les retribu-
cions augmenten un 8% respecte a 
l’any anterior. Al final de l’any podem 
dir que els perfils més ben retribuïts 
són: direcció general o adjunt a di-
recció, consultor d’enginyeria (crida 
l’atenció que augmenta un 74% en 
comparació amb el 2019) i respon-
sable de processos. L’interès per la 
Borsa de treball dels nous col·legiats 
creix un 92%.

Doneu-vos d’alta a la Borsa de 
treball del Col·legi a:  
www.enginyersbcn.cat/sopp 

NO ENS ATUREM
De cara al 2021 el Col·legi té previstes 
més accions per dinamitzar les con-
tractacions. S’esperen millores a la 
plataforma de la Borsa de treball: un 
disseny més amigable i actual, adaptat 
als dispositius mòbils, amb una millo-
ra del sistema d’avisos i una nova pan-
talla d’inici. Pròximament us comu-
nicarem totes aquestes novetats; ara 
com ara, continuem fent tot el possi-
ble perquè trobeu la feina que voleu. l

Els perfils professionals que han experimentat 
un increment més gran són: direcció general/
adjunt a direcció, consultor d’enginyeria i 
responsable de processos.

Perfils més ben retribuïts
2019-2020

33.537 €

36.617 €
38.680 €

48.750 €

55.000 €

37.100 €37.099 €
35.452 € 36.500 €

70.525 €

33.000 € 31.700 €

39.886 €

33.000 €

42.692 €

29.578 €

37.053 €

31.609 €

Administració 
pública

Cap de projecte Consultor
d’enginyeria

Direcció 
d’obra

Direcció general 
/ Adjunt a 
direcció

Direcció 
d’oficina 
tècnica

Logística: 
transport / 
magatzem

Oficina tècnica. 
Automatització

Organització 
industrial

Responsable 
de processos

26.480 €

46.000 €

2019 2020

+74%

+45%

+34%
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PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

Entendre quines són les necessitats concretes d’un client i desenvolupar el millor projecte possible 
per satisfer-les, que sigui viable econòmicament i tècnicament, demana un coneixement sòlid 
d’enginyeria sumat a un bon grau d’experiència a peu d’obra. Aquest és precisament el perfil dels 
enginyers d’estudis i ofertes, que, com que han d’estar en contacte continu amb el client i els 
proveïdors, també han de tenir una molt bona capacitat de comunicació.

Imaginem que l’hospital públic més 
important d’una ciutat necessita 
instal·lar cinc sales d’operacions no-
ves. Convoca un concurs públic i ela-
bora un plec de condicions on especi-
fica tots els requisits que el projecte 
ha de tenir, des de les especificacions 
tècniques d’electricitat i aigua, el ti-
pus de llum, com han de ser els qua-
dres elèctrics o la climatització, entre 
molts altres detalls. Les empreses 
que volen optar a adjudicar-se aque-
lla obra reben el plec, l’estudien i han 
d’elaborar una proposta econòmica. 
Qui s’encarrega de fer aquesta pro-
posta és l’enginyer d’estudis i ofertes, 
un professional que té un coneixe-
ment tècnic profund sumat a experi-
ència directa en obra.

“El perfil idoni, tant per presen-
tar-se a concursos públics de projectes 
com per licitar obra civil o pública, és 
el d’enginyer”, considera Jordi Codi-
na, director general de Nadico, una 
empresa d’enginyeria i arquitectura 
a Parets del Vallès dedicada al món 
industrial, comercial i esportiu que fa 
el desenvolupament i disseny de tota 
mena d’edificis amb l’obra civil corres-
ponent. “Cal que disposi de certa expe-
riència, que hagi desenvolupat projec-
tes i que tingui un bon coneixement de 
com es desenvolupen —prossegueix—. 
Si no, és molt difícil que pugui fer una 
bona avaluació de les diferents fases 
de la memòria”, hi afegeix. 

En aquest sentit, Joan Preter, en-
ginyer del Departament d’Ofertes de 
Schneider Electric, una multinacio-
nal ubicada a Sant Boi de Llobregat, 
apunta: “La visita a l’obra és molt 
important: anar a veure el client i les 

instal·lacions, saber fer les preguntes 
necessàries, temptejar si estan oberts 
a canvis, saber com parlar amb la di-
recció facultativa o amb el departa-
ment tècnic, conèixer les inquietuds 
del client, però, sobretot, complir les 
expectatives que tenia, per tal que, 
quan finalitzis el projecte, el client 
digui: ‘Això és el que estava buscant’”.

Aquest perfil d’enginyer que Codi-
na i Preter descriuen és l’encarregat 
d’elaborar les ofertes dels concursos 
d’obres d’urbanització i sanejament, 
reformes d’edificis i serveis de mante-
niment de via pública i espais públics. 

Desenvolupa els estudis de viabilitat 
tècnica i econòmica de les ofertes, 
així com les memòries tècniques i els 
plans de treball.

TREPITJAR OBRA
És aconsellable que els enginyers que 
s’hi volen dedicar entrin primer en 
una oficina tècnica, es formin en el 
desenvolupament de projectes i “tre-
pitgin obra”. “Tant és l’especialitat, 
pots ser enginyer elèctric i fer obra ci-
vil perquè has adquirit aquest conei-
xement. El gran avantatge dels engi-
nyers és que són molt emmotllables.”

Per a Preter, a més de tenir una base 
molt sòlida, és aconsellable disposar 
de formació extra, com ara un màster 
en gestió de projectes. “Al final, fas un 
paper molt global i l’executes des del 
principi, quan t’entra la comanda, fins 
al tancament, que vas a l’obra i poses 
en marxa tots els equips.” Així mateix, 
en el cas dels enginyers que treballen 

Els enginyers d’estudis i ofertes:  
una visió global del procés

Text: Cristina Sáez, periodista

ES REQUEREIX UN 
CONEIXEMENT TÈCNIC 
PROFUND SUMAT A 
UNA EXPERIÈNCIA 
DIRECTA EN OBRA



tant en una empresa perquè “aquesta 
tasca gairebé comercial que ells fan és 
la primera”. Ells, continua el director 
el Nadico, són els que permeten a l’em-
presa optar a una feina, i la seva tasca 
té una part d’enfocament del projecte, 
de trobar la millor estratègia per de-
senvolupar-lo, sumat a una part tècni-
ca d’estudi de les millors solucions tèc-
niques per arribar als millors preus, 
perquè l’empresa sigui guanyadora. 

“Són perfils que s’ocupen de tot el 
desenvolupament del que pot fer una 
empresa d’enginyeria, des de la fase 
comercial a l’estratègia de 
pensar i desenvolu-
par aquell projec-
te, que cal que 
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JOAN PRETER MORELL, col·legiat 26.331 
Enginyer del Departament d’Ofertes de Schneider Electric

“El més important un cop entregat el producte 
és haver complert les expectatives del client”

Quan en Joan Preter va cursar 
el grau d’Enginyeria Elèctrica a 
l’Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona 
(EUETIB), va optar per la modalitat 
elèctrica perquè es volia dedicar 
a les energies renovables i, 
sobretot, a l’eòlica. L’atreien els 
aerogeneradors, els molins de vent, 
i els veia com una opció atractiva de 
futur per dedicar-s’hi.

No obstant això, quan va acabar 
els estudis, el destí va voler que 
comencés a fer pràctiques en una 
empresa petita d’instal·lacions 
donant suport al cap d’obra com a 
enginyer d’ofertes. Allà va descobrir 
aquesta branca de l’enginyeria, que 
el va atrapar del tot, i al cap de dos 
anys va entrar a la multinacional 
europea Schneider Electric, ubicada 
a Sant Boi de Llobregat, precisament 
com a enginyer d’ofertes, feina que 
desenvolupa actualment.

“La meva feina consisteix a fer 
una proposta tècnica i econòmica 
al client en funció dels seus 
requeriments”, explica Preter. 
Cada client és diferent, té unes 
necessitats determinades i “és 
bàsic complir tots els requisits 
del projecte, però sobretot les 

expectatives que té el client; que, 
quan acabem, el client digui ‘això és 
el que ens calia’”.

Una de les línies de negoci de 
Schneider Electric està centrada 
en un únic producte, els centres de 
dades prefabricats, que l’empresa 
adapta en funció dels requisits 
de cada client, ja siguin oficines, 
empreses, sector industrial. Es 
tracta de servidors informàtics que 
aporten els recursos necessaris per 
a una organització o empresa per 
tal d’emmagatzemar, processar i 
gestionar dades. 

“Tinc la sort de treballar en una 
empresa capdavantera del sector 
de l’enginyeria i del món elèctric, 
tant pel que fa als materials 
emprats com a la gestió 
de l’energia, amb moltes 
línies de negoci dins del 
món de l’enginyeria”, 
confessa amb orgull. I 
afegeix que el que més “em 
realitza a l’hora de fer la 
feina és, un cop entregat 
el producte al client, veure 
que hem complert les seves 
expectatives. Això et fa 
veure que has fet una bona 
feina i se’t reconeix”. EN
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en empreses multinacionals, com és 
el cas de Preter, és imprescindible te-
nir un nivell d’anglès molt alt. 

Amb relació a la capacitat de comu-
nicació i de redacció clara dels projec-
tes, Preter apunta que les soft skills 
també són crucials. “Se’ns acostuma a 
associar amb perfils molt tècnics, com 
si estiguéssim tot el dia tancats fent 
números, quan la comunicació amb 
els clients i els proveïdors, i la gestió 
del procés, dels interessats del projec-
te, són bàsiques. És important domi-
nar les habilitats de comunicació, que 
després vas completant i millorant 
amb l’experiència”, considera.

Per a Codina, aquests enginyers te-
nen una part de responsabilitat impor-

SERVEI D’OCUPACIÓ I 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL

Realment sabem 
quina feina ens 
interessa més?
 
A l’hora de triar una oferta de 
treball, una presa de decisions 
coherent és molt important 
perquè hi hagi un resultat 
òptim en la recerca de feina. 
Per això hem de saber amb 
claredat les nostres preferències 
professionals i personals. Com es 
fa pot ser una tasca difícil, però 
hi ha mètodes per aconseguir-
ho. Des del Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional del 
Col·legi us podem orientar sobre 
això i altres temes d’interès que 
us ajudaran a resoldre i superar 
aquelles mancances que pugueu 
tenir a l’hora de buscar feina. 
Entreu a www.enginyersbcn.
cat/sopp i feu clic a “Col·legiats 
i Precol·legiats”. Després, aneu a 
“Assessorament per a la recerca 
de feina”. Hi trobareu la manera 
de contactar amb un dels 
nostres experts, activitats per al 
desenvolupament competencial 
així com per obtenir recursos a 
l’hora de trobar feina, informes 
del mercat laboral i enllaços 
d’interès. Som al vostre costat 
en els moments que més ens 
necessiteu.

sàpiguen interpretar”, destaca Codina, 
i afegeix que, en el cas de presentar-se 
a un concurs de projectes, l’enginyer 
ha de “pensar quina és la millor idea, el 
millor desenvolupament per a aquell 
edifici, i, finalment, la part tècnica de 
com portar-lo a terme, dissenyar-lo, 
optimitzar-lo”. Són professionals que 
tenen una visió molt global de tot el 
procés, resumeix Codina.  l
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Les Comissions,  
més cohesionades
La darrera reunió de les juntes rectores de les Comissions, 
celebrada el 23 de novembre, va resultar d’allò més 
productiva. S’hi va posar de manifest una necessitat 
compartida per tothom: la comunicació entre les 
Comissions és millorable. A vegades es desenvolupen 
projectes de manera paral·lela, però que tindrien més sentit 
si es fessin conjuntament. A partir d’aquí, es van prendre 
mesures amb un sol objectiu: cohesionar les Comissions.

• Reunions de coordinació trimestrals. Si fins ara només 
es convocava una reunió a l’any, a partir del 2021 es faran 
cada trimestre. La primera va tenir lloc l’1 de febrer. Es va 
informar de l’actualització de les bases de dades de les 
llistes de distribució, i les mateixes juntes rectores van 
exposar propostes, idees i projectes de futur.

• Comunitat a la XARXA e-BCN. Tant les juntes 
rectores de les Comissions com els coordinadors dels 
Grups Territorials tenen accés dins la XARXA e-BCN 
(https://xarxa.enginyersbcn.cat) a una comunitat 
exclusiva. Des de principis d’any, es publiquen totes 
les convocatòries i les actes de les reunions que fan les 
Comissions i els Grups Territorials. D’aquesta manera, 

tothom s’assabenta del que fa l’altre, es produeixen 
sinergies, s’eviten solapaments i es coordinen accions 
conjuntes. A més, són visibles al calendari de la XARXA 
totes les activitats que els altres Grups tenen previstes.

BALANÇ
A la trobada del 23 de novembre també es van 
presentar les noves cares sorgides de l’últim procés de 
renovació de les juntes rectores i es va fer un resum de 
l’activitat duta a terme el 2019 i el 2020. Durant aquest 
temps, molt marcat per la pandèmia, es van produir 57 
activitats, 31 conferències i set seminaris web.l

Reunió conjunta dels 
Grups Territorials
Igual que les Comissions, els Grups Territorials 
també van posar en comú projectes i idees. Va 
ser en una reunió, el 28 de gener, on van assistir 
coordinadors, membres i la Junta de Govern. 
Cada Grup va informar dels cursos que havia 

fet (n’hi havia sobre impressió en 3D, 
autoconsum, seguretat informàtica o 

sobre el Codi d’accessibilitat, entre 
altres temàtiques). També es va 
explicar que els coordinadors 
tenen accés, dins la XARXA 
e-BCN, a la nova comunitat per 
compartir convocatòries i actes 
de les reunions. Igualment, es 

va fer un resum del més destacat 
d’aquests últims dos anys. El 2020 

hi va haver la meitat de reunions que 
el 2019, però la quantitat d’assistents va 

ser superior.l

Theknos    Març-abril 202118

Accions dutes 
a terme durant  
el 2019 i el 2020 

Any 2020

24
reunions

realitzades137
assistents

5,7
assistents
per reunió

Dades  
Grups Territorials

2019-2020
214 integrants dels 
Grups Territorials

Any 2019

55
reunions

realitzades 230
assistents

4,2
assistents
per reunió

57
activitats

7
webinars

31
conferències

COMPARTIU



El Parlament de Catalunya, per fi va 
donar llum verda a la Llei de facilita-
ció de l’activitat econòmica. Conté 
accions concretes de simplificació, 
tramitació i relació entre el titular 
de l’activitat, el tècnic i l’Adminis-
tració pública. Però també serveix 
de paraigua per a un desenvolupa-
ment futur de l’administració elec-
trònica, la tramitació telemàtica i la 
simplificació i estandardització de 
tràmits, entre d’altres.

