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Junta no solament ens esforcem a mantenir-la i millorar-
la, sinó que treballem amb l’horitzó de fer d’ENGINYERS 
BCN el Col·legi de referència de l’enginyeria industrial a 
Catalunya.

200 NÚMEROS DE THEKNOS 
Esteu llegint l’Observatori del número 200 de la 
revista que teniu a les mans. Cal dir que publicar 10 
números l’any representa un esforç econòmic i humà 
considerable, que pocs col·legis del nostre entorn tenen 
a l’abast. Però per a nosaltres és molt important que els 
col·legiats estiguin puntualment informats de les novetats 
professionals i col·legials que es van produint. Fa poc 
es va canviar el disseny de la revista i des del Consell 
Editorial i Sàpiens Publicacions, l’empresa editora, ens 
comprometem a continuar afegint-hi millores que la facin 
encara més interessant. Els consells editorials mensuals 
els fem a la magnífi ca sala de juntes del palauet neoclàssic 
del segle xix, que és la nostra actual seu social. Va ser la 
primera Junta de Carrillo, mitjançant una derrama de 
la quota i la venda de dos pisos de l’antiga seu del passeig 
de Gràcia, la que va adquirir en propietat un edifi ci que 
aporta categoria i visibilitat al Col·legi.

Però volem remarcar que totes aquestes fi tes 
no haurien estat possibles sense la participació i 
col·laboració indispensable dels col·legiats. Començant 
per la derrama, passant per l’assistència a cursos, 
conferències, activitats socials, comissions de treball, 
etc., i acabant amb el suport que rebem l’actual Junta de 
molts companys, res de tot el que hem explicat no hauria 
pogut ser. Així doncs, donem les gràcies a aquest magnífi c 
col·lectiu que tenim l’honor de representar.  lcol·lectiu que tenim l’honor de representar.  l

Tot i que ho pot semblar, el títol de 
l’Observatori no es refereix a l’objectiu per 
millorar la sostenibilitat de la Unió Europea, 
sinó a tres efemèrides del Col·legi que 
celebrem enguany. De fet, la primera —els 20 

anys de Col·legi— es va produir el 7 de novembre passat, 
amb el decret de creació al DOGC, però quan realment va 
començar a funcionar de veritat el Col·legi de Barcelona va 
ser a partir del gener del 1996, amb els nous pressupostos 
aprovats. La segona és els 200 números de theknos, 
que són 20 anys de revista. I la tercera és que el proper 
novembre farà 20 anys que som a la seu de Consell de Cent. 
Així doncs, 20-20-20. Tenim motius sufi cients per estar 
orgullosos de les tres fi tes i, per tant, de parlar-ne.  

El Col·legi de Barcelona va néixer a partir de la segregació, 
a causa d’una greu crisi institucional, del Col·legi de 
Catalunya en sis col·legis. Antoni Carrillo, l’aleshores nou 
degà —una persona innovadora, valenta i amb una gran 
capacitat de treball—, va liderar tres juntes de Govern —jo 
mateix en vaig ser membre de dues— que van impulsar 
els canvis necessaris 
per rescatar el Col·legi 
de gairebé el segle xix, 
per encabir-lo de ple 
en la modernitat dels 
anys noranta. En poc 
temps es va començar a 
parlar de Pla estratègic, 
de gestió de la qualitat 
i de l’excel·lència, de 
societat de la informació, 
de comissions de treball, de convenis amb les escoles 
d’enginyeria i les administracions, de transparència... Les 
dues juntes que van venir a continuació es van esforçar per 
mantenir i millorar la bona herència rebuda. I a la nostra 

20-20-20

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

Celebrem 
20 anys: de 
Col·legi, de 
seu col·legial 
i de THEKNOS

EN PORTADA
Des del març del 1996 fi ns avui s’han publicat 200 números de THEKNOS. Durant aquests 20 
anys, THEKNOS ha estat l’òrgan de comunicació principal del Col·legi. Judit Obón, tècnica 
d’Ocupació del Col·legi, protagonitza la fotografi a feta per Marta Torrent.
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OPINIÓ

Jordi Goula
Economista 

@jordigoula

ELS UNS 
HI ANEM 
I ELS 
ALTRES 
JA EN 
TORNEN

Mentre el Fons 
Monetari 
Internacional 
ens anima 
assegurant que la 

nostra economia creixerà més del que preveia fa uns 
mesos —malgrat l’embolic polític— i l’Organització 
Internacional del Treball ens frena l’optimisme en 
assegurar que trigarem encara uns 10 anys a recuperar el 
nivell d’ocupació precrisi, l’opinió sobre la situació 
mundial entra en una espiral de pessimisme.

El mateix Fons rebaixa la seva estimació de creixement 
global (0,2 punts percentuals). I el multimilionari 
Georges Soros hi posa la cirereta en amenaçar que som a 
les portes d’una altra gran crisi com la  del 2008. Borses 
amb pèrdues i una enorme volatilitat, preu del petroli 
enfonsat, la Xina que creix menys, països emergents amb 
problemes, muntanyes de deute pertot arreu, els tipus 
americans a l’alça..., i un entorn geopolític pendent d’un 
fil. Quines coses! Aquí pensant encara a consolidar la 
recuperació i més enllà, tement el pitjor. A dir veritat, 

Soros, ja va utilitzar l’espantall de la crisi del 2008 l’any 
2011 quan estaven en apogeu els problemes de Grècia… i 
es va equivocar.

Esperem que repeteixi error. Sense caure en el 
catastrofisme, cal tenir una certa prevenció i acceptar 
que les coses allà enfora han canviat a pitjor.  
Una sola dada. Als anys 80 la participació en el 
creixement de l’economia mundial dels països emergents 
era del 43%, mentre que entre el 2010 i el 2015 va suposar 
el 80%. Certament si aquest motor dels últims anys avui 
s’està frenant, podran els Estats Units, que funcionen a 
mig gas, prendre’n el relleu? És una possibilitat i una 
esperança. Pensar que aquest lloc l’ocupi Europa és 
il·lusori, perquè Espanya serà el país amb més 
creixement de l’eurozona el 2016. El que he dit abans: els 
uns hi anem i els altres ja en tornen… l

O
rio

l N
in

Oriol Nin
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Aquesta celebració està organitzada 
pels treballadors d’ENGINYERS BCN 
i té com a objectiu principal aplegar 
joguines per a la campanya “Cap nen 
sense joguina” de la Creu Roja. 

Durant tot el matí es van recollir una 
vuitantena de joguines noves i tots els 

nens i nenes assistents van gaudir d’un 
esmorzar al Club EBCN i d’un especta-
cle de titelles a càrrec de la companyia 
Galiot Teatre. Un cop acabat l’especta-
cle infantil va arribar el patge reial amb 
l’encàrrec de recollir totes les cartes 
per a Ses Majestats els Reis d’Orient.  l

Deu anys revivint la màgia

El Col·legi va celebrar, el 5 de gener, la desena edició de la seva 
tradicional festa de Reis, on un patge reial i la seva ajudanta 
van recollir les cartes dels fills, nebots i néts dels col·legiats i 
dels treballadors del Col·legi.

