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que estem a punt d’iniciar sigui del tot profitosa. De ben 
segur que nosaltres hi posarem recursos, ganes i il·lusió 
perquè així sigui.

Una DiaDa amb art
El 29 de juny tenim una nova cita amb la Diada de 
la Professió, i enguany en un lloc emblemàtic de 
Barcelona: les ruïnes del Born. Amb el reclam de “L’art 
de l’enginy”, ens espera una vetllada amb premis, 
companys i companyes, i sorpreses. Per tant, us animem a 
acompanyar-nos en l’acte social per excel·lència  
del Col·legi. Que 
els col·legiats ens 
puguem retrobar un 
cop cada any  
en un ambient distès 
i agradable, lluny de 
les exigències de la 
vida professional, 
és un actiu que, en 
la mesura que sigui 
possible, cal preservar 
i valorar. D’altra 
banda, la Diada de la 
Professió és un acte que ens posiciona com a institució 
davant les empreses, les administracions, les universitats, 
altres col·legis i, en definitiva, davant de la societat. Així 
doncs, no desaprofiteu l’oportunitat de gaudir d’un vespre 
diferent, en què podreu fer networking, veure un bon 
espectacle, prendre una copa i, sens dubte, “fer Col·legi”. 
Us hi esperem.  l

“Si creieu que l’educació és cara, proveu 
amb la ignorància.” La citació  
és de Derek Curtis Bok, expresident 
de la Universitat de Harvard. A la 
Junta de Govern no volem provar el 

preu de la ignorància, i, per això, i en compliment del 
programa electoral, apostem per invertir, en aquest cas 
en la formació que oferim als col·legiats. En la nostra 
societat, el coneixement té un paper tan rellevant per al 
conjunt de l’activitat econòmica i social que no solament 
resultaria inadequat voler restringir la necessitat de 
formació de les persones a una etapa determinada de la 
vida, sinó que també seria imprudent pensar que aquest 
procés, necessàriament sostingut al llarg del cicle vital, 
podrà ser restringit al sistema educatiu formal.

Conscients d’aquesta necessitat, estem a punt de 
convertir el departament de formació en autònom i, 
per tant, desvinculat orgànicament de comunicació 
i màrqueting. A l’interior de la revista trobareu una 
notícia on aquest canvi s’explica amb més detall. Val a 
dir que la formació contínua ha estat sempre un dels 
pilars principals del Col·legi, però ara volem anar més 
enllà i explorar nous formats, horaris i propostes. 
D’altra banda, volem arribar a acords amb universitats 
per ampliar el focus i poder oferir la participació en 
postgraus i màsters d’una manera avantatjosa. 

Amb tot, som conscients de les dificultats que a 
vegades representa accedir a les activitats formatives 
del Col·legi, sobretot quan s’està actiu professionalment 
i es fa complicat conciliar els horaris. Per aquest motiu, 
cada cop ens esforcem més per facilitar les coses: 
videostreaming, cursos en línia, Tornar-la a Veure... I 
pensem continuar per aquest camí. Hem de ser capaços 
d’utilitzar la tecnologia al nostre abast de la millor 
manera possible. Esperem, doncs, que la nova etapa 

FormACIó o FormACIó

voLem iNvertir 
eN formació 
i expLorar 
NoUs formats, 
horaris i 
propostes

Prevenir i actuar en casos d’emergència col·lectiva. D’això s’encarrega protecció civil, un servei vital per a 
la població, dins el qual el perfil dels enginyers i professionals tècnics destaca en la coordinació i gestió 
de plans per evitar riscos o intervenir, si cal.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

 Les dades avançades del creixement de 
l’economia catalana el primer trimestre del 
2018 han suposat un cop molt gran per a tots 
aquells —i són molts— que han sostingut 
setmana rere setmana que ens estàvem 

enfonsant. Créixer a un ritme del 3,3% interanual davant 
del 2,9% registrat en la mitjana estatal no és cap broma. 
Suposa que l’activitat s’ha mantingut a un bon nivell i que, 
malgrat els obstacles que ha suposat l’aplicació de l’article 
155, l’evolució de l’economia ha mantingut pràcticament la 
mateixa velocitat de creuer dels trimestres anteriors.

És especialment interessant analitzar el creixement per 
sectors d’activitat. La construcció mostra un creixement 
del 6,4%; la indústria, del 5,1%, i els serveis, del 2,7%, 
mentre que l’agricultura disminueix un 2,2%. Ja vam 
parlar de la construcció recentment en aquestes pàgines, 
un sector que s’està movent positivament, finalment!, 
però que, com que surt de nivells molt baixos d’activitat, 
els seus creixements resulten espectaculars, però la seva 
aportació a l’economia no ho és tant, ni de bon tros. Sí que 
cal destacar la indústria. Per tercer trimestre consecutiu 
està creixent per sobre del 5% i aquí els nivells de partida 
no són baixos. Hi ha una forta estirada, propiciada en bona 
part per les exportacions.

Efectivament, les vendes a l’exterior van augmentar 
un 8,7% durant el 2017, molt per sobre del 2% que havien 
crescut l’any anterior. Per això, l’any passat algunes 
organitzacions d’empreses exportadores, com l’Associació 
de les Empreses Industrials Internacionalitzades (AmEC), 
havien expressat la seva inquietud per l’alentiment de 
les vendes a l’estranger, però durant el 2017 van rebrotar 
amb força. De fet, l’augment registrat l’any passat suposa 
l’increment exportador més alt des del 2011. El gener 
continuava la mateixa tendència, amb una pujada del 
9,1%. La millor situació que travessa l’economia de països 
com França i Alemanya, els nostres principals clients, hi 
té molt a veure també. Ni més ni menys que un 80% de les 
empreses que formen part de l’AmEC esperen augmentar 
les seves vendes a l’exterior el 2018.

Però el més important és que es comencen a notar els 
efectes allà on més interessa: en l’ocupació. De què serveix 
que els economistes em diguin que creix molt l’economia si 
seguim amb l’atur tan alt? És una pregunta que se’ns fa molt 
sovint. La resposta és evident, perquè el procés triga un temps 
a quallar en ocupació real, des que l’empresa rep la comanda 
fins que disminueix la capacitat ociosa de les fàbriques i es 
torna a necessitar gent. En aquest sentit, les notícies també 
són positives. El febrer, la xifra de negoci de la indústria 
catalana creixia a un ritme del 3,9% anual, i les comandes, al 
6,2%. I aquí vull destacar un fet important: els creixements 
majors en les comandes —11% i 7%, respectivament— es 
donen en béns d’equip i intermedis (que utilitzaran altres 
indústries) mentre que en els béns de consum l’augment és 
de l’1,7%. Això vol dir que s’està produint i venent més per 
fabricar altres coses que no pas per consumir directament, 
la qual cosa indica la fortalesa del sector.

I anem ara a l’ocupació. Sens dubte, la gran notícia de 
l’Enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre 
va ser que l’ocupació havia crescut a un ritme del 3,3% 
(atenció: el 2,4% a la mitjana de l’Estat), però més 
important va ser que el ritme de creixement de l’ocupació 
industrial va ser del 9,9%. Una mica més de 55.000 
persones es van col·locar en el sector, una xifra que suposa 
més persones que a la resta de l’estat (50.000). 

Sense aigualir les dades, cal tocar de peus a terra i 
dir que dels gairebé 300.000 llocs de treball industrials 
que va destruir la crisi n’hem recuperat una mica més 
de 100.000. Encara queda molt per fer, però també és 
cert que cal tenir en compte que una part dels nous llocs 
de treball de la indústria (no en sabem el volum) han 
d’aparèixer comptabilitzats en serveis a les empreses, per 
l’externalització de tasques realitzada durant aquests anys 
per millorar la productivitat. En definitiva, el missatge és 
molt positiu: la indústria va com una moto... l
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El Visat i el registre de Verificació 
Documental són una intervenció col-
legial dels treballs professionals que 
verifiquen l’acreditació de la identitat 
de l’autor del treball, la seva habilita-
ció professional i que el treball signat 
està dintre del perímetre d’actuació 
de l’enginyeria tècnica industrial o 

dels enginyers graduats, així com que 
es disposa d’una pòlissa de responsa-
bilitat civil professional.

El control col·legial, a més, evita 
l’intrusisme professional i garanteix 
que el treball s’ha fet en una data 
concreta i que hi ha un control de la 
correcció i integritat de la documen-
tació del treball per part d’un col·legi 
professional. Pels treballs visats, s’ha 

SERVEIS 
d’ENgINYERS BCN

visat i registre de verificació Documental: 
eviteu l’intrusisme professional

Trobareu tota la informació a 
www.enginyersbcn.cat/visats

Xavier Urbano, 
col·legiat 14.073

“Soc col·legiat des 
de l’any 1999 i he visat 
innumerables projectes al Col·legi. 
L’evolució ha estat molt positiva. 
He vist com ENGINYERS BCN 
s’ha anat adaptant a les noves 
tecnologies. Amb el Tecnovisat ara 
ja no m’haig de desplaçar, el seu 
rendiment és molt millor i el fet 
de poder-lo fer servir des del meu 
mòbil a peu d’obra, per exemple, 
és realment pràctic.

M’agradaria destacar la 
rapidesa del servei (normalment 
tarden menys de 24 hores a donar 
una resposta) i el tracte humà 
amb els enginyers tècnics del 
Col·legi, que sempre és excel·lent: 
em resolen tots els dubtes! 

Recomano a tothom que 
visi els projectes perquè és una 
tranquil·litat de cara als clients 
i a nosaltres com a tècnics. El 
visat evita l’intrusisme i garanteix 
que un professional regulat i 
competent està elaborant el 
projecte de forma reglada.”

tecnovisat 5 
Des de l’any passat només es pot visar per internet. El març va entrar en 
funcionament l’actualització de la plataforma Tecnovisat del Col·legi. Entre 
les principals novetats hi ha una millor operativitat, l’adaptació a tots els 
dispositius mòbils i un sistema de gestió digitalitzat.

Per tal de facilitar-ne l’ús, el Col·legi posa a la vostra disposició una sèrie 
de videotutorials elaborats pels tècnics d’ENGINYERS BCN, en els quals 
s’explica com funciona el Tecnovisat 5. Els trobareu, juntament amb altra 
informació d’utilitat, a www.enginyersbcn.cat/tecnovisat. A més, a la 
plataforma Torna-la a Veure (videos.enginyersbcn.cat), hi ha el vídeo de la 
conferència del 14 de març on es presenta i s’explica el nou sistema.

pot comprovar les dades principals 
d’un treball a partir del número de vi-
sat. Per fer ús d’aquest servei cal estar 
col·legiat, tenir una assegurança de 
responsabilitat civil professional, no 
estar inhabilitat i estar donat d’alta en 
l’exercici lliure o ser assalariat/soci 
en una empresa. recordeu que sol-
licitar l’alta al registre de col·legiats 
autoritzats per visar és gratuït i no-
més cal abonar els imports dels preus 
de cada visat que es tramiti. 

Per ajudar-vos a tirar endavant un 
projecte, podeu comptar amb el su-
port d’una institució de prestigi i un 
dels seus grans serveis: el visat.   l

aqUest servei qUe 
ofereix eL coL·Legi 
prova La competèNcia 
DeL tècNic 
professioNaL

El phising és un terme informàtic que defineix un abús informàtic en el qual 
se suplanta la identitat d’un usuari. De la mateixa manera que existeixen 
eines per evitar aquestes pràctiques, l’enginyer de l’àmbit industrial 
disposa del visat com una eina que l’ajuda a evitar l’intrusisme professional. 
Es tracta d’un servei consolidat i de referència que tot seguit us expliquem.

habilitat una nova funcionalitat con-
sistent en la validació de visats, on 
l’Administració o qualselvol ciutadà 

https://videos.enginyersbcn.cat/
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xARxES SOCIALS

el “mur” del col·legi

@enginyersbcn – 9 de maig
present a l’esmorzar de  
@ITeC_es per parlar del corredor 
mediterrani, amb la presència de 
Juan José Barios, coordinador del 
corredor del Ministeri de Foment.

@enginyersbcn – 7 de maig
ENGINYERS BCN, un col·legi 
modern, útil i proactiu al servei 
dels col·legiats i de la societat.

enGinYers bcn – 2 de maig
Com afecta el nou reglament de 
protecció de dades els enginyers? 
Demà, 3 de maig, a les 18.30 h, a 
la sala d’actes. També es pot seguir 
per videostreaming.

@enginyersbcn – 26 d’abril
Davant d’un centenar de nens i 
nenes de 6è de primària, Maria 
Cinta Pastor (@CintaMcp), 
vicedegana del Col·legi, ha 
inaugurat el II Congrés de Petits 
Científics i Científiques de 
Catalunya al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona.
@museuciencies 
#womenMW 
#professionsMW

enGinYers bcn ha publicat un 
nou vídeo - 20 d’abril
“Noves solucions de protecció, 
mesura i continuïtat elèctrica. SAIs 
modulars d’última generació”.
(https://videos.enginyersbcn.cat)

@enginyersbcn – 17 d’abril
Ja són aquí els Premis EBCN! 
Guanya fins a 2.000 € amb el teu 
treball de fi de grau.

enGinYers bcn - 13 d’abril
Nou article: “Enginyer superior”, 
una expressió que cal desterrar.

De nou destaquem en aquesta secció les 
piulades, entrades i continguts que 
ENGINYERS BCN publica a les xarxes 
socials. Seguiu-nos, i no us perdreu res!

https://twitter.com/enginyersbcn
https://twitter.com/enginyersbcn
https://www.instagram.com/enginyersbcn/
https://www.instagram.com/enginyersbcn/
https://blog.enginyersbcn.cat/
https://twitter.com/museuciencies
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El cinema té els oscar, la música, els 
Grammy i l’enginyeria de l’àmbit indus-
trial, la Diada de la Professió. Pocs dies 
abans de celebrar-la, la gran festa del 
Col·legi escalfa motors. recordeu les pa-
raules clau: 29 de juny, Born Centre de 
Cultura i memòria, entrega de premis, 
música, sorteig d’un viatge i sopar. L’es-
deveniment professional de l’any ja està 
a punt i us l’expliquem a continuació:
• A les 20 h s’inicia l’acte principal al 
centre cultural del Born, on es farà 

entrega dels premis EBCN. L’Esco-
la Universitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS), Banc Sabadell i Caixa d’En-
ginyers patrocinen el guardó al mi-
llor treball de fi de grau, i la Comissió 
de Qualitat i Innovació, el de l’em-
presa innovadora. També s’entrega-
rà el guardó al Col·legiat Distingit. 
Per acabar, l’art serà el protagonista 
d’unes actuacions singulars que do-
naran pas al sorteig d’un viatge entre 
els assistents.

• Finalment, un càtering selecte i una 
barra de combinats al voltant de les ru-
ïnes del Born, abans que la nit us ofe-
reixi encara alguna sorpresa més.

És el lloc on fer nous contactes, retro-
bar-se amb els companys i viure una 
grata experiència. Que no us ho expli-
quin, la Diada s’ha de viure!  l

més informació a:
www.enginyersbcn.cat/diada2018

el col·legi incorpora un nou  
cap de formació per potenciar el servei
Una de les promeses electorals de 
l’actual Junta de Govern era la de 
potenciar la formació d’ENGINYERS 
BCN. Amb aquesta meta a l’horitzó, 
el Col·legi compta des del mes de 
maig amb una persona dedicada en 
exclusiva a treure tot el rendiment a 
les possibilitats del departament. 

Parlem de David Huelva, provinent 
del Grup Volkswagen, on treballava 
com a responsable de la formació en 
línia, àmbit que vol potenciar al Col·legi. 
Assegura que la seva intenció és fer 
“encara més atractives” les activitats 
formatives del Col·legi: “vull que la gent 
s’enganxi, que ens busqui perquè els 
oferim qualitat i nous formats”. 

Tot i la seva educació com a 
enginyer tècnic agrícola, especialitat 
en indústries alimentàries, la seva 
experiència professional s’ha dut a 
terme majoritàriament al sector de 
l’automòbil. Compta també amb 
un màster en Riscos Laborals i un 
postgrau en Direcció i Administració 
d’Empreses.

La incorporació del nou cap forma 
part de la reorganització interna que 
dona lloc, per una banda, a la creació 
d’un departament de Formació 
autònom i, per l’altra, a la creació 
del departament del Col·legiat, el 
qual també incorporarà l’àrea de 
Comunicació i Màrqueting. l

David Huelva és el nou responsable  
del departament de Formació.

INFORMACIÓ COL·LEgIAL

VENIu I POdREu 
guANYAR uN VIATgE!

L’entrada a la Diada 
dona dret també a 
participar en el sorteig 
d’una escapada a 
Brussel·les o a Lisboa, 
gentilesa de Bestours 
Viatges. Estan inclosos 
els vols d’anada i 
tornada i una nit en un 
hotel de quatre estrelles 
amb esmorzar.  
No us ho perdeu!

dIAdA dE LA PROFESSIÓ 2018

tot preparat per a la  
gran festa dels enginyers

ENGINYERS BCN DIGITAL 
La tecnologia ens apropa a tu

BLOG.ENGINYERSBCN.CAT
L’ESPAI DE REFERÈNCIA DE L’ENGINYERIA DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL

L’APP DE NOTÍCIES DEL COL·LEGI

L’APP DE LA BORSA DE TREBALL DEL COL·LEGI

TORNA-LA A VEURE LA PLATAFORMA 
DE VIDEO DEL COL·LEGI
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cs4-Anunci-tecnologia2.pdf   5   23/4/18   10:38

http://www.enginyersbcn.cat/diada2018
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JOVES ENgINYERS

el col·legi patrocina el monoplaça d’eUssmotorsport

eNgiNYers BcN participa a l’speed recruitment de l’eseiaat 

  

EUSSmotorSport engega 
màquines i ho fa amb el su-
port del Col·legi. Parlem del 
disseny i la producció d’un 
vehicle ideat per un grup 
d’estudiants de l’Escola Uni-
versitària Salesiana de Sarrià 
(EUSS), un projecte que ara 
compta amb ENGINYErS 
BCN per arribar encara més 
lluny.

miquel Darnés, degà del 
Col·legi, i roger Amat, presi-
dent de l’equip, van signar el 
26 d’abril un conveni de col-

laboració per formalitzar 
aquest acord. Així, la nostra 
corporació anirà comuni-
cant com avança aquesta 
aventura. La següent “para-
da” serà la competició For-
mula Student Spain. Ho se-
guirem ben atents! l

D’esquerra a dreta: Miquel Darnés, degà; Roger Amat, president 
d’EUSSMotorSport; Jordi Thomàs, responsable de 
patrocinadors, i Marta Martí, gerent.