Aquests són els punts clau de la 
nova llei que heu de conèixer:
•  Modificació de la consideració de 

les activitats: ja no annex I o annex 
II, sinó activitats amb certificat tèc-
nic, o projecte + certificat tècnic.

•  Desapareix el tràmit per declara-
ció responsable. A partir d’ara, tot 
passa a règim de comunicació. Per 
tant, totes les activitats innòcues 
hauran de venir acompanyades 
del certificat tècnic. La realitat 
ha demostrat que en molts casos 
aquest no s’havia obtingut. Tot 
això ajudarà a protegir la segure-
tat i l’interès general.

•  Ampliació d’alguns codis d’activi-
tats en la relació d’epígrafs on s’in-
clouen certes activitats que fins ara 
no tenien una tramitació expressa, 
complementant el llistat existent.

•  Consolidació de la figura del tra-
mitador (enginyers, gestors, etc.) 
com a actors que poden presentar 
documentació sense la responsa-

bilitat de ser representant legal de 
l’empresa.

•  Eliminació de l’obligatorietat de 
sol·licitar l’informe de compa-
tibilitat urbanística i el permís 
d’abocament previ (si estan con-
nectades al sistema públic de sa-
nejament), per les activitats con-
tingudes a l’annex de la Llei.

•  Establiment d’un sistema de con-
trol posterior de les activitats que 
pot comportar multes addicionals 
de fins a 20.000 euros i la prohibi-
ció de comunicar o declarar l’inici 
d’activitat objecte de sanció entre 
sis mesos i dos anys.

•  Les administracions passaran de 
gestionar formularis a gestionar 
dades (Only Once) amb una estan-
dardització d’aquestes, l’identifi-
cador únic d’establiment, la tra-
mitació unificada un sol cop de les 
dades aportades, i la proactivitat de 
l’Administració, respecte dels ser-
veis disponibles en cada moment.

•  Consolidació de la Finestreta Úni-
ca Empresarial (FUE) i el Canal 
Empresa com a model i punt únic 

de relació entre les empreses/pro-
fessionals i l’administració res-
ponsable per fer tots els tràmits 
necessaris per a la seva activitat. 
L’àrea privada del portal és l’espai 
comú d’integració entre l’empre-
sa i l’Administració. El Directori 
d’Empreses, Establiments i Regis-
tres posarà en comú tota la infor-
mació de què les administracions 
disposen, sobre els titulars de les 
activitats i dels establiments.

•  Impuls de projectes empresarials 
estratègics: s’estableix una tramita-
ció d’urgència de projectes empre-
sarials considerats estratègics, amb 
la voluntat d’oferir una “autopista 
administrativa” que faciliti la im-
plantació de projectes empresari-
als amb valor afegit. La finalitat és 
poder designar un projecte empre-
sarial com a “estratègic”, impul-
sar un procés ordenat i equilibrat 
de transició cap a nous models de 
negoci, de major valor afegit i pre-
sència tecnològica, que consolidin 
el teixit productiu i l’ocupació amb 
l’objectiu de promoure projectes de 
desenvolupament tecnològic i inno-
vació; desenvolupament i vertebra-
ció territorial; reindustrialització; 
generació d’ocupació; recuperació 
i foment de sectors tradicionals; 
protecció mediambiental; promo-
ció de la diversitat; inclusió social; 
igualtat; no discriminació i conci-
liació en l’àmbit laboral, o corres-
ponsabilitat.  l

Aprovada la Llei 
de facilitació de 
l’activitat 
econòmica

SABÍEU QUE...

LA LLEI SERVEIX 
DE PARAIGUA PER 
DESENVOLUPAR 
L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA
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El passat 18 de desembre es va 
aprovar la Llei de facilitació de 
l’activitat econòmica, que conté 
accions concretes de simplificació, 
tramitació i relació entre el titular 
de l’activitat, el tècnic i 
l’Administració pública.
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Trobareu les condicions d’aquestes promocions i altres descomptes exclusius per a col·legiats accedint a  
www.enginyersbcn.cat/descomptes

Renovem tots aquests convenis

Descompte en la creació de pàgines web 
Víctor Sandalinas, freelance de pàgines web i màrqueting digital, ofereix a tots 
els col·legiats i col·legiades, així com als familiars i al personal d’empreses, un 
descompte del 15% en la creació de les seves webs, comerços electrònics i pàgines 
d’aterratge. A més, podeu gaudir d’una reducció del 10% en el preu de campanyes 
de publicitat Facebook Ads. Més informació: www.victorsandalinas.com. 

MÉS AVANTATGES

El Col·legi ha actualitzat acords amb les entitats que presentem a continuació. 
Totes tres seran, un any més, empreses vinculades al Col·legi. Els col·legiats, per 
tant, podreu continuar gaudint dels descomptes i avantatges que us faciliten.

Standard 
Hidráulica
Aquesta empresa de vàlvules i altres 
productes per a la conducció de gas, 
calefacció i aigua ofereix als col·legiats 
les condicions avantatjoses següents:

• Gratuïtat en els cursos formatius 
presencials que Standard Hidráulica 
organitzi i imparteixi a les instal·lacions 
d’ENGINYERS BCN.

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

• A través del web www.
standardhidraulica.com podeu 
sol·licitar l’enviament gratuït del 
butlletí electrònic, documentació 
tècnica o catàlegs digitalitzats. 

Més informació al telèfon 935 641 
094 o a info@sth.email.

Sprint Copy
Els col·legiats i les col·legiades 
teniu un 10% de descompte en els 
serveis d’aquesta companyia, de 
comunicació gràfica, que inclou: 
impremta digital i òfset (impressió 
sota demanda d’impresos 
comercials, catàlegs, revistes, 
llibres, publicacions, etc.), disseny 
gràfic i maquetació, impresos amb 
dades variables, cartelleria digital 
(gran format), suports rígids, 
lones, banderes, vinils impresos 
i de tall, estructures, reprografia 
digital, enquadernacions i 
manipulació de tota mena de 
documents. Recollida i lliurament 
a domicili disponible en encàrrecs 
superiors a 200 euros.

Més informació a www.
sprintcopy.com, al 934 463 900  
o a sp@sprintcopy.com.

EUSS
L’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià (EUSS) 
facilita que els estudiants 
de grau en Enginyeria de 
l’àmbit industrial s’incorporin 
al col·lectiu del Col·legi. 
D’aquesta manera, l’EUSS 
proporciona, juntament 
amb la matrícula anual, la 
sol·licitud de precol·legiació 
directa, mitjançant un 
document a l’annex quan 
s’efectuï el tràmit pertinent. 
Fa entrega d’aquest 
document exclusivament als 
estudiants que hagin superat 
el 50% dels crèdits totals de 
la carrera, és a dir, 120 crèdits 
ECTS.

mailto://sat@sth.email
http://www.standardhidraulica.com
mailto://info@sth.email
http://www.sprintcopy.com
mailto://sp@sprintcopy.com
http://www.victorsandalinas.com


RETRAT PROFESSIONAL

de mira. Ho relata així: “Vaig estudiar 
la llicenciatura en Ciències Químiques 
i tot seguit vaig fer el màster en Engi-
nyeria i Gestió Ambiental. Volia treba-
llar pel meu compte assessorant les in-
dústries en temes mediambientals en 
una època en què aquests temes no es 

tenien gens en compte. És així com va 
néixer Ecoestudis Enginyeria del Va-
llès, SL, que ara ja té gairebé 30 anys. 
La cartera de clients va anar creixent, 
fins que vaig cursar també la carrera 
d’Enginyeria Tècnica Industrial, per 
poder ampliar els serveis.”

Anna Llobet és una enamorada de 
la seva feina d’enginyera. “Enganxa 
molt”, diu. I no és estrany que sigui 

Anna Llobet és una 
d’aquelles persones a 
qui resulta difícil destri-
ar entre la vida professi-
onal i la personal, però 

amb naturalitat. Tanta, que fins i tot 
destil·la un entusiasme que, en aquests 
temps en què es parla tant dels proble-
mes de conciliació laboral i familiar, 
les seves paraules demostren que tirar 
endavant dos projectes d’envergadura 
com són la família i el negoci no ha de 
ser necessàriament incompatible: “La 
meva trajectòria professional ha anat 
creixent en mi. Les vides professional, 
personal i familiar sempre han trans-
corregut de manera paral·lela”. Per 
ella, l’enginyeria és el sinònim del seu 
despatx professional, que és, ens diu 
rient, “el meu quart fill”.

I si la conciliació és avui un tema 
candent, n’hi ha un altre que, a banda 
de la pandèmia, és al capdamunt de 
les preocupacions de bona part de la 
societat: el medi ambient. És un àmbit 
que a Anna Llobet ja preocupava fa 30 
anys, quan poca gent el tenia en el punt 

“AVUI EL MEDI AMBIENT S’HA DE TENIR EN 
COMPTE EN TOTS ELS PROJECTES”

Text: Jordi Garriga

ANNA LLOBET 
Col·legiada 19.697 
ENGINYERA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALITZADA EN QUÍMICA

així, ja que quan li preguntem per 
què, apunta tot un seguit de conside-
racions que, efectivament, ho expli-
quen tot: “Es tracta d’una feina molt 
creativa, m’ofereix la possibilitat de 
treballar pel meu compte amb molta 
llibertat d’horaris i de moviment i, so-
bretot, em permet treballar en projec-
tes i estudis sempre diferents.”

Sigui com sigui, al llarg d’aquests 
gairebé 30 anys de trajectòria, els 
estudis i projectes en l’àmbit medi-
ambiental han canviat força. “El que 
trobo que ha canviat més en els pro-
jectes és que l’enginyer té cada vega-
da menys llibertat per crear els seus 
estudis i projectes. Molts tràmits són 
creuetes i qüestionaris preestablerts, 
que empobreixen els estudis. D’altra 
banda, el medi ambient ja no es veu 
com una cosa aïllada, sinó que forma 
part dels projectes, que l’han de tenir 
en compte. A aquest fet hi ha ajudat 
tota la normativa, que ja 
es redacta des d’un 
punt de vista sos-
tenible.”  l

AUDITAR LA SEGONA CIUTAT MÉS GRAN DE CATALUNYA

Efectivament, avui dia qualsevol organització necessita tenir les qüestions ambientals i de 
sostenibilitat d’acord amb tota la normativa desenvolupada, de manera que les auditories ambientals 
són el pa de cada dia. I és aquí on Anna Llobet es va trobar un repte important; per això, quan li 
preguntem per algun projecte o activitat que sigui particularment destacable ho té ben clar: 
“L’auditoria ambiental de l’Hospitalet de Llobregat. L’Hospitalet és un municipi gran i complex, i fer-ne 
l’auditoria ambiental va ser tot un repte”. Segur que va ser així, perquè no s’ha d’obviar que l’Hospitalet 
de Llobregat és la segona ciutat més poblada de Catalunya, només darrere de Barcelona, i té la 
densitat de població més gran d’Europa.

Amb tot, per a Anna Llobet és clar que no tot comença ni acaba amb les auditories ambientals. 
“També m’agraden molt els projectes d’activitats claus en mà, on cal fer tots els projectes i coordinar 
tots els industrials”, conclou.

“Vaig passar 
de la ciència a 
l’enginyeria per 
poder oferir més 
serveis als clients”
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Fa setmanes, just quan feia més fred, 
les grans companyies van encarir molt 
el preu de l’electricitat. Com ho va 
afrontar Som Energia?
Nosaltres som una cooperativa sen-
se ànim de lucre, amb un sistema de 
tarifes que el que busca és cobrir cos-
tos. No tenim accionistes i no hem de 
repartir beneficis. Per exemple, abans 
d’acabar l’any 2020 vam decidir que, 
de moment, congelem les tarifes. I ho 
hem fet perquè tenim cura de la nos-
tra gent i som conscients que, enmig 
de la pandèmia, amb tanta gent que 
ho està passant malament, és el més 
adient. Tenim el compromís de com-
plir uns marges, de manera que si la 
situació social ho reclama, ens man-
tenim a la part baixa. D’altra banda, 
per situacions puntuals com la que 
esmenteu, la majoria de tarifes les 
mantenim fixes durant períodes més 
llargs que la majoria de companyies, 
de manera que les pujades i baixades 
diàries no repercuteixen de la matei-
xa manera.

Com es garanteix que l’energia de Som 
Energia és renovable, tenint en compte 
que no es participa del transport ni de la 
distribució?

Doctor en Economia i 
llicenciat en 
Matemàtiques, Albert 
Banal-Estañol és 
professor titular de la 
Universitat Pompeu 
Fabra i de la Universitat 
de Londres, on investiga i 
imparteix classes sobre 
política de competència i 
regulació, finances 
empresarials, i energia i 
innovació. La seva 
implicació en aquests dos 
últims àmbits l’ha dut al 
Consell Rector de Som 
Energia des del 2018, i 
n’és el president des de 
l’octubre del 2020.

   PERFIL 

El passat mes de gener, quan més fred feia a casa nostra, la tarifa elèctrica es va disparar de manera 
important. Un cop més, la problemàtica de la factura per la producció i el consum energètic es 
tornava a posar damunt la taula. I quedava clar que les grans companyies energètiques tenen la 
paella pel mànec. Però no totes les formes de producció ni de consum són iguals ni tenen els 
mateixos avantatges o inconvenients. Ens ho explica Albert Banal-Estañol, al capdavant de Som 
Energia, la cooperativa de consum d’energia verda que està capgirant el mercat i demostrant que una 
nova manera d’organitzar-se, produir i consumir és perfectament possible.