Des de fa deu 
anys, el personal 
del Col·legi 
celebra aquesta 
festa dedicada als 
més petits de 
casa. Els 
assistents es van 
endur com a 
record d’aquest 
10è aniversari 
unes galetes 
elaborades 
especialment per 
a l’ocasió.

TK200 total.indd   6 11/02/16   00:18
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AMB MOLTA IL·LUSIÓ 
I MOLTS NERVIS, 
ELS NENS VAN 
ENTREGAR LA CARTA 
AL PATGE REIAL
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En aquest número de la revista 
THEKNOS us presentem el 
Departament de Formació, 
Comunicació i Màrqueting. El 
principal objectiu d’aquest equip 
de professionals és fer arribar al 
col·legiat totes aquelles 
informacions que poden ser del 
seu interès, organitzar cursos 
formatius, mantenir-los 
permanentment informats de 
l’ampli catàleg de serveis que 
tenen a la seva disposició i, 
sobretot, fer-los partícips de  
tota la intensa activitat 
d’ENGINYERS BCN.

El Departament està dirigit per 
Montserrat Vila i té com a principal 
missió servir el col·legiat i fer del Col-
legi una veu reconeguda per la soci-
etat, complint així el Pla estratègic. 
Entre els seus objectius primordials 
hi ha donar a conèixer el col·lectiu, 
posicionar-lo davant la societat i fer 
visible el Col·legi.

FORMACIÓ
ENGINYERS BCN aposta per ofe-
rir un potent programa de formació 
contínua presencial i en línia, que 
dóna resposta a les necessitats de re-
ciclatge constant dels professionals de 
l’enginyeria de grau de les nostres es-
pecialitats, l’enginyeria tècnica indus-
trial i l’enginyeria tècnica en disseny 
industrial. Vivim en una societat que 
reclama professionals cada cop més 

Drets, d’esquerra a dreta, Miquel Carreras; 
Rubén Cabús; Montserrat Vila, cap del 
Departament, i Anna Pérez, responsable 
de l’Àrea de Formació. Asseguts, Jèssica 
Casulà, Sílvia Fernández i Jordi Giménez, 
responsable del Club EBCN.

qualificats i per això el Col·legi dedica 
molts recursos a aquesta causa. 

• Organització de cursos, jornades 
tècniques, conferències i debats
Anna Pérez, responsable de l’Àrea, i 
Silvia Fernández s’encarreguen d’or-
ganitzar un gran ventall de cursos i 
jornades tècniques i coordinar-ne 
les inscripcions. Durant l’any 2015, 
531 persones han participat en la 
cinquantena de cursos duts a terme. 
Electricitat i eficiència energètica, in-
formàtica dirigida a l’enginyeria, qua-

L’equip que connecta ENGINYERS BCN 
amb els col·legiats i la societat

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ, COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

TK200 total.indd   8 11/02/16   00:18



Febrer 2016    Theknos 9

litat, instal·lacions i normatives han 
estat les temàtiques més demanades 
pels usuaris del Servei de Formació. 
Molts d’aquests cursos són de caràc-
ter presencial, però ENGINYERS 
BCN també disposa d’una excel·lent 
plataforma virtual que facilita que 
cap persona interessada a formar-se 
deixi de fer-ho per incompatibilitats 
d’horaris o desplaçaments.

A banda dels cursos, el Col·legi orga-
nitza conferències i activitats. Durant 
l’any passat, més de 3.000 persones 
van participar en el prop d’un cente-
nar d’actes celebrats. Tertúlies d’eco-
nomia, taules de debat, visites guiades 
a indústries de renom o fi ns i tot activi-
tats lúdiques com anar al teatre són al-
gunes de les propostes a les quals EN-
GINYERS BCN us anima a participar.

L’Àrea de Formació s’encarrega de 
mantenir al dia l’ampli catàleg de cur-
sos, activitats i conferències a través 
de la pàgina web del Col·legi, els but-
lletins especials i una agenda trimes-
tral en paper que permet tenir recolli-
da la programació a tres mesos vista. 

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
Fer que el col·legiat estigui deguda-
ment informat de tot el que passa 
al Col·legi és la principal missió de 
l’Àrea de Comunicació i Màrqueting, 
formada per Jèssica Casulà, Miquel 
Carreras i Rubén Cabús. Per aconse-
guir-ho, s’utilitzen diversos canals de 
comunicació.

Un d’ells és la revista que teniu a 
les mans, theknos, que arriba aquest 
mes al número 200. Es tracta d’una 
publicació mensual amb una tirada 
de més de 7.000 exemplars i que ar-
riba a les llars dels col·legiats i precol-
legiats farcida d’informacions del dia 
a dia d’ENGINYERS BCN, reportat-
ges d’interès, entrevistes i articles 
tècnics, entre altres continguts. És un 
servei molt apreciat pels col·legiats 
i que des de fa uns mesos presenta 
una imatge i uns continguts molt més 

moderns i adaptats als nous temps. 
L’Àrea de Comunicació s’encarrega 
d’elaborar peces informatives que si-
guin interessants per al lector i que 
permetin tenir una visió general de la 
intensa activitat del Col·legi. 

• Canals digitals
El paper continua molt present a les 
nostres vides però, evidentment, el 
Col·legi també ha apostat fort per In-
ternet. El web s’actualitza diàriament 
amb la voluntat de ser un aparador vir-
tual on el col·legiat pugui trobar al seu 
abast tota la informació que necessita. 
La pàgina web inclou notícies, l’agenda 
d’activitats —que permet fer inscripci-
ons en línia—, i tota mena de recursos 
per als col·legiats, com ara un recull 
de normatives vigents, els serveis dels 
quals poden gaudir i un espai propi per 
a cadascuna de les comissions, entre 
d’altres. Un altre dels canals de comu-
nicació que fa servir l’Àrea de Comuni-
cació i Màrqueting són els butlletins 
electrònics que s’envien setmanal-
ment als precol·legiats i col·legiats. 

ENGINYERS BCN també té pre-
sència a les xarxes socials més impor-
tants: Facebook, Twitter i LinkedIn. 
Es tracta d’unes eines que afavorei-

xen la comunicació immediata de 
notícies d’interès als col·legiats i que, 
alhora, en permeten la interacció. 
D’altra banda, el canal de vídeos del 
Col·legi a Youtube incrementarà con-
siderablement els continguts amb la 
publicació a partir d’ara de notícies 
d’ENGINYERS BCN en format vídeo, 
amb l’objectiu d’apropar encara més 
la institució als col·legiats. 

• Grans actes
Una altra de les tasques impulsades 
pel Departament és l’organització 
dels grans actes, que es converteixen 
en una excel·lent ocasió per reunir 
els nostres col·legiats. La Diada de la 
Professió —amb l’entrega de premis 
corresponent—, el Dia del Col·legiat, 
els concerts de Nadal o de la Diada 
i la participació del Col·legi a fi res 
com Construmat, són coordinades 
i organitzades per l’equip d’aquest 
departament. 