Trobareu tota la 
informació d’aquest 
projecte a www.
eussmotorsport.com

La sisena edició de l’Speed Recruitment es va celebrar a 
l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial 
i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) el passat 16 de 
maig. Es tracta d’una activitat dinàmica on més de 200 
estudiants van fer un cara a cara amb les 26 empreses 
i institucions participants i així facilitar l’accés dels 

estudiants i joves universitaris al mercat laboral. 
ENGINYERS BCN va ser-hi present, durant tota la 
jornada, amb un estand informatiu on es va donar 
suport als estudiants i nous graduats en enginyeria de 
l’àmbit industrial en el seu procés d’inserció en el món 
professional. l

ENGINYERS BCN DIGITAL 
La tecnologia ens apropa a tu

BLOG.ENGINYERSBCN.CAT
L’ESPAI DE REFERÈNCIA DE L’ENGINYERIA DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL

L’APP DE NOTÍCIES DEL COL·LEGI

L’APP DE LA BORSA DE TREBALL DEL COL·LEGI

TORNA-LA A VEURE LA PLATAFORMA 
DE VIDEO DEL COL·LEGI
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cs4-Anunci-tecnologia2.pdf   5   23/4/18   10:38

http://www.eussmotorsport.com
http://www.eussmotorsport.com
http://www.enginyersbcn.cat
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Tuset, 5-11 - 08006 BARCELONA - 93 414 36 00
www.mgc.es

mgc@mgc.es - atenció al mutualista: atm@mgc.es

NOMINADA A LA MILLOR ASSEGURANÇA DE 
SALUT DEL MERCAT PER:

• La cobertura de pròtesis més àmplia del mercat.
• Medicació i teràpies contra el càncer que altres 

companyies no donen.
• Cobreix íntegrament la tècnica LASIK per a la 

cirurgia dels defectes de refracció.
• Reproducció assistida i moltes més cobertures...

Descobreix tots els altres avantatges de 
l’assegurança per als col·legiats trucant a la teva 
oficina més propera (www.mgc.es).

Demanan’s el teu pressupost i 
emporta’t 2 entrades per anar al 
CINEMA (fins exhaurir existències).

presenta

DE LA SEVA ASSEGURANÇA DE SALUT

COMISSIONS I gRuPS TERRITORIALS

Novetats en els sistemes d’extinció 
d’incendis en cuines comercials
La norma UNE 23510 es va publicar 
l’any passat i la seva entrada en vigor 
ha suposat un canvi important. I és 
que el seu objectiu és establir una 
base comuna pel que fa a l’extinció 
d’incendis en totes les cuines de 
restaurants, hotels o hospitals. Les 
novetats d’aquesta norma van ser 
objecte d’anàlisi el passat 18 d’abril 
en una conferència que va organitzar 
el Col·legi a proposta de la Comissió 
de Seguretat contra Incendis i 
Emergències.

Oscar Rosique, president de la 
Comissió, va presentar la jornada 
que va impartir Nedim Dzananovic, 
director tècnic de SISTECOIN. Els 
antecedents, els requisits mínims 
(és a dir, el disseny, la instal·lació 
i el manteniment dels sistemes 
d’extinció), els termes que utilitza i els 
mètodes d’assaig als quals s’exposen 
els fabricants per validar el seu sistema 
van ser alguns dels temes tractats.

Les Comissions proposen 
nombroses activitats com aquesta 

al llarg de l’any (el 2017 van ser 37), 
les quals són de gran utilitat per als 
professionals del sector. l

Podeu mirar el vídeo complet de 
la conferència a la plataforma 
Torna-la a Veure a: https://
videos.enginyersbcn.cat

A l’exercici lliure s’hi arriba des de 
camins molt diferents. Des de com-
panys que s’hi dediquen al 100%, fins 
a d’altres per als quals és un comple-
ment esporàdic a la seva activitat la-
boral com a assalariats. En tot cas, la 
Comissió d’Exercici Lliure és el nos-
tre punt de trobada.

És una de les més antigues del Col-
legi, i des dels orígens persegueix 
l’objectiu de poder ser útil com a 
eina de suport als seus membres, 
els quals moltes vegades han de ba-
tallar en solitari amb la burocràcia i 
la ingent legislació aplicable. I és que 
entre els 170 membres que formen la 
Comissió, hi ha especialistes en dife-
rents camps, la qual cosa afavoreix la 
col·laboració entre companys.

Així doncs, el treball de la Co-
missió gira al voltant del concepte 
d’acompanyament. A aquest efecte,  

a cada reunió hi ha fixes aquestes 
seccions: actualització de novetats 
legislatives, activitats d’interès, acti-
vitats promogudes per la Comissió i 
dubtes i experiències.

A més, també es procura organit-
zar una exposició tècnica de 30-45 
minuts. A tall d’exemple, l’enginye-
ria Font i Armengol ha exposat el 
disseny, càlcul i reforma de la nova 

instal·lació de HVAC de la seu col-
legial i en ricard Parelló ha exposat el 
llistat de tràmits tècnics per a l’ober-
tura d’una benzinera (més de vint!). 

Us animem a participar en la Co-
missió, tant si veniu com a oients, com 
si voleu proposar qualsevol activitat, 
conferència o curs que considereu 
que sigui interessant per a la nostra 
millora com a professionals. l

COMISSIÓ d’ExERCICI LLIuRE

Lloc de trobada per compartir coneixement i experiències

D’esquerra a dreta, 
Francisco J. Andrés, 
vicepresident; Laia 
Liébana, secretària, 
i Sergi Bolea, 
president.

UNa eiNa De sUport 
aLs seUs memBres eN 
temes BUrocràtics i 
LegisLatiUs

LAIA LIéBANA
Secretària de la Comissió d’Exercici Lliure

https://www.enginyersbcn.cat/comissions/exercici-lliure/index.html
https://videos.enginyersbcn.cat/videos/sistemes-d-extincio-d-incendis-en-cuines-comer.html
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DE LA SEVA ASSEGURANÇA DE SALUT

Se’ls podria definir com un mini 
col·legi, extensions d’ENGINYErS 
BCN pel territori. Els Grups Ter-
ritorials funcionen des de 2016, i 
el 10 de maig es van reunir a la seu 
col·legial per tal de trobar punts en 
comú i compartir idees. 

Hi eren presents els coordina-
dors (responsables de l’activitat 
del grup), bona part de la Junta 
de Govern i la gerència del Col-
legi, i tots ells van ser testimonis 
de vivències i propostes. Quantes 
persones assisteixen a les seves re-

unions, cada quant 
es troben, quines 
activitats porten a 
terme, què troben 
a faltar... Cadascun 
dels coordinadors 
va parlar des de la 
seva experiència 
i va fer les seves 
aportacions per 
millorar una eina 
que cohesiona i 
engrandeix la nos-
tra corporació.

Amb la intenció 
de potenciar-les, el 
degà i els membres 
de la Junta pre-

sents van escoltar els coordinadors 
atentament i van considerar les di-
verses propostes i demandes.

Ara per ara, ENGINYErS BCN 
té grup territorial a l’Anoia, el ma-
resme, osona, Vallès oriental, Sa-
badell, Sant Cugat i Terrassa. En les 
seves trobades es posen en comú te-
mes professionals, es contacta amb 
companys del territori i fins i tot 
es rep formació. Una bona manera 
d’aprofitar tots els avantatges que  
ENGINYErS BCN us proporciona.  l

apUntar-se a Un GrUp 
territorial és fàcil i 
GratUït. 
Entreu a www.enginyersbcn.
cat/comissions, busqueu el grup 
que tingueu més a prop i 
comenceu des d’ara a gaudir dels 
seus avantatges.

els grups territorials teixeixen complicitats

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
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INFORMACIÓ COL·LEgIAL

aquest procés vaig rebre 
l’ajuda del Col·legi, des 
d’on em van explicar, entre 
altres temes, que havia de 
renovar la presentació i el 
format del meu currículum. 
Feia molt de temps que 
no em trobava en aquella 
situació i hi havia molta 
informació que no coneixia! 
Finalment, vaig trobar 
una feina en una empresa 
de gas liquat, que és on 
treballo ara.

El tracte amb el Col·legi 
sempre m’ha semblat molt 
professional, penso que 
són seriosos, i en aquest 
últim canvi professional 
m’han ajudat a actualitzar 
el meu perfil gràcies a les 
entrevistes que he tingut 
amb el personal del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP).

He assistit moltes 
vegades a diferents 
conferències organitzades 
a ENGINYERS BCN de 
temàtiques tècniques, amb 
l’objectiu de seguir el meu 
procés formatiu.”

BORSA 
dE TREBALL

  Enginyeria 
d’instal·lacions, el perfil 
estrella del primer 
trimestre

MISCEL·LàNIA 
COL·LEgIAL

  César Suñer, 
col·legiat 16.060

“La primera feina que vaig 
aconseguir va ser gràcies 
al Col·legi. D’això farà ja 
uns disset anys. Al cap de 
poc temps de col·legiar-
me em van seleccionar en 
una oferta que hi havia a la 
Borsa de treball, després de 
rebre assessorament dels 
professionals d’ENGINYERS 
BCN.

El meu primer contracte 
va ser en una empresa 
d’instal·lacions a la indústria 
química i farmacèutica. 
Després, vaig canviar a la 
indústria del gas, i l’any 
passat, amb ganes de 
canviar, vaig començar a 
buscar una altra feina. En 

L’experiència professional 
i la formació normalment 
no són suficients a l’hora 
de trobar feina. Els 
idiomes són un requisit per 
a les empreses que volen 
que els seus treballadors 
coneguin altres llengües a 
més del català i el castellà.

L’idioma més sol·licitat, 
com era d’esperar, és 
l’anglès. Concretament 
el 72,8% de les ofertes 
de feina que va gestionar 
l’any passat el Col·legi 
demanaven tenir 
coneixements d’aquesta 
llengua. Això sí, de les 
ofertes mencionades 
només el 37% sol·licitava 
un nivell alt de manera 
indispensable, percentatge 
que des del 2013 ha anat 
disminuint.

Si voleu millorar el 
vostre coneixement 
en la llengua de 
Shakespeare, recordeu que 
periòdicament el Col·legi 
organitza cursos d’anglès. 

Trobareu tota la 
informació a  www.
enginyersbcn.cat/agenda.  

El balanç de les ofertes 
publicades durant el primer 
trimestre d’aquest any a 
la Borsa de treball és molt 
favorable, especialment pel 
que fa als perfils més tècnics. 
Després que els darrers 
anys —concretament des 
del 2012 fins al 2016— el 
perfil més sol·licitat 
per les empreses 
fos el de tècnic 
comercial, ens 
trobem que el 
2017, i també 
aquest inici d’any, 
els professionals 
relacionats amb 
l’oficina tècnica 
d’instal·lacions són 
els més buscats 
per les empreses. 
També ha crescut 
la demanda 
d’altres perfils 
relacionats amb 
aquesta àrea, 
com els d’oficina tècnica 
de projectes mecànics, 
direcció d’obra o d’oficina 
tècnica de disseny 
industrial.

El SOPP tanca el primer 
trimestre amb 332 ofertes 
publicades. 

  En el 73% de les 
ofertes de feina es 
demana coneixements 
d’anglès

eN Les ofertes De 
feiNa es DemaNa 
saBer aNgLès, 
però No sempre és 
iNDispeNsaBLe UN 
NiveLL aLt

VOLEM SABER dE Tu
Col·legiat, col·legiada, aquest espai és per 
a tu. Tens una feina nova? Un projecte 
d’enginyeria? Una idea de negoci per 
compartir? Has rebut un premi? Has 
promocionat a la teva empresa?... Al Col·legi 
volem saber com et va professionalment. 
T’animem a enviar-nos les teves novetats a 
comunicacio@ebcn.cat.

El Consell editorial de theknos es reserva el dret 
de publicar les informacions que ens arribin 
per a aquest apartat.
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Recordeu que trobareu aquests descomptes 
exclusius per a col·legiats i d’altres accedint a 

www.enginyersbcn.cat/descomptes

18 I 20 DE SETEMBRE
Curs Autodesk Revit 
MEP 2016 – Fontaneria i 
sanejament
Aquesta és una formació 
dirigida a professionals de 
l’enginyeria i de la 
construcció que es vulguin 
introduir en la creació i 
gestió d’instal·lacions de 
fontaneria i sanejament en 
un projecte BIM (building 
information modeling). Cal 
que l’alumne estigui 
familiaritzat amb els 
conceptes i les 
metodologies propis de 
disseny BIM en Revit i en 
l’ús d’elements 
constructius bàsics.
Horari: de 16 a 20 h.
lloc: tecnoespai  
(bailèn, 68).

25 I 27 DE SETEMBRE 
I 2, 4 I 9 D’OCTUBRE
CURS II: càlcul i disseny 
d’instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió
Formació per aprofundir en 
aspectes reglamentaris, de 
tramitació, de 
responsabilitats, de 
disseny, càlcul, execució i 
verificacions de les 
instal·lacions de baixa 
tensió. Aquest curs ha de 
servir d’acompanyament 
per a qui vulgui començar a 
desenvolupar la seva 
trajectòria professional dins 
d’aquest àmbit, però 
també com a actualització 
per als professionals que ja 
s’hi dediquen.
Horari: de 16 a 20 h.
lloc: tecnoespai  
(bailèn, 68).

DEL 15 D’OCTUBRE 
AL 25 DE MARÇ
Curs de preparació 
d’oposicions d’accés 
per a enginyers tècnics 
industrials
Formació en línia per a 
aquelles persones que es 
presenten a les oposicions 
a enginyer tècnic industrial 
(de la Generalitat o 
d’altres administracions). 
Els opositors disposaran 
del temari específic per a 
oposicions al cos d’enginyers 
tècnics industrials. A 
més, s’indicaran recursos 
complementaris, unes 
bateries de tests i el 
plantejament de supòsits 
pràctics.
Durada: 195 hores (aprox.)
lloc: en línia

16 I 18 D’OCTUBRE
Curs Autodesk Revit MEP 
2016 - Electricitat 
Al final de la formació 
l’alumne serà capaç de 
generar i gestionar les 
instal·lacions d’electricitat 
dins d’un projecte BIM 
(building information 
modeling). El curs inclou 
exercicis pràctics orientats 
a consolidar el seu 
contingut. És una formació 
dirigida a professionals de 
l’enginyeria i de la 
construcció que es vulguin 
introduir en la creació i la 
gestió d’instal·lacions 
d’electricitat en un 
projecte BIM.
Horari: de 16 a 20 h.
lloc: tecnoespai  
(bailèn, 68).

AgENdA www.enginyersbcn.cat/agenda

AVANTATgES COL·LEgIALS

Beneficis amb Banc sabadell 

acord entre l’acfm i eNgiNYers BcN
Marc Sistach, president de l’Associació Catalana de 
Facility Management (ACFM), i Miquel Darnés, degà 
del Col·legi, van escenificar el passat 25 d’abril a la 
seu col·legial l’acord al qual ambdues institucions han 
arribat. Es tracta d’un conveni en què les parts pacten 
col·laborar en la difusió de temes d’interès comú, en 
iniciatives que promoguin el creixement professional dels 
seus integrants i en donar-se suport en l’anàlisi de noves 
normatives vinculades al facility management (o gestió 
dels equipaments immobiliaris), entre altres acords.

L’ACFM, com a associació que promociona les 
activitats relacionades amb la gestió dels edificis, i 
ENGINYERS BCN, com a corporació que ordena l’exercici 
de la professió, tenen interessos comuns. Aquesta 
col·laboració, per tant, de ben segur que repercutirà en 
importants beneficis per a totes dues parts.

Els col·legiats teniu una selecció de serveis financers exclusius 
al Banc Sabadell, adaptats a l’activitat professional i a 
l’economia personal. 

Destaquen, entre altres productes, el Compte Expansió 
Pro, amb els avantatges següents: 10% de descompte en la 
quota del col·legiat per a nous clients durant el primer any, 
zero comissions d’administració i de manteniment i un 1% 
de devolució en els principals rebuts domiciliats i sobre les 
compres amb targeta de crèdit en comerços d’alimentació.

Banc Sabadell també ofereix el servei de pagament 
immediat per a les pimes. Està basat en la integració del 
finançament d’aquests pagaments pel banc mitjançant un 
ajornament de la data de càrrec al seu ordenant.

miquel Darnés, degà del col·legi, i marc sistach,  
president de l’acfm.

http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
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Vint anys no són res, que deia el tango 
de Carlos Gardel. Aquest és el temps 
que ha passat des que mirna Pedrós 
patís en la seva pell casos de masclis-
me mentre estudiava Enginyeria Tèc-
nica mecànica.

treball constant 
i Determinació
“Només érem cinc noies d’un total 
de 120 persones i algunes d’elles no 
van acabar la carrera perquè hi havia 
professors força masclistes i en certes 
assignatures havies de fer el doble o el 
triple que els nois perquè t’aproves-
sin”, afirma Pedrós. L’especialitat de 
mecànica sempre ha estat una de les 
més masculinitzades de l’enginyeria i 
no només entre els estudiants, també 
entre el professorat: “Un dels profes-
sors que tenia em va dir que no apro-
varia mai per ser rossa i dona. Però al 
final vaig treure un 10 a l’examen i va 
haver de fer-ho”.

Abans d’arribar a la universitat, 
també va haver de fer front als com-

ENTREVISTES A ENgINYERES

panys que, quan els comentava la seva 
inclinació cap a les carreres tècni-
ques, “no ho entenien”. En canvi, des 
de l’entorn familiar el suport va ser 

absolut: “Em van donar tota l’ajuda 
que es necessita per fer una carrera 
tècnica, tant en recursos com en su-
port moral”.

Tot i els entrebancs, la determina-
ció i el treball constant d’aquesta en-
ginyera van fer que aconseguís una 
feina a una empresa de producció de 
prestatges metàl·lics. Després va pas-
sar al sector de projectes i obres i des 
de fa un any treballa en la seva engi-
nyeria, WessProject. “Estic encan-
tada, ja que m’apassiona la feina que 

faig.” Creu que precisament això, la 
passió per la feina, és el que s’hauria 
d’inculcar des de petites a les noies: 
“Sobretot explicar més quines possi-
bilitats tenen les carreres tècniques 
per fer-les més atractives. Jo mateixa, 
de jove, no tenia ni idea de què estu-
diar, quan sentia la paraula mecànica 
pensava només en cotxes, però des-
prés t’adones que es poden fer mol-
tes altres feines que són realment 
interessants, com la que estic fent jo”. 

Aquesta feina de la qual parla és fer 
projectes d’instal·lacions, activitats i 
d’obres: “El meu dia a dia és molt va-
riat, ja que depèn de si he d’anar a fer 
visites o em puc quedar al despatx”.