“Som un model a seguir”

ALBERT BANAL-ESTAÑOL
PRESIDENT DEL CONSELL RECTOR DE SOM ENERGIA

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent

Hi ha una part de l’energia que la pro-
duïm nosaltres, de fonts renovables. En 
realitat, però, no podem garantir que 
l’electricitat que reben els nostres so-
cis, és a dir, cada electró, sigui de fonts 
renovables. Nosaltres posem la nostra 
electricitat a la xarxa. Després, la tra-
iem d’un altre punt i la venem. El que 
nosaltres garantim és que tota l’elec-
tricitat que comprem i després venem 
als socis és d’origen renovable, i això és 
possible gràcies als certificats d’origen, 
que es compren al mercat elèctric.

Com a productors d’energia verda, 
què passaria si tinguessin excedents?
Malauradament, aquest problema ens 
queda lluny. Ara com ara produïm un 
10% de tot el que venem. El creixe-
ment en producció és molt lent. Així, 
el 90% restant de l’energia que venem 
als nostres socis prové dels certificats 
d’origen.

En quins projectes de producció parti-
cipen i quines són les formes de par-
ticipació?
En tenim tot un ventall. Vam comen-
çar amb projectes molt petits, com 
plaques fotovoltaiques en teulades. 
A poc a poc hem anat entrant en 



“Tenim el 
compromís de 
complir uns 
marges, de 
manera que 
si la situació 
social ho 
reclama, ens en 
mantenim a la 
part baixa”
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guin de veritat, sinó que, a més, tenim 
una atenció al client —en aquest cas, 
associat— molt bona. Fem informes 
de consum i propostes per reduir la 
factura, i, com que no tenim ànim de 
lucre, són propostes reals. També fem 
compres col·lectives per a la instal-
lació de plaques solars a les cases a fi 
d’abaratir costos. Francament, penso 
que el nostre model és el que ofereix 
les millors respostes.

Amb poc més de deu anys la coope-
rativa ha crescut molt. Com s’afronta 
l’equilibri de la cooperativa i la garan-
tia de poder abastir tothom d’energia 
renovable?
Pel que fa a l’abastiment, no ens preo-
cupa que es pugui produir un desequi-
libri entre demanda i oferta. La pro-
ducció d’energia verda va en augment 
i, de fet, les grans companyies ja s’hi 
han posat. A més, el mercat s’equilibra.

Com?
Si per alguna raó comencés a faltar 
energia de procedència renovable, els 

línies de finançament per a co-
ses més grans. En aquest cas, la gran 
majoria de projectes són de propietat 
directa de Som Energia. Quan és així, 
el finançament el realitzem per mit-
jà d’aportacions voluntàries de socis 
que després tenen un retorn d’un 2%. 
D’altra banda, tenim altres tipus de 
projectes que anomenem Generation, 
en els quals els socis aporten diners i, 
a canvi, tenen una reducció de la fac-
tura. Un altre mode de participació 
és la col·laboració amb projectes per 
facilitar el desenvolupament d’altres 
cooperatives com la nostra. Per exem-
ple, tenim una central minihidràulica 
en propietat compartida amb Ener-
gética, a Valladolid.

Com responen els socis a aquesta 
mena de finançament?
Més que bé: espectacular. L’any passat, 
just abans que s’iniciés la pandèmia, 
vam aixecar cinc milions d’euros en un 

ENTREVISTA

sol dia per a una nova planta a Llani-
llos (Granada). El nostre actiu més im-
portant és la confiança de les persones 
sòcies de la cooperativa.

Com veuen des de Som Energia l’auto-
consum o les comunitats energètiques 
locals?
Ens sembla perfecte. Pel que fa a les 
comunitats energètiques locals, és un 
àmbit molt interessant, que perme-
trà la possibilitat que comunitats re-
duïdes i properes a les instal·lacions 
comparteixin la construcció d’infra-
estructura i la producció d’energia 
elèctrica. Aquí tindrem camí per re-
córrer. Pel que fa a l’autoabastiment, 
aquesta és una de les grans raons de 
ser de Som Energia. Nosaltres creiem 
que el futur és que tant la producció 
com la propietat sigui distribuïda, 
tant geogràficament com nominal-
ment. Pel que fa a la producció distri-
buïda, aquest és un camí en què fins 
i tot les grans companyies ja s’estan 
posant. Pel que fa a la propietat... 
Aquest és el gran cavall de batalla ac-
tual. Això té molt a veure amb el que 
abans explicava de les subhastes. Les 
grans energètiques saben perfecta-
ment que no poden anar en contra 
de la producció verda i distribuïda, 
però el que volen és que la propietat de 
les instal·lacions del futur continuï a les 
seves mans.

Una qüestió que acostuma a preocu-
par els consumidors és la manca de 
transparència en les factures. A Som 
Energia com ho plantegen?
La gent que participa de Som Ener-
gia està molt contenta amb la trans-
parència de les factures. En els ràn-
quings de l’OCU quant a les empreses 
energètiques som la número 1, tant 
pel que fa a transparència com a sa-
tisfacció general. Ja no és només una 
qüestió de fer que les factures s’enten-

“El futur és que  
tant la producció 
com la propietat 
sigui distribuïda, 
tant geogràficament 
com nominalment”

EVOLUCIÓ DE  
LES INSTAL·LACIONS 
D’AUTOCONSUM 
COMPARTIT

Evolució de l’autoconsum 
d’energia fotovoltaica per 
nombre d’instal·lacions

Evolució de l’autoconsum 
d’energia fotovoltaica per 
potència total instal·lada (kW)

2019

2

2020

2530

20

10

0

2019

17

175

2020

200

150

100

50

0

Font: ICAEN (2020)



certificats d’origen pujarien de preu. 
Això podria fer que la gent no ens 
comprés l’energia a nosaltres, perquè 
seria més cara, però aleshores el que 
passaria és que hi hauria més inver-
sió en producció, ja que hi hauria més 
marge, de manera que, com dic, la ba-
lança s’aniria equilibrant. D’altra ban-
da, d’inversió n’hi ha, i cada cop és més 
rendible, ja que els costos dels panells 
solars i dels molins estan baixant.

Tornant al creixement tan ràpid de la 
cooperativa, com els afecta això en 
l’aspecte organitzatiu?
Ens afecta en el sentit que també hem 
de fer créixer l’estructura pel que fa a 

Què en pensa, de les dificultats que hi ha en llocs  
del país, malgrat la nova legislació, per tirar endavant 
grans instal·lacions de renovables?

Realment, a Catalunya és especialment difícil. Ens està costant moltíssim, i això 
que el 70% dels socis són d’aquí. També és veritat que tot s’està construint a les 
mateixes zones, i, per tant, és comprensible un cert rebuig. Cal un gran pacte de 
país. La cooperació amb la pagesia seria molt important. En la implantació de 
projectes de producció energètica sostenible, cal fer participar d’alguna manera la 
gent de la zona, encara que les plantes siguin petites o mitjanes. També caldria un 
impuls des de l’Administració. Ara només es promouen megaparcs, però també 
s’han de tenir en compte les instal·lacions petites i mitjanes, que tenen els costos 
més alts i no poden competir si no reben subvencions. Aquestes instal·lacions més 
“modestes” són les que podem fer organitzacions com la nostra, però no se’ns té 
en compte. Per exemple, el passat mes de gener, el govern espanyol va fer la 
primera subhasta d’energia renovable. Nosaltres teníem l’esperança que hi hauria 
subhastes separades per projectes petits, però finalment no va ser així.

LA PREGUNTA DEL DEGÀ

“El nostre actiu 
més important és 
la confiança de les 
persones sòcies 
de la cooperativa”

la gestió. Però ens en sortim sense més 
problemes. Ara ja disposem d’una es-
tructura de gairebé 100 persones que 

treballen a la cooperativa. Una de les 
coses de les quals més contents hem 
d’estar és que Som Energia demostra 
que una altra manera de fer és possi-
ble. Som un model a seguir. El rumb el 
decideixen les persones sòcies. Nosal-
tres som la demostració que un model 
diferent de governança és possible, en-
cara que l’organització sigui gran. 

Són un model tant en l’àmbit organit-
zatiu com en el del consum energètic?
Sí, així és. Som un model de propietat 
distribuïda en tots els sentits. Hem 
aconseguit que les renovables siguin 
mainstream. Ara, el següent pas és 
que la propietat de la producció d’un 
bé bàsic com és la producció energè-
tica a escala global sigui també distri-
buïda. En tot cas, el sistema coopera-
tiu fa que la manera de treballar sigui 
diferent, amb una estructura més 
horitzontal que vertical. Ens agrada 
jugar amb aquests equilibris. Som un 
cas d’èxit empresarial i d’innovació. I 
això, venint de l’economia social i so-
lidària, no és fàcil.

La presidència del Consell Rector, una 
posició voluntària, li deu dur molta 
feina. Per què, aquesta implicació?
Perquè crec en aquest model en tots 
els sentits. Crec que un món diferent 
és possible. El nostre somni és que hi 
hagi moltes més organitzacions com 
la nostra en tots els sectors. Vull que la 
gent es desperti. l
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 E
l camp d’acció de l’enginyer es-
pecialitzat en organització in-
dustrial és molt ampli i la seva 
tasca es requereix en diversos 
sectors. “No hi ha cap sector 

concret que no necessiti els serveis 
d’un enginyer en organització indus-
trial, ja que totes les empreses i tots 
els sectors estan sotmesos, cada cop 
més, a una competència ferotge a es-
cala global, i per poder ser competitius 
i sobreviure necessiten optimitzar 
la gestió dels seus processos.” Amb 
aquestes paraules, l’enginyer col-
legiat Miquel Albert i Bonamusa, soci 
i administrador de l’empresa Profit 
Control, SL, explica la importància de 
l’enginyeria en organització industri-
al en un moment com l’actual.  

Aquesta especialitat de l’enginyeria 
industrial, reconeguda des de l’any 
1967, aplica la ciència i la tecnologia 

al disseny i a la gestió de les organit-
zacions amb la finalitat d’augmen-
tar la competitivitat de les activitats 
industrials i de serveis, a partir de la 
innovació dels processos i productes 
i tenint en compte criteris de sosteni-
bilitat i millora constant. 

Aquests professionals es distingei-
xen d’altres enginyers pel fet de tenir 
l’habilitat no només d’aplicar els co-
neixements tècnics propis de l’engi-
nyeria, sinó també els necessaris per 
a l’organització i la direcció tècnica de 
persones i projectes amb eficàcia. 

PERFIL DE L’ENGINYER 
EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
L’enginyer o enginyera en organitza-
ció industrial és capaç de desenvolu-
par múltiples activitats relacionades 
amb aquesta àrea, des de l’organitza-
ció de la gestió de la producció i dels 

recursos humans, a la logística i els 
sistemes d’informació, la planificació 
i el desenvolupament de la innovació 
tecnològica, l’estratègia i política in-
dustrials, així com la gestió de la qua-
litat i els riscos laborals.

Aquesta versatilitat fa que les sor-
tides laborals d’aquests professionals 
estiguin relacionades amb totes les 
àrees de l’empresa, amb funcions com 
a responsable de fàbrica; qualitat, 
medi ambient i prevenció; aprovisio-

L’organització industrial és una branca de l’enginyeria que 
connecta la tecnologia amb la gestió empresarial per donar 
resposta a les necessitats de la societat. Amb una àmplia 
formació tècnica, els professionals que desenvolupen la seva 
activitat en aquesta àrea estan capacitats per gestionar amb 
eficàcia i eficiència empreses de qualsevol sector industrial. Els 
graduats en aquesta especialitat es poden col·legiar al nostre 
Col·legi i aprofitar tots els serveis i avantatges que els oferim.

Text: Paloma H. Pastor

EN PORTADA
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Enginyeria  
i organització 
industrial,  
un binomi d’èxit



nament i compres; planificació; millo-
ra contínua; processos, o consultoria 
júnior. A més llarg termini, depenent 
de la seva progressió acadèmica i pro-
fessional, poden accedir a posicions 
de direcció industrial, direcció d’in-
novació, direcció de producció, direc-
ció de sistemes o responsable d’inves-
tigació en centres tecnològics. 

A més de treballar en empreses de 
tota mena de sectors on es desenvolupi 
algun tipus de procés industrial, poden 

treballar en qualsevol altra organitza-
ció, com ara a consultories empresa-
rials, la banca, les companyies d’asse-
gurances, l’Administració pública i la 
docència universitària, entre d’altres. 

HABILITATS MÉS DEMANADES
Miquel Àngel Amer, cap del Departa-
ment d’Organització Industrial de l’Es-
cola Universitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS), explica quines competències 
es valoren més en el sector: “Les em-

preses busquen professionals com-
petents en materials i processos de 
fabricació; en planificació estratègica 
i tàctica per crear una fabricació com-
petitiva; en l’ús d’estadístiques, simu-
lacions i tecnologies de la informació; 
així com en administració i direcció 
d’empreses, finances i gestió de recur-
sos humans”. A més, segons destaca 
el professor, “les competències trans-
versals com la resiliència, la gestió del 
temps i la capacitat per coordinar 
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PROFESSIONALS AMB PROJECCIÓ LABORAL
Situació laboral dels graduats i graduades en el 2020

2. Condicions laborals (salari i jornada)
Jornada de treball a temps 

complet Guanys mensuals (per a temps complet) Guanys bruts mensuals 
(OTC)

Sí <1.000 €/mes De 1.000 a 2.000 €/mes > 2.000 €/mes Mitjana

Total 2020 95,7% -- 2,4% 97,6% 3.262 €

Referent 2017 98,2% 3,1% 7,3% 89,6% 2.929 €

3. Tipus d’empresa i tipus de contracte 
Àmbit de l’empresa Tipus de contracte

Públic Privat Fix o indefinit Autònom Temporal Becari Sense contracte

Total 2020 9,7% 90,3% 86% 8,6 5,4% -- --

Referent 2017 10,9% 89,1% 79,1% 5,5% 14,5% -- 0,9%

4. Velocitat d’inserció laboral

Velocitat d’inserció i intenció de repetir carrera i centre

Temps dedicat a trobar la primera feina Repetició de titulació? Repetició de centre?

Menys de 3 mesos Entre 3 mesos i 1 any Més d’1 any Sí Sí

Total 2020 92,5% 5,4% 2,2% 81,9% 86,2%

Referent 2017 88,2% 8,2% 3,6% 75,5% 83,6%

Font: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Dades del 2020.*

*Les dades s'han obtingut amb enquestes a estudiants de la Unviversitat Politècnica de Catalunya (població: 98; resposta: 52,2%), la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya (població 54; resposta: 51,9%) i l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (població: 38; resposta: 47,4%).