• Club EBCN
Una de les darreres grans novetats 
del Departament ha estat la posada 
en marxa del Club EBCN, inaugurat 
el passat mes de novembre i coordi-
nat per Jordi Giménez. Es tracta d’un 
espai modern i acollidor que pretén 
que els col·legiats se sentin com a 
casa i on puguin realitzar activitats 
professionals i socials de tot tipus. 
Així doncs, al Club s’hi poden fer re-
unions de feina o gaudir d’un cafè 
amb els companys de professió, entre 
d’altres. La sala té un espai de treball, 
un de lectura —amb llibres, revistes i 
premsa diària— i una cafeteria. 

El Departament de Formació, 
Comunicació i Màrqueting ja ha or-
ganitzat diverses activitats al Club 
EBCN. Durant aquestes primeres 
setmanes de vida s’han fet xerrades 
tècniques i culturals, amb una clara 
aposta pel networking, i amb propos-
tes tan interessants com una confe-
rència sobre la impressió en 3D o un 
exitós tast de vins. A més, aquest nou 
espai del Col·legi acull el darrer di-
lluns de cada mes a partir de les 18.30 
hores el “Cafè amb el degà”, l’ocasió 
perfecta per poder mantenir una 
xerrada distesa amb Miquel Darnés 
i traslladar-li les vostres consultes i 
inquietuds. 

Us animem a consultar el catàleg 
d’activitats del Club EBCN per tal 
que el pugueu aprofi tar al màxim!  l

LA MISSIÓ 
PRINCIPAL ÉS SERVIR 
EL COL·LEGIAT 
I FER DEL COL·LEGI 
UNA VEU RECONEGUDA 
PER LA SOCIETAT

Cursos  
48

Participants 
531

Conferències  
81

Participants
2.950

Activitats 
10 

Participants 
181

Formació 
any 2015
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L’equip e-Tech Racing presentarà el seu projecte 
al Club EBCN en un acte obert a tothom

Sessió de treball de la Junta de govern per 
valorar el transcurs del Pla estratègic.

Durant la sessió de treball es van re-
passar els diferents plans d’acció rea-
litzats al voltant de les principals línies 
estratègiques del Pla, es van dibuixar 
les accions correctores pertinents i es 
va començar a treballar en accions 
concretes per a dur a terme enguany.

També es van abordar altres temàti-
ques relacionades amb la precol-
legiació dels estudiants d’enginyeria i 
les activitats que el Col·legi realitza a les 
escoles universitàries. 

La Junta, oberta a noves metodo-
logies actives de treball en comú, va 

participar en un taller utilitzant el 
Manual Thinking, una eina innova-
dora per gestionar el treball creatiu 
en equip d’una manera dinàmica i  
estructurada.  

El Pla estratègic 2015-2017 ja ha 
finalitzat el primer terç del seu 
recorregut. La Junta de Govern es 
va reunir el 8 de gener al Club 
EBCN per valorar els resultats 
d’aquest primer any de vida.

El pròxim 3 de març, a les 18 h, els estudiants de l’EUETIB 
explicaran com avança la fabricació del monoplaça elèctric 
amb el qual volen competir a les proves d’Espanya i la República 
Txeca de la Formula Student. 

Primer any de vida del Pla estratègic
SESSIÓ DE TREBALL DE LA JUNTA DE GOVERN

ENGINYERS BCN és un dels 
patrocinadors Platinum del 
monoplaça elèctric, i demostra així 
l’interès que sempre ha tingut el 
Col·legi per la formació dels joves 
enginyers. L’equip, format per 34 
estudiants d’Enginyeria Mecànica, 
Elèctrica i Electrònica i el doctor 
Hemilio Hernández com a faculty 
advisor, assegura que aquest 
projecte esdevé un escenari perfecte 
per a la transició de coneixement i 

persones entre la universitat i 
el món empresarial, tal com els 
mateixos estudiants ja han pogut 
comprovar fent diversos estudis per 
a empreses. 

Aquesta temporada, l’equip e-Tech 
Racing està fabricant el segon 
monoplaça, després del seu debut 
l’any passat a la competició Formula 
Student, quan ja va tenir més de 50 
empreses col·laboradores. Durant 
la presentació oberta del 3 de març 
al Club EBCN els assistents podran 
conèixer detalls d’aquest vehicle 
elèctric, que, segons els estudiants, 
pot arribar a tenir més prestacions que 
el de combustió. La gran prova de foc 
serà al Circuit de Catalunya del 24 al 
28 d’agost, durant la celebració de la 
Formula Student Spain.  

Actualment, setze països organitzen 
proves d’aquest campionat, nascut als 
anys 80 als Estats Units, i hi ha més de 
400 equips. l

ENGINYERS BCN 
ÉS PATROCINADOR 
DEL MONOPLAÇA 
ELÈCTRIC

Així, i fruit de la reunió, es van gene-
rar cinc grans línies estratègiques amb 
un total de gairebé una cinquantena de 
noves idees relacionades amb els ser-
veis actuals del Col·legi.  l
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El Dia de la Dona Enginyera serà una 
diada de reflexió i alhora festiva, on es 
donarà veu principalment a les dones 
vinculades al Col·legi. Comptarà amb 
la presència destacada de la directora 
de l’ODEE-Observatori Dona, Empre-
sa i Economia de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, Anna Mercadé, que in-
tervindrà com a ponent convidada i 
aportarà la seva visió sobre la situació 
laboral i social de les dones i, en especi-
al, de les que es dediquen a professions 
tècniques, com les enginyeres. Seguida-
ment hi haurà intervencions més breus 
i testimoniatges del món de l’enginye-
ria envers la igualtat de gènere. 

Durant el transcurs de la festa es 
farà públic el veredicte del concurs 
Idees per avançar en la igualtat real, 
en el qual han participat persones 
vinculades al Col·legi, i s’atorgarà el 
premi: un IPad mini. 

PRÒXIMES ACTIVITATS 
La Comissió també està organitzant 
altres activitats i visites familiars, de les 
quals s’informarà degudament a través 
dels canals de comunicació del Col·legi. 

L’objectiu de la Comissió Funcionem 
Junts és ser una eina de suport i un punt 
d’informació de les novetats en el camp 
de la conciliació i la igualtat, amb la par-
ticipació activa de les enginyeres, a les 
quals els vol oferir un espai de trobada 
i assessorament per avançar en la igual-
tat de gènere i la conciliació laboral, així 

com donar visibilitat, no solament a les 
col·legiades, sinó a tot l’equip de perso-
nes que treballa a l’entitat i a les dones i 
companyes dels col·legiats.

En aquest sentit, la Comissió estudia 
quines són les eines que necessiten les 
enginyeres quant a formació i assesso-
rament per tal de poder-les-hi oferir en 
un futur pròxim, per contribuir a la mi-
llora laboral i social de les dones.