Al principi de la seva carrera, quan 
visitava obres, rebia algun comentari 
fora de to. Avui la mirna Pedrós asse-
gura que no pateix discriminació per 
qüestió de gènere. Vint anys no són 
res, però per a algunes persones, com 
per a ella, és la diferència entre l’ex-
clusió i la igualtat. l 

La força del treball
Mirna Pedrós, enginyera tècnica industrial mecànica. Col·legiada 23.894

Posar en marxa el teu 
negoci mai no és senzill. I 
encara menys quan a la 
universitat has hagut de fer 
front al masclisme d’alguns 
professors i durant la teva 
trajectòria professional has 
hagut d’esforçar-te més 
que els teus companys pel 
fet de ser dona. La 
col·legiada Mirna Pedrós 
comparteix aquest mes el 
seu punt de vista treballant 
en una professió en què ha 
trobat algunes dificultats i 
molts èxits.

mirna pedrós al despatx de la seva 
enginyeria, Wessproject.

eN certes assigNatUres De La UNiversitat Les 
DoNes havíem De fer eL DoBLe De feiNa qUe eLs 
Nois perqUè eNs aprovessiN. La DiscrimiNació 
L’exercieN estUDiaNts i professors
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que ja acumula més de catorze anys 
d’experiència en plantes de regasi-
ficació de GNL, sempre en aquesta 
empresa. I és que després d’un breu 
pas per Alutecfil Internacional com 
a estudiant en pràctiques i, ja com a 
enginyer mecànic, a Electrosistemas 
Bach, SA, l’any 2003 s’incorporava 
a Distribución Criogénica del Gas 
Crisergas, SA, empresa emplaçada a 
Castellar del Vallès, especialitzada en 
la instal·lació de plantes satèl·lit de 
GNL, receptores de GN, gas natural 

vehicular (GNV-GNC-GNL) i emma-
gatzematge de gas liquat de petroli 
(GLP). Des del primer moment, Por-
tell hi va ocupar el càrrec de director 
tècnic i de manteniment.

Parlem amb oriol Por-
tell des de Xile, on s’ha 
establert des d’octubre 
de 2017, empès per la 
internacionalització de 

l’empresa Crisergas, SA. No ha estat 
un camí curt, i així ens ho relata ell 
mateix: “l’any 2014 vam començar 
a exportar instal·lacions a Xile: van 
ser vuit instal·lacions en tres anys. 
En aquells viatges vaig començar a 
conèixer el país, que em va encantar. 
A més, el gas natural liquat (GNL) es-
tava en plena expansió per tot el cen-
tre i sud del país. Amb tot això, des 
de Crisergas vam començar a plan-
tejar-nos obrir una empresa a Xile, 
per poder acostar les tasques que 
hem desenvolupat com a empresa i 
facilitar així el contacte amb els nos-
tres clients principals. Finalment, va 
sorgir l’oportunitat d’instal·lar-nos a 
Xile i vam crear LNG Facilities, SA. 
Des d’aleshores, aquí estic, com a ge-
rent general”.

I no és perquè sí que Crisergas 
hagi fet confiança a aquest enginyer, 

“EL QUE mÉS m’APASSIoNA D’AQUESTA 
FEINA ÉS QUE mAI No ÉS IGUAL”

orioL porteLL 
ENGINYER TèCNIC INDuSTRIAL, col·legiat 18.080 
ESPECIALITAT EN MECàNICA, I GERENT GENERAL DE LNG FACILITIES, SA

Text i foto: Jordi Garriga

“El que més m’apassiona d’aquesta feina —relata Oriol Portell— és que mai és igual. Si bé les instal·lacions 
són semblants, el client, la ubicació, el terreny, etc., sempre són diferents, per la qual cosa cada instal·lació 
passa a ser una nova experiència. He hagut d’abordar diferents àrees de l’enginyeria d’instal·lacions, 
tant en manteniment, elaboració i execució de projectes, com en direcció d’obres, assessories o en 
l’àrea comercial. Això sempre es tradueix en un creixement personal i professional constant.”

Amb tot, sempre hi ha algun projecte en concret per destacar. “La feina més important que 
recordo van ser les instal·lacions de les plantes satèl·lit de GNL per a les termosolars a l’Estat 
espanyol. Van ser tres anys molt intensos, amb dinou instal·lacions construïdes, de gran capacitat, 
tant d’emmagatzematge com de regasificació, treballant per grans i importants empreses 
espanyoles. Va ser una oportunitat ideal per aprendre el funcionament d’aquestes enginyeries, 
amb grans estàndards de seguretat i qualitat.”

Així doncs, són moltes hores acu-
mulades en una feina sempre canvi-
ant i, tot i que ara no és pròpiament 
dins de Crisergas, ell ho veu com una 
continuïtat ben natural i marcada, 
sobretot per la confiança personal. 
“Tot i estar a 12.000 km de distància, 
continuo en contacte diari amb ells. 
Estic molt agraït a tot el personal de 
Crisergas, els que hi són i els que hi 
han passat en aquests anys, per tot el 
que n’he pogut aprendre. En especial 
a Francisco romero, enginyer i direc-
tor comercial, que em va fitxar la vigí-
lia del meu aniversari, el juny ja farà 
quinze anys, i que m’ha donat suport 
i m’ha format durant tots aquests 
anys. També a la família rifer, ge-
rents i administradors de l’empresa, 
per aquesta oportunitat que m’han 
donat i per la confiança que han dipo-
sitat en mi, en aquest nou projecte.” I 
és que, finalment, les relacions professi-
onals són, també, sens dub-
te, relacions humanes, i 
l’oriol Portell n’és un 
clar exemple. l

CAdA INSTAL·LACIÓ, uN MÓN

s’ha trasLLaDat a 
xiLe per Dirigir UNa 
empresa iNstaL·LaDora 
De pLaNtes satèL·Lit De 
gas NatUraL LiqUat
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fins fa poc es parlava d’eficiència ener-
gètica, i ara d’energia eficient. aquest 
matís és important?
Sí, i tant! Això és la clau de tot avui dia. 
Aquest canvi de paraules obre un nou 
paradigma, el que ens ha de guiar en el 
camí cap a la transició energètica. Es 
tracta de fer un pas més enllà per fer 
possible aquesta transició, d’obrir-nos 
a tot el sector de l’energia, des d’em-
preses emergents fins a empreses con-
solidades. I tot això sota el paraigua de 
l’Administració pública. Per al Clús-
ter és molt important la col·laboració 
mútua, pública i privada. I encara cal 
sumar una altra qüestió molt impor-
tant: la visió horitzontal que tenim del 
sector, des de fabricants a instal·ladors, 
distribuïdors, enginyeries, comercialit-
zadores... Per això, des que soc al cap-
davant del Clúster, a més de fer un nou 
pla estratègic que permeti aquest camí 
cap a la transició energètica, m’he pre-

President del Clúster de 
l’Energia Eficient de Catalunya 
(CEEC) des del novembre de 
2016, actualment és director 
general de negoci elèctric de 
Factor Energia. A la junta del 
Clúster té com a companys 
representants de les empreses i 
entitats Baxi Roca, Circutor, 
Comsa, Engie, la Fundació BTec, 
la Fundació IREC, Istem, 
Kromschoeder, PGI 
Engineering, Schneider Electric, 
Simon, Soler&Palau i l’ICAEN. 
El CEEC és una associació que, a 
través de la col·laboració entre 
les més de cent empreses i 
entitats que l’integren, té 
l’objectiu d’impulsar l’àmbit 
de l’eficiència energètica a 
Catalunya.

   PERFIL 

Europa camina cap a un nou model energètic més sostenible, basat en les energies 
renovables. Però no tot rau en les fonts d’energia... També en com les utilitzem, en una 
major eficiència. I per aquesta transició energètica —ve determinada per les diferents 
directives europees— treballa el Clúster per l’Energia Eficient de Catalunya. I ho fa amb 
tots els actors que influeixen en el model energètic. El seu president, Xavier Farriols, 
afirma que la clau de l’èxit rau “a posar el consumidor com a eix central del sistema”.

“O donem la força 
als consumidors o 
ens quedarem a 
meitat del camí”

 xavier farrioLs 
 PRESIDENT DEL CLúSTER DE L’ENERGIA EFICIENT DE CATALuNYA

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent
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ocupat de reorganitzar-nos pel que fa 
a l’estructura. Avui tenim una estruc-
tura matricial ordenada segons líni-
es operatives i línies estratègiques. 
Ara treballem en xarxa, cosa que ens 
permet arribar més lluny. La idea és 
tenir una visió horitzontal. Ara som 
135 empreses classificades segons la 
línia de treball. Això vol dir que tenim 
especialistes en cada eix, fet que ens 
aporta molt més valor.

Des del ceec s’han marcat sis àrees es-
tratègiques per al sector: digitalització 
de l’energia; autoconsum i energies re-
novables; mobilitat sostenible; xarxes 
intel·ligents; eficiència a la indústria, 
i edificació eficient. com actuareu en 
cadascuna d’elles?
Si volem un bon camí cap a la trans-
ició energètica, no només ens hem 
de marcar l’objectiu de la combinació 
energètica, que està tant en boca de 
tothom, sinó que el que cal és posar el 
consumidor al centre de tot el sistema. 
o donem força als consumidors, o ens 
quedarem a meitat del camí. Per exem-
ple, si pensem en eficiència energètica, 
un tema clau per al consumidor i les 
pimes és poder accedir a les seves da-
des de consum i, sobretot, què fer-ne. 
Això, amb els nous comptadors, serà 
possible fins als 15 kW, però no més 
enllà. Això vol dir que un empresari, 
a casa seva, podrà accedir a les dades 
i gestionar la seva demanda, però en 
canvi no ho podrà fer a la seva empresa. 
Això s’ha de resoldre. Com deia, el gran 
repte és què fer amb les dades del nos-
tre consum, com aprendre a gestionar 
millor i com incentivem aquesta mi-
llora en la gestió. D’altra banda, estem 
molt centrats en la combinació energè-
tica però realment la clau sobre la qual 
pivota tot és la modificació del mercat 
elèctric. El mercat elèctric ha de per-
metre al consumidor poder actuar 
també com a productor. En definitiva, 
li ha de permetre gestionar la seva càr-
rega i beneficiar-se de la seva acció.

el mercat elèctric 
ha de permetre 
al consumidor 
gestionar la 
seva càrrega i 
beneficiar-se de  
la seva acció
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suposo que serà molt important la 
figura de l’agregador de demanda...
Efectivament. Aquesta figura ha de 
ser de vital importància. A Europa 
ja estem veient que funciona molt i 
molt bé, i al nostre país tard o d’hora 
també es posarà en funcionament. 
Al final del que es tracta és que el 
consumidor tingui bonificacions 
per un bon ús de l’energia i de l’au-
toconsum. Perquè s’entengui, poso 
l’exemple del seient lliure del Barça. 
El soci, quan allibera el seu seient i el 
posa a disposició del club perquè el 
pugui utilitzar algú altre, rep diners. 
L’exemple és una mica extrem, però 
amb l’energia acabarà passant el ma-
teix. Com diem, a l’Estat espanyol 
aquesta figura encara no existeix, 
però d’aquí a un any haurà d’existir; 
primer, vinculada a les comercialit-
zadores, però més endavant podran 
ser independents.

a l’estat espanyol això no és anar 
contra corrent?
Suposo que m’ho diu per la legislació 
actual... miri, el marc legislatiu canvi-
arà, segur. I nosaltres, com a Clúster, 
tenim l’obligació de preparar el país 
per quan això passi. De fet, Europa ja 
ha imposat uns terminis. Això és im-
parable. I ho és perquè quan vas pel 
món, per Europa o els Estats Units, 
veus que això ja està funcionant i que 
és el futur. I això canviarà totalment 
la manera d’articular el mercat. Per 
això diem que la clau és posar el con-
sumidor al centre de tot el sistema. 
Sigui com sigui, és clar que estem en 
un moment de canvi de lleis. Tot can-
viarà i hem d’estar preparats. Aquesta 
és la nostra feina.

pel que fa a les àrees d’actuació bà-
siques del clúster, ens pot parlar 
dels eixos principals de cada àrea? 
per exemple, de la digitalització de 
l’energia?
És un dels clars exemples de com 
portar el consumidor al centre. Es 
tracta d’estudiar les possibilitats 
de, per exemple, portar l’energia i la 
seva gestió als smartphones. Ser ca-
paços de gestionar-ho tot, cosa que 
té molt a veure amb la domòtica. I es 
tracta que aquesta capacitat d’im-
plementar canvis amb distància re-
verteixi en una millor gestió i, per 
tant, en determinats incentius per 
al consumidor.

Quina previsió hi ha que les auditories energètiques a  
les petites i mitjanes empreses esdevinguin obligatòries?
La veritat és que no ho sabem, tot i que estem treballant en aquest àmbit, ja 
que és un primer pas molt important. A la gran indústria ja està molt ben 
implantat, però certament el que hem de fer és arribar a la pime, que a 
Catalunya és vital. Ja hi ha hagut subvencions per a diagnosis, però s’ha de fer un 
pas endavant. Nosaltres, com a clúster, defensem que els canvis s’han de fer de 
baix cap a dalt i no al revés, perquè, si no, ens quedem a mig camí. 
Malauradament, ara encara es fan de dalt cap a baix.

LA PREguNTA dEL dEgà

traNsició eNergètica a cataLUNYa
En les següents figures es mostren els esquemes d’un sistema del segle xxi a 
Catalunya, sense i amb transició energètica. Avalua els costos referents a les 
inversions necessàries i també als consums dels combustibles fòssils diferenciant 
les compres amb les necessitats per als usos finals.

FONT: TE21 Transició Energètica a Municipis i 
Comarques. Agència d’Energia del Ripollès
http://transicio.energiaibosc.com
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Esquema del perfil 
energètic de Catalunya 

si es realitza una 
transició energètica 

total vers les 
renovables des de 2015 
a 2050. L’ús de recursos 

energètics no 
renovables disminueix 
progressivament fins a 

zero mentre que el 
d’energies renovables 

puja fins al 100% el 
2050. Elaboració a 
aprtir de dades de 

Ramon Sans Rovira.

amb transició energètica

Esquema del perfil 
energètic de Catalunya 

si no es realitza la 
transició energètica. Hi 
ha una disminució de 

l’ús de l’energia 
(iniciada ja els darrers 

anys), però la proporció 
d’energies no 

renovables continua 
essent majoritària. 

Elaboració a partir de 
dades de Ramon Sans 

Rovira. 

sense transició energètica

Consum total

Fòssils + urani

Combustibles fòssils

Ús final (2x necessari)

Renovables
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i pel que fa a l’autoconsum i energies 
renovables, quins són els seus plan-
tejaments?
En aquest punt ens agrada molt posar 
l’accent en el fet que tot i que avui tot-
hom parla del famós “peatge al sol”, la 
realitat és que en el sector residencial 
aquest pràcticament no afecta i, per 
tant, cal continuar promovent-lo. El 
peatge existeix, però el seu cost és gai-
rebé zero. En tot cas, el que cal canvi-
ar és el sistema de bonificacions per a 
tots aquells que instal·lin fotovoltaica. 
Es tracta de fer un canvi que vagi de 
baix cap a dalt i no al revés.

i això no sempre és possible si no 
s’entra de ple en la implementació 
de xarxes intel·ligents, un altre dels 
eixos que destaquen.
Així és. Al final, aquesta és la integració 
de tot el sistema. Estem lluny, però la 
tecnologia existeix, gràcies a la domò-
tica, la internet de les coses, la implan-
tació d’aplicacions mòbils, la mobilitat 
sostenible i interconnectada... Nos-
altres ho hem separat tot per poder 
treballar, però anem cap aquí, cap a la 
integració plena. A altres països ja fun-
ciona i la tecnologia existeix, però aquí 
hem de fer un pas endavant perquè, si 
no, vindran empreses de fora i ho faran. 
Així i tot, estem avançats, tenim empre-
ses com Circutor, Simon, Schneider o 
Baxi, entre d’altres, que estan venent 
aquest tipus de tecnologia a fora.

Quan creu que ho veurem aquí?
L’objectiu és que el 2030 tot estigui 
interconnectat. Però perquè això si-
gui possible els propers cinc anys hem 
de canviar totes les bases.

Des del clúster adverteixen que el sec-
tor de l’edificació ha d’avançar-se als 
grans canvis legislatius que indiquen 
que el 31 de desembre tots els edifi-
cis nous hauran de tenir un consum 
d’energia gairebé nul. el sector està 
preparat per a això?
realment hi ha molta incertesa des 
del punt de vista legislatiu, però, com 
li deia, aquí tenim empreses que ja 
estan venent fora tecnologia que per-
met aquest tipus d’implementacions. 
El problema no és de capacitat, sinó 
que encara no s’ha publicat el nou 
codi tècnic. Això comporta massa in-
terrogants. La realitat és que ens es-
tem preparant, però anem una mica a 
les palpentes.

és clar que el futur energètic obre for-
ça expectatives professionals als pro-
fessionals tècnics com els enginyers...
I tant! I són impressionants. Quan 
donem el primer cop al dominó, 
s’obrirà un marc de nous llocs de 
treball molt important. Al Clúster 
ho veiem, ja que no parem de créi-
xer. I això enriqueix i enriquirà el 
país. Sigui com sigui, nosaltres el 
que diem és que si es volen canvi-
ar coses cal treballar en xarxa. Ara 
encara anem a velocitat lenta però 
nosaltres com a Clúster ho volem 
accelerar per no perdre competiti-
vitat en tots aquests àmbits en els 
quals l’enginyeria és clau. l 

i què ofereixen, des del clúster, en 
aquest aspecte?
Un cop hem definit el grup d’edi-
ficació eficient, treballem amb la 
base de dades que ja tenim per tal 
de promoure interaccions que ens 
permetin avançar. També fem jorna-
des amb arquitectes i enginyeries en 
aquest sentit.

en tot cas, qui veu més preparat, els 
promotors públics o els privats?
Els públics són els que comencen, 
per obligació. Han de ser l’exemple a 
seguir. El privat entrarà quan les lleis 
l’hi obliguin. Per això és important 
tenir l’Administració amb nosaltres.

cal una integració plena del sistema 
a través de xarxes intel·ligents. estem 
lluny, però ja hi ha empreses, com 
circutor o schneider, que estan venent 
aquesta tecnologia a fora
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U
na onada de calor o un in-
cendi forestal no són els 
únics riscos propis dels me-
sos estivals. De fet, a aquests 
riscos naturals periòdics 

que poden fer saltar totes les alarmes, 
podem afegir-ne d’altres de tecnolò-
gics que sovint passen més desaperce-
buts, tot i que són més freqüents, com 
ara, l’avaria d’un camió cisterna que 
transporta combustible, la detecció de 
fonts radioactives en un carregament 
de ferralla que arriba a una foneria o la 
fuita d’un producte químic que ha for-
mat un núvol per evaporació.

Però anem a pams i comencem per 
definir què s’entén per protecció civil. 
D’acord amb la Llei 4/1997, de protec-
ció civil, que és el marc legal bàsic i de 
referència obligada que regula aques-

ta matèria a Catalunya, és un servei 
públic que “comprèn les accions des-
tinades a protegir les persones, els 
béns i el medi ambient davant situaci-
ons de greu risc col·lectiu, de catàstro-
fes i de calamitats públiques”. 