1. Via d’accés a la primera feina
Contactes 
(personals, 
familiars...)

Iniciativa pròpia o 
creació d’empresa/

despatx

Oposició / concurs 
públic o borses 

institucionals / col·legis
SOC/INEM

Anuncis o 
empreses de 
selecció / ETT

Pràctiques o 
serveis 

universitaris
Altres

Total 2020 14% 38,7% 11,8% -- 12,9% 17,2% 5,4%

Referent 2017 35,8% 0,9% 5,5% -- 23,9% 32,1% 1,8%



i treballar en equip són molt im-
portants”.

El sotsdirector de l’Institut d’Or-
ganització i Control de Sistemes In-
dustrials de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), Ernest Bene-
dito, assenyala que aquests profes-
sionals han de tenir “bona capacitat 
de comprendre i resoldre problemes  
complexos en situacions complexes, 
bons coneixements 
d’eines quantitati-
ves i anglès. També 
es valoren els co-
neixements de les 
principals eines de 
gestió (previsió i pla-
nificació de la deman-
da, gestió d’estocs, 
comptabilitat finan-
cera i costos, pressu-
postos, etc.)”.

Des de la seva ex-
periència, Miquel 
Albert constata que, a més de les com-
petències implícites en la formació, les 
que més es valoren en un enginyer en 
organització són “la capacitat d’anàli-
si, la gestió de persones, la capacitat 
de treballar en equip i de motivar-lo, 
bones habilitats comunicatives, co-
neixements en gestió de projectes 
i una actitud proactiva”. Al cap i a la 
fi, destaca, “la tasca de l’enginyer en 
organització és la d’‘afinar la maqui-
nària’ que mou el procés de l’empre-
sa o entitat, i això inclou màquines, 
equipaments i persones, entre altres 
elements. Es tracta d’organitzar i ad-
ministrar els recursos de la manera 
més eficient possible per aconseguir 
un procés global òptim, i, a més, fer 
que sigui adaptable als canvis cons-
tants que es produeixen cada cop 
més ràpid”. 

La capacitat d’adaptació i la ver-
satilitat són habilitats fonamentals 
en aquests professionals, però a més 
han d’actuar amb visió global i sota 
la premissa de la millora contínua: 
“És important tenir sempre una visió 
global de tot el procés que volem op-
timitzar, perquè la suma d’optimitzar 
departaments o subprocessos indivi-
dualment no sempre és el millor per 
al procés global”.

FORMACIÓ ADAPTADA  
ALS REPTES DEL SECTOR
La necessària correspondència en-
tre els continguts curriculars dels 

UNA ESPECIALITAT TRANSVERSAL

Soc enginyer tècnic industrial especialista 
en electricitat. En un moment determinat 
vaig percebre que un MBA (Master Bussines 
Administration) m’ajudaria a visualitzar i explorar 
una part del món de l’empresa vinculada a 
l’organització industrial. Sense fer una especialitat 
com la que aquí s’expressa, fet que m’hagués 
agradat, he passat una gran part de la meva vida 
professional, primer com a directiu, i després 
com a consultor i formador, donant suport a les 
empreses per tal de trobar les millors solucions 
en els quatre pilars que la conformen: l’estratègic, 
el comercial, l’operacional i el financer. L’objectiu 
final és trobar la millor eficiència i la millor 
optimització dels recursos. 

INCREMENTAR BENEFICIS
Cal recordar, com a exemple, que disminuint 
els costos directes en un 5%, s’aconsegueix 
incrementar un 20% el benefici. O repensant els 
fluxos de treball s’optimitza en gran manera la 
productivitat. Cal posar-s’hi a fons per modelar 
els millors paradigmes per a cada sector productiu. 
Aquesta especialitat de l’enginyeria aprofundeix 
en tècniques de gestió operativa, com els casos 
que exposem, per obtenir els propòsits plantejats 
per la direcció de les empreses, i tot això, emprant 
les millors eines de l’anàlisi quantitativa. De ben 
segur, moltes companyies haurien pogut trobar 
una sortida d’èxit si s’haguessin posat en mans 
d’aquesta part de l’enginyeria.

Enginyer consultor 
d’Organització i formador.
Tresorer d’ENGINYERS BCN

Ricard Nogués 
Parra

EN SEGONS

La tasca d’aquests 
enginyers 
és la d’afinar 
la maquinària 
que mou els 
processos de 
l’empresa o entitat
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estudis d’enginyeria en organització 
i la realitat del sector industrial ha 
propiciat una oferta formativa disse-
nyada per proveir adequadament el 
teixit empresarial de professionals 
capaços de fer front als reptes més 
complexos. 

Es tracta de “formar professionals 
capaços de dissenyar, desenvolupar, 
implementar i millorar els sistemes 
integrats que inclouen persones, 
materials, informació, equipament i 

energia de forma alineada amb l’es-
tratègia de l’empresa, d’acord amb cri-
teris d’eficiència i sostenibilitat”, tal 
com explica Miquel Àngel Amer, que 
coordina el grau en Enginyeria en Or-
ganització Industrial a l’EUSS, centre 
adscrit a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Però, a més, aques-
ta formació “està configurada per la 
tradició de les enginyeries de l’àmbit 
industrial més l’aportació específica 
de les noves tecnologies de la in-
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formació i la comunicació i del 
nou paradigma que suposa la indústria 
4.0, centrant-se en l’organització de la 
producció i amb un èmfasi especial en 
la formació en empresa i economia”, 
segons destaca el professor.

A més de l’EUSS, el grau en Enginye-
ria en Organització Industrial es pot 
cursar a l’Escola Superior Politècnica 
Tecnocampus, adscrita a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF). Aquestes titu-
lacions, de 240 crèdits ECTS, com-
parteixen una formació de base molt 
sòlida, amb assignatures com matemà-
tiques, física, química, expressió gràfica 
o ciència de materials, que es comple-
menten amb matèries més específi-
ques, com control del producte, direc-
ció d’empreses o gestió de projectes. 

Ambdós graus permeten l’especialit-
zació a partir de l’elecció de les assigna-
tures optatives. A l’EUSS, l’estudiantat 
pot triar entre la menció d’empresa i 

i a l’Escola Superior d’Enginyeries 
Industrial, Aeroespacial i Audiovisu-
al de Terrassa (ESEIAAT). 

Ernest Benedito, coordinador del 
màster a l’ETSEIB, explica que l’objec-
tiu d’aquesta formació és “proporcio-
nar una formació avançada, especia-
litzada i multidisciplinària, orientada 
a l’especialització professional, o a 
l’inici de l’activitat investigadora, en 
l’àmbit de l’enginyeria en organitza-
ció, aplicant els principis d’enginye-
ria i també les habilitats necessàries 
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la d’operacions. A Tecnocampus, s’ofe-
reix una única menció, en fabricació 
intel·ligent en la indústria 4.0.

A més d’aquests estudis, el mapa 
universitari català inclou dues titula-
cions més relacionades amb aquesta 
disciplina: el grau en Enginyeria en 
Organització Industrial i Logística 
de la Universitat de Lleida (UdL) i el 
màster universitari en Enginyeria en 
Organització, impartit per la UPC a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginye-
ria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 

Titulat en Enginyeria Tècnica Tèxtil, 
Miquel Albert es va fer càrrec ben 
aviat de l’organització de producció i 
processos de l’empresa tèxtil familiar 
fins que va tancar l’any 2009. En 
aquell context va descobrir que 
la seva passió era l’organització 
industrial: “L’empresa es va fundar 
en un edifici contigu a casa dels 
meus pares i va anar creixent, 
adaptant-se als espais existents 
sense parar gaire atenció en la 
idoneïtat de la distribució. Quan 
entrava maquinària nova, s’ubicava 
allà on hi havia un espai disponible, 
perquè era més senzill que haver de 
reubicar-ho tot de nou; o, si s’havia 
d’ampliar un magatzem, es feia allà 
on era més fàcil posar-lo. Em vaig 
adonar del recorregut caòtic que 
una bobina de fil realitzava fins que 
sortia convertida en una peça de 
vestir i era enviada al client. A partir 
d’aquell moment, vaig veure clar que 
l’organització era un element clau. 
Per a mi és una àrea apassionant”. 

Aquest interès pels aspectes 
organitzatius el va portar a cursar 
Enginyeria en Organització 
Industrial, formació que va 

complementar després amb un 
màster en Administració d’Empreses. 
Actualment, és administrador i 
soci de l’empresa Profit Control, 
on principalment desenvolupa 
tasques de consultoria i formació 
a empreses en metodologies de 
millora contínua, una feina que li ha 
donat l’oportunitat de conèixer a 
fons el sector. Considera que “tot i 
que les empreses són molt diferents, 
la problemàtica que presenten pel 
que fa a l’organització és comuna, i 
els conceptes de les metodologies 
de millora i optimització són vàlids 
i aplicables a qualsevol empresa 
de qualsevol sector”. En aquest 
sentit, un dels problemes que 
detecta és que no es valora prou 
l’opinió del personal des del punt 
de vista organitzatiu: “Encara 
avui dia hi ha força empreses amb 
estructures piramidals en què la 
comunicació flueix només de dalt 
cap a baix, i, tot i l’existència de 
bústies de suggeriments, s’escolta 
poc el personal a l’hora de prendre 
decisions organitzatives i de procés, 
i les seves opinions i punts de vista 
són molt valuosos”.

Miquel Albert (col·legiat 23.348)
“L’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL ÉS UNA ÀREA APASSIONANT”

Els enginyers treballen en empreses 
on es desenvolupi algun tipus de 
procés industrial, i en consultories 
empresarials, companyies 
d’assegurances o docència universitària

El col·legiat Miquel Albert desenvolupa tasques
de consultoria a la seva empresa Profit Control.



per a l’organització i direcció tècnica 
de persones, projectes i organitza-
cions”. Així, el màster proporciona 
a l’estudiantat “els coneixements i 
eines analítiques necessàries per a 
la presa de decisions efectiva dins de 
les organitzacions, i les habilitats re-
lacionades amb el disseny i la gestió 
d’organitzacions complexes”.

El pla d’estudis del màster inclou 
assignatures sobre direcció de per-
sonal, automatització de processos, 
estadística aplicada, direcció finan-
cera, emprenedoria tècnica o models 
i eines de decisió. 

PERSPECTIVES LABORALS 
EXCEL·LENTS
La polivalència de l’enginyer en or-
ganització industrial fa que sigui un 
perfil molt sol·licitat per les empre-
ses, amb un percentatge d’inserció 
laboral del 98,9%, segons dades de 
l’Enquesta d’inserció laboral dels gra-
duats i graduades 2020 de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya (AQU Catalunya). 
Les dades mostren que el 92,5% de 
titulats i titulades en Enginyeria en 
Organització Industrial aconsegueix 
la primera feina abans de tres me-
sos des de la finalització dels estu-
dis. Fins i tot, un 73,1% dels titulats 
hi compaginava els estudis amb una 
feina relacionada, perquè, sovint, les 
pràctiques que es fan durant els estu-
dis representen ja una primera porta 
d’entrada al món laboral.

Pel que fa a les condicions laborals, 
el 86% dels graduats i graduades en 
Enginyeria en Organització Indus-
trial té un contracte fix, i el 97,6% 
guanya més de 2.000 euros bruts 
mensuals, amb un sou mitjà de 3.262 
euros bruts al mes. La satisfacció amb 

els estudis cursats també és positiva, 
amb un 81,9% de les persones en-
questades que afirmen que escollirien 
la titulació de nou. 

Aquestes xifres mostren les excel-
lents oportunitats laborals d’aquesta 
especialitat en l’entorn empresari-
al actual i de futur, tal com constata 
l’enginyer Miquel Albert: “L’èxit o el 

fracàs d’una empresa depèn en gran 
manera de com està organitzada, so-
bretot avui en dia. Actualment és un 
sector amb una demanda creixent, 
ja que totes les organitzacions tenen 
necessitat d’optimitzar l’estructura 
i els processos. Paradoxalment, en 
aquests temps convulsos és un camp 
amb bones perspectives de futur”.  l

EL COL·LEGI POSA EN VALOR LA TASCA 
DE L’ENGINYER EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 
L’epígraf 10410 recull l’activitat feta pels col·legiats en aquest sector 
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El camp d’acció professional dels 
enginyers de l’àmbit industrial 
abasta molts sectors i les 
seves activitats solen ser molt 
específiques, així com els àmbits 
on les desenvolupen. Aquests trets 
tan característics de la professió 
—l’especialització i la versatilitat— 
són a vegades un obstacle a l’hora 
de donar visibilitat als projectes 
realitzats per aquests enginyers i 
la seva feina no rep la valorització 
que mereix i que li permetrà 
posicionar-se en el mercat i davant 
de possibles clients.

En el cas dels enginyers que 
treballen en el sector d’organització 
industrial, aquest fet se suma a la 
manca d’obligatorietat d’haver de 
visar els projectes (segons el reial 
decret de 2010), fet que els deixa 
desprotegits davant l’intrusisme 
professional.

FER VISIBLE EL COL·LECTIU 
QUE FA AUDITORIES
“Per resoldre aquesta situació i 
vetllant pel correcte exercici de 
la professió, el Col·legi va crear 
un epígraf que permet visar els 
projectes vinculats a l’àmbit de 
l’organització industrial i posa en 
valor els informes o projectes que 
s’emmarquen en aquest sector 
concret”, explica David Jiménez, 
cap de Serveis Tècnics d’EBCN. 
Aquest epígraf sotmet la feina 
de l’enginyer en organització 
industrial “a un control col·legial 
totalment voluntari per part 
del col·legiat, destinat a donar 
traçabilitat i confiança sobre el 

desenvolupament de la seva feina 
i sobre la documentació generada 
durant la seva intervenció”, aclareix 
David Jiménez. Amb aquest control 
el Col·legi garanteix que aquest 
enginyer col·legiat està habilitat, 
que té atribucions per dur a 
terme la feina considerada i que, 
a més, disposa d’una pòlissa de 
responsabilitat civil per cobrir els 
possibles danys derivats de la seva 
intervenció. 