Dia de la Dona Enginyera

A LA DIADA HI 
ASSISTIRÀ ANNA 
MERCADÉ, DIRECTORA 
DE L’OBSERVATORI 
DONA, EMPRESA
I ECONOMIA 

BASES DEL CONCURS

IDEES PER AVANÇAR CAP A LA IGUALTAT REAL

El 10 de març, i per primera vegada, el Col·legi celebra el Dia de la Dona Enginyera al Club EBCN, 
organitzat per la Comissió Funcionem Junts. Durant la festa es donarà a conèixer el guanyador 
del concurs “Idees per avançar cap a la igualtat real”, que rebrà un iPad mini.

Anna Pujol
Presidenta de Funcionem Junts

La Comissió va néixer amb un caràc-
ter social i transversal amb la voluntat 
de cohesionar esforços amb altres co-
missions i grups del Col·legi. l

Dia de la Dona Enginyera: 
10 de març, a les 18 h. Club 
EBCN. Inscripcions a www.
enginyersbcn.cat/agenda

1. Els participants al concurs han de redactar una frase que expressi una 
idea per avançar cap a una igualtat real.

2. Poden participar en el concurs tots els col·legiats, col·legiades, 
precol·legiats, precol·legiades, familiars de primer grau d’aquests i 
treballadors i treballadores del Col·legi. 

3. Cada persona hi podrà enviar un màxim de dues frases. 

4. Les frases han d’estar relacionades amb el títol del concurs: Idees per 
avançar cap a la igualtat real, i hi han d’aportar alguna idea o valor que 
ajudi en aquest objectiu, en qualsevol àmbit: laboral, domèstic, familiar, 
social, educatiu, etc.

5. Les frases han de ser clares i entenedores, i que no permetin diverses 
interpretacions.

6. Cada frase ha de contenir com a màxim 200 caràcters amb espais o 
l’equivalent a unes 25 paraules aproximadament.  

7. Les frases s’han d’enviar a aquesta adreça electrònica: 
funcionemjunts@ebcn.cat

8. Juntament amb la frase, s’hi adjuntaran les dades del concursant: nom, 
cognoms, edat, telèfon, correu electrònic i número de col·legiat/da (o la 
seva relació o parentiu en el cas d’un familiar). Les dades seran tractades 
d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

9. Cada idea rebuda serà marcada amb un codi numèric per a la 
qualificació anònima del jurat.

10. El jurat està format per les assistents habituals a la reunió de la 
Comissió Funcionem Junts. La deliberació s’efectuarà durant la primera 
setmana de març. 

11. El premi del concurs a la millor frase és un IPad mini, que serà entregat 
en el transcurs de la festa del Dia de la Dona Enginyera, el 10 de març.

12. El termini per enviar les frases comença el 2 de febrer i acaba el 2 de 
març, a les 12.00 h. 

13. Els participants autoritzen la divulgació i la cessió dels drets 
d’explotació de la propietat intel·lectual de la frase/frases.
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a TMB o la xerrada sobre neuromàr-
queting.

Comissió d’Ensenyament: a causa 
de l’èxit obtingut l’any passat, vol re-
petir els propers mesos l’organització 
de trobades amb professors experts en 
innovació educativa a les aules. 

Comissió de Disseny Industrial: vol 
fer més atractiu el Segell de Qualitat 
de Disseny i donar-se a conèixer en-
tre el col·lectiu d’enginyers amb nous 
continguts.

Comissió de Medi Ambient i Segu-
retat: va fer una valoració positiva de 
la publicació periòdica d’articles a la 
revista theknos. Com a novetat va 
anunciar la celebració d’alguns tallers. 

Comissió de Qualitat i Innovació: 
va avançar que mantindrien el Premi 
a la Innovació i que treballarien te-
mes específi cs amb grups de treball. 

Comissió d’Energia: va fer bon ba-
lanç de les xerrades sobre efi ciència 
energètica que van organitzar el 2015 
aprofi tant la celebració de l’Any de la 
Rehabilitació en Instal·lacions. 

Comissió d’Actuacions Pericials: van 
destacar els nombrosos exericis pràc-
tics sobre processos judicials fets a les 
seves trobades.

Comissió d’Incendis: va treballar 
en la guia del clúster i en l’elaboració 
de fi txes d’incendis.

Comissió de Plans d’Autoprotecció 
i Protecció Civil: destaquen la redacció 
de continguts sobre els canvis legisla-
tius que afecten el seu camp gràcies 
al coneixement adquirit a les més de 
quinze trobades a què han assistit. 

Comissió d’Ajuts Socials: enguany 
celebra el desè aniversari i va aprofi -
tar per recordar la possibilitat de sol-
licitar ajuts en cas de necessitat.  l

El degà, Miquel Darnés, amb Laia 
Liébana i Sergi Bolea, vocals de la Jun-
ta, van aprofi tar l’ocasió per agrair la 
implicació total de les comissions en 
el dia a dia del Col·legi. Darnés va reco-
nèixer que gràcies a les seves activitats 
fan “més gran el Col·legi, la professió 
i el país”, i va destacar la millora de 
la comunicació entre les comissions 
i la Junta, els canvis en el reglament 
de comissions, la introducció de les 
xarxes socials i la participació de les 
comissions en el desenvolupament del 
Pla Estratègic. Laia Liébana va afegir 
que molts col·legiats coneixen millor la 
institució gràcies a la informació facili-
tada per les comissions i que, fi ns i tot, 
alguns han trobat feina gràcies a elles.

Les juntes rectores van fer balanç 
del 2015 i van parlar de nous reptes:

COMISSIONS SOCIALS
Comissió Funcionem Junts: creada 

recentment, el principal objectiu és ser 
una eina de suport per a les enginye-
res. Anuncien la celebració del Dia de 
la Dona Enginyera el 10 de març.

Comissió de Joves Enginyers: va 
destacar l’èxit de les propostes cultu-
rals i esportives dutes a terme. Els rep-

tes: sumar nous joves enginyers, parti-
cipar a l’OpenHouse Barcelona 2016 i 
organitzar la segona edició del torneig 
de pàdel.

Comissió d’Enginyers Jubilats: va 
compartir amb els assistents algunes 
fotografi es dels viatges a Osca, Tailàn-
dia i París, i les de la visita a la fàbrica 
de Seat. 

Comissió de Cultura i Esports: amb 
més de 150 col·legiats inscrits, va va-
lorar l’any 2015 de forma molt positi-
va, gràcies a l’èxit dels viatges a Fran-
ça, Croàcia i Montenegro. Enguany 
volen organitzar una nova edició del 
concurs fotogràfi c.

COMISSIONS TÈCNIQUES I 
PROFESSIONALS

Comissió d’Exercici Lliure: va desta-
car l’èxit del format de miniconferèn-
cies estrenat el 2015, i van anunciar 
que el sistema de certifi cació profes-
sional ja ha estat acceptat. 