Al seu torn, la Llei especifica quines 
són les seves finalitats bàsiques: la 
previsió, entesa com l’anàlisi del risc 
i la seva localització en el territori; 
la prevenció, que engloba el conjunt 
d’actuacions destinades a disminu-
ir el risc; la planificació, que com-
prèn l’organització i la coordinació 

Text Sonsoles Miguel  

L’estiu és la temporada de les revetlles, amb el llançament de petards, bengales i coets i l’encesa de 
fogueres. També és època de precipitacions escasses i hi poden haver episodis de temperatures 
extremes. De valorar circumstàncies com aquestes i establir protocols d’actuació en situacions 
d’emergència, se n’encarrega protecció civil. A tall d’exemple, el 2017 la coincidència d’un pic de 

calor amb les celebracions de la revetlla de Sant Joan es va considerar un còctel perillós que va fer 
necessari activar en fase d’alerta el pla Procicat per onada de calor i en fase de prealerta el pla 
Infocat per risc d’incendi a tot el territori. En tot aquest engranatge, el perfil dels enginyers i 

professionals tècnics destaca en la coordinació i gestió dels plans per evitar riscos.  

Protecció civil: 
planificar seguretat

el sistema de protecció civil és un 
engranatge que es posa en marxa abans, 
durant i després d’una emergència

de la resposta davant les situacions 
d’emergència; la intervenció en el 
moment de l’emergència per mini-
mitzar-ne les causes i els seus efectes; 
la rehabilitació dels serveis bàsics per 
tal de retornar a la normalitat, i la for-
mació i informació a la població i als 
col·lectius implicats.

24 Hores al Dia 365 Dies l’anY
Per tant, el sistema de protecció ci-
vil és un engranatge que es posa en 
marxa “abans, durant i després d’una 
emergència”, afirma montserrat 
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Formar part d’entitats sectorials com l’Associació 
de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya 
(ATPCC) o d’altres associacions com ara la 
Comissió de Plans d’Autoprotecció i Protecció 
Civil d’ENGINYERS BCN és una bona oportunitat 
per poder rebre l’opinió i el suport d’altres tècnics.
L’ATPCC es va constituir el 1992 i en formen 
part un centenar de tècnics municipals, de la 
Generalitat i del sector privat. L’Associació 
publica guies, organitza jornades tècniques i 
visites a instal·lacions. És sobretot una plataforma 
per intercanviar experiències. D’altra banda, la 
Comissió del Col·legi es va crear el 2013 i està 
formada per uns 74 professionals procedents 
de diferents especialitats, siguin ambientòlegs, 
bombers o tècnics municipals, entre d’altres. 
Organitza conferències i presentacions i proposa 
acords de cooperació i creació de lligams per 
aprofitar sinergies comunes. 

(www.enginyersbcn.cat/comissions/
plans-autoproteccio-proteccio-civil/index.html).

EL COL·LECTIu dELS TÈCNICS
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Font, enginyera tècnica industrial 
col·legiada i cap del Servei de Gestió 
d’Emergències del Centre de Coor-
dinació operativa de Catalunya (CE-
CAT). “Quan expliquem què s’entén 
per protecció civil diem que la Direc-
ció General de Protecció Civil de la Ge-
neralitat gestiona les emergències or-
dinàries i extraordinàries. Perquè ens 
hem adonat que n’hi ha que comencen 
sent ordinàries i acaben requerint una 
coordinació territorial més gran que la 
que es posa en marxa quan es gestiona 
un incident ordinari. Per exemple, un 
accident de diversos vehicles en què hi 
hagi un camió implicat podria fer ne-
cessari activar recursos que el gestor 
de la via no té”, diu. 

Així, Font considera que la funció 
principal de la Direcció General és la 
coordinació dels diferents cossos ope-
ratius que poden resultar afectats per 
una situació adversa, siguin Bom-
bers, mossos d’Esquadra, Sistema 
d’Emergències mèdiques o Agents 
rurals, entre d’altres. “rebem tota la 
informació de risc, la valorem i analit-
zem la necessitat de proposar l’activa-
ció d’un determinat pla d’emergència. 
I si parlem de grans emergències, cal 
tenir en compte que no sempre hi ha 
els mateixos cossos operatius impli-
cats. En canvi, el gestor sí que ha de ser 
únic, qui coordina l’emergència ha de 
tenir una visió multirisc, que és preci-

OPORTuNITATS LABORALS PER ALS ENgINYERS

El perfil tècnic de l’especialista 
en protecció civil és cada vegada 
més professional i els enginyers 
de l’àmbit industrial tenen un 
ampli ventall d’opcions laborals 
en aquest àmbit. Albert Pujol, 
tècnic de Protecció Civil del 
Consell Comarcal de la Segarra, 
dibuixa algunes de les sortides 
principals: “assessorar i vetllar 
pel compliment de la normativa 
relacionada amb la protecció en la 
implantació de noves activitats i 
edificis i instal·lacions que resten 
obligades a disposar de plans 
d’autoprotecció o de memòries 
de seguretat; intervenir i informar 
sobre la idoneïtat de la dimensió 
i ubicació d’aquestes activitats, 
edificis o instal·lacions; assessorar 

sobre el compliment de les mesures 
de protecció contra incendis, 
tant actives com passives; vetllar 
sobre la idoneïtat de les mesures 
d’evacuació proposades, assegurar 
la intervenció dels equips de 
Bombers en cas de necessitat”.

Toni Izquierdo, president de la 
Comissió de Plans d’Autoprotecció 
i Protecció Civil del Col·legi, apunta 
la possibilitat de realitzar plans 
que englobin tots els riscos d’un 
municipi (Duprocim), la majoria no 
fets, no homologats o caducats; 
el manteniment, la implantació, 
la formació i la realització de 
simulacres dins el marc dels plans 
d’autoprotecció, o l’especialització 
en plans d’emergència i normes de 
seguretat tècnica industrial.

sament el que es fa des de la Direcció 
General.” Però la coordinació “no és 
orgànica, sinó que té com a finalitat 
donar una solució a un problema con-
cret com més aviat millor”, conclou.

En darrer terme, Font comenta 
que en tots aquests processos la fun-

ció dels tècnics és imprescindible i 
que els enginyers són un perfil pro-
fessional molt afí a la feina que es 
fa en protecció civil. “Els enginyers 
tenim aquesta visió d’anar una mica 
més enllà, som capaços d’aventu-
rar-nos al que passarà. I això és una 

protecció civil atén i preveu riscos 
naturals, però també d’altres de 
tecnològics i freqüents, com l’avaria 
d’un camió que transporti 
mercaderies perilloses o la fuita d’un 
producte químic (foto superior).
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Estem preparats!
El que treballa professionalment en protecció civil sap 
que aquesta matèria abraça un espectre molt ampli 
de coneixements tècnics. Són múltiples els processos 
i les disciplines que cal dominar per desenvolupar les 
tasques pròpies d’aquest servei.

El treball tècnic en protecció civil és el propi d’un 
dinamitzador de la qualitat en la preparació davant 
fets generalment improbables (la gran emergència), 
però que requereixen una gran eficiència en cas que es 
desencadenin per oferir una garantia real de protecció 
a la població. Al tècnic se’l requereix per situacions tan 
diverses com les derivades de riscos tecnològics (com 
el químic o radiològic), naturals (com els geofísics, 
meteorològics...), activitats amb gran concurrència, etc.

La preparació de la resposta a l’emergència 
col·lectiva, o preparedness, tal com és coneguda 
internacionalment, és una tasca complexa, continuada 
i multidisciplinària. Ho són planificar, implantar, 
desenvolupar procediments de detall, coordinar, 
formar, sensibilitzar, comunicar. I posar-ho tot a prova 
en simulacres amb mobilització de recursos o en 
reunions de despatx. És una tasca que s’alimenta del 
progrés tecnològic i dels coneixements sobre gestió 
d’organitzacions: les d’un sistema públic, sobre el qual 
s’estructuren responsabilitats i actuacions, i les del 
món de les empreses i activitats, en una imprescindible 
col·laboració pública i privada.

el perfil De l’enGinYer
Des de finals dels 80, quan es va començar a 
estructurar la protecció civil a Catalunya, governs, 
administracions i tècnics han anat consolidant 
estructures i metodologies que ens permeten 
abordar amb detall la professió de la protecció civil. 
I val a dir que l’enginyer ha estat un dels perfils de 
referència dins d’aquesta actuació multidisciplinària, 
sobretot en els treballs relacionats amb la prevenció, 
els riscos tecnològics i, darrerament, la planificació 
d’autoprotecció. Després del boom de la planificació de 
les darreres dècades, la implantació i el manteniment 
dels plans fa temps que apunten a ser la gran prioritat en 
termes d’eficiència, simplificació i garantia de resposta. 
Des de la formació, la creació i aplicació d’estàndards 
de treball, fins al desenvolupament de metodologies 
per a l’organització de simulacres, etc., és indubtable 
que l’enginyer continuarà sent un perfil de valor en 
les tasques de la protecció civil.

Subdirectora general de 
Programes en Protecció Civil (PC).
Direcció General de PC. Departament 
d’Interior. Generalitat de Catalunya

Núria gasulla
EN SEgONS

L’enginyer té un 
perfil professional 
molt afí a la feina 
de protecció civil, 
on el gestor de 
l’emergència ha 
de poder donar 
una solució a un 
problema concret 
el més aviat millor 

cosa que només s’aprèn amb l’expe-
riència o perquè mentre estudiaves 
t’han obert la ment a pensar que les 
coses evolucionen.”

els ajUntaments fan 
els DeUres
En el conjunt de Catalunya, el siste-
ma de protecció civil s’organitza per 
capes. Hi ha una primera capa que és 
la Generalitat i després hi ha els mu-
nicipis i els consells comarcals. Són 
diferents nivells de planificació que 
s’interrelacionen i interactuen.

Carlota Dicenta, cap 
del Servei de Protec-
ció Civil de l’Ajunta-
ment de mataró i pre-
sidenta de l’Associació 
de Tècnics de Protec-
ció Civil de Catalunya 
(ATPCC), té molt clar 
que “els municipis són 
l’administració més 
propera als ciutadans, 
som els primers que 
actuem quan hi ha 
qualsevol emergència. 
moltes vegades som 
nosaltres qui avisem el 
CECAT i els informem 
d’un accident químic 
o d’un incendi”. Però 
la informació circula sempre en dues 
direccions. “La Direcció General 
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Els plans d’emergències més activats (en alerta) durant el 2017

• TRANSCAT: 7 aLertes
• PLASEQCAT: 6 aLertes

• NEUCAT: 3 aLertes
• CAMCAT: 2 aLertes
• AEROCAT: 2 aLertes
• PROCICAT CALOR: 2 aLertes
• INFOCAT: 2 aLertes
• PROCICAT FRED: 2 aLertes
• PROCICAT MAR: 1 aLerta
• PROCICAT FERROCARRIL: 1 aLerta

• INUNCAT: 8 aLertes
• VENTCAT: 8 aLertes

LA PROTECCIÓ CIVIL A CATALuNYA, EN xIFRES

Font: Dades 2017. Protecció Civil. Dept. d’Interior. Generalitat de Catalunya

Font: Memòria del Departament d'Interior, 2016.

distribució dels professionals 
d’administració i tècnics per sexe

DG de 
Protecció 

Civil
36      63      99

Unitat directiva Homes Dones Total

28%
ACTIVACIONS

36%
ACTIVACIONS

distribució dels professionals d’administració i tècnics, per grups

 1 47   13    31  7 99 

Unitat directiva   Alts càrrecs A1/A  A2/B C1/C C2/C Total 

Font: Memòria del Departament d’Interior, 2016.

Direcció General 
de Protecció Civil

 grau d’execució del pressupost per programes (milers d’euros)

 Pressupost Pressupost
 inicial definitiu 
   Seguretat ciutadana 927.532 932.617       
   Prevenció-extinció d’incendis i salvaments  167.582 168.879
   Protecció civil 8.886 10.698           
Font: Memòria del Departament d’Interior, 2016.

INuNCAT
PLASEQCAT
TRANSCAT
VENTCAT
RESTA

18%

18%

13%

15%

36%

•  AEROCAT: Pla especial d’emergències aeronàutiques.
•  CAMCAT: Pla d’emergències per contaminació marina.
•  INFOCAT: Pla especial de protecció civil per a incendis forestals.
• INUNCAT: Pla especial d’emergències per inundacions.
•  NEUCAT: Pla especial d’emergències per nevades.
•  PLASEQCAT: Pla especial d’emergències per risc químic.
•  PROCICAT CALOR: Pla d’emergències per onada de calor.
•  PROCICAT FERROCARRIL: Pla d’emergències en el transport de viatgers  

      per ferrocarril.
•  PROCICAT FRED: Pla d’emergències per onada de fred.
•  PROCICAT MAR: Pla d’emergències per l’estat de la mar.
•  TRANSCAT: Pla especial per a accidents en el transport de mercaderies        

      perilloses per carretera i ferrocarril.
•  VENTCAT: Pla especial d’emergències per risc de vent.
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socialitza amb nosaltres tota la 
informació de risc de la qual disposa, 
perquè puguem adoptar les mesures 
necessàries que es projecten sobre els 
ciutadans. rebem 50 o 60 avisos cada 
any d’alertes meteorològiques i és 
aquesta informació la que ens permet 
valorar la necessitat d’activar en fase 
d’alerta un pla.”

A Catalunya hi ha 947 municipis, 
64 dels quals tenen més de 20.000 ha-
bitants, segons dades de l’Idescat. Per 
densitat de població, aquests 64 mu-
nicipis estan obligats per llei a tenir 
un tècnic de protecció civil. Però què 
passa amb els municipis més petits?

“malgrat tot, tenen les mateixes 
obligacions que un municipi gran, 
tant en planificació, informació a la 
població i gestió de l’emergència”, 
afirma Albert Pujol, tècnic de Protec-
ció Civil del Consell Comarcal de la 
Segarra. Pujol afegeix que “la realitat 
del nostre país fa que hi hagi un gran 
desequilibri territorial, amb munici-
pis amb una gran extensió de terri-
tori però amb pocs recursos i que no 
tenen l’estructura mínima per poder 

a catalunya, els 64 
municipis que hi 
ha amb més 
de 20.000 habitants 
estan obligats per 
llei a tenir 
un tècnic de 
protecció civil 

atendre les emergències que es pu-
guin derivar dins del seu territori”. 
És per aquesta raó que en matèria 
de protecció civil, “els consells co-
marcals han de tenir un paper molt 
important com a suport en tasques 
de planificació, prevenció i anàlisi del 
risc en la redacció dels diferents plans 
de protecció civil. El seu paper també 
és fonamental durant les emergènci-
es, no com a ens que intervé de mane-
ra directa, sinó de manera indirecta 
canalitzant la tramesa d’informació 
entre operatius establerts a la comar-
ca, ajuntaments i Direcció General de 
Protecció Civil o gestionant els recur-
sos comarcals. Finalment i com a tret 
diferencial poden aportar el coneixe-
ment del territori.

Però si la manca de recursos és un 
factor negatiu en municipis o con-
sells comarcals com aquests, “la part 
positiva és que tothom es coneix, in-
closos els comandaments dels dife-
rents operatius, cosa que tant afavo-
reix el treball i que s’agraeix molt en 
casos d’emergència”, diu.

Jordi Artiga, enginyer tècnic muni-
cipal de l’Ajuntament de Castellbisbal, 
i secretari del Col·legi, considera que 
“en tots els nivells tenim problemàti-
ques semblants. Planifi-
quem seguretat i res-
postes en moments 
difícils. I això és 
una feina que no 
es veu, que és 
per si passa al-
guna cosa i no 
té una visibili-
tat immediata 
ni una utilitat 
sensible a prime-

ra vista. Per tant, en la nostra cultura 
mediterrània, es considera prescindi-
ble i no urgent”.

I fins i tot va més enllà: “Durant 
molt de temps ha estat un càrrec de 
segona —afirma—, tot i que des de fa 
uns quants anys la situació s’ha anat 
revertint. Continua sent una tasca di-
fícil, ja que molts de nosaltres treba-
llem sols, amb pocs recursos, venim de 
molts sectors i formacions diferents. 
Trobo a faltar una mínima formació 
obligatòria per accedir a aquestes 
funcions i una formació contínua més 
completa i àmplia. Però al final, el que 
tots voldríem és canviar la mentalitat 
que la seguretat ha de ser una prioritat 
inexcusable i que és millor evitar que 
no haver de córrer. Però una cosa és 
segura: si passa res, allí estem”. l

ELS PLANS, EINES dE COORdINACIÓ

El sistema de plans d’emergència de Catalunya es basa en la 
complementarietat dels plans públics (plans de protecció civil territorials 
i especials) i privats (plans d’autoprotecció). Els plans d’autoprotecció 
d’una instal·lació o activitat que pot generar situacions de risc és el nivell 
bàsic en la cadena de plans que cal activar en cas d’una emergència. Per 
sobre, es troba el pla de protecció civil municipal corresponent, amb 
els seus manuals d’actuació especials i específics. I per sobre de tots 
aquests, hi ha els plans de protecció civil de la Generalitat, sigui el pla 
territorial Procicat, o bé els especials i específics Plaseqcat, Transcat, 
Neucat, Inuncat, Sismicat, entre d’altres. Així, cada pla té la seva 
estructura i mecanismes de resposta propis, que no es transformen ni se 
substitueixen, sinó que s’integren per capes de responsabilitat.



PERFILS PROFESSIONALS dE L’ENgINYERIA

Sovint es diu que en el mercat de 
l’energia hi ha un desequilibri entre els 
coneixements del producte que té el 
consumidor i els que tenen les empre-
ses comercialitzadores. Això provoca 
situacions en què es prenen decisions 
errònies de compra i un desconeixe-
ment de l’ús que es fa de l’energia. És 
per això que cal un perfil tècnic amb co-
neixements per prendre bones decisi-
ons tant en matèria d’aprovisionament 
energètic com en inversions en efici-
ència energètica, un especialista capaç 
de detectar oportunitats de millora, 
definir-ne el cost d’implementació i fer 
càlculs de retorn de les inversions.

UN PERFIL TèCNIC
La col·legiada Anna Domenjó Pijuan és 
enginyera tècnica industrial, especiali-
tat elèctrica. Treballa des fa divuit anys 
a Electra Caldense, empresa vincula-

  

L’enginyeria dels serveis energètics: 
invertir en estalvi i eficiència energètica

da al sector de l’energia des del 1917. 
originàriament amb implantació a la 
zona del Vallès, actualment produeix, 
comercialitza i distribueix electricitat 
arreu de l’estat. “Vaig començar com 
a tècnica de xarxa de distribució en el 
camp de les instal·lacions elèctriques 
de baixa i alta tensió. Amb la liberalit-
zació del mercat elèctric el 2009, des-
prés d’uns quants anys de consolidació 
del funcionament del mercat lliure, 
quan l’any 2015 el Consell Directiu de 
l’empresa va decidir obrir les portes i 
comercialitzar fora la nostra xarxa de 
distribució, em van oferir el càrrec de 
directora tècnica del departament co-
mercial.” Així, gestiona el departament 
i alhora dedica una gran part del seu 
temps a fer visites als clients “perquè 
el nostre no és un model comercial de 
venda a porta freda i per preu. Nosal-
tres oferim un perfil tècnic”.