D’aquesta forma, explica 
Jiménez, “assignant un codi de 
treball específic, podem quantificar 
les intervencions dels nostres 
col·legiats sectoritzant-les per àrees 
o camps concrets. Qüestió aquesta 
molt important a l’hora de poder 
representar el nostre col·lectiu 
en determinades intervencions o 
accions que es puguin dur a terme, 
tant per part de l’Administració, 
com per part de la iniciativa privada. 
Això sí, només podem controlar 
allò que passi per aquest control 
col·legial. D’aquí la importància de 
dur-ho a terme”.

L’epígraf està inscrit amb 
el codi 10410, Organització 
Industrial. Estudis tècnics de gestió 
(auditories); pertany a la família 
1000 (peritatges, valoracions, 
dictàmens i estudis tècnics), i 
està pensat per recollir els treballs 
relacionats amb la intervenció 
d’aquests professionals, quan 
hagin de fer algun tipus d’auditoria 
sobre el sistema de funcionament 
i organització d’una empresa, 
destinada a la proposta de millores 
i optimització. 

La demanda 
laboral és 
creixent, ja que 
les organitzacions 
necessiten 
optimitzar 
l’estructura i 
els processos



A Catalunya hi ha més de 100.000 comerços, 3.863.381 habitatges 
familiars i, només a Barcelona, més de 5.000 bars. I tots tenen 
instal·lacions de gas, electricitat o aire condicionat, entre d’altres. Per 
posar en relleu la necessitat de fer controls i verificar totes aquestes 
instal·lacions, aquestes setmanes ENGINYERS BCN dedica l’Any de la 
Seguretat Industrial a les petites instal·lacions. 
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Aquest és el dotzè any que el Col·legi 
organitza un Any de, en què col·labora 
l’Associació d’Organismes de Control 
de Catalunya i que rep el suport del 
Departament d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat.

Jordi Cañas n’és el coordinador jun-
tament amb Sergi Carreras. Explica 
que “la idea és donar importància a 
aquestes instal·lacions menors, que 
no sempre estan sota el paraigua d’un 
tècnic titular que controli el projecte, 
la seva direcció i la seva execució, i que 
vetlli per la seguretat”. Parlem d’instal-
lacions de petites indústries, botigues, 
negocis o fins i tot habitatges que, per 
la seva potència d’electricitat, gas o 
fred industrial, per exemple, no reque-
reixen un tècnic sinó que se’n cuida di-
rectament l’instal·lador. “En aquestes 
instal·lacions fan falta controls poste-
riors de les entitats col·laboradores i 
de l’Administració”, assegura.

“Els reglaments de seguretat in-
dustrial estableixen que les instal-
lacions són elements que cal que 
estiguin controlats, que se’n faci un 
manteniment i que no hi hagi hagut 
modificacions substancials”, explica 
David Jiménez, cap de Serveis Tèc-
nics d’ENGINYERS BCN. Aquests 
controls els fan organismes recone-
guts pel Departament de Seguretat 
Industrial de la Generalitat de Cata-
lunya, a través d’inspeccions periò-
diques o d’una inspecció inicial si la 

Text: Pilar Maurell, periodista instal·lació té certa complexitat. Però 
“des que va canviar el model d’ins-
cripció de les instal·lacions l’any 2014, 
amb la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de 
la seguretat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i els produc-
tes, que canviava el sistema de les tra-
mitacions, tot va passar a funcionar 
amb el règim del què s’anomena la 
declaració responsable”. Això vol dir 
que el mateix titular de la instal·lació 
declara davant la Generalitat que està 
d’acord amb les condicions establer-
tes en qualsevol reglament o legisla-
ció. “D’acord amb això, el control de 
l’Administració es fa un cop aquella 
instal·lació s’ha posat en servei, i 
aquí entra l’expressió de verificació, 
que són controls aleatoris que fa la 
Generalitat sobre un paquet d’instal-
lacions determinades.”

No és en tots els casos, perquè hi 
ha instal·lacions que sí que requerei-
xen una inspecció inicial, per exem-
ple els bars i restaurants, els comer-
ços segons la superfície que tinguin 

o les instal·lacions d’alta tensió. “To-
tes es registren pel mateix sistema 
de declaració responsable, també 
aquestes que requereixen inspecció 
inicial, però en aquest darrer cas, la 
Generalitat ja no fa una nova inspec-
ció perquè dona per descomptat que 
ja s’ha fet.” Tota la resta es controlen 
amb les verificacions posteriors. El 
problema és que aquestes verifica-
cions representen un percentatge 
molt petit del total d’instal·lacions.

ALS HABITATGES
“També ens trobem que hi ha instal-
lacions que s’han inscrit sense la ne-
cessitat d’un tècnic que en realitat 
sí que necessitaven”, afegeix Cañas. 
O d’altres, menors, que s’han modi-
ficat, com les dels nostres habitat-
ges. “Quan són de nova construcció 
sí que hi ha un tècnic implicat, però 
en molts casos fem reformes a casa 
que després no controla ningú”, as-
segura l’expert, que posa un exem-
ple encara més quotidià: “Tenim 
un endoll, hi col·loco un element 
distribuïdor, el que anomenem un 
lladre, per connectar tres o quatre 
aparells; o endollo una rentadora o 
una assecadora a un endoll que esta-
va previst per a un electrodomèstic 
molt més petit. En tots aquests casos 
estic fent una instal·lació perillosa”. 
Segons un estudi de la Fundació 
Mapfre, l’any 2019 hi va haver gai-
rebé 130.000 sinistres per incendi 
a l’Estat espanyol, 19.661 dels quals 
van ser en habitatges, i el 76% del to-
tal de víctimes mortals es va produir 
per incendis a les llars. “El problema 
és que l’Administració fa campanyes 
com les inspeccions tècniques dels 
edificis, que poden detectar anoma-
lies en les instal·lacions comunes 
dels edificis, però dins dels habitat-
ges no existeixen aquests tipus de 
controls”, explica Cañas. 

PER GARANTIR UNA 
BONA INSTAL·LACIÓ 
D’AQUEST TIPUS ES 
RECOMANA CONTACTAR 
AMB UN TÈCNIC, QUE TÉ 
UNA VISIÓ TRANSVERSAL

La seguretat industrial 
també a les petites instal·lacions

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I INNOVACIÓ



A això s’afegeix “que tenim un parc 
d’habitatges prou antic i que els dar-
rers anys hem passat per períodes de 
crisi econòmica”. Precisament són les 
persones que viuen en aquests habi-
tatges els que han rebut més l’impacte 
d’aquestes crisis i no poden fer front a 
les reformes. Per això, defensa Cañas, 
“l’Administració ha de vetllar perquè 
totes les instal·lacions siguin segures 
i ha de proposar ajudes directes per 
refer, actualitzar i donar seguretat on 
ara no n’hi ha”.

CONTROL COL·LEGIAL
David Jiménez assegura que per ga-
rantir una bona instal·lació, en el cas 
de bars o restaurants, per exemple, 
que sí que necessiten una inspec-
ció inicial —a més de la declaració 
responsable—, perquè tenen instal-
lacions elèctriques, de gas, de fred 
industrial o de climatització, podem 

contactar amb instal·ladors habili-
tats, però és recomanable que també 
hi hagi un tècnic, “amb una visió més 
transversal”. En altres instal·lacions 
que només requereixen la declara-
ció responsable i que poden tenir o 
no verificacions posteriors, com ens 
podem assegurar que l’instal·lador o 
el tècnic tenen els papers en regla? 
Jiménez recorda la figura del control 
col·legial, “que verifica que el tècnic 
està col·legiat, que té les atribucions 
per fer la feina que assumeix, que té 
pòlissa de responsabilitat civil per fer 
front a possibles sinistres i que la do-
cumentació s’ajusta a la normativa de 
referència”. 

De fet, ENGINYERS BCN té una 
borsa de tècnics classificats per ne-
cessitats, una guia de professionals 
que posa a disposició de la ciutadania 
i que és un dels serveis més demanats. 
“A banda, crec que és interessant que, 

com a ciutadà, el tècnic em pugui pre-
sentar una documentació amb el con-
trol col·legial, que pot ser un visat o 
un registre de verificació documental. 
Amb això ja m’asseguro que compleix 
tots els requisits, perquè el sistema 
mateix incorpora mecanismes per sa-
ber si el document és autèntic, perquè 
té un codi de referència on puc com-
provar que les dades coincideixen 
amb les que té el Col·legi. Garantim la 
traçabilitat de la documentació”, con-
clou Jiménez.

El coordinador de l’Any de la Segu-
retat Industrial afegeix que sempre 
hem de demanar la documentació als 
professionals que ens fan una instal-
lació, per petita que sigui. “Si és elec-
tricista, se li ha de demanar el butlletí 
d’instal·lació, que és una mena de cer-
tificat que assegura que s’ha fet cor-
rectament; si no, un certificat d’exe-
cució”, explica.  l

AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

COL·LABORA: AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:
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Tal com us explicàvem a la pàgi-
na 6, els case study són una manera 
d’“aprofundir en un nou repte, agru-
pant empreses que exposen de forma 
pràctica els seus propis mètodes tecno-
lògics per solucionar-lo”. La sala d’actes 
va acollir, l’1 de març, el primer episodi 
al Col·legi d’aquest format. La Comissió 
de Plans d’Autoprotecció i Protecció Ci-
vil i la Comissió de Seguretat contra In-
cendis i Emergències d’ENGINYERS 
BCN van proposar una jornada sobre 
innovacions i pandèmia sota el títol 
“Noves tecnologies aplicades per a la 
lluita contra malalties provocades per 
patògens d’alt risc”. En la seva presen-
tació, Miquel Darnés, degà, va celebrar 
la posada en marxa dels case study i va 
anunciar l’organització d’actes similars 
de manera recurrent.

LLUM
Els mètodes tradicionals empal-
lideixen al costat del que va presentar 
SAKMA Electrónica Industrial, em-
presa catalana que dissenya i fabrica 
íntegrament productes tecnològics 
de control i il·luminació LED, amb la 
mirada posada en el disseny i la sos-
tenibilitat. El seu lema és perseguir 
sempre prestacions innovadores que 
sorprenguin. I això és precisament 
el que va aconseguir el fundador de 
l’empresa, Àngel Sanabra, quan va 
presentar ONE i DUO UV-C + ARMS 
(Area Radiation Measuring System). 
En les seves paraules, “lluminàries 
de desinfecció, segures i intel·ligents, 
amb la tecnologia més avançada del 
mercat”. L’opció ONE és la més ade-
quada per a aquelles instal·lacions 
que ja disposen d’un sistema d’il-
luminació adequat i només reque-
reixen un sistema de desinfecció. La 
DUO és una lluminària “revolucio-
nària” amb una doble funcionalitat: 
il·luminar de manera confortable i 

germicida que emet raigs ultraviolats 
tipus C. A més, incorpora sensors de 
presència que desactiven de manera 
immediata la radiació UV-C en cas de 
detecció de persones o animals. Una 
vegada realitzada la desinfecció, per 
seguretat, el tub es replega automà-
ticament a l’interior de la lluminària.

AIGUA 
Col·legiat, membre del Grup Territo-
rial de l’Anoia, enginyer tècnic indus-
trial, assessor de les Nacions Unides, 
CEO de Waterologies… Definir pro-
fessionalment Antoni Cuevas no és 
una tasca senzilla. Ell va ser el segon 
ponent del case study. L’objectiu que 
té com a màxim dirigent de Watero-
logies és contribuir en la millora del 
subministrament d’aigua neta a les 
persones que més ho necessiten. Se-
guint amb aquest esperit d’ajut, l’em-
presa ha desenvolupat la versió més 
eficaç de l’àcid hipoclorós, un agent 
utilitzat pel cos humà amb la intenció 
de tallar l’inici de qualsevol virus. Amb 
diverses patents a l’esquena (en equips 
de potabilització i en electroquímica), 

eliminar eficaçment, mitjançant llum 
ultraviolada de tipus C, microorga-
nismes de tota mena. “El model DUO 
UV-C proporciona una llum blanca 
confortable, amb tecnologia LED, que 
cobreix l’espai corresponent segons 
fotometria.” En la seva exposició, Sa-
nabra va explicar que la radiació ger-

micida ultraviolada és una tecnologia 
provada i testada que pot neutralitzar 
microorganismes com bacteris, vi-
rus, espores, fongs i àcars de manera 
segura i ràpida en superfícies, aigua i 
aire. SAKMA parla sempre de “desin-
fecció segura”, ja que des de l’interior 
de la lluminària, de tots dos models, 
es desplega automàticament un tub 

La “nova normalitat” ha accentuat l’enginy d’empreses de tota mena. En el primer case study del 
Col·legi, professionals de SAKMA Electrónica Industrial, Waterologies i Ozonoapps van explicar 
com els seus productes col·laboren en la lluita contra la COVID-19. Raigs UV-C, àcid hipoclorós i 
ozó són les tecnologies que utilitzen per desinfectar espais.

Tecnologia contra el virus

EL COL·LEGI VA 
ORGANITZAR LA JORNADA 
SOBRE INNOVACIONS 
I PANDÈMIA AMB 
LA PRESENTACIÓ DE 
TRES CASOS D’ÈXIT
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Waterologies ha utilitzat un sistema 
d’electroseparació iònica mitjançant 
la qual ha obtingut una solució àcida, 
vàlida per a la desinfecció, i una solu-
ció alcalina, per a la neteja. És el que 
va explicar Antoni Cuevas: “L’aigua 
se sotmet a un tractament electrolí-
tic. A la cambra anòdica es forma un 
oxidant altament eficaç. La solució es 
coneix com a Anolyte o aigua electro-
litzada, en la qual el compost principal 
és l’àcid hipoclorós. El producte actua 
com a bactericida, viricida, esporicida i 
fungicida”. D’altra banda, en la fracció 
catòdica, es genera una solució ano-
menada Catholyte, que actua com a 
desengreixant, detergent i coagulant. 
Cuevas va destacar que en tot el pro-
cés es respecta la natura: “Les soluci-
ons generades són inofensives per als 
éssers humans, els animals i el medi 
ambient. Renten i desinfecten però 
no perjudiquen”. A més, no s’utilitzen 
productes químics; només aigua i sal. 
Això sí: aquesta tecnologia és agressi-
va amb els microbis. “Pràcticament no 
necessita temps de contacte, perquè 
l’àcid hipoclorós actua immediata-

ment. Durant més de vint anys d’in-
vestigació, no s’ha trobat cap microor-
ganisme resistent a l’àcid hipoclorós, 
ni tan sols la COVID-19.” La presen-
tació va acabar amb un missatge d’es-
perança, ja que són molts els sectors 
que poden ser desinfectats d’aquesta 
manera (medicina, alimentació, llars, 
oci, agricultura, animals…). 