Comissió d’Enginyers d’Empresa: el 
canvi de nom (abans Vinculats a Em-
presa) els ha portat molts més parti-
cipants a les activitats, com la visita 

El 21 de gener va tenir lloc a la seu del Col·legi la reunió de les juntes 
rectores de les comissions. Hi van participar prop d’una cinquantena 
de persones. Durant la trobada, es va fer un balanç de les activitats 
realitzades durant l’any 2015 i van anunciar-se alguns dels projectes 
previstos per a aquest 2016. 

Les comissions fan balanç del 2015 
i presenten els nous projectes per aquest any

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

Membres de la Junta de 
Govern i de les juntes 
rectores de les comissions 
durant la reunió de gener.
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“Treballo amb
un contracte de 
pràctiques, gràcies 
a la universitat”

Dinàmic, sociable i persistent per 
complir els objectius proposats 
són els adjectius que em 
defineixen com a persona i em van 
fer escollir una enginyeria. 
L’interès per saber implementar 
sistemes de millora i gestionar els 
recursos de les empreses van fer 
que decidís començar un grau 
especialitzat en Organització 
Industrial a l’EUSS (Escola 
Universitària Salesiana de Sarrià).

Gràcies a la universitat, des de fa 
més d’un any estic realitzant 
pràctiques i això m’ha permès 
desenvolupar aptituds 
interpersonals i conèixer diferents 
sectors del món laboral. En la 
primera experiència laboral, a ASM 
Transporte Urgente, vaig realitzar 
projectes en diversos departaments, 
la qual cosa em va permetre conèixer 
les plataformes de Barcelona, Madrid 
i València. En l’actualitat treballo al 
Departament d’R+D+I d’Applus fent, 
alhora, el meu treball de final de 
grau: Implementació d’un prototip 
d’un sistema de vigilància.

Finalitzaré el grau aquest curs 
acadèmic (2015-2016), i entre les 
meves expectatives de futur hi ha 
el perfeccionament de l’anglès, 
iniciar un màster en gestió de 
projectes i trobar una feina on 
pugui rendir al màxim.

Albert Torrent Ozcoz
Precol·legiat 55.280

El 12 de gener va tenir lloc a l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona (EUETIB), 
una nova edició del taller “Presenta 
amb èxit el teu TFG”. L’activitat, que 
es realitza a les escoles des del 2012,  
està adreçada a proporcionar als estu-
diants els recursos necessaris per sa-
ber defensar el treball de final de grau 
(TFG) amb èxit davant el tribunal.

conTrol dels nervis 
En aquesta ocasió el taller va reunir 
una vintena d’estudiants que es tro-
ben a la recta final dels estudis i que en 
les darreres setmanes del mes de ge-
ner havien de realitzar la presentació 
oral dels projectes davant del tribunal 
d’experts i docents que els avaluen.

Es tracta d’un moment decisiu en 
el pas per la universitat, que en oca-
sions genera molt neguit entre els 
joves i que implica la utilització d’uns 
recursos personals que cal treballar 
a més de l’assoliment dels coneixe-
ments tècnics. El control de nervis, la 
comunicació verbal i no verbal, com 
estructurar la informació, els ajuts 
tècnics, les habilitats i la capacitat 
d’improvisació es treballen de la mà de 
l’experta en desenvolupament de com-
petències, Mercè Gómez, de l’empresa 
Nau Desenvolupament Professional i 
col·laboradora habitual de Barcelona 
Treball. 

suporT del col·legi 
ENGINYERS BCN dóna suport als 
estudiants per diverses vies i es fa més 
present quan es tracta dels projectes 
finals de carrera, que a més premia 
anualment en la Diada de la Professió.
L’any passat, el guanyador del pre-
mi va ser David Sánchez, graduat en 

Enginyeria Electrònica Industri-
al i Automàtica a l’EUETIB, que va 
presentar el projecte “Disseny elec-
trònic d’un canvi per a bicicletes”.  

comunicació i moTivació
“El TFG s’ha de plantejar inicialment 
i desenvolupar durant el curs de tal 
forma que l’èxit en la defensa en sigui 
una conseqüència”, afirma en Da-
vid. “Evidentment, a l’hora de fer la 
presentació s’ha de cuidar molt l’en-
tonació, la comunicació no verbal, el 
registre utilitzat... Però hi ha quelcom 
que enlluerna molt més que qualse-
vol d’aquests aspectes: la motivació.” 
Sánchez creu fermament en la feina 
feta i també aposta que cal transme-

tre un alt grau de motivació. “Tot això 
suplirà totes aquelles possibles man-
cances comunicatives o actes nervio-
sos que puguin aparèixer. És per això 
que abans de registrar el TFG s’ha de 
tenir ben clar què és allò que et moti-
va i et farà treure el millor de tu ma-
teix. La resta vindrà rodat.”  l

Què cal tenir per defensar  
amb èxit el treball de final de grau?

El Col·legi ja està preparant una nova edició dels Premis ENGINYERS BCN, uns 
guardons que premien els millors projectes en tots els àmbits de l’enginyeria 
industrial. En la convocatòria d’enguany s’hi podran presentar tots els estudiants 
que realitzin o hagin realitzat el treball final de grau durant els anys 2015 i 2016. 
Properament trobareu més informació a www.enginyersbcn.cat/premis 

Nova convocatòria dels Premis EBCN

david sánchez va ser el guanyador del 
premi 2015 al millor Treball Final de grau. 
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Rubèn Bruguet. 
Col·legiat 54.985
Graduat en Enginyeria 
Electrònica Industrial i 
Automàtica. Uns mesos 
després d’obtenir el títol 
universitari, s’ha incorporat a 
l’empresa mataronina Randix 
Technology, uns fabricants 
capdavanters de maquinària 
multifuncional de tall tècnic 
amb sistema modular. La 
seva tasca consisteix a 
realitzar instal·lacions, 
reparacions i manteniment 
del producte i desenvolupar 
l’electrònica implícita. 
L’assessorament del Col·legi 
ha estat clau en tot el procés 
de recerca de feina i la Borsa de 
treball és l’eina que ha 
utilitzat per trobar-la.