L’objectiu final d’una feina com 
aquesta és assessorar el client. L’Anna 
afegeix que, si es fa un bon estudi de 
la factura, el marge de millora sobre-
tot en el món industrial és molt gran. 
En el cas específic de la comercialit-
zació elèctrica, “l’anàlisi de l’enginyer 
ha d’anar més enllà d’un estudi del 
preu del kWh. El tècnic, a més de va-
lorar la viabilitat de les millores, ha 
d’acompanyar el client durant la seva 
implementació i també ha de fer l’anà-
lisi posterior dels resultats. Al final, si 
el client no està ben assessorat, perd 
molt o deixa de guanyar molt”, diu.

CONEIXEMENTS SEMPRE AL DIA
Per fer aquesta feina és important 
conèixer a fons la normativa, perquè 
un canvi de regulació en el sector pot 
convertir una bona inversió en una 
mala idea i viceversa. “Això facilita la 

L’aprovisionament d’energia és un cost important per a la majoria d’empreses. Però aquestes, quan han de 
prendre una decisió de compra d’energia, saben a quin preu i quins conceptes paguen en les factures 

d’electricitat i gas? Reduir els costos de la factura com a primer pas per millorar el consum i l’eficiència 
energètica obre la porta a un sector, el dels serveis energètics, que requereix professionals ben formats, 

solvents i amb capacitat per fer front a un mercat complex, volàtil i molt regulat.

Theknos    Juny 201826
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PERFILS PROFESSIONALS dE L’ENgINYERIA

cerca de la millor opció per al client. 
Sabem què ha de pagar i què no, per-
què malauradament en aquest sector 
s’ha creat un ambient de desconfian-
ça, sovint per enganys per voler gua-
nyar un client”, comenta Domenjó.

La formació, doncs, és imprescin-
dible. N’hi ha que fins i tot diuen que 
els estudis d’enginyeria haurien d’anar 
acompanyats de formació específica en 
auditoria energètica. En definitiva, “sa-
ber llegir un comptador, poder instal-
lar un analitzador de xarxa, interpretar 
l’esquema elèctric d’una instal·lació són 
coses que donen valor afegit a una visi-
ta. I conèixer les diferents tarifes de pe-
atges, les potències que es poden con-
tractar o els períodes de discriminació 
horària, són dades que s’han d’analitzar 
en cada factura, per a cada client i per a 
cada contracte nou”, conclou.

Aquest és un perfil, doncs, que pot te-
nir un paper estratègic els propers anys, 
perquè invertir en estalvi i en eficiència 
energètica per reduir els costos econò-
mics és una filosofia de negoci que s’està 
consolidant arreu d’Europa. l

Alberto Basté López, col·legiat 24.285.  
Enginyer mecànic, consultor de mercats energètics 

“ajudem les empreses a  
contractar correctament i comptabilitzar 
el seu consum d’energia abans que facin 
inversions en millores” 
Alberto Basté té relació amb el sector de l’energia des que va començar a 
treballar per a una empresa fabricant de productes d’enllumenat públic quan 
encara era a la universitat. Després de fer algunes feines vinculades amb el 
control dels costos energètics, el 2011 va fundar Energestic —enginyeria de 
serveis energètics especialitzada en la contractació, gestió i comptabilitat 
energètica— amb el seu soci Javier Sin, excompany de feina i amic. Basté 
recorda que “la part bona de muntar una empresa és que tu decideixes 
exactament què vols fer. Seure a una taula amb un full en blanc i el teu soci al 
costat amb el mateix vertigen que tu és una sensació que no oblido. 
No teníem clients ni el producte definit, però sí que teníem formació, 
coneixements i determinació”.

El motiu que el va empènyer a tirar endavant el seu projecte 
empresarial va ser detectar “el profund desconeixement que tenen 
les empreses sobre el preu de l’energia (peça bàsica per fer càlculs 
de retorn de les inversions si es millora l’eficiència energètica), i les 
oportunitats que perden quan compren energia sense negociar-ne 
el preu correctament o sense una política de compra clara. El nostre 
negoci principal sempre ha estat ajudar les empreses a contractar 
correctament i a comptabilitzar el seu consum d’energia com a pas 
previ obligat abans de fer inversions en millores”, explica.

L’objectiu de l’empresa, afegeix, “sempre ha estat ajudar la 
societat a conscienciar-se del consum d’energia i l’ús que se’n fa com 
a element bàsic que sustenta la societat tal com la coneixem. Ens 
hem acostumat que endollem a l’electricitat alguna cosa i funciona, 
com si fos una cosa elemental, sense adonar-nos de la complexitat 
que hi ha al darrere, des de les cada dia més diversificades fonts de 
generació d’energia, el transport, la distribució o la seguretat. Quan 
ho desgranes una mica, que tot funcioni sembla un miracle”.

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

De Les ofertes pUBLicaDes per 
empreses DeL sector De L’eNergia 

(eLèctrica, gas).

Nivell d’experiència sol·licitat a les 
ofertes publicades per empreses del 
sector de l’energia (elèctrica, gas): 
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36,5%

25% No necessària
33% Indispensable

42% Convenient

Font: Borsa de treball d’ENGINYERS BCN.  
Dades del 2017.

professionals certificats pel col·legi
A l’hora de contractar un professional, 
l’acreditació de l’expertesa mitjançant 
els certificats acreditats per l’ENAC 
(Entitat Nacional d’Acreditació) 
que atorga ENGINYERS BCN, és un 
requisit cada vegada més ben valorat 
en el sector. Així ho considera Enrique 
Roca Moriana, enginyer col·legiat 
expert en auditories energètiques.

Des del seu punt de vista, és 
important obtenir aquest certificat, 
principalment per dos motius: “Per 
diferenciar-te de la competència, és 
a dir, per obtenir un valor afegit i un 

reconeixement que molts tècnics 
no tenen, i que et permet accedir a 
clients que busquen seguretat quan 
contracten un professional perquè 
els faci l’estudi energètic. D’altra 
banda, pel reconeixement personal, 
ja que molts tècnics podem dir que 
fem auditories energètiques, però no 
hem passat per un procés o avaluació 
concreta que ens avali i ens posi 
una línia base o de referència per 
saber si el que fem és suficient o ens 
deixem algun aspecte per analitzar o 
treballar”, explica l’expert.



empreses
•  Els enginyers són presents, bàsica-

ment, en empreses a partir d’una di-
mensió de quinze treballadors.

•  A banda del sector empresarial, els 
enginyers estan presents en altres 
àmbits com l’Administració pública 
(5%), l’educació, les universitats, la 
recerca i la innovació (5%) i en al-
tres sectors, entre els quals hi ha —o 
no— involucrades empreses (12%).

Arran del fet que l’estudi aglutinava 
no únicament l’enginyeria industrial 
sinó tota la resta d’enginyeries (in-
formàtica, de telecomunicacions, de 
camins, civil, agrícola...) hem mirat 
d’aprofundir en l’àmbit industrial, 
que és el que més pot interessar al 
nostre col·lectiu, i hem extret les da-
des més significatives per tal de fer 
una radiografia actual de la professió.

la mostra
De les 1.014 enquestes als enginyers, 
475 corresponien a l’enginyeria de 
l’àmbit industrial. D’aquests 475 n’hi 
ha 405 que estan actius professional-
ment i 70 que no ho estan (aturats, 
estudiants o jubilats).

Veiem com la presència d’enginye-
res de l’àmbit industrial és tres punts 
inferior (14%) respecte al total d’en-
ginyeries a Catalunya (17%), i que, en 
el cas concret del nostre col·lectiu es 

redueix encara més fins a arribar a 
un 10%. Cal dir que quan analitzem 
el sector més jove dels col·legiats, el 
percentatge de dones no és tan baix i 
pot arribar a un 13%. Això vol dir que 
la presència femenina és encara molt 
minoritària en totes les enginyeries 
però especialment ho és encara més 
en l’enginyeria de l’àmbit industrial 
(vegeu el gràfic 1).

Si entrem en el nivell retributiu 
dels enginyers i enginyeres que es-
tan treballant (vegeu el gràfic 2, amb 
la distribució de la mostra per tipus 
d’ocupació), i malgrat que un volum 
important d’enginyers no contesten 
sobre aquest tema, s’aprecia que, 
en general, el nivell retributiu de 
la dona enginyera és inferior al de 

Ĺenginyeria de l’àmbit industrial 
a catalunya en xifres
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En l’observatori del theknos del 
passat mes d’octubre, el degà feia re-
ferència a les conclusions més relle-
vants d’un estudi —el primer d’aquest 
abast i contingut— anomenat obser-
vatori de l’Enginyeria i en el qual el 
nostre Col·legi va col·laborar. Basat 
en enquestes realitzades a 1.000 en-
ginyers i 500 empreses, l’estudi tenia 
com a objectiu identificar els reptes 
i les necessitats de l’enginyeria a Ca-
talunya els propers deu anys (podeu 
consultar l’informe complet a www.
enginyersbcn.cat/observatori). 

recordem les conclusions més in-
teressants que se’n desprenien pel 
que fa als enginyers i les empreses:

enGinYers
•  L’àrea més nombrosa de l’enginye-

ria és la industrial, amb un 47% del 
total d’enginyers.

•  Del total d’enginyers a Catalunya, 
només el 17% són dones (i si ho limi-
tem a l’enginyeria industrial, aquest 
percentatge baixa fins al 14%).

•  Els propers deu anys faran falta 
29.000 enginyers, 14.000 dels quals 
a l’àrea industrial.

INFORMACIÓ PROFESSIONAL

L’oBservatori De 
L’eNgiNYeria ha 
iDeNtificat eLs reptes 
i Les Necessitats De 
L’eNgiNYeria a cataLUNYa

MARTA MARTÍ
Gerent
mmarti@ebcn.cat
@martamarti

gràfic 1.  
ENgINYERS dE L’àMBIT 

INduSTRIAL PER gÈNERE

gràfic 2. OCuPACIÓ dELS ENgINYERS dE L’àMBIT INduSTRIAL

55% assalariat

15% No treballa

13% altres situacions

9% empresari i/o 
professional amb 
assalariats

8% professional o 
treballador autònom 
sense assalariats

14% 
DoNes

86% 
homes

mailto:mmarti@ebcn.cat
https://twitter.com/martamarti
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eL coL·Legi va 
coL·LaBorar eN 
aqUest estUDi, Basat 
eN eNqUestes fetes 
a 1.000 eNgiNYers 
i 500 empreses

Així, trobem que els càrrecs tècnics 
enquestats se situen entre els 20.000 
€ i els 60.000 €, òbviament en fun-
ció de l’experiència professional. A 
més, cal tenir en compte que el ni-
vell de retribució va molt lligat al tant 
per cent d’enginyers joves i al nivell 
equivalent al grau o màster dels en-
questats. 

La demanda d’enginyers des de les 
empreses serà creixent els propers 
deu anys. Els 14.000 enginyers que 
s’estima que faran falta en l’àrea in-
dustrial representen el creixement 
més alt de totes les enginyeries amb 
un 51%, seguit de l’àrea informàtica 
amb un 13%. 

Se’ns presenta, doncs, un repte 
per tots els agents implicats —em-
preses, universitats i col·legis pro-
fessionals— per donar resposta a 
les necessitats d’expansió i inter-
nacionalització de la indústria ca-
talana. El Col·legi, des del seu paper 
d’acompanyament a l’enginyer en 
el seu desenvolupament professi-
onal, té clars els factors clau per a 
l’èxit que algunes de les empreses 
presents a l’estudi ja esmenten: for-
mació al llarg de la vida, adaptació 
a nous entorns i noves tecnologies, 
habilitats comunicatives, capacitat 
de gestió... En definitiva, dur a ter-
me aquest projecte clau per al futur 
del nostre país és a les nostres mans 
—les de tots els que intervenim en la 
formació del perfil professional de 
l’enginyer.  El repte està servit.   l

gràfic 4. CàRRECS dELS ENgINYERS A LES EMPRESES

47% càrrec tècnic

5% altres situacions

3% Direcció general / ceo

16% Direccions 
funcionals

29% comandament 
intermedi

l’home. Per tant, també en l’en-
ginyeria de l’àmbit industrial la 
dona pateix una discriminació en 
la retribució. Veiem com la gran 
majoria d’enginyeres se situa per 
sota dels 60.000 € mentre que el 
percentatge de dones per sobre 
d’aquesta xifra és gairebé testimo-
nial (vegeu el gràfic 3).

QUin és el nivell De 
responsabilitat Dels 
enGinYers?
En el gràfic 4 es pot veure com més 
del 75% dels enginyers exerceixen 
càrrecs tècnics o bé són coman-

daments intermedis. El 16% dels 
enginyers assumeixen un càrrec 
de direcció funcional, mentre 
que un 3% dels enquestats ocu-
pa la posició de direcció general 
o conseller delegat (val a dir que, 
de tots els enginyers, els de l’àm-
bit industrial juntament amb els 
de telecomunicacions són els que 
exerceixen en major mesura càr-
recs d’alta direcció).

Del sector dels enginyers que 
treballa com a assalariat, ja sigui 
amb contracte fix o temporal, 
s’han analitzat també els nivells 
salarials en funció dels càrrecs. 

Homedona

gràfic 3.  
PERCENTATgE d’ENgINYERS SOBRE EL TOTAL dEL SEu SExE, 

PER FRANgES SALARIALS
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Fins a 20.000 € de 20.001 a 
30.000 €

de 30.001 a 
40.000 €

de 40.001 a 
60.000 €

de 60.001 a 
80.000 €

de 80.001 a 
100.000 €

Més de 
100.000 €
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Les expressions “enginyer superior” 
i “enginyer mitjà” s’arrosseguen, in-
degudament, en el llenguatge admi-
nistratiu des del Decret 148/1969, de 
13 de febrer, pel qual es regulen les 
denominacions dels graduats en es-
coles tècniques i les especialitats a 
cursar en les escoles d’arquitectura i 
enginyeria tècnica. Aquesta normati-
va distingia les denominacions de les 
titulacions dels tècnics entre grau su-
perior (arquitecte, enginyer aeronàu-

tic, enginyer industrial, etc.) i grau 
mitjà (arquitecte tècnic, enginyer 
tècnic aeronàutic, enginyer tècnic in-
dustrial, etc.).

No obstant això, la distinció entre 
“enginyer superior” i “enginyer mitjà” 
és una terminologia administrativa 
absolutament obsoleta des de fa de-
cennis i contrària a la vigent regulació 
de l’organització i l’estructura dels en-
senyaments universitaris i la denomi-
nació de les professions regulades.

Les titulacions universitàries d’en-
ginyer i d’enginyer tècnic són —amb-
dues— titulacions d’ensenyament 
superior. En cap moment la Llei orgà-

nica d’universitats no incloïa el quali-
ficatiu de “superior” ni en el cas del tí-
tol d’arquitecte ni en el d’enginyer per 
distingir-los dels títols d’arquitecte 
tècnic i d’enginyer tècnic. De fet, l’any 
2000, una sentència del Tribunal Su-
prem va declarar expressament que 
el sistema educatiu considera titulats 
universitaris superiors tant els engi-
nyers com els enginyers tècnics.

Fins a la implementació de l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES), eren titulacions d’ensenya-
ment superior: diplomat universi-
tari, arquitecte tècnic, enginyer tèc-
nic, llicenciat, arquitecte, enginyer i 
doctor. En cap moment no s’inclou 
el qualificatiu de “superior” en el cas 
de les enginyeries. Així mateix, l’an-
nex del reial decret 1954/1994, de 30 
de setembre, sobre homologació de 
títols del Catàleg de títols universita-
ris oficials, distingeix “enginyeries” i 
“enginyeries tècniques”. Tampoc no 
s’inclou el qualificatiu de “superior” 
en el cas de les enginyeries.

En conseqüència, no hi ha cap ti-
tulació universitària ni professió re-
gulada d’enginyer superior, sinó la 
d’enginyer, en les seves respectives 
especialitats.

En ple segle xxi, és obligació de 
les administracions públiques que 
adaptin el lèxic administratiu a l’or-
denament jurídic, tal com exigeix 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de rè-
gim jurídic del sector públic, i deixar 
d’emprar conceptes inexistents com 
“enginyer superior.” l

“enginyer superior”,  
una expressió que cal desterrar

Recurrentment, es constata que les administracions públiques continuen 
emprant l’expressió “enginyer superior” per distingir l’enginyer de 
l’enginyer tècnic. La distinció entre “enginyer superior” i “enginyer mitjà” és 
una terminologia administrativa absolutament obsoleta des de fa 
decennis i contrària a la vigent regulació de l’organització i l’estructura dels 
ensenyaments universitaris i la denominació de les professions regulades.

Jordi Barril,
Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi

Trobareu l’article íntegre a 
 blog.enginyersbcn.cat. 
Hi podeu deixar els vostres comentaris i 
donar a conèixer la vostra opinió.

https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/servei-assessorament-juridic/index.html
https://blog.enginyersbcn.cat/
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El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha reconegut, d’acord 
amb un recurs contenciós adminis-
tratiu interposat per ENGINYErS 
BCN, les atribucions professionals 
d’un enginyer tècnic industrial 
col·legiat per redactar un projecte 
tècnic d’obres l’abast de les quals 
afectava els elements comuns d’una 
comunitat de propietaris. Les obres 
consistien en l’enrajolat de les pa-
rets laterals de l’accés de l’escala, 
la retirada de canonades velles del 
pati, la pintada del pati i la substitu-
ció de la instal·lació elèctrica de llums 
d’escala, polsadors i caixa de deriva-
ció, pintura de baranes, finestres i 
sostres d’escala.

En la tramitació administrativa 
de la sol·licitud de permís d’obres 
menors, l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat va denegar les atri-
bucions professionals del nostre 
col·legiat adduint que no tenia com-
petències segons la Llei d’ordena-
ció de l’edificació, i que el projecte 

tècnic havia d’estar signat per un 
arquitecte o arquitecte tècnic.

En primera instància, ENGI-
NYErS BCN va presentar un 
escrit d’al·legacions a l’Ajun-
tament, atorgant-li la pos-
sibilitat de rectificar el 
seu criteri restrictiu que 
no s’ajustava a la legali-
tat vigent. En via judicial, 
ENGINYErS BCN va al-
legar que: 
•  Les obres objecte del 

projecte tècnic no estaven 
dins l’àmbit d’aplicació de 
la Llei d’ordenació de l’edifi-
cació perquè no afectaven de 
manera essencial ni la composició 
general exterior, ni la volumetria, 
ni el conjunt del sistema estructu-
ral, ni tenien per objecte canviar 
els usos característics de l’edifici, i, 
en conseqüència, tampoc no eren 
d’aplicació les reserves d’activitat a 
favor dels arquitectes o, si era el cas, 
arquitectes tècnics, en el cas d’edifi-
cis residencials.