AIRE
Ozonoapps és una companyia catalana 
dedicada a la fabricació i comercialit-
zació d’equips generadors d’ozó. Tots 
els equips que proposen instal·lar són 
de disseny i fabricació propis, amb l’ex-
periència adquirida de més de 30 anys. 
“A cada problema, una solució”. El seu 
CEO, Josep Antoni Martínez, va ser el 
tercer ponent del case study. En la seva 
exposició, va parlar del tractament amb 
ozó que la companyia ha dut a terme 
per a la millora de l’ambient i superfíci-
es a incubadores d’ous del sector avíco-
la. El problema inicial era la mortalitat 
dels pollets en els processos d’incuba-
ció i naixença, causada per un número 
massa alt de colònies bacteriològiques 
a les closques. Després de l’aplicació 
d’ozó, es va determinar que aquesta 
tecnologia havia millorat en un 300% 
l’índex de naixements, havia reduït la 

mortalitat inicial d’un 21% a un 8% i 
eliminat un 98,8% d’agents patògens 
a les sales d’incubació i naixement i el 
100% d´agents químics als processos 
d’incubació i naixement. Aquesta és 
només una part del que fa Ozonoapps, 
ja que a molts processos industrials on 
es treballa amb materials orgànics hi ha 
perill d’afectació per part de patògens. 
Ells cerquen els equips més adients 
per a cada tipologia de problema i apli-
quen solucions mesurades i calibrades. 
Martínez així ho deia: “Tots els nostres 
productes dirigits al mercat generalis-
ta, són lliurats amb una formació no 
menor a 90 minuts i la signatura per 
part del client d’un protocol d’ús”. I on 
aporten aquestes solucions? A l’Aqua-
rium de Barcelona (Ozonització con-
trolada de l’aigua), Ciutat de la Justícia 
(tractament intensiu de l’aire expul-
sat), piscifactories del Delta (millora de 
les condicions de l’aigua de residència 
d’aquestes espècies), granges de tru-
ges al Pla de Lleida (millora de l’aigua 
de boca de l’aigua captada del Canal 
d’Urgell) i regs d’hivernacles de cultiu 
intensiu, entre altres. Per a cada servei, 
recorden des d’Ozonoapps, hi ha una 
forma de tractament: estabilització, 
sanejament, desinfecció i esterilització.

Sens dubte, un cas d’èxit. l

Mira el vídeo de l’acte sencer a 
https://videos.enginyersbcn.cat/

D’esquerra a dreta: Josep Antoni Martínez (Ozonoapps), Antoni Cuevas (Waterologies), 
Àngel Sanabra (SAKMA) i Miquel Darnés, degà del Col·legi.

www.ozonoapps.comwww.sakma.com www.waterologies.com

https://videos.enginyersbcn.cat/videos/case-study-noves-tec-aplicades-a-la-lluita-con.html


terceres en les taxacions pericials 
contradictòries. Llegiu el document 
complet a http://bit.ly/2OdeJdD. 

2. Residus de piles i aparells elèctrics. 
El 20 de gener es va publicar al Boletín 
Oficial del Estado (BOE) la disposició 
següent: “Real Decreto 27/2021, de 
19 de enero, por el que se modifican 
el Real Decreto 106/2008, de 1 de fe-
brero, sobre pilas y acumuladores y 
la gestión ambiental de sus residuos, 
y el Real Decreto 110/2015, de 20 de 

Una de les funcions del Col·legi és 
revisar el que passa al sector i infor-
mar-vos-en. Complint aquesta tasca, 
us resumim el més important dels pri-
mers mesos del 2021.

NORMATIVA
1. Pericial. El 27 de gener es va pu-
blicar al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya (DOGC) l’Ordre 
VEH/13/2021, de 25 de gener, per la 
qual es fixen els honoraris màxims 
a percebre per les persones perites 

febrero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos”. Llegiu 
el document complet a http://bit.
ly/36Tw2ae.

L’any ha començat amb una activitat legislativa important 
i amb diverses institucions i organismes que han publicat 
documentació tècnica d’utilitat. Recollim el més destacat 
del que hem comunicat al web perquè no se us escapi res.
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EL COL·LEGI 
S’ENCARREGA DE 
MANTENIR-VOS 
INFORMATS SOBRE 
NOVES NORMATIVES

Novetats en normativa  
i documentació tècnica

http://bit.ly/2OdeJdD
http://bit.ly/36Tw2ae


3. Distribució d’energia elèctrica. El 
22 de gener es va publicar al Boletín 
Oficial del Estado (BOE) la disposi-
ció següent: “Circular 1/2021, de 20 
de enero, de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, por la 
que se establece la metodología y con-
diciones del acceso y de la conexión a 
las redes de transporte y distribución 
de las instalaciones de producción de 
energía eléctrica”. Llegiu el document 
complet a http://bit.ly/2YTNzL9.

4. Establiments d’allotjament turís-
tic, albergs i llars compartides. L’1 de 
febrer es va publicar al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) 
l’aprovació inicial del Pla especial 
urbanístic per a la regulació dels es-
tabliments d’allotjament turístic, 
albergs de joventut, habitatges d’ús 
turístic, llars compartides i residènci-
es col·lectives docents d’allotjament 
temporal. Aquest anunci comporta 
un termini de tres mesos d’informa-
ció pública i pròrroga de la suspensió 
d’habitatges d’ús turístic, pròrroga 
de la suspensió de llars compartides 
i suspensió d’hotels i aparthotels en 
totes les seves modalitats: aparta-
ments turístics, albergs de joventut i 
residències d’estudiants. No obstant 
això, exclou de la suspensió allò que 
estigui en tràmit. Llegiu el document 
complet a https://bit.ly/3tGO09B.

DOCUMENTACIÓ
1. Arran de la importància de la bom-
ba de calor en l’habitatge, l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) ha publicat 
tres estudis sobre aquesta tecnologia 
amb l’objectiu de donar informació 
útil al sector i ampliar els coneixe-
ments, el potencial i les limitacions 
d’aquesta tecnologia. Els podeu con-
sultar a http://bit.ly/3rzRHMI.
•  Estudi de l’evolució del mercat de 

bombes de calor per a les instal-
lacions tèrmiques de climatització 
a Catalunya. En aquest treball es 
faciliten les dades relatives a l’evo-
lució del mercat de bombes de calor 
per a les instal·lacions tèrmiques de 
climatització a Catalunya durant els 
darrers deu anys.

•  Treballs tècnics relatius al potencial 
de les bombes de calor aerotèrmi-
ques d’alta eficiència energètica per 
a climatització i generació d’aigua 
calenta sanitària a Catalunya. Docu-
ment en què es pot trobar una anà-

lisi tècnica i econòmica sobre la vi-
abilitat, les limitacions i la idoneïtat 
d’un sistema combinat de bomba de 
calor modulant amb tanc d’aigua ca-
lenta sanitària (ACS) per a usos resi-
dencials a les diferents zones climà-
tiques de Catalunya i amb diferents 
tipus de sistemes emissors.

•  Verificació del CTE-2019 DB-HE4 de 
contribució mínima d’energia reno-
vable per cobrir la demanda d’aigua 
calenta sanitària, amb bomba de ca-
lor aerotèrmica. L’estudi explica la 
justificació tècnica necessària per 
realitzar la contribució solar tèrmi-
ca d’aigua calenta sanitària (ACS) 
amb bomba de calor aerotèrmica.

2. Fitxes d’incendis. El Servei de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salva-
ment (SPEIS) de Barcelona ha publi-
cat dues fitxes que suposaran un gran 
impacte per als projectes d’obres i 
activitats que s’hagin de tramitar a la 
capital catalana. Els podeu consultar 
a http://bit.ly/3tGeRTt:
•  Fitxa 1.17. Documentació tècnica 

per a la intervenció de l’SPEIS (art. 
4 ORCPI). Tal com el títol indica, 
aquesta fitxa recull el contingut mí-
nim que ha de tenir la documenta-
ció que s’hagi de presentar a l’SPEIS 
quan calgui un informe previ d’in-
cendis segons l’article 4 de l’ORCPI. 
Entre altres aspectes, la fitxa indica 
que: “El fet de no ajustar-se a aquests 
aspectes, comportarà la no accepta-
ció de la documentació. Cal que tota 
la documentació tècnica disposi de 
signatura electrònica del tècnic o tèc-
nica competent i, si s’escau, del visat 
del col·legi professional o certificat 
d’actuació professional o similar. La 
signatura manuscrita escanejada no 
és vàlida. Cal ajustar-se als requeri-
ments definits en el tràmit correspo-
nent del Portal de Tràmits. Cal que 
en els plànols es defineixin l’escala 
numèrica i l’escala gràfica, i referen-
ciades al format de la impressió, com 
a mínim, en format DIN A4 i DIN A3.

•  Fitxa 3.10. Canvi d’ocupació en es-
tabliments amb vies d’evacuació 
compartides. Aquesta fitxa és d’apli-
cació en aquells edificis d’oficines, 
centres comercials o similars, on 
es produeixen canvis dins els seus 
establiments o locals que poden 
suposar un augment significatiu en 
l’ocupació total de l’edifici, i que, per 
tant, facin necessària alguna mena 
d’intervenció en les vies d’evacua-
ció corresponents. Aquesta fitxa és 
molt important atesa la repercussió 
que té en projectes d’intervenció en 
edificis existents dels usos indicats. 
La fitxa estableix l’obligatorietat 
que el projecte aporti una declara-
ció responsable del titular o conjunt 
de titulars de l’edifici amb relació 
al manteniment de les condicions 
d’ocupació recollides a l’autoritza-
ció administrativa inicial concedi-
da per l’Ajuntament. També indica 
que el projectista haurà de justificar 
aquest aspecte i estableix que caldrà 
aportar els plànols corresponents 
que permetin comprovar l’augment 
d’ocupació en usos administratius. l

HI HA NOVA 
DOCUMENTACIÓ 
D’UTILITAT PER 
A TEMES COM 
LA PREVENCIÓ 
D’INCENDIS O LES 
BOMBES DE CALOR 

Recordeu que al nostre web 
www.enginyersbcn.cat/
serveis-colegiats/servei-
documentacio-tecnica/ 
trobareu tota la documentació 
tècnica i les novetats legislatives 
que anem comunicant.
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Text: Albert Basté,  

president de la Comissió 
d’Energia del Col·legi

Dia 7 de gener. Els 
mitjans informen: 
“El preu de la llum 
es dispara un 27% a 
l’inici de 2021 en plena 
onada de fred”. Dia 12 
de gener: “El preu de 
la llum puja 84 euros 
de mitjana”. Dia 13 de 
gener: “La llum encara 
pujarà més a partir 
d’avui”. Durant una 
setmana vivíem en un 
neguit constant se-
guint les notícies. Però 
més enllà del sensaci-
onalisme de la premsa 
i de la picabaralla 
política habitual, els 
preus de l’energia en 
els mercats majoristes, 
tant del gas natural 
com de l’electricitat, 
són influenciats per 
factors fonamental-
ment conjunturals.

En aquesta ocasió, 
al típic factor hivernal cal afegir 
l’augment dels preus per emissió de 
CO2 als mercats europeus, la baixa 
producció de fonts renovables 
com l’eòlica o la solar i, finalment, 
l’augment dràstic del preu del gas 
natural, especialment del mercat 
ibèric, que ha vist com, a més de 
l’augment de la demanda típica 
d’aquests mesos, s’afegeix un 
problema tècnic (i esporàdic) del 
subministrament provinent d’Algè-
ria i una onada de fred simultània 

a l’Àsia. Es produeix el que alguns 
anomenen una tempesta perfecta, 
que empeny els preus de l’electrici-
tat al voltant dels 100 €/MWh.

Amb l’arribada del febrer, ens 
trobem un escenari oposat: preus 
mínims coincidint amb una gene-
ració renovable considerable i una 
demanda d’energia continguda 
causada per una climatologia suau. 

Tinc males notícies: aquesta 
muntanya russa de preus no ha fet 
sinó començar. L’operador del mer-

cat ha tret recentment els límits al 
preu mínim (0 €) i al màxim (180 €) 
de cassació del mercat, exigències 
d’Europa. La presència més gran de 
generació no gestionable (solar, eò-
lica, etc.) fa que cada cop costi més 
coordinar el consum i la generació 
i això provoca un ball de preus. A 
falta de sistemes d’emmagatzemat-
ge energètic a gran escala, ens hem 
d’acostumar a la volatilitat.

No obstant això, tranquil·litat; 
com a consumidors, deixem que els 
agents i les comercialitzadores assu-
meixin la responsabilitat i el risc de 
navegar en aquest mercat majorista 
tan arrissat, i negociem regularment 
per obtenir preus estables i predicti-
bles. Ara bé, si el nostre perfil és 
més arriscat, sempre podrem provar 
de fer la travessia pel nostre comp-
te i indexar-nos al mercat buscant 
fixar preus en el moment òptim. La 
decisió és vostra. l

Què passa amb 
el preu de l’energia?

EL BALL DE PREUS 
DE L’ENERGIA ES 
DEU, TAMBÉ, A 
LA DIFICULTAT DE 
COORDINAR 
EL CONSUM I 
LA GENERACIÓ 

A principis d’any, coincidint amb l’arribada de la 
borrasca Filomena, el preu de la llum va pujar 
considerablement. Amb l’entrada de febrer, preus 
mínims. Què passa amb el preu de l’energia?