  Carolina Fernández. 
Col·legiada 23.694
Enginyera tècnica industrial, 
especialitzada en Química 

Industrial amb màster 
d’Enginyeria en Organització 
Industrial. “Tant la feina que 

xarxes ENGINYERS BCN 
organitza cursos i 
conferències, per exemple els 
tallers pràctics Primeres 
passes al LinkedIn: CV 2.0. 
Com crear i adequar el teu 
perfi l a LinkedIn (7 de març), i 
Consells de LinkedIn, Twitter i 
altres eines 2.0 com a fonts 
potents d’informació per 
trobar nous clients i/o feina (7 
d’abril). Inscripcions a www.
enginyersbcn.cat/agenda

  Si esteu  en situació 
d’atur, el Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional del 
Col·legi us ajuda
Segons la base de dades que 
tenen a la Borsa de treball, el 
4,72% dels col·legiats inscrits 
al servei estan en situació 
d’atur. El Col·legi recolza 
aquest col·lectiu i recentment 
el Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional 
(SOPP) ofereix un nou 

tinc actualment com 
l’anterior les vaig trobar 
gràcies a la Borsa de treball 
del Col·legi. La primera va ser 
com a cap d’equip de sala 
blanca a l’empresa 
d’automoció FAE fent sensors 
de sondes Lambda.” Hi va 
treballar aproximadament 
dos anys, gestionant el 
personal i la planifi cació de la 
producció fi ns que va trobar la 
feina que actualment té com 
a enginyera de producció, 
manteniment i logística a 
l’empresa química ASUTEX, 
on és adjunta del director 
industrial. “Estic molt agraïda 
al Col·legi per haver-me 
donat l’oportunitat d’haver 
trobat aquestes feines tan 
interessants i on m’he sentit 
molt realitzada 
professionalment.”

professional cal ser conscients 
de quines obligacions i/o 
avantatges aporta el fet de 
treballar per compte propi o 
aliè.

Ara teniu la possibilitat 
d’aclarir els dubtes sobre 
aquests temes amb els cursos 
de formació que organitza el 
Col·legi, com ara el curs 
d’iniciació a l’exercici 
professional que tindrà lloc els 
dies 14, 15 i 16 de març, de 17 
a 20 h al Tecnoespai. 
Inscripcions a www.
enginyersbcn.cat/agenda 

  La importància de 
l’ús de les xarxes socials 
2.0 en la recerca de feina
No es tracta únicament de 
desar les nostres dades 
professionals a la xarxa i 
esperar que alguna empresa hi 
topi, sinó que hem de ser 
usuaris actius aportant-hi 
informació rellevant per als 
nostres seguidors. Tant la web 
com les xarxes han 
evolucionat i quan parlem del 
2.0 ens referim al fet que els 
usuaris han deixat de ser 
simples consumidors 
d’informació i que han passat 
a ser també usuaris actius en 
l’aportació d’informació, 
notícies, etc. Per saber com 
fer un bon ús d’aquestes 

“El Col·legi 
m’ha donat 
l’oportunitat 
de trobar les 
dues darreres 
feines, molt 
interessants i 
on m’he 
realitzat com a 
professional”

BORSA 
DE TREBALL

  Curs d’iniciació a 
l’exercici professional 
Per exercir com a professional 
de l’enginyeria és interessant 
conèixer com es regula 
aquesta professió: saber quina 
responsabilitat es té a l’hora 
de portar i signar projectes, 
quina és la normativa que 
regula la professió, etc. D’altra 
banda, per orientar 
correctament la carrera 
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BENEFICIS DEL COL.LEGIAT

Tots aquells col·legiats que ho sol·licitin 
poden fer ús del Servei d’Assessora-
ment Jurídic del Col·legi (SAJ) pel que 
fa a la normativa col·legial i professio-
nal. A través de consultes telefòniques, 
telemàtiques o presencials mitjançant la 
sol·licitud d’una visita concertada a la seu 
d’ENGINYERS BCN, el col·legiat pot 
gaudir d’un servei personalitzat per tal 
de poder resoldre les seves qüestions. 
D’altra banda, el SAJ elabora articles i 
notícies d’interès per al col·lectiu sobre 

els honoraris professionals, els tipus 
de retenció de l’IRPF per rendiments 
professionals, la col·legiació obligatò-
ria, etc., i posa a disposició del col·lectiu 
d’enginyers un espai del web del Col·legi 
amb material d’interès sobre norma-
tives, models orientatius de contracte 
d’arrendament de servei, preguntes més 
freqüents, circulars laborals  i fi scals i 
notícies d’interès. 

www.enginyersbcn.cat/saj

Suport personalitzat i gratuït sobre els àmbits 
fiscal, laboral i de l’exercici professional

programa d’acompanyament 
per a la recerca de feina a les 
persones aturades de llarga 
durada. Mitjançant aquest 
programa els col·legiats i 
col·legiades reben un 
acompanyament 
personalitzat amb una 
experta en orientació i mercat 
laboral de l’àmbit de 
l’enginyeria. Per a més 
informació sobre els 
programes del SOPP, 
dirigiu-vos a 
ocupacioipromocio@ebcn.
cat

23 I 25 DE FEBRER
Curs avançat en 
certifi cació energètica. 
Nova versió CE3X v.2.1
Proposat per la Comissió de 
Medi Ambient i Seguretat, 
l’objectiu del curs és 
aprofundir en els canvis 
produïts en el programa 
CE3X i veure com afecten la 
tasca del tècnic certifi cador. 
S’aprofundirà en el 
coneixement de l’eina i a 
resoldre aquells dubtes que 
hagin sorgit als tècnics que 
ja estan realitzant 
certifi cats. Caldrà tenir 
coneixements previs en els 
procediments simplifi cats 
en certifi cació energètica 
d’edifi cis existents, ja que es 
tracta d’una continuïtat del 
curs “Les eines per a la 
certifi cació d’edifi cis 
existents: CE3 i CE3X”. 

Quan: de 17 a 21 hores
On: a l’aula de la 3a planta 
del Col·legi

29 DE FEBRER,
2, 3, 8 I 17 DE MARÇ
Curs de certifi cacions 
d’excel·lència en 
construcció sostenible
Curs adreçat a tots els 
agents que intervenen en els 
processos de disseny i 
construcció, inclòs el 
propietari o promotor o el 
seu equip de caps de 
projecte (project managers). 
S’orienta de forma especial 
als responsables de la presa 
de decisions en les fases de 
viabilitat i en les diverses 
etapes del projecte. El curs 
dura 25 hores.
Quan: de 16 a 21 hores
On: al Tecnoespai

14, 15 I 16 DE MARÇ
Curs d’iniciació a l’exercici 
professional
Gratuït i exclusiu per a 
col·legiats i precol·legiats, el 
curs està dividit en quatre 
grans blocs: la regulació de 
la professió d’ETI, l’ETI com a 
empresari, l’exercici 
professional a través d’una 
societat i la relació entre 
professional i empresa 
durant el període actiu 
laboral. Impartit per Jordi 
Barril, advocat del 
departament de Serveis 
Jurídics del Col·legi, 
juntament amb Mercedes 
Bellera (advocada) i Mariano 
Fèlix (assessor fi scal). 
Quan: de 17 a 20 h
On: al Tecnoespai

17 DE MARÇ
Mapes mentals. Com 

estructurar i ordenar la 
informació i les idees de 
forma visual
Amb la seva simplicitat i 
riquesa de matisos, els 
mapes mentals ajuden a 
ordenar conceptes, 
estructurant i ordenant la 
informació i generant idees 
per al treball professional. En 
aquest curs es farà una 
introducció als mapes 
mentals i al seu mètode, 
amb els quals estalviareu 
temps i us facilitaran la presa 
de decisions i la  resolució de 
problemes. 
Quan: de 16 a 20 h
On: a l’aula de la 3a planta 
del Col·legi

Més informació a: www.
enginyersbcn.cat/agenda

AGENDA

Servei d’Assessorament Jurídic
Us oferim assessorament sobre l’exercici lliure, temes laborals i 
fiscals de matèries relacionades amb l’exercici professional. 
Demananeu-nos cita i us atendrem personalment.

www.enginyersbcn.cat/saj4,72%
d'inscrits a la 

Borsa de treball 
estan a l'atur

Tan sols el
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El Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP) del Col·legi 
treballa per millorar la trajectòria laboral dels col·legiats. És un dels 
serveis més apreciats d’ENGINYERS BCN i acaba d’estrenar una nova 
línia de material corporatiu adreçat a les empreses per tal de facilitar la 
recerca d’enginyers i enginyeres de l’àmbit industrial.