•  A falta de reserves d’activitat a fa-
vor de determinats professionals, 
regeix el principi de llibertat amb 
idoneïtat per sobre del d’exclusivi-
tat i monopoli competencial, i, en 
aquest sentit, es va acreditar legal-
ment i jurisprudencialment que 
els enginyers tècnics industrials 
tenen atribucions professionals 
i coneixements en l’àmbit de la 
construcció.

La sentència 231/2018 de 20 
de març del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, dona la raó 
a ENGINYErS BCN en tots i ca-
dascun dels raonaments. reconeix 
que els enginyers tècnics industri-
als són competents per redactar 
projectes d’obres en edificis resi-
dencials si les obres no estan dins 
de l’àmbit de la Llei d’ordenació de 
l’edificació i condemna l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat i el 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de l’Edificació 
de Barcelona, que es va presentar 
com a part codemandada, al paga-
ment de les despeses del judici fins 
a un límit de 2.500 euros. l

èxit judicial: atribucions reconegudes  
en obres en edificis residencials

Jordi Barril,
Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi

La seNtèNcia DeL 
cas DoNa La raó a 
eNgiNYers BcN eN 
tots i caDascUN 
DeLs raoNameNts

https://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/servei-assessorament-juridic/index.html
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“L’excés d’informació desinforma.” 
Carles Noguera, subinspector de 
Bombers de la Generalitat, va criti-
car així el que passa en molts parcs de 
bombers: hi ha molta documentació 
tècnica on s’indica, per exemple, si 
un immoble compleix la normativa, 
però, en canvi, poca informació sobre 
l’operativa dels serveis d’emergència. 
Ho va dir a la conferència que el Col-
legi va organitzar per presentar els es-
forços que Bombers de la Generalitat 
i de l’Ajuntament de Barcelona estan 
fent per agilitzar els temps d’actuació.

Un pas enDavant
Noguera va explicar que, com a con-
trapartida, han posat en marxa les 
FoEr. Es tracta d’un document em-
magatzemat a l’arxiu informàtic (i, 
per tant, que es pot consultar des de 
qualsevol ordinador) amb informa-
ció clau sobre edificis de gran alçà-

ria, centres hospitalaris, estacions de 
tren d’alt risc, etc. Per tenir aquestes 
fitxes, els bombers estan visitant mol-
tes d’aquestes instal·lacions i recollint 
informació de gran utilitat (per exem-
ple, quin és el sentit de circulació, l’ac-
cés més ràpid, on són els hidrants, els 

elements de tall, les zones de risc...). 
Fins i tot, s’afegeixen senyalitzacions 
a parets i sostres per fer la intervenció 
molt més ràpida. 

“Es tracta, en definitiva, d’avan-
çar-nos al que pugui passar”, va con-
cloure Noguera, que va acabar la pre-

sentació recalcant la importància de 
fer que la informació sigui vàlida per 
a tots els nivells de comandament. És 
a dir: el redactat ha de ser estàndard, 
entenedor i clar.

l’exemple De barcelona
La segona part de l’acte, proposat 
per la Comissió de Seguretat contra 
Incendis i Emergències i la de Plans 
d’Autoprotecció i Protecció Civil, lava 
protagonitzar Hèctor Carmona, cap de 
la Unitat de Protecció Civil de l’Ajun-
tament de Barcelona. Des del seu de-
partament s’està impulsant l’anome-
nat model SoAP (Sistema municipal 
d’ordenació de l’Autoprotecció), una 
simplificació dels plans d’autoprotec-
ció en algunes activitats concretes. 
L’objectiu principal és la intervenció 
ràpida dels serveis d’emergència ex-
terns (s’informa d’accessos, sectorit-
zació, fonts de perill, punts sensibles i 
altra informació rellevant).

L’acte, conduït pel secretari del Col-
legi, Jordi Artiga, va servir per posar 
el focus en els canvis que caldria in-
troduir en la documentació que pre-
paren els tècnics i els diferents agents 
del sector. més immediatesa, claredat 
i dades pràctiques amb una meta con-
creta: fer del temps entre l’inici de 
l’incendi i la fi de l’evacuació el més 
curt possible. l

Les noves eines que 
faciliten la feina als bombers

INFORMACIÓ COL·LEgIAL

Quan es produeix un incendi en un edifici, el temps corre molt de pressa. Si de camí els serveis d’emergències 
poden saber què s’hi trobaran (On és l’accés? Com estan distribuïdes les plantes? Quins riscos hi ha?) es poden 
guanyar uns quants minuts molt valuosos que fins i tot poden marcar la diferència entre la vida i la mort. Reduir 
el període de resposta és precisament la finalitat de les Fitxes operatives per a bombers en cas d’emergència 
(FOER), les quals van ser objecte d’anàlisi el 8 de maig a ENGINYERS BCN en una xerrada reveladora.

Les foer coNteNeN 
iNformació cLaU 
soBre eDificis De graN 
aLçària, moLt útiL eN 
cas D’emergèNcia

Mireu el vídeo complet de la jornada a 
la plataforma Torna-la a Veure a: 
https://videos.enginyersbcn.cat

https://videos.enginyersbcn.cat
https://videos.enginyersbcn.cat/videos/fitxes-operatives-per-bombers-en-cas-d-emergen.html
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La versió definitiva d’aquest paquet 
actualitzarà les regles que regeixen 
el funcionament del mercat intern 
de l’electricitat i les xarxes de trans-
missió i distribució, amb l’objectiu, 
entre d’altres, d’arribar a nous trac-
tes amb els ciutadans, en què els 
consumidors tinguin el dret d’au-
toconsumir l’energia que generen 
sense penalitzacions i amb retribu-
ció de la sobreproducció injectada a 
la xarxa, de disposar de comptadors 
intel·ligents amb accés lliure a les 
dades i de poder cooperar amb altres 
consumidors en comunitats locals 
o virtuals d’energia. És sota aquest 
marc que apareix la figura de l’agre-
gador energètic: un agent encarregat 
de gestionar un conjunt de recursos 
energètics distribuïts.

Abans de desenvolupar aquesta fi-
gura, cal respondre dues preguntes: 
què són els recursos energètics dis-
tribuïts i què significa que aquests re-
cursos siguin gestionables. Doncs bé, 
els recursos energètics distribuïts són 
punts de generació i consum en BT, 
situats a la xarxa de distribució que 
injecten o consumeixen energia de 
forma passiva (recurs no gestionable) 
o activa (recurs gestionable). Per tant, 
gestionable voldrà dir que disposen de 
la flexibilitat de modificar la seva pro-
ducció/consum en un moment donat 
en resposta a: un programa establert, 
els preus de l’electricitat, compromi-
sos adquirits o accions realitzades per 
un gestor/agregador, aportant valor i 
obtenint una remuneració/benefici 
per les accions realitzades.

En aquesta línia, l’agregador ener-
gètic serà el que gestioni aquests 
recursos distribuïts com si fos un re-
curs més gran, participant de manera 
coordinada en diferents mercats o 
serveis, fent gestions o intercanvi d’in-
formació amb els actors del sistema 
(operador del mercat, distribuïdora, 
etc.), permetent que les empreses o els 
individus siguin retribuïts per la flexi-
bilitat del seu recurs, és a dir, crear una 
economia d’escala a través de la inte-
gració de molts petits recursos mitjan-
çant aquesta figura de l’agregador.

En el context actual, el preu de 
l’energia s’estableix cada dia a través 
d’una cassació entre l’oferta de produc-
ció i la demanda d’aquesta energia. En 
aquest sistema, l’oferta només es basa 
en la capacitat de les grans centrals 
de producció d’energia (renovables, 
hidràulica, o d’altres), i el consumidor 
només pot influir en el preu modifi-
cant el seu perfil de consum. 

L’objectiu de l’agregació energètica 
és, doncs, integrar molts petits con-
sumidors que posin a disposició de la 
xarxa de distribució els seus recursos 
(bateries, PrVE, etc.) i així aconse-
guir influir en el preu de l’energia des 
del costat de la producció, ja que apor-
ten la seva capacitat a la gestió total 
del sistema, fet que converteix el con-
sumidor en un subjecte important 
dins els mercats elèctrics. l

PREguNTES FREQÜENTS

què s’entén per agregador energètic?
Des del novembre de 2016, la uE està treballant en un paquet de mesures que tenen com a objectiu 
proporcionar un marc legislatiu estable que faciliti la transició cap a una “energia neta” i fer així un 
pas significatiu cap a la creació d’un mercat energètic integrat per tots els països de la uE. Basat en 
els acords de París (COP21), aquest paquet de mesures, conegut com Clean Energy for All 
Europeans, pretén que el sector energètic sigui més estable, més competitiu i més sostenible.

David Jiménez,
cap de Serveis Tècnics del Col·legi

Trobareu les consultes més 
freqüents que reben 
els Serveis Jurídics 
d’ENGINYERS BCN a  
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

L’agregaDor 
eNergètic és 
L’ageNt eNcarregat 
De gestioNar 
UN coNJUNt De 
recUrsos eNergètics 
DistriBUïts

L’oBJectiU De 
L’agregació 
eNergètica és 
iNtegrar moLts 
petits coNsUmiDors 
qUe posiN eLs 
seUs recUrsos a 
Disposició De La 
xarxa De DistriBUció

https://videos.enginyersbcn.cat/videos/fitxes-operatives-per-bombers-en-cas-d-emergen.html
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És acceptat en l’àmbit de l’enginye-
ria que els avenços arriben a tots els 
racons de la nostra societat a on són 
útils. Fa temps es parlava obertament 
sobre la realitat virtual (rV), un terme 
inventat per Jaron Lanier el 1989.

La rV és la representació de coses  
—reals o no— mitjançant l’ús d’ordi-
nadors i un programari molt especi-
alitzat. Als anys 90, els ordinadors 
estaven governats per processa-
dors 80486 que funcionaven fins a 50 
mHz. Els enginyers feien servir pro-
grames de CAD pensats bàsicament 
per a l’arquitectura, i la seva represen-
tació era en dues dimensions (2D). 
Els dibuixos fets manualment van 
ser esborrats del mapa a la velocitat 
de la llum. L’“espectacular” evolució  
en la potència de càlcul dels processa-
dors ha estat la clau que ha fet possible 
que el programari en tres dimensions 
(3D) i la simulació a altes resolucions, 
avui dia, sigui un fet. No ens podem 
oblidar de les pantalles de visualització 
i la seva necessària miniaturització.

Avui, la demanda de producció de 
representacions en 3D i les seves si-
mulacions abans de posar-se a produir 
qualsevol cosa es fa quasi imprescindi-
ble per estalviar costos innecessaris en 
la producció. S’agilitza la producció a 
tots els nivells però requereix, també, 
noves habilitats als enginyers.

Disseny i realitat virtual en l’enginyeria 4.0

Hi col·laboren:

Hi participen:

Abel Bascuñana i Albert Bagué
Comissió d’Energia

coses molt petites o molt grosses.
És bastant probable i possible que 

tot això vagi arribant. En realitat, ja ha 
començat a fer-ho: l’ESA (Agència Es-
pacial Europea) i el telescopi espacial 
Planck ja poden mostrar una bona part 
de l’univers en 3D i ho fan per alguna 
cosa més que no sols per veure’l. l

A més, aquesta manera de treballar 
(en 3D i fent simulacions) permet fer 
canvis, millores, optimitzacions, etc., 
visualitzant els elements dissenyats 
en la pantalla dels nostres ordinadors 
a unes resolucions impensables fa no-
més cinc anys (2 K, 4 K) i en temps real.

Per als enginyers i les empreses 
són eines imprescindibles per mos-
trar als clients, alumnes, companys 
i col·laboradors el resultat final que 
es vol explicar, o senzillament oferir 
un “flaix visual” del que es vol fer, dir 
o ensenyar. Naturalment, els nostres 
interlocutors podran plantejar alter-
natives. Avui no és estrany veure asse-
gudes dues o tres persones davant una 
pantalla, discutint sobre una peça... 
I és que la rV ja està implantada en 
molts sectors de la indústria (medici-
na, aeroespacial, videojocs, etc.).

requerirà, però, un altre gran salt 
evolutiu del programari (no tant del 
maquinari), quan vulguem dissenyar 
coses amb tots els nostres sentits, i 
fer servir guants, ulleres i platafor-
mes per a l’ús de l’autèntica rV, com 
ara: fer servir totes dues mans i tots 
els dits (per modelar i donar formes), 
sensors de tacte (per escollir qualitats 
superficials i fer els càlculs en temps 
real), fer servir les cames per despla-
çar-nos per les instal·lacions, girar el 
cap per canviar de perspectiva i mo-
dificar la nostra dimensió per veure 

L’evolució 
en la potència 
de càlcul dels 
processadors 

ha fet 
possible el 

programari 
en 3D. 

https://www.enginyersbcn.cat/comissions/energia/index.html
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L’increment de les noves tecnologies i 
dels nous models d’automatització in-
dustrial implica una sèrie d’efectes tant 
en la cadena de producció com en l’ela-
boració, i també a les xarxes elèctriques.

Una de les grans transformacions 
tecnològiques dels últims anys es basa 
en la substitució de sistemes d’engega-
da tradicionals per l’engegada i regula-
ció mitjançant variadors de velocitat. 
Entre les seves aplicacions es poden 
trobar bombes i ventiladors, que s’en-
globen dins del conegut parell variable, 
en les quals es produeixen estalvis ener-
gètics considerables sobre el 25-30 % 
de la potència del motor en utilitzar 
aquests sistemes d’engegada i regulació 
de motor. També es localitzen en cintes 
transportadores, sistemes d’elevació, 

compressors, centrífugues, etc., que són 
elements indispensables per a qualsevol 
procés industrial, de manera que també 
se n’assegura la continuïtat de servei.

En l’elecció dels equips intervenen 
alguns factors que hem de conèixer, ja 
que són elements sensibles a la distor-
sió en la qualitat de l’energia elèctrica i 
afecten els processos que es duen a ter-
me en les diferents plantes.

Aquests defectes poden produir atu-
rades intempestives i la pèrdua conse-
güent de la producció, de manera que, 
fins i tot, poden obligar a dur a terme 
intervencions manuals en el procés, 
que deriven en sobrecostos i perjudicis 
econòmics de les empreses.

Entre aquests defectes podem tro-
bar les sobretensions, subtensions, 
transitoris, micro talls, harmònics i 
sorolls. Aquests últims són la causa, 
entre altres aspectes, de defectes en les 
comunicacions o, fins i tot, errors pro-
duïts de les mesures analògiques dels 
diferents processos.

Tot seguit, però, analitzarem un dels 
dubtes existents en la implantació 
d’aquestes noves tecnologies, com és 
l’aportació o no de tensions de CC a la 
xarxa, quan es produeixen defectes, se-
gons la topologia dels diferents models 
de variadors de velocitat.

aportació De corrents en cc
En els variadors que tenen la rec-
tificació de tensió alterna a tensió 
contínua compostos de pont rectifi-
cador, és a dir, variadors estàndards, 
no es preveu cap aportació per al seu 
estudi, ja que No APorTEN Cor-
rENTS DE CC. 

Això és així perquè són dispositius 
basats en la rectificació de la ten-

José Mª Ramos
Operational Channel Mgr/Country
Business Development
Iberian Zone
SCHNEIDER ELECTRIC 

fenòmens elèctrics: 
aportació de corrent de cc al variador de velocitat

UNa traNsformació 
tecNoLògica sóN eLs 
sistemes D’eNgegaDa i 
regULació mitJaNçaNt 
variaDors De veLocitat 

https://www.enginyersbcn.cat/colegi/any_enginyeria_4.0/
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sió alterna a l’entrada i perquè són 
processos d’una sola via. Tanmateix, 
els variadors de tipus “regeneratiu” sí 
que hi contribueixen, ja que aprofiten 
la inèrcia del motor i generen tensió en 
sentit invers a la xarxa. Per tant, hem 
d’estudiar els diferents escenaris en 
funció del tipus de variador.

Davant d’una situació de defecte, hi 
poden haver aportacions de diferents 
components del sistema elèctric a la 
xarxa. Entre ells, els més considerats 
per a l’estudi són els motors d’in-
ducció, les màquines sincròniques 
i l’aportació de la mateixa entitat 
encarregada del subministrament 
elèctric.

Això no obstant, és important co-
nèixer com influeixen altres com-
ponents molt comuns en qualsevol 
indústria, com és el cas de motors 
alimentats amb variadors de freqüèn-
cia i bateries de condensadors per 
corregir el factor de potència. Cada 
un d’aquests components s’estudia 
segons els criteris de la norma ANSI/
IEEE 551-2006.

El fet que sigui el motor d’inducció 
el principal portador ve donat perquè, 
en el moment del curtcircuit, el flux 
magnètic comença a decaure ràpida-
ment i, per tant, l’aportació, de ma-
nera que aquesta arriba a zero en els 
primers cicles.

Si connectem un motor a un bus 
infinit de tensió, que té un nivell de 
voltatge constant, i en aquest es pro-
dueix un defecte, el voltatge caurà rà-
pidament a zero. Tot i això, a causa de 
la constant d’inèrcia, el motor man-
tindrà el moviment i amb això es con-
vertirà en un generador, que queda 
representat per una font de voltatge 
altern constant, connectada en sèrie 

a una impedància principalment re-
activa. Això és pel flux magnètic que 
roman al rotor. El corrent es limita 
exclusivament per la reactància del 
motor. Aquesta aportació decau per-
què aquest flux magnètic comença a 
decaure, i arriba a ser zero el corrent 
aportat per aquest motor abans d’aca-

bar els primers cinc cicles.
Per tal de calcular els corrents de 

curtcircuit en sistemes industrials, les 
normes han definit tres noms i valors 
específics per a la reactància: reactància 
subtransitòria, transitòria i síncrona.

La reactància subtransitòria es pot 
entendre com la impedància equiva-
lent del bobinatge de l’estator en l’ins-

tant que s’esdevé un defecte 
per curtcircuit, amb el motor 
sense càrrega i amb voltatge 
nominal. Aquesta reactància 
determina el flux de corrent en 
els primers cicles d’iniciació 
del defecte.

La diferència entre la reactància 
subtransitòria i la transitòria és el 
nombre de cicles, ja que la reactància 
transitòria té les mateixes caracte-

rístiques anteriors, però mesura en-
tre el primer i el tercer cicle després 
d’aquest defecte, ja que la saturació 
del flux magnètic en el bobinatge de 
l’estator varia en poc temps.

Tot i que la reactància del siste-
ma depèn de la freqüència d’aquest 
corrent aportat, és vàlid utilitzar la 

reactància subtransitòria per als càl-
culs del corrent en el primer cicle. En 
cas de no conèixer-la, es pot prendre 
com a valor la reactància del rotor 
bloquejat.