€



39

Foc supervendes

L’ENCENEDOR CLIPPER

DISSENY INDUSTRIAL

Pràctic, modern i funcional, el Clipper 
va ser un dels primers intents reeixits 
de convertir l’encenedor en un objecte 
popular i econòmic. Flamagas va en-
carregar a l’enginyer barceloní Enric 
Sardà Sacristán (Barcelona, 1923 - 
Rupià, 2008) el disseny del nou ence-
nedor de baix cost, i Sardà va crear-ne 
un de proporcions equilibrades, amb 

el polsador integrat al cos cilíndric. 
Era recarregable, permetia regular la 
flama i substituir la pedra en cas ne-
cessari. El fabricant assegurava 3.500 
usos entre recàrrega i recàrrega. 

El Clipper va aconseguir una popu-
laritat enorme, i en gairebé mig segle 
de vida —la producció va començar el 
1972— ha evolucionat mantenint in-
alterables les principals característi-
ques i ha donat lloc a múltiples acces-
soris, acabats i versions. Flamagas en 
fabrica anualment milions d’unitats a 
la planta de Llinars del Vallès i a les de 
l’Índia i la Xina.

Sardà va desenvolupar també nom-
brosos projectes d’interiorisme, packa-
ging i disseny de producte, i va ser in-
tegrant de l’estudi barceloní Associate 
Designers. l

PER SABER-NE MÉS

•  L’any 2019 el Clipper va passar a 
formar part de la col·lecció del 
Museu del Disseny de Barcelona, 
i, per tant, té la fitxa corresponent 
que trobareu cercant-la al catàleg: 
https://cataleg.
museudeldisseny.cat

•  L’encenedor de Flamagas té 
pàgina web pròpia, que inclou 
molta documentació gràfica i una 
breu cronologia.  
http://clipperencendedores.es

•  La revista digital Vanity Fair 
va publicar el 2017 un article 
de Javier Mendoza dedicat al 
popular encenedor català i al seu 
dissenyador. 
www.revistavanityfair.es/poder/
articulos/clipper-mechero-enric-
sarda/25433

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Pàgines del catàleg de Flamagas i publicitat de l’encenedor dels anys setanta i vuitanta. 
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Els dos models de 
Clipper de més difusió 
han perdut la regulació 
de la flama, però 
mantenen el suport de 
la pedra d’encesa 
desmuntable.
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L’EMPRESA

  

 

Capdavanters de la fabricació additiva

FICEP S3 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

La fabricació additiva està fent canviar la manera de concebre el disseny i la 
producció de molts components. A FICEP S3 estan convençuts de les bondats 
d’aquesta tecnologia i, des de la seva seu a Vilassar de Dalt, apliquen el 
coneixement en la matèria, assessorant en l’R+D+I de projectes de tota mena 
i desenvolupant productes propis.

FICEP S3 és el projecte empresarial 
sorgit de la iniciativa de Nuno Neves 
Baltazar, un enginyer amb fusta d’em-
prenedor nascut fa 39 anys a Portugal, 
format als Estats Units i establert a Ca-
talunya. Neves va posar en marxa l’em-
presa a Badalona fa onze anys, associat 
amb una multinacional italiana fabri-
cant de maquinària per a la producció 
d’elements d’acer per a la construcció. 
Mentre col·laborava en el disseny, el 
desenvolupament, la instal·lació i la 
posada en marxa de nous productes 
en l’àmbit de la siderúrgia, Neves es 
va interessar per la fabricació additi-
va (popularment coneguda com a im-

pressió en 3D), tecnologia en què va 
veure una potent eina per al món del 
disseny i que va integrar a l’empresa 
en funció de les diferents tecnologies 
que brindava l’estat de la tècnica: FDM 
(fused deposition modelling), SLS (se-
lective laser sintering) i, finalment, la  
tecnologia híbrida desenvolupada per 
Hewlett Packard, denominada Multi 
Jet Fusion. “A FICEP S3, hi va operar 
la segona màquina amb tecnologia 
Multi Jet d’Europa —explica Neves—. 
Aquest equip i la nostra experiència 
com a enginyers i dissenyadors ens 
van permetre reforçar la vessant pro-
ductiva de l’empresa”.

Traslladada des de fa tres anys a 
unes espaioses instal·lacions a Vi-
lassar de Dalt, FICEP S3 va adoptar 
l’estructura actual, en què l’activitat 
se centra en el disseny i la fabricació 
de producte propi i per a tercers, així 
com l’assessorament i la implementa-
ció en l’ús de la fabricació additiva. El 
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L’equip de FICEP S3 
treballant a les oficines 
de Vilassar de Dalt.  



Empresa dedicada a l’enginyeria i al 
disseny i la fabricació amb 
tècniques de fabricació additiva.

Any de fundació: 2010
Treballadors: 8
Enginyers graduats i enginyers 
tècnics industrials: 2

FICEP Steel Surface Systems, SL
Polígon industrial Vallmorena
C. Joan Peiró i Belis, núm. 6, nau A 
08339 Vilassar de Dalt (el Maresme)

Tel.: +34 931 175 472 
Twitter: @FICEPs3
www.ficeps3.com
ficeps3@ficeps3.com

FICEP STEEL SURFACE 
SYSTEMS SL 

discurs de Neves traspua fe en la seva 
proposta empresarial: “La tecnolo-
gia que fem servir ens permet oferir 
peces funcionals, d’elevada definició, 
excel·lents propietats mecàniques 
i uns terminis de fabricació raona-
blement curts. Hem acumulat molta 
experiència en l’ús de la tecnologia 
de fabricació additiva, i la posem a 
disposició del client perquè pugui ex-
treure’n el màxim rendiment”. 

L’ampli mostrari de treballs expo-
sats en l’àrea productiva de l’empresa 
és la mostra de la capacitat tècnica i 
de les possibilitats d’aquesta tecnolo-
gia: suports per a coixinets, transmis-
sions, bescanviadors de calor i com-
ponents que combinen funcionalitat 
amb acabats de qualitat.  

ENGINYERIA I FABRICACIÓ 
ADDITIVA INTEGRADES
Un dels projectes més ambiciosos de 
FICEP S3 és un modern sistema au-
tomàtic de pintat i assecament mo-
dular, anomenat daVinci Painting 
Line. Incorpora una sèrie de braços 
robotitzats que fan possible pintar en 
gairebé qualsevol direcció; hi abunden 
els components de fabricació additiva, 
desenvolupats i produïts per l’empre-
sa maresmenca. En el mòdul d’assecat 
brilla amb llum pròpia el generador 
d’escalfor, que utilitza un sistema pa-
tentat denominat S3 AMS MINI, ba-
sat en un bufador d’èmbols rotatius de 
geometria i aliatge especials, en el qual 
es trenquen i recomponen molècules 
d’aire en un procés que desprèn ener-
gia en forma de calor i que permet as-

solir un estalvi d’energia de fins al 76% 
en comparació amb altres tecnologies 
existents. L’S3 AMS MINI pot submi-
nistrar fins a 10.000 m3/hora d’aire ca-
lent fins als 167 °C i, a banda de l’estalvi 
energètic, allibera la instal·lació dels 
possibles problemes derivats de l’ús de 
combustibles fòssils. 

Els diferents mòduls de la instal-
lació de pintat daVinci estan intercon-
nectats, i la programació i el control de 
la cabina es duen a terme mitjançant 
una tauleta i un programari desenvo-
lupats per FICEP S3.

El tarannà d’en Nuno i el seu equip 
confereix a FICEP S3 un estil propi, 
malauradament afectat per l’impacte 
de la COVID. En les oficines, confor-
tables, espaioses i equipades com una 
llar laboral, és evident l’impacte del 
teletreball. Les sessions informatives 
sobre fabricació additiva, promogudes 
per FICEP S3 amb una clara vocació 
divulgadora, s’han hagut d’aturar des 
de ja fa pràcticament un any. 

Tot i la incertesa de la situació ac-
tual, la direcció de FICEP S3 té mol-
tes esperances posades en el futur 
immediat per fer créixer les seccions 
emergents de l’empresa: “continua-
rem apostant pels projectes de dis-
seny i enginyeria, propis i de clients 
externs, sempre enfocant-los des de la 
manufactura additiva. La situació ac-
tual no és fàcil, perquè l’activitat s’ha 
reduït en tots els sectors, però estem 
treballant en diversos projectes molt 
interessants en l’àmbit de la mobilitat 
elèctrica que ens permeten afrontar el 
futur amb optimisme”. l

L’experiència en el control de l’aire en els túnels d’assecament de la daVinci 
va ser el germen d’un dispositiu compacte per a la neteja de l’aire, al qual la 
pandèmia ha fet prendre protagonisme. Es tracta d’un giny de sobretaula que 
aspira, filtra i fa passar l’aire per un conducte espiral proveït de diversos focus 
de llum ultraviolada i recobert amb òxid de titani. L’aire que surt de l’AMS 
MINI s’ha alliberat del 95% de bacteris i microorganismes, entre els quals, 
els virus que hi pugui haver a l’ambient. El dispositiu emet, per tant, aire sec i 
pràcticament esterilitzat. Com la resta de creacions de l’empresa, l’AMS MINI 
ha evolucionat ràpidament gràcies a la flexibilitat derivada de la fabricació 
additiva i a la vocació productiva de FICEP S3. Ja s’ha posat en marxa la tercera 
generació d’aquest producte de proximitat: a banda dels diversos components 
produïts a la mateixa empresa, els proveïdors són o bé locals, o bé europeus. La 
versió més reduïda de l’AMS MINI ha estat exposada al Museu del Disseny de 
Barcelona, en l’exposició “Emergència! Dissenys contra la COVID-19”.

L’AMS MINI: AIRE NET DE COVID 

Muntatge d’un dels prototips de l’AMS 
Mini, a les oficines de FICEP S3.

La tercera versió de l’AMS Mini. El seu 
disseny transmet aires molt barcelonins.
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El gran compromís de la Unió Europea per defensar el medi ambient i el clima, 
conegut com a Pacte Verd Europeu (EU Green Deal), no es pot fer realitat sense 
una renovació radical dels sectors vinculats amb la producció i el consum 
d’aliments. Per aconseguir-ho, la Comissió Europea ha plantejat l’estratègia 
transversal ‘De la granja a la taula’ (From Farm to Fork). 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

L’objectiu principal del Pacte Verd 
Europeu és que la Unió Europea sigui 
el primer gran bloc mundial a aconse-
guir la neutralitat climàtica, és a dir, 
no aportar a l’atmosfera més gasos 
amb efecte d’hivernacle, causants del 
canvi climàtic. Per assolir-ho, aquesta 
proposta impulsada per la Comissió 
Europea pretén unificar i potenciar to-
tes les polítiques europees destinades 
a reduir la contaminació i els residus, 
millorar la investigació i la innovació 
en els sectors relacionats amb el medi 
ambient i redirigir el sector primari 
(agricultura, ramaderia i pesca) i l’ali-
mentació cap a un model més sosteni-
ble i respectuós amb el medi ambient, 
la salut humana i el benestar animal. 

S’inclou en el Pacte Verd Europeu 
l’estratègia o programa transversal 
‘De la granja a taula’, amb el qual es 
pretén aconseguir una cadena ali-
mentària més ecològica, sostenible i 
de proximitat.

Per posar un exemple de la impor-
tància d’aquest apartat en la lluita 
contra el canvi climàtic, la mateixa 
Comissió ha destacat que no tindria 
gaire sentit el gran esforç plantejat 
per reduir les emissions de diòxid de 
carboni a la indústria o el transport, si 
al mateix temps no es redueixen tam-
bé les emissions de metà en el sector 
agrícola i ramader. 

De fet, segons dades del Grup In-
tergovernamental d’Experts sobre el 
Canvi Climàtic (IPCC), les emissions 
netes de gasos amb efecte d’hiver-
nacle procedents de l’agricultura, la 
silvicultura i altres usos de la terra 
representen el 23% del total de les 
emissions antropogèniques netes 
d’aquests gasos causants del canvi 
climàtic.

 

Un sector primari aliat amb el medi ambient  

‘De la granja a la taula’: l’estratègia europea 
per a una pagesia més ecològica
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OBJECTIUS AMBICIOSOS 
PER AL 2030
A més de l’acció climàtica, l’estratè-
gia ‘De la granja a la taula’ vol millo-
rar el compromís del sector primari 
amb altres aspectes destacats de la 
protecció ambiental i la salut huma-
na. En aquest sentit, l’estratègia fixa 
objectius realment ambiciosos: es 
proposa una reducció del 50% en l’ús 
i el risc dels plaguicides químics i del 
50% en l’ús dels plaguicides més pe-
rillosos d’aquí al 2030. De la mateixa 
manera, s’estableix una reducció de 
l’ús de fertilitzants no naturals del 
20% d’aquí al 2030. Com a alternati-
va, es proposa reduir les pèrdues de 
nutrients del terra i els conreus en 
un 50% com a mínim. 

En l’apartat més relacionat amb la 
salut humana, i per reduir el creixent perill de resistències als antibiòtics, 

l’estratègia marca una reducció del 
50% de les vendes d’antimicrobians 
per a animals de granja i per a l’aqüi-
cultura d’aquí al 2030.

Finalment, però no menys impor-
tant, la proposta comunitària mar-
ca l’objectiu que, abans del 2030, la 
producció ecològica certificada ocupi 
com a mínim el 25% de les terres agrí-
coles de la Unió Europea.

LA UNIÓ EUROPEA 
VOL SER EL PRIMER 
GRAN BLOC MUNDIAL 
A ACONSEGUIR LA 
NEUTRALITAT CLIMÀTICA

Mercabarna aposta 
per la producció 
ecològica
El procés ha estat llarg i 
complicat, en especial per la 
pandèmia, però, finalment, el 
novembre passat es va posar en 
servei a Mercabarna el primer 
mercat majorista de l’Estat 
dedicat a aliments de producció 
ecològica.

Biomarket té inicialment 
21 punts de venda, amb una 
superfície total de 8.900 
m2, ocupats per empreses 
majoristes i productors; a més 
d’un espai de 131 m2 destinats 
a venda directa de productes de 
proximitat procedents de pagesos, 
cooperatives i detallistes.

I A MÉS

La Política Agrària Comuna (PAC), 
fonament del nou programa ‘De 
la granja a la taula’, es va posar en 
marxa el 1962 —cinc anys després 
del Tractat de Roma— per garantir 
un subministrament estable i 
suficient d’aliments, amb preus 
assequibles per als ciutadans 
europeus, i durant més de mig segle 
ha estat una peça clau en l’acció 
política i els pressupostos de la Unió 
Europea.