El Col·legi ajuda les empreses 
a buscar enginyers de l’àmbit industrial

Des de la posada en marxa de la nova 
plataforma del Servei d’Ocupació del 
Col·legi, l’any 2012, 1.350 empreses 
han fet ús dels recursos que ofereix 
basats en l’orientació, l’assessora-
ment, la formació i la inserció laboral. 
Aquesta col·laboració fa possible que 
ENGINYERS BCN ofereixi als seus 
col·legiats una borsa de treball espe-
cialitzada, ràpida, gratuïta i exclusi-
va del sector de l’enginyeria on l’any 
2015 van publicar-se més d’un miler 
d’ofertes de feina.

El nou díptic s’ha dissenyat pen-
sant en les empreses que puguin estar 
interessades a incorporar a la plan-
tilla enginyers tècnics industrials 
i graduats en enginyeria de l’àmbit 
industrial d’una dotzena d’especiali-

Un catàleg de serveis adaptat 
a les necessitats de cada empresa

A l’hora d’iniciar la recerca d’un enginyer de l’àmbit industrial, el SOPP 
ofereix a les empreses diverses opcions per tal de poder ajustar-se millor a 
les seves necessitats. 

Anunci gratuït: publicació de l’oferta, consulta dels currículums (CV) dels 
candidats inscrits i cerca activa de professionals d’enginyeria.

Filtratge de CV: el Servei valora els currículums dels candidats que s’adapten 
millor a l’oferta i envia a les empreses aquells que s’ajusten més al perfi l requerit. 

Selecció: el Col·legi s’encarrega de tot el procés per trobar l’enginyer que 
millor s’adapta al lloc de treball requerit. Això inclou entrevistes d’avaluació, 
proves psicotècniques, un informe fi nal i conclusions del procés.

Avaluació: el departament fa una valoració competencial del candidat 
fi nalista d’un procés de selecció dut a terme per l’empresa. Es té en compte 
el perfi l requerit i el Servei fa una entrevista, les proves psicotècniques i un 
informe d’avaluació.

En tres anys, 1.350 
empreses han fet 
ús dels recursos 
d’orientació 
laboral, formació i 
assessorament

tats, totes elles incloses —a través de 
diverses icones— a la gran lupa que 
protagonitza aquesta nova imatge 
gràfi ca. Les ofertes de feina poden 
anar dirigides a la recerca d’estudi-
ants, acabats graduats o professionals 
amb experiència.  l

PRACTICAR IOGA PER VIURE TRANQUIL NO ET FA ÚNIC, 
GAUDIR DE LA TRANQUIL·LITAT  DE REGAL, SÍ

Pel fet de ser col·legiat /da del Col·legi d’ENGINYERS DE BCN, amb Regal 
gaudeixes d’un servei àgil i proper, i de l’assessorament personalitzat de 
professionals que saben el que fan i d’aquestes ofertes:

I GAUDEIX D’AVANTAGES ESPECIALS 
EN TOTS ELS PRODUCTES

DEMANA ARA 
EL TEU PRESSUPOST

Subjectes a les condicions de la companyia. No acumulable amb altres ofertes. Queden exclosos d’aquesta oferta els reemplaçaments. Companyia 
asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., a través del seu canal directe: Regal. C/ Llacuna, 56-70, Edifici C, 08005 Barcelona.

LLAR VIDA AUTO MOTO

www.regal.es/enginyersbcn

esther.perez@libertyseguros.es

ENTRA A

CONTACTA AMB

93 489 06 77 • 902 444 707

TRUCA AL
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COMISSIONS

Aquest any la Comissió d’Ajuts Soci-
als celebrarà el 10è aniversari. L’any 
2006, a proposta de diversos col-
legiats, la Junta de Govern va aprovar 
la creació d’aquesta comissió, que té 
reglament propi i que promou una sè-
rie de mesures per ajudar col·legiats i 
familiars. Des de llavors, el fons soci-
al d’ENGINYERS BCN atorga ajuts a 
aquells col·legiats que ho necessitin, 
sempre que es compleixin els requi-
sits establerts pel Reglament.

PROCÉS 100% CONFIDENCIAL
El procés per sol·licitar una ajuda és 
confi dencial des del principi fi ns a la 
fi . Per sol·licitar-la, cal obrir un ex-
pedient on l’interessat faci constar 
les dades personals (nom, adreça, 
telèfon, correu electrònic...), el mo-
tiu de la sol·licitud d’ajut, la gravetat 
i l’aplicació a què anirà destinada 
l’ajuda. A més, ha de declarar els in-
gressos econòmics que té (prestació, 
jubilació, plans de pensions, rendes 
mobiliàries i immobiliàries, etc.) i ha 
d’adjuntar-hi la documentació acre-
ditativa (la declaració de la renda, en-
tre d’altres). En aquesta petició cal ex-
posar-hi amb tot detall la situació per 
la qual se sol·licita un ajut: persones 
involucrades, data i origen del proble-

ma, necessitats generades, possibles 
solucions i data límit per rebre l’ajut 
econòmic. Aquesta ajuda serà pun-
tual i limitada a la disponibilitat del 
pressupost anual del fons social del 
Col·legi.

ELS DESTINATARIS DE L’AJUT
Poden ser els mateixos col·legiats, 
així com el/la cònjuge i els famili-
ars de primer grau, d’acord amb el 

procediment administratiu vigent, 
i sempre que el col·legiat tingui una 
antiguitat mínima de dos anys i esti-
gui al corrent de totes les obligacions 
econòmiques. En cas que no sigui el 
col·legiat qui necessiti aquest suport 
econòmic, cal indicar la relació amb 
el sol·licitant. Les peticions rebudes 
seran analitzades per la Comissió 
d’Ajuts Socials, que les adreçarà a la 
Junta de Govern per tal que n’acor-
di la resolució. Amb aquest sistema, 
ENGINYERS BCN suma ja deu anys 
oferint suport econòmic als col-
legiats que estiguin passant una eta-
pa de difi cultats. l

COMISSIÓ D’AJUTS SOCIALS

Deu anys oferint suport econòmic 
als col·legiats amb dificultats 

Debat tecnològic sobre els autobusos elèctrics 
i híbrids de Transports Metropolitans de Barcelona
La Comissió d’Enginyers d’Empresa va 
organitzar al desembre un debat 
tecnològic sobre l’experiència de 
Transports Metropolitans de 

Barcelona (TMB) amb autobusos 
elèctrics i híbrids, a les instal·lacions 
de TMB del carrer Jaume Brossa.