Segons observem a la figura anterior, 
l’aportació decau de manera exponen-
cial, i per poder preveure aquest de-
creixement, és important augmentar 

   Aportació d’un motor d’inducció en les 
seves tres fases. 

Font: ANSI/IEEE 551-2006. 

Família de variadors de velocitat Altivar 
Process de Schneider Electric. 

Variador regeneratiu.Variador estàndard de 6 pols.

UN eqUip iNteL·LigeNt i 
coNNectat proporcioNa 
iNformació Necessària 
per a aqUesta Nova era 
tecNoLògica
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la reactància segons els cicles on s’hagi 
de fer el càlcul. Normalment els cicles 
són el primer, tercer i més d’uns deu ci-
cles; segons els perfils de voltatge, n’hi 
poden haver 26. Aquest increment de 
la reactància subtransitòria es pot re-
alitzar amb els factors presents segons 
les indicacions del quadre següent.

Com podem observar, la norma 
aplica una diferència entre els motors 

d’inducció segons la seva potència 
nominal. En aquest cas, els motors 
petits (entre ¼ hp i 50 hp) són con-
siderats petits, i la mateixa normativa 
recomana ometre aquests motors per 
al càlcul del corrent de fallada per a 
temps de més d’un cicle.

La norma també té alguns mèto-
des ràpids per simplificar el càlcul 
com en el cas d’un grup de motors pe-
tits: recomana prendre la suma dels 
corrents nominals i multiplicar-la 
per 3,6 o bé utilitzar una reactància 
equivalent al 28 %, mentre que per 
a motors mitjans el factor és de 4,6 i 
recomana utilitzar com a valor con-
servador (només en cas de no obtenir 
el valor de la reactància subtransitò-
ria) una reactància de 16,7 %. Quan 
s’utilitzen motors de gran potència, 
es recomana utilitzar la mateixa reac-
tància o bé seleccionar el corrent no-
minal multiplicat per 6, com a valor 
de referència per al desenvolupament 
d’aquest estudi.

L’ús de la variació en diferents en-
torns industrials ens ajuda a obtenir 
una eficiència energètica considera-
ble juntament amb una reducció de 

costos i una flexibilitat més gran en 
el control, principalment en aquesta 
nova era de la transformació digital, 
on una aportació més important de 
la informació ajuda a gestionar mi-
llor els recursos, permet prendre 
millors decisions i ser alhora més 
eficients.

Aquesta fluïdesa d’informació la 
podem trobar en la família de varia-

dors de velocitat Altivar Process de 
Schneider Electric. Un equip intel-
ligent i connectat, dissenyat per a la 
continuïtat de servei, proporciona 
informació necessària per a aquesta 
nova era tecnològica i fa que aquest 
equip sigui diferent i únic al mer-
cat. Entre les seves característiques 
principals, es poden trobar:
•  Mesurament i supervisió de l’ener-

gia, així com detecció de les tendèn-
cies de consum del procés en temps 
real, constant i històric amb panells 
de control personalitzats (power 
meKtering).

•  Informació sobre el rendiment del 
procés, comparant 
energia consumida a 
la xarxa i en el procés 
(kW h/m3).

•  Integració de la corba 
real de la bomba per 
optimitzar-ne el punt 
de més rendiment 
(best efficiency point).

•  Accés directe a do-
cumentació tècnica i 
solucions de fallades 
produïdes, mitjan-

çant codi Qr dinàmic (identificació 
de la fallada, causa probable i solució).

•   Manteniment predictiu i preventiu 
de les funcions de seguiment (venti-
lació, temperatures, etc.).

•   Port Ethernet dedicat a manteni-
ment (servidor web integrat). l

ALTIVAR PROCESS, 
“MORE THAN JuST 
A dRIVE”
Altivar Process és el 
primer variador de 
velocitat amb serveis 
intel·ligents integrats, 
un equip preparat per 
al futur immediat i les 
noves tecnologies.

Font: ANSI/IEEE 551-2006

tipus de màquina reactància recomanada factor recomanat

Primer cicle

D’1,5 a 5 cicles

Motors grans
>1000 hp (746 kW)

Motors mitjans
(50-999) hp

Motors petits
<50 hp (37 kW)

Motors grans
>1000 hp (746 kW)

Motors mitjans
(50-999) hp

Motors petits
<50 hp 37 kW)

16,7 %

20,8 %

27,8 %

1Xd”

1,2Xd”

1,67Xd”

25 %

50 %

NA

1,5Xd”

3,0 Xd”

NA

Panells de control personalitzats 
(power meKtering).
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El desenvolupament més recent de la 
innovació contínua de Socomec com-
bina la ja provada tecnologia dels SAI 
masterys amb la tecnologia smart per 
oferir prestacions inigualables quant 
a fiabilitat i nivell de servei.

Equipat per a la smart factory d’avui 
i de demà, el SAI masterys de quarta 
generació és el SAI Socomec més intel-
ligent fins ara, capaç d’unir el món de 
l’alimentació segura i la revolució di-
gital per simplificar els sistemes SAI i 
millorar-ne les prestacions.

Aquesta evolució està basada en la 
comprovada tecnologia masterys, una 
solució SAI que ha protegit de manera 
eficaç l’alimentació d’equips crítics en 
tot el món des del 2004. Amb més de 
90.000 unitats en camp, masterys és 
reconegut com un sistema d’elevades 
prestacions i extremament fiable que 
ha aconseguit la confiança, l’aprovació 
i la certificació dels usuaris més exi-
gents. En el desenvolupament d’aquest 
sistema de nova generació, Socomec 
s’ha inspirat en la transformació di-
gital, replantejant el mode en què els 
productes es dissenyen i fabriquen, i 
ha obtingut resultats sorprenents.

Un noU enfocament 
intel·liGent
Integrant tecnologia smart en una 
infraestructura elèctrica, el siste-
ma masterys de Socomec permet als 
usuaris reduir el consum d’energia, 
el cost de les emissions i utilitzar els 
recursos de manera més eficient. La 
instal·lació i la posada en servei dels 
SAI són fonamentals per garantir el 
correcte funcionament i optimitzar 
les prestacions. Considerant el pro-
ducte des del punt de vista dels usua-
ris finals i aprofitant la potència de les 

tecnologies digitals més recents de 
realitat augmentada, Socomec defi-
neix un enfocament trencador en els 
procediments d’instal·lació dels SAI.

realitat aUGmentaDa: e-Wire 
app D’alta tecnoloGia per al 
reconeixement Del sai
E-WIrE, la primera aplicació dissenya-
da específicament per donar suport a la 
instal·lació de SAI, simplifica la feina de 
l’instal·lador, millora la fiabilitat de l’ali-
mentació elèctrica i garanteix l’execució 
de tots els passos i les valoracions neces-
sàries per a una correcta realització de la 
instal·lació.

Una vegada acabada la instal·lació, E-
WIrE guia l’operari en l’execució dels 
controls i les verificacions, incloent-hi 
les mesures elèctriques. Llavors s’envia 
un informe detallat al Servei Tècnic So-
comec per verificar, validar i autoritzar 
la posada en servei de la instal·lació.

aGilitY inteGraDa, Una 
solUció flexible, elàstica i 
sempre monitoritzaDa
Com a part d’una gamma completa, 
les solucions masterys de Socomec 
han estat dissenyades per ser adapta-

des a cada exigència, inclosa la reno-
vació de les instal·lacions existents. A 
més, el monitoratge continu que fan 
els experts via web de les prestacions 
dels SAI Socomec permet detectar 
ràpidament les anomalies i prevenir 
possibles avaries a través del servei 
de manteniment predictiu, preventiu 
i correctiu. El disseny del masterys 
fa més eficient el procés de reparació: 
el temps de restabliment és molt més 
reduït respecte a qualsevol SAI mono-
lític de generacions anteriors.

olivier Tremouille, director de Bu-
siness Application de Socomec, expli-
ca: “Un autèntic digital natiu. El siste-
ma masterys de quarta generació és fill 
de la revolució digital i està preparat 
per satisfer els requisits de la indús-
tria 4.0. Per continuar sent rellevants 
en el temps, els components d’una 
infraestructura elèctrica han d’oferir 
prestacions extraordinàries, superiors 
a les expectatives, i ser capaços d’inte-
grar-se perfectament en arquitectures 
existents, garantint al mateix temps 
la robustesa i la flexibilitat necessària 
per afrontar la incertesa dels escenaris 
futurs: masterys respon a totes aques-
tes necessitats”.   l

Més informació: www.socomec.com

Jordi Riera
Responsable de vendes Power Conversion

socomec respon a la revolució digital  
amb la tecnologia smart dels sai/Ups masterys

masterys Gp4
de 60 a 160 kva/kW.

masteys bc+
de 100 a 160 kva.

http://www.socomec.com
https://www.enginyersbcn.cat/colegi/any_enginyeria_4.0/
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El Codi tècnic de l’edificació (CTE) 
va suposar el 2006 un gran avenç le-
gislatiu; a més d’introduir l’enfoca-
ment prescriptiu, va afegir-hi l’en-
focament prestacional, de manera 
que donava llibertat al projectista per 
triar les mesures de protecció ne-
cessàries, sempre que acredités a 
l’autoritat de control, tècnicament i 
documentalment, que s’assolia o se 
superava el nivell de protecció prefi-
xat a la normativa. Gràcies a la solució 
theSafeZone, basada en el mètode 
Meredicte©, es disposa d’una eina 
que ajuda en el disseny i l’avaluació 
d’escenaris complexos en matèria de 
seguretat edificatòria, que quantifica 
objectivament el nivell de risc.

El mètode meredicte©, document 
reconegut del CTE, avalua el nivell de 
risc en funció del perill potencial i del 
nivell de protecció. Considera més de 
70 paràmetres, alguns dels quals no 
es tenen en compte al DBSI del CTE, 
de manera que permet compensar 
l’incompliment d’alguna de les exi-
gències del DBSI. Està indicat en els 
usos recollits al CTE i especialment 
en edificis com centres comercials, 
terminals de transports, infraestruc-
tures crítiques, patrimoni històric, in-
tervencions en edificis existents, etc.

aplicacions principals:
1.  Agilització en la concessió de lli-

cències urbanístiques, de manera 
que es permet que projectistes i au-
toritats de control disposin d’una 
eina objectiva per verificar que un 
disseny prestacional assoleix el ni-
vell de seguretat exigit.

2.  Auditories de seguretat, que cer-
tifiquen nivells de risc admissibles 
o bé que detecten una situació d’alt 

Més informació: www.thesafezone.es | info@thesafezone.es

Miguel Ángel Blanco  
Soci director, Knowin Partners

thesafeZone: avaluació del nivell  
de risc basada en meredicte©

risc que d’una altra manera podria 
passar inadvertida.

3.  Negociació de pòlisses d’assegu-
rances, que identifiquen edificis 
amb nivells de risc que fan inasso-
lible una pòlissa, o bé que la pòlissa 
està sobreestimada.

4.  Dissenys eficients antiincendis, 
tant en edificis nous com existents, 
que identifiquen quins aspectes te-
nen més impacte sobre el perill i la 
protecció.

5.  Complement d’informes pericials, 
que determina quin nivell de risc 
tenia l’edifici sinistrat de manera 
objectiva i analítica.

Les solucions theSafeZone es presten 
a través d’una eina en línia que gene-
ra informes oficials de meredicte©, 
o bé a través de serveis professionals 
en què la companyia s’encarrega del 
procés complet. També s’ofereix for-
mació especialitzada en la utilització 
del mètode.  l

eina en línia thesafezone.

paràmetres de perill i protecció a meredicte©.

NIVELL DE RISC GLOBAL
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TETRAEDRE 
DEL FOC

PROPAGACIÓ 
DE L’INCENDI

EVACUACIÓ DELS 
OCUPANTS

INSTAL·LACIONS  
DE PCI

INTERVENCIÓ DELS 
BOMBERS

RESISTèNCIA 
AL FOC

PLA 
D’AUTOPROTECCIÓ

CARACTERÍSTIQUES 
DELS OCUPANTS

CARACTERÍSTIQUES 
ARQUITECTÒNIQUES

AFORAMENT 
DEL SECTOR

http://www.thesafezone.es
mailto:info@thesafezone.es
http://www.thesafezone.es
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Milers de científics i tècnics de tot el món estudien el canvi climàtic i treballen 
en la mitigació dels seus efectes. L’ecòloga marina catalana Núria Teixidó és un 
exemple d’aquesta dedicació, reconeguda ara com l’única investigadora del 
nostre país que s’incorpora al programa creat pel Govern francès per compensar 
la retirada dels Estats units de l’Acord de París sobre el canvi climàtic.  

La científica catalana  
seleccionada per Macron 

L’ecòloga catalana Núria teixidó s’incorpora al programa 
de recerca creat per frança per estudiar el canvi climàtic

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Núria Teixidó estrena aquest any un 
nou destí professional. Deixarà l’Es-
tació marina Hopkins de la Universi-
tat de Stanford (Estats Units) per tre-
ballar al Laboratori d’oceanografia de 
la Universitat de la Sorbona i el Con-
sell Nacional de recerca Científica a 
Villefranche-sur-mer (França).

El desembre passat, aquesta ecòlo-
ga marina nascuda a Barcelona va ser 
una dels 18 científics i científiques in-
ternacionals incorporats al programa 
de recerca sobre canvi climàtic make 

our Planet Great Again, la proposta 
científica impulsada pel president 
Emmanuel macron per respondre a 
la decisió de Donald Trump de retirar 
els Estats Units de l’Acord de París. 

Durant els pròxims cinc anys, Tei-
xidó treballarà des de França en l’es-
tudi de dues de les conseqüències 
del canvi climàtic als oceans: l’escal-
fament i l’acidificació de l’aigua. “El 
treball que he proposat dins del nou 
programa de França pretén investigar 
com aquests canvis en el medi físic 
afecten la biodiversitat marina i la 
capacitat d’adaptació de les espècies”, 
detalla Teixidó. 

L’ecòloga catalana investigarà tam-
bé les possibles solucions naturals per 
mitigar l’increment d’acidificació dels 
mars, encara que de moment destaca 
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Núria  Teixidó és un dels divuit 
científics internacionals que 
integraran el programa de recerca 
sobre canvi climàtic Make Our 
Planet Great Again.

http://comunicaciencia.cat/
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que “l’única solució real és disminuir 
significativament els nivells de Co2 i 
altres gasos amb efecte d’hivernacle 
produïts per les activitats humanes”.

La Núria és l’única investigadora 
procedent de l’Estat espanyol inclosa 
en aquesta llista selecta, encara que la 
veritat és que aquesta biòloga catala-
na treballa des de fa anys a l’estranger 
forçada per la precarietat laboral al 
nostre país.

Després de doctorar-se a la Univer-
sitat de Barcelona el 2003, Teixidó va 
completar els estudis a França i el 2007 
va tornar a Catalunya amb la idea de 
quedar-s’hi i “tenir estabilitat professi-
onal com a científica”. La recerca cien-
tífica al nostre país manté un bon nivell 
en alguns sectors però la crisi econò-
mica també ha provocat problemes, i el 
2014 la Núria Teixidó va haver de sortir 
de nou a l’estranger a causa de la falta de 
finançament i la precarietat laboral.

Actualment treballa com a inves-
tigadora científica dins el programa 
europeu H2020 marie Sklodowska-
Curie Actions, contractada a través 
de l’Estació Zoològica Anton Dohrn 
(Nàpols, Itàlia) i l’Estació marina 
Hopkins, centre d’investigació que 
pertany a la Universitat de Stanford 
(Califòrnia, Estats Units).

Teixidó va ser un de les 18 persones 
seleccionades —d’un total de 1.822 
candidatures presentades— en la 

DUraNt eLs pròxims ciNc aNYs estUDiarà 
L’escaLfameNt i L’aciDificació De L’aigUa, i La 
seva repercUssió eN La BioDiversitat mariNa
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A banda de tenir una bona formació 
i ser bons professionals, els joves 
científics s’han de moure molt i tenir 
molta iniciativa si volen trobar un lloc 
de treball en condicions acceptables. 
En el cas de la Núria Teixidó, a més, 
el seu nou contracte ha estat fruit 
d’unes circumstàncies especials.

“L’estiu passat vaig veure el 
vídeo a YouTube 
del president de 
França, Emmanuel 
Macron, anunciant 
aquest programa 
d’investigació i en 
principi no estava gaire 
segura de presentar-
m’hi”, explica la Núria 
Teixidó. Més endavant 
va revisar els detalls 
de la convocatòria 
oficial i va veure que 
s’hi podia acollir i que, 

a més, s’oferien unes condicions 
de treball força acceptables. “El 
programa inclou una dotació d’1,5 
milions d’euros durant cinc anys per 
a llocs de la categoria sènior en què 
em trobo, i a més podré treballar 
al Laboratori d’Oceanografia de 
Villefranche-sur-Mer”, a prop de 
Catalunya, indica la Núria Teixidó.

TROBAR FEINA VEIENT YOuTuBE

primera convocatòria del programa 
make our Planet Great Again. Els in-
vestigadors seleccionats van rebre el 
contracte de mans del mateix presi-

dent de França en un acte celebrat a 
París el desembre passat, coincidint 
amb l’aniversari de la firma de l’acord 
internacional sobre canvi climàtic. l

Un cop més, la solució als 
efectes del canvi climàtic implica 
disminuir els nivells de CO2 
produïts per l’activitat humana.
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Enginyeria per cordar-se 

Rubí Industria de Cremalleras, SL

La cremallera és un element tan 
quotidià que possiblement no rep 
l’atenció que mereix des del punt 
de vista tècnic. Aquest invent es 
va industrialitzar a principis del  
segle xx, gràcies a les aportacions tècni-
ques de l’inventor americà Withcomb 
L. Jackson, i es va estendre ràpida-
ment als cinc continents i a rubí, on 
es va començar a fabricar el 1926. Gai-
rebé cent anys després, rubí Industria 
de Cremalleras es continua enfron-
tant cada dia a la complexitat tècnica 
i productiva relatives a la producció 
d’aquest humil giny de tancament tèx-
til, que elabora en múltiples formats, 
mides i materials.