En el període 2014-2020, la UE 
ha destinat aproximadament el 

40% del pressupost a actuacions 
i ajudes al sector agroalimentari 
(amb un total de més de 308.000 
milions d’euros) i, fins i tot en 
moments de crisi econòmica i 
sanitària com l’actual, la nova PAC 
(en vigor a partir de 2021-2022) 
molt probablement mantindrà 
un pressupost anual superior als 
50.000 milions d’euros. 

Catalunya va rebre de la PAC 
3.325 milions d’euros en el període 
2011-2019, amb un total de 93.000 
pagesos beneficiats.

EL 40% DEL PRESSUPOST DE LA UE

La IFOAM EU, principal organit-
zació europea per a l’alimentació i 
l’agricultura ecològiques, destaca que 
el Pacte Verd Europeu i, en especial, 
l’estratègia ‘De la granja a la taula’, 
són iniciatives positives i ambicioses 
que haurien de concretar ràpidament 
l’actuació en apartats concrets com 
la reducció de l’ús de pesticides sin-
tètics, fertilitzants i antibiòtics en 
l’agricultura.   l
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

New Composite product

1- MATERIALS ENGINEERING

Being creative
Creativity is essential for 
overcoming times of crisis 
like the present. Engineering 
students at Harvard University 
have attended their virtual 
classes from home and are 
therefore unable to use the 
3D printers, laser cutters and 
other tools. To overcome this 
limitation, a university team 
has sent students a home 
remote control kit with all the 
tools and components they 
need to design and complete 
their final projects. The idea 
behind the project was to use 
the material they were sent to 
create a basic robot. 

Source: Harvard University 
https://cutt.ly/SkfvQSt

2- CREATIVE 
ENGINEERING

Alba Martínez, a chemical 
engineering undergradu-
ate at UPC has created a 
new product called Cell-
PLA composite. As part of 
her final degree project, 
Alba created a new recy-
cling protocol that offers 
industry a viable alterna-
tive for treating 
plastic waste as 
part of the sector’s 
circular economy.

The project that 
she completed in-
cluded a new proto-
col that aims to use 
enzymes to modify 
polymer chains. 

These modifications react 
with the addition of cellu-
lose to create a new elastic 
material with a good tex-
ture, ready to be reused.

Source: Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC)
https://cutt.ly/mkfxVoW

1. ENGINYERIA DELS MATERIALS
L’estudiant d’Enginyeria Química de la 
UPC Alba Martínez ha desenvolupat un 
protocol com a alternativa al tractament 
de residus plàstics que, aplicant 
l’economia circular, permet modificar 
químicament les cadenes polímeres, les 
fa reaccionar amb altres materials i crea 
un nou producte: el CellPLA composite.

2. ENGINYERIA CREATIVA
Uns enginyers de la Universitat Harvard 
han hagut d’agusar l’enginy per acabar el 
seu projecte des de casa sense les eines 
ni els materials adients. Per fer-ho, un 
equip de la universitat va enviar a casa 
de cada alumne equipament fonamental 
amb control remot, eines i components 
perquè poguessin crear un robot bàsic.

3. ENGINYERIA ELÈCTRICA 
Els vehicles elèctrics ajudaran a disminuir 
les emissions amb efecte d’hivernacle 
del sector del transport. A mesura que 
aquesta tecnologia es consolidi, la 
reducció de les emissions de CO2 serà 
més gran. És la conclusió que s’extreu 
d’un estudi elaborat per enginyers de la 
Universitat de Cambridge.  

   .CAT 

A study carried out by the 
University of Cambridge concluded 

that electric vehicles are the 
best option for sustainable 
transport. They offer better 
energy performance and reduce 
the emission of greenhouse 
gases in the transport sector. The 
study also reveals that progress 
in decarbonizing the network 
and technology are significantly 
improving the effect of reducing 
CO2 emissions.

Source: University of Cambridge
https://cutt.ly/hkfbi2Y 

3- ELECTRICAL ENGINEERING 

The best option: electric mobility
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SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

http://twitter.com/sergialbet
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

Quatre propostes per adaptar la nostra estratègia 
de màrqueting al món post-COVID

La comunicació  
ja no és el que era

No és cap secret que la pandèmia ha 
fet canviar moltes coses. L’obligació 
de complir les mesures sanitàries 
ho ha afectat tot, des de la vida fami-
liar fins als nostres llocs de treball, 
passant per tot el que fem amb el 
nostre temps lliure. El mateix canvi 
s’ha fet notar en el món de la comu-
nicació corporativa. La necessitat 
de cancel·lar esdeveniments i con-
gressos ho ha fet canviar tot i ara les 
trobades digitals són el nou dia a dia.

En aquest nou context, és més im-
portant que mai que les empreses 
trobin la manera d’adaptar-se a les 
noves tendències, ja que seguir com 
fins ara és impossible.

Aquestes són algunes de les ten-
dències que s’haurien de tenir en 
compte:

1. UN BON ANY 
PER FER MÉS CONTINGUT
El mercat està ple a vessar de dife-
rents tipus de contingut. Sorprenent-
ment, les persones consumim fins a 
10.000 anuncis cada dia, així que cal 
que fem alguna cosa diferent si volem 
destacar. La solució podria ser el màr-
queting de continguts, un tipus de 
màrqueting que es concentra a apor-
tar algun valor a l’usuari. Pensem en 
les marques de roba de muntanya i els 
documentals sobre Kilian Jornet, o 

en les receptes de cuina que poden 
proposar les marques d’alimentació. 
Es tracta d’imaginar un contingut que 
pugui ser interessant als nostres cli-
ents potencials.

Segons l’agència de màrqueting 
Zazzle Media, el contingut de marca 
ha estat útil al 96% dels professionals 
de la comunicació corporativa. El 
màrqueting de continguts requereix 
una gran dosi d’empatia, així que el 
millor és que ens posem a la pell dels 
nostres clients i pensem què és el que 
realment necessitarien conèixer.

2. ELS ESDEVENIMENTS VIRTUALS 
HAN ARRIBAT PER QUEDAR-SE
Els esdeveniments virtuals van 
començar per necessitat el 2020, 
però són aquí per quedar-se. Aquest 
tipus d’esdeveniments han demos-
trat ser molt eficaços, aconseguint 
bones afluències de participants i 
reduint molt els costos.

La introducció d’esdeveniments 
virtuals ha obert les portes a un 
grup de públic completament nou, 
i els ha fet més accessibles que els 
esdeveniments presencials. Caldrà 
posar atenció a com ho fem. Els se-
minaris web en els quals no es deixa 
interactuar al públic es poden fer 
molt pesats. Algunes funcions com 
el vídeo, les sales de reunions o les 

enquestes en directe que ens per-
meten fer participar els assistents, 
s’ha d’aprofitar.

3. CENTRAR-SE 
EN ESTRATÈGIES DIGITALS I SEO
D’ençà que va començar la pandè-
mia, l’estona que dediquem a mirar 
una pantalla ha augmentat fins a 
més de deu hores al dia, segons un 
estudi publicat per United Health-
care. Ara més que mai, les empreses 
han d’anar a buscar els consumidors 
on es troben ara mateix: en línia.

Per ser rellevants en línia hem 
de tenir en compte la nostra estra-
tègia SEO (Search Engine Optimi-
zation). Una bona feina de SEO ens 
assegura un millor posicionament 
a Google. Això vol dir que la nostra 
empresa apareixerà entre els pri-
mers resultats del cercador. Ara és 
un bon moment per aprendre SEO; 
a internet s’hi poden trobar multi-
tud de cursos, com ara els que pro-
posa 40defiebre al seu lloc web.

4. EL COMERÇ SOCIAL ÉS EL CAMÍ
Tenint en compte que més de 3.000 
milions i mig de persones fan ser-
vir les xarxes socials cada dia, no és 
gens estrany que el 73% dels profes-
sionals del màrqueting diguin que 
les xarxes són molt importants en 
la seva estratègia comercial. De fet, 
més de la meitat dels consumidors 
fan servir les xarxes socials per bus-
car quins productes comprar.

El comerç social és aquest que es 
fa aprofitant els avantatges que ens 
donen les xarxes socials. Algunes 
plataformes, com ara Facebook o 
Instagram, ja permeten fer com-
pres sense sortir de l’aplicació. Ara 
és un bon moment per adaptar la 
nostra estratègia i obrir les nostres 
vendes a les xarxes socials. l

SHARING THE SCREEN

Some video streaming platforms are especially good for interactive 
virtual events, such as business meetings, training sessions and small 
online activities. The platforms enable the participants to interact with 
each other, instead of watching a video. The best options for this type 
of online event are Zoom, GoToWebinar, Livestorm and ClickMeeting. 
These applications allow us to share our screen at the same time as we 
talk with those who are listening to us. 
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ESTIGUES AL DIA

El 2020 va fer vint anys que el conjunt 
arqueològic de Tàrraco va ser declarat 
Patrimoni Mundial de la Humanitat 
per la UNESCO. En la seva comme-
moració han sorgit projectes com el 
de Tàrraco 360º, especialment ben 
rebut, ja que la situació de pandèmia 
dificulta poder visitar el patrimoni in 
situ. De manera que, si no podeu anar 
als monuments, els monuments po-
den venir a vosaltres.

Tot i que no hi ha res millor que 
trepitjar la realitat, el treball científic 
que ha realitzat el grup d’investigació 
SETOPANT, de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) i de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (ICAC), ha 

TARRACO 360 | Tarragona en 3D
VIRTUAL

fet possible el recorregut virtual del 
patrimoni històric romà. La visita co-
mença amb una vista aèria de tota la 
ciutat de Tarragona i rodalia, tal com 
era a l’època romana, i des d’aquí es 
pot accedir als monuments i a les re-
creacions virtuals en 3D.
www.tarraco360.com

Els nens tenen una mirada nova 
sobre les coses, diferent de la 
dels adults. Fruit de l’observació 
sobre com els infants es relacionen 
amb l’entorn, la seva capacitat de 
sorpresa, curiositat i necessitat 
de descobriments i 
d’aprenentatge, neix 
COCO BOOKS. 

Aquest projecte editorial 
pretén respondre a les 
inquietuds i estimular la 
creativitat dels menuts 
a través de les seves 

publicacions amb arts plàstiques 
i continguts creats per autors 
amb una especial sensibilitat en 
disseny gràfic, disseny industrial, 
arquitectura i biologia. Consulteu-lo 
a https://cocobooks.com. 

Més enllà de 
divertides reflexions 
perquè els nens i les 
nenes aprenguin, tots els 
llibres estan dissenyats 
amb una estètica visual 
de tanta qualitat com el 
contingut. 

© Tàrraco 360: F.Gris, J. Ruiz de Arbulo, R. Mar, SETOPANT  
(URV-ICAC)

COCO BOOKS | Llibres creatius

El Tripod Standing Desk és, com bé descriu 
el nom en anglès, una taula escriptori en un 
trípode. Aquest producte ha estat dissenyat 
per l’equip de creatius d’Intension Design  
a Califòrnia. El podeu veure a l’enllaç 
https://www.intension-design.com.

El trípode està pensat per sostenir l’ordi-
nador portàtil i treballar dempeus allà on 
sigui. L’alçada i la inclinació són ajustables i 

el fan una opció ideal per a espais reduïts o 
senzillament per canviar de postura. 

A més, i gràcies a la seva lleugeresa, es 
pot guardar a la funda i endur-se’l de viatge. 
Com a complement, també han creat una 
plataforma que serveix d’extensió del ma-
teix taulell de fusta. Així, i per petició dels 
usuaris, s’ofereix un espai funcional addici-
onal per al ratolí o la llibreta.

TRIPOD STANDING DESK | Escriptori trípode
MOBILIARI

ESTIMADES 
MÀQUINES | Ètica 
i tecnologia
Tenim grans avenços gràcies a la 
tecnologia, però també riscos i 
perills ètics que no podem obviar 
de cara al futur de la humanitat en 
relació amb les màquines. 

Amb el suggeridor títol 
Estimades màquines (https://
editorialmalesherbes.netlify.
app/), Carme Torras, matemàtica, 
doctora en Informàtica i professora 
de recerca de l’Institut de 
Robòtica, ens parla sobre com la 
tecnologia, present en el dia a dia, 
està canviant la manera de pensar, 
de sentir i de relacionar-se de la 
societat actual; uns canvis que 
sovint es fan sense consciència.

La doctora Torras, dedicada 
també a l’escriptura literària i la 
promoció de l’ètica en les noves 
tecnologies, ha presentat aquest 
recull de deu relats per reflexionar 
sobre aquesta qüestió. Són 
històries que ens parlen sobre l’ús 
i abús dels artefactes tecnològics 
d’avui, sobre la relació nostàlgica 
amb aquella 
tecnologia que ha 
quedat obsoleta, 
i especula sobre 
els avenços en el 
camp de la robòtica 
i la intel·ligència 
artificial en un futur 
pròxim.
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una de les entitats 
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Esbrina-ho a 
www.caixaenginyers.com
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Aquest nombre és indicatiu del risc
del producte. Així, 1/6 és indicatiu
de menys risc i 6/6 és indicatiu de

més risc.

Indicador de risc aplicable a la
gamma de comptes Expansió PRO.

Banco de Sabadell, S.A. es troba
adherit al Fons Espanyol de
Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit. La quantitat màxima
garantida actualment pel fons
esmentat és de 100.000 euros per
dipositant.
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Aquesta PROposta
és per a tu,
de PROfessional a
PROfessional.
A Sabadell Professional treballem en PRO dels PROfessionals del Col·legi
d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis per
ajudar-te a aconseguir els teus objectius, protegir els teus interessos,
propulsar iniciatives i proposar solucions financeres úniques, a les quals
només poden accedir PROfessionals com tu. Solucions com aquesta:

Compte Expansió Premium PRO

El compte amb múltiples avantatges per a
professionals com tu.

Si vols conèixer tots els avantatges que t’ofereix el Compte Expansió
Premium PRO, contacta amb nosaltres i identifica’t com a membre del
teu col·lectiu i un gestor especialitzat t’explicarà detalladament els
avantatges que tenim per a PROfessionals com tu.

T’esperem.

sabadellprofesional.com 900 500 170
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