UNA TRAJECTÒRIA 
AMB DALTABAIXOS
No és senzill resumir l’atribolada his-
tòria de la fàbrica de rubí des de la 
seva fundació: originalment l’empresa 
comptava amb la participació i l’apor-
tació tècnica de la societat anglesa 
Lightning Fasteners LTd i de l’alema-
nya oPTI, i fabricava cremalleres amb 
la marca relámpago. La planta actual 
es va construir durant la dècada dels 
60 sota la direcció anglogermana, que 
anys després, i davant la manca de 
rendibilitat del negoci, va abandonar 
la societat. mancats de lideratge però 
amb fe en el producte, els 256 treba-
lladors de l’empresa van capitalitzar 
l’atur tot fent-se càrrec de l’empresa, 
que des de 1985 va continuar en fun-
cionament com una societat anònima 
laboral fabricant sota una nova marca: 
Cremalleras rubí. En aquesta nova 
etapa es va modernitzar la planta i es 

  

 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

www.eltecnigraf.cat

Rubí Industria de Cremalleras està immersa en un procés de reestructuració 
que té com a objectiu consolidar la seva posició en el sector de la moda de 
cicle curt, amb un producte renovat, tècnic i made in Rubí.
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Nau de muntatge de les 
cremalleres metàl·liques.
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va renovar la maquinària i els proces-
sos, fet que va donar lloc a una etapa 
de prosperitat i creixement de l’em-
presa. Al tombant de segle, l’obertura 
dels mercats i la crisi generalitzada del 
tèxtil, amb deslocalitzacions massives 
a Àsia, van invertir la tendència positi-
va, i la caiguda constant de comandes 
va convertir en inviable la pesant es-
tructura fabril. Cremalleras rubí no va 
arribar a aturar l’activitat, però va pre-
sentar dos concursos de creditors fins 
que el 2016, ja en fase de liquidació, 
Tenaci Partners i IrG Capital Partners 
van adquirir els actius de l’empresa amb 
la voluntat i el compromís de retornar la 
històrica empresa rubinenca al camí 
dels beneficis. rubí Industria de Cre-
malleras es posa en marxa i inicia un 
procés de reestructuració en profun-
ditat per modernitzar-la, però mante-
nint intacte el seu ADN productiu. 

MIRANT CAP A LA MODA  
DE CICLE CURT
“Fabricar un producte de qualitat a un 
preu raonable aprofitant la proximitat 
i el reconeixement de la marca en el 
sector.” Així sintetitza l’enfocament 
de la nova etapa fabril miquel Nonell, 
director general de la societat i un dels 
principals implicats en el procés de 
transformació. Nonell destaca la re-
llevància que suposa en el conjunt del 
procés l’estratègia comercial, caracte-
ritzada per un canvi d’actitud de l’em-
presa com a proveïdora: “El segle pas-
sat, el màrqueting no era present en el 
B2B (business to business), però actu-
alment les maneres de fer han canviat. 
Ara seguim les tendències del sector 
i estem al corrent del que es mostra a 
les passarel·les, mantenim una actitud 
proactiva amb els clients, els aconse-
llem i donem a conèixer el producte i 
les novetats del ram en una publicació 
que editem nosaltres mateixos”. En 
l’apartat purament productiu, destaca 
una inversió de 650.000 euros en ma-
quinària per incrementar la qualitat 
del producte: nous acabats més bri-
llants, superfícies més agradables al 
tacte, cremalleres d’accionament més 
suau, cintes més resistents a la tensió, 
teixides amb materials més afins als 
tints moderns... “En definitiva, el pro-
ducte que fem actualment té una qua-
litat superior i un caràcter més marca-
dament tècnic”, resumeix Nonell. 

En aquesta nova etapa en què el dis-
seny i la tècnica incrementen el pes 
específic dins l’empresa, s’han incor-

porat a la plantilla diversos enginyers 
i personal amb formació universitària. 
Nonell destaca la dificultat existent 
per trobar personal amb formació tèc-
nica i un perfil executiu. “A la fàbrica 
treballem amb tecnologies molt vari-
ades amb predomini de la mecànica i 
els automatismes i, com a fàbrica que 
som, requerim tècnics especialitzats 
que anem incorporant amb l’ajuda 
d’escoles i institucions.” 

El punt de mira de la nova produc-
ció apunta als fabricants de moda de 
circuit curt, l’anomenada fast fashion, 
marques que produeixen en terminis 
reduïts i s’abasteixen de proveïdors 
de proximitat, àgils i amb rapidesa de 
resposta. Aquí rau un dels avantatges 
competitius de l’empresa rubinenca, 
que envia la major part de la producció 
a tallers situats en l’arc mediterrani: 
l’Estat espanyol, el marroc, Tunis, 
Turquia, etc. “Anem pel camí de ser 
capaços de lliurar comandes de 2.000 
cremalleres en tan sols dos dies, amb 
una producció total de fins a 200.000 
unitats diàries de mitjana —apunta 
Nonell— gràcies a una organització 

de les operacions molt acurada i a la 
racionalització del catàleg, que hem 
reduït fins a arribar a les 30.000 refe-
rències actuals. La fabricació de cre-
malleres avui dia és rendible si es con-
sideren, a més dels costos, la tècnica, 
la qualitat i el servei ofert al client”.   l

Empresa dedicada a la fabricació 
de cremalleres per a la indústria  
de la confecció.

Any de fundació: 1926
Nre. de treballadors: 120
Nre. d’ETI i enginyers graduats 
en plantilla: 4
Carrer del Tres d’Abril, 6
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. +34 936 023 100 
www.cremallerasrubi.com

RuBí INduSTRIA dE 
CREMALLERAS, SL

La fàbrica de Rubí Industria de 
Cremalleras compra fil, fleix de 
llautó, lingots de zamac i gransa de 
poliamida. I amb aquesta matèria 
primera fa cremalleres metàl·liques 
i de plàstic en diverses mesures i 
formats. La integració vertical de 
la producció implica disposar, 
en els 16.000 metres construïts, 
d’una nodrida mostra de múltiples 
branques de l’enginyeria tècnica: 
tèxtil (en el teixit de les cintes), 
química (en el tintatge de la cinta i 

en els banys electrolítics de cursors i 
tiradors), mecànica (en la producció 
dels dentats, dels terminals i de tota 
la maquinària desenvolupada per al 
muntatge automàtic del producte), 
i dels materials: metal·lúrgica (en la 
injecció dels components de zamac) 
i plàstica (en les cremalleres amb 
dentat de plàstic injectat). Darrere 
d’una humil cremallera Rubí hi ha un 
element de proximitat, un muntatge 
fabril complex i precís, i molta cura i 
tradició en la fabricació. 

INTEgRACIÓ VERTICAL

El procés d’acabat de les cremalleres de plàstic injectat inclou, entre altres 
procediments, una rentada que es porta a terme abans de tallar les cremalleres 
injectades en una cinta contínua.

http://www.cremallerasrubi.com
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SERGI ALBET
Membre de la 
Junta de Govern 
del Col·legi. 
Enginyer i 
consultor digital

@sergialbet

In 2016, engineers at the 
University of Berkeley de-
veloped the first dust sen-
sors that could monitor 
nerves, muscles and in-
ternal organs in real time. 
Now they have taken anot-
her step forward with the 
creation of their smallest 
and most efficient wireless 
nerve stimulator yet. This 
target of this device, called 
StimDust, is to monitor 
and treat diseases with a 

real time focus specific to 
each patient. Its volume 
of 6.5 cubic millimetres 
makes it less invasive. It is 
powered by wireless ultra-
sound. The device has 82 
percent efficiency in sti-
mulating nerves. 

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

Sewage plants rely on bacteria to 
eliminate any environmental toxins from 
waste water so that the treated water 
can be safely returned to our oceans and 
rivers. In this context, engineers at the 
university of Princeton have discovered 
a bacterium that is even more efficient 
than the machines that are being used 
today to treat these toxins. 

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

Bacteria:  
cleaning up sewage

A Fitbit for nerve  
stimulation
1-TECHNOLOgICAL ENgINEERINg 
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universitat de Califòrnia, Berkley

the first 3-D 
printed bridge
A 12-metre long stainless-steel 
bridge is officially the largest 3-D 
printed metal structure in the 
world. One third of the bridge was 
printed in a laboratory in the 
Netherlands with the help of 
structural engineers from 
Cambridge university. The bridge 
will be open to pedestrians and 
cyclists. It will also contain a mesh 
of sensors to gather structural data 
including stress, displacement and 
vibration, and will measure other 
environmental factors as well.

Source: University of Cambridge.
https://bit.ly/2Hr2bKP

2-MECHANICAL 
ENgINEERINg

3-ENVIRONMENTAL ENgINEERINg
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 L’ENgINYERIA AL MÓN 
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A research team at MIT that includes 
biomedical engineers have 
discovered a way to remotely power 
electronic devices so they can live 
indefinitely in the digestive tract 
once swallowed.  Although it sounds 
like science-fiction, there are trials 
currently taking place using animals. 
These devices can study the conditions 
in the digestive tract or deliver small 

doses or pharmaceuticals with 
precision over a prolonged period of 
time. Powering these devices was 
one of the most important parts of 
the research and it was achieved by 
transferring energy through two 
antennas (one outside the body and 
the other on the device). One of the 
main problems was the distance 
between these antennas, but after 
many years of study, the researchers 
managed to transfer at distances of 
between 2 and 10 centimetres 
without damaging the tissue. Trials 
of these tiny devices on human 
patients are expected to start within 
5 years.

Source: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT).
https://bit.ly/2q9pm0H

1. enGinYeria tecnolòGica
StimDust és un dispositiu de 
mida petita (6,5 mm3) que té 
com a objectiu monitorar i tractar 
malalties en temps real específic 
per al pacient. S’alimenta sense fil 
mitjançant ultrasò i actua estimulant 
una part del sistema nerviós  
amb una eficàcia del 82%. Ha estat 
desenvolupat per enginyers de la 
universitat de Berkeley. 

2. enGinYeria mecànica
Enginyers estructurals de la 
universitat de Cambridge han 
col·laborat en la construcció d’un 
pont d’acer inoxidable de 12 
metres de longitud. Dit així no 
seria una novetat si no fos pel fet 
que s’està construint gràcies a la 
impressió 3D, la qual cosa el fa, 
fins ara, el pont més gran del món 
fabricat amb aquesta tècnica. 

3. enGinYeria 
meDiambiental 
Les màquines de tractament 
d’aigües residuals utilitzen una 
gran quantitat d’energia per 
poder-les processar i descarregar 
als rius i oceans de manera segura. 
El descobriment d’un bacteri, d’uns 
enginyers de la universitat de 
Princeton, permetrà portar a terme 
aquests processos amb un mètode 
més eficient.

4. enGinYeria biomèDica 
Els petits dispositius dissenyats 
per conèixer l’estat de l’aparell 
digestiu o per transportar fàrmacs 
són pràcticament una realitat. 
Investigadors del MIT fan proves 
amb animals, però es preveu que 
d’aquí a cinc anys es puguin fer amb 
humans. un dels problemes és com 
transferir energia als dispositius 
sense fil. Després d’anys d’estudi 
han pogut resoldre-ho mitjançant la 
implantació de dues antenes, una a 
l’interior del cos i l’altra a l’exterior.

5. enGinYeria electrònica 
Enginyers electrònics de la 
universitat de Texas, juntament 
amb científics de la universitat 
de Pequín, han aconseguit 
desenvolupar un xip amb major 
capacitat d’emmagatzematge de 
memòria, més ràpid, més petit i més 
intel·ligent que el cervell humà. El 
futur immediat dels nous ordinadors 
passarà per la incorporació d’aquests 
dispositius dissenyats i inspirats en el 
cervell humà. 

   .CAT 

Engineers around the world have 
constantly been looking for 
alternative ways to provide more 
memory storage capacity in ever 
smaller computer chips. Teams of 
electronic engineers at the 
university of Texas have worked 
with scientists from the university 
of Beijing to develop a thinner 

Ultraslim memory storage devices
5-ELECTRICAL ENgINEERINg 

memory storage device with denser 
capacity. These devices are the 
gateway to faster, smaller and 
smarter computers in the future 
that are based on the human brain.

Source: University of Texas 
at Austin.
https://bit.ly/2qzlNlt

tiny devices that can live  
in the digestive tract

4-BIOMEdICAL ENgINEERINg
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ESTIguES AL dIA

gOSuN STOVE
cuina solar 
portàtil

GoSun Stove (www.gosun.co) és 
una cuina que respecta el medi 
ambient, ja que no necessita 
electricitat ni combustible. És una 
cuina que funciona amb energia 
solar i és portàtil, ideal per 
utilitzar fora de casa. 

Aquesta cuina de forma 
tubular està fabricada d’un 
exterior d’alumini que atreu la 
llum del sol i transfereix la calor 
al tub de vidre que hi ha a dins. El 
seu disseny permet coure sense 
flama el menjar amb menys de 
vint minuts, o també es pot fer 
servir per mantenir calent un 
plat ja preparat. La GoSun Stove, 
depenent del model, costa a 
partir de 115 €. 

GASTRONOMIA

TzEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel
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SEA SOuL • Banyadors sempre secs

D I A D A  D E  L A  P R O F E S S I Ó

LLIURAMENT DELS PREMIS 2018 ENGINYERS BCN A 
L’EMPRESA INNOVADORA, AL MILLOR PROJECTE FI 
DE GRAU I AL COL·LEGIAT DISTINGIT.

ELS TIQUETS ES PODEN ADQUIRIR AL WEB WWW.
ENGINYERSBCN.CAT/DIADA2018 O A LA RECEPCIÓ 
DEL COL·LEGI A PARTIR DE L’1 DE JUNY
PREU PER TIQUET:

15€, INCLOU ACTE, CÀTERING I BARRA DE COMBINATS

EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA29 DE JUNY DE 2018 A LES 20H

AMB LES ACTUACIONS,

I MOLT MÉS.

CLINg • Carregador sense cable
TECNOLOGIA

Per carregar la bateria del mòbil hi ha 
l’opció d’endollar-lo o posar-li una 
carcassa amb una bateria. I passem de 
tenir el mòbil lligat amb un cable a la 
paret a engrandir-lo considerablement 
amb la bateria extra que li adjuntem.

Una opció 
alternativa a les 
anteriors és el Cling 
(behance.net/
jaykimdesign), 
que permet 
carregar la bateria 
sense cable. És 
una bateria sense 

fil que utilitza un sistema d’imants 
d’elements de terres rares. D’una 
banda, la base s’endolla a l’electricitat o 
es té ja carregada i, de l’altra, es col·loca 
una carcassa lleugera al telèfon com 
qualsevol altra de protecció. La base 
conté un imant, i el mòbil un metall, 
i d’aquesta manera es connecten i es 
carrega el mòbil sense cables.

Com a detall extra a les 
funcionalitats que pot oferir el Cling és 
que l’imant permet que el dispositiu 
mòbil es pugui enganxar a qualsevol 
superfície de metall i així poder fer 
fotos o selfies. 
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LittleBits és un joc d’electrònica que 
permet a tothom ser inventor. Cada pa-
quet de LittleBits és un conjunt format 
per blocs electrònics de codis de colors, 
magnètics i reutilitzables, que fan que 
la tecnologia complexa sigui senzilla i 
divertida. Les peces són intercanvia-
bles, i així permeten milers de combi-
nacions de manera que els nens tenen 
la possibilitat d’inventar qualsevol 
cosa: la imaginació és el seu límit. 

Al web littlebits.com, els inventors 
poden compartir les seves creacions 

o inspirar-se en les dels altres nens. A 
més de les comunitats en línia, també 
hi ha els anomenats LittelBits Inven-
tors Club, i a Barcelona en tenim un, el 
makerConvent (conventagusti.com/
maker). En aquests centres, inventors 
de totes les edats hi trobaran un en-
torn d’aprenentatge ideal per jugar a 
dissenyar, crear i experimentar.  
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© Cling by Jay Kim.

LITTLEBITS • Invents senzills i divertits

Sea Soul Beachwear, una start-up de confec-
ció de banyadors, ha guanyat com a millor 
projecte del programa d’acceleració d’em-
preses Tarragona open Future. 

L’enginyer químic i impulsor de l’empresa, 
raúl Yuste, dissenya uns pantalons que com-
binen la versatilitat de les bermudes amb el 
tèxtil de banyador, un teixit fabricat a partir 
de la nanotecnologia, la qual garanteix un re-
cobriment que fa que l’aigua rellisqui sobre la 

roba. Gràcies a la tecnologia i l’acurat disseny 
dels pantalons, serveixen tant per banyar-se 
com per al que pugui sorgir 
després.

Els banyadors Sea Soul s’ei-
xuguen molt més ràpid que 
qualsevol altre de convencio-
nal i n’hi ha per a homes i per 
a nens. El preu s’acosta als  
40 € (seasoulbeachwear.es).

RACÓ DEL PROFESSOR FRANz DE COPENHAGUEN

© Little bits

http://www.gosun.co
https://littlebits.com/
http://conventagusti.com/maker
http://conventagusti.com/maker
https://seasoulbeachwear.es/
https://www.behance.net/jaykimdesign
http://littlebits.com
http://conventagusti.com/maker/


D I A D A  D E  L A  P R O F E S S I Ó

LLIURAMENT DELS PREMIS 2018 ENGINYERS BCN A 
L’EMPRESA INNOVADORA, AL MILLOR PROJECTE FI 
DE GRAU I AL COL·LEGIAT DISTINGIT.

ELS TIQUETS ES PODEN ADQUIRIR AL WEB WWW.
ENGINYERSBCN.CAT/DIADA2018 O A LA RECEPCIÓ 
DEL COL·LEGI A PARTIR DE L’1 DE JUNY
PREU PER TIQUET:

15€, INCLOU ACTE, CÀTERING I BARRA DE COMBINATS

EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA29 DE JUNY DE 2018 A LES 20H

AMB LES ACTUACIONS,

I MOLT MÉS.

http://www.enginyersbcn.cat/diada2018
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Captura el codi QR i
coneix la nostra news
‘Professional Informa’

AHEEEHAPACBMHGMHDBGINFKHNPAHEEEHA
BNFFFNBPJONLIDEOAOALNCJHNPBNFFFNB
DFKNBGFIKLKEJJLJKAJOFCGJGKOBPGBFH
JCLJAGFDKLHPGNBJLOLGNEHACOGKEENFH
MMICNAFFHMFEJPLFBOOHMGDAGKHIGKNNH
EAAEBBFMKOMPGLNIGAAGGGBAELGJHLNNH
MNFFNFEHKCLEJPIIEEHGECPPAHFHADJAO
APBBBPAPGAMPGPJJEGFOHEAOCHBFBDJBD
HHHHHHHPHHPHHHHPHHHHPHHHHPHHPHPPH

Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió�Plus�PRO
Bonifiquem la teva
quota�de col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració fins a

+ + +10% 0 3%TAE 1%
de la teva quota de comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
col·legiat màxim d’administració i 2,74%�TAE. Saldo domiciliats i sobre les compres amb
50�euros*. manteniment. màxim a remunerar targeta de crèdit en comerços

10.000�euros.1 d’alimentació.2

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

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

*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 � per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La
bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es
realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet cinc compres al mes amb les seves targetes i un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000
euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió,
valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo
existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el
nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos
durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,8191% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte).
Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any:
270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919%
TIN, 1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats
en l’any: 295,96 euros.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves
targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de
col·legis, escoles bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les
despeses d’acadèmies particulars, col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus,
màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals
estigui associat a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina
www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim�de 5 euros�i fins a�50 euros�al mes.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o
ingrés regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
També cal haver domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents.
I, a més a més, tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.

sabadellprofessional.com

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc

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

risc.

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

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

dipositant.
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