PROJECTE ZeEUS
Josep Ariño, responsable d’Enginyeria i 
Control de Qualitat del material mòbil 
de TMB, va ser l’encarregat de 
presentar la companyia als col·legiats i 
explicar els diversos models 
d’autobusos elèctrics i híbrids que ha 
anat adquirint l’operador de transport 
públic durant els darrers anys. Així 

doncs, Ariño va analitzar les 
experiències viscudes amb els vehicles 
B&d, de fabricació xinesa, i els models 
Irizar i Solaris, emmarcats en el 
projecte ZeEUS. 

En el posterior torn de preguntes els 
col·legiats van poder preguntar sobre 
les difi cultats amb què s’ha trobat 
TMB a l’hora d’introduir els vehicles 
elèctrics i híbrids a la seva fl ota. A més, 
els participants van  fer una visita 
guiada per les instal·lacions de 
l’empresa. 

D’esquerra a dreta: Francesc Espadero, vicepresident; Joan Garreta, representat de la Junta de 
Govern;  Josep Ma. Segarra, secretari; Francesc Fernández, president, i Miquel Gracia, vocal. 

Membres de la Comissió d’Enginyers 
d’Empresa a les instal·lacions de TMB.

PRACTICAR IOGA PER VIURE TRANQUIL NO ET FA ÚNIC, 
GAUDIR DE LA TRANQUIL·LITAT  DE REGAL, SÍ

Pel fet de ser col·legiat /da del Col·legi d’ENGINYERS DE BCN, amb Regal 
gaudeixes d’un servei àgil i proper, i de l’assessorament personalitzat de 
professionals que saben el que fan i d’aquestes ofertes:

I GAUDEIX D’AVANTAGES ESPECIALS 
EN TOTS ELS PRODUCTES

DEMANA ARA 
EL TEU PRESSUPOST

Subjectes a les condicions de la companyia. No acumulable amb altres ofertes. Queden exclosos d’aquesta oferta els reemplaçaments. Companyia 
asseguradora: Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., a través del seu canal directe: Regal. C/ Llacuna, 56-70, Edifici C, 08005 Barcelona.

LLAR VIDA AUTO MOTO

www.regal.es/enginyersbcn

esther.perez@libertyseguros.es

ENTRA A

CONTACTA AMB

93 489 06 77 • 902 444 707

TRUCA AL
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Aquesta història comença el març de 1996, amb la publicació del número 1 
de l’Informatiu Theknos, la publicació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona. I avui, vint anys després, teniu a les vostres mans el número 200, 

una xifra impressionant i rodona que mereix ser celebrada amb aquesta edició especial, 
amb la qual fem també un recorregut per la història de la professió. 

Poseu-vos còmodes, no tingueu pressa, i prepareu-vos per recórrer dues dècades d'història 
a través de les pàgines de THEKNOS i dels fets més destacats que han marcat i han fet 
evolucionar el col·lectiu, de la mateixa manera que ha evolucionat aquesta revista, 

la capçalera del Col·legi. 

THEKNOS, 
crònica d'un col·lectiu

Text Jordi Garriga  l  Fotografia Marta Torrent

 L'
any 1995 marca un punt 
d’infl exió en la història del 
col·lectiu amb la creació 
del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Barcelona, 

com a conseqüència de la segregació 
del de Catalunya (COETIC). 

La situació corporativa feia temps 
que era complicada i, després de les 
eleccions de 1993, es va fer insoste-
nible, i va desembocar en la dimissió 
del degà, Florentino Mañà, el mateix 
1995. La corporació vivia uns mo-
ments delicats, políticament i eco-
nòmica, i el degà en funcions, Miquel 
Oliveras, juntament amb els presi-
dents de les diferents demarcacions, 
va haver d’iniciar de forma immedia-
ta el procés de segregació del Col·legi 
de Catalunya.

NOVA INSTITUCIÓ 
L’abril de 1995 entra en escena una 
nova Junta de Govern, encapçalada 
per Antonio Carrillo, de la també 
nova institució: el Col·legi d’Engi-

amb un àmbit territorial que abraça 
les comarques de l’Anoia, el Baix Llo-
bregat, el Barcelonès, el Maresme, 
Osona, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental.

EL PRIMER NÚMERO
Un any després que Antonio Carrillo 
esdevingués primer degà del Col·legi, 
el març de 1996, es publica el número 
1 de theknos. El nou Col·legi estre-
nava nou òrgan de comunicació. Hi 
havia hagut uns antecedents, uns al-
tres theknos, però la que es publicava 
aquell mes de març del 1996 inaugura-
va l’època moderna de la revista.

D’aquella data fi ns avui, la revista 
s’ha publicat de forma ininterrompu-
da —tot i que en un principi la periodi-
citat no era mensual—, i ha passat per 
diverses fases, marcades per les reno-
vacions de disseny i pels canvis en la 
dimensió informativa, fi ns a arribar a 
la que teniu avui a les mans. Una tra-
jectòria que ens mostra l’evolució del 
mateix col·lectiu. l

nyers Tècnics Industrials de Barce-
lona. Carrillo és l’encarregat de dur 
a terme la fi nalització del procés de 
segregació, recollit ofi cialment en el 
Decret 293/1995 de 7 de novembre 
de la Generalitat de Catalunya, i amb 
el qual les diferents demarcacions 
passaven a ser col·legis autònoms, 
integrats en el Consell de Col·legis 
d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya (CCETIC). 

I així neix el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona, 

El Col·legi, nascut 
el 1995, i la primera 

THEKNOS, publicada 
el 1996, han viscut 
vides paral·leles, 

marcades per una 
renovació constant

TK200 total.indd   18 11/02/16   00:18



Febrer 2016    Theknos 19

TK200 total.indd   19 11/02/16   00:18



1863

Es constitueix 
l’Associació d’Enginyers 

de Catalunya.

1904
Es diplomen els primers 

pèrits industrials.

1905
Neix 

l’Associació 
de Pèrits 

Industrials.

El nou Col·legi necessita un nou òrgan de comunicació per 
mantenir degudament informats els col·legiats. El març de 
1996 la nova THEKNOS agafa el relleu de Nuevos Horizontes 
(nascuda el 1960) i de la THEKNOS primigènia (de 
l'Associació d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya), 
posa el compte a zero i arrenca com una 
revista totalment renovada.

Durant els tres anys d’aquesta primera 
època es publiquen disset números, men-
tre el nou equip de govern posa les bases 
per a un nou Col·legi: modern, democrà-
tic i adequat als seus temps. És així com el 
número 9, de març-abril de 1998, ofereix 
una primera renovació important, tot 
mantenint la capçalera. La revista dispo-
sa d’un sumari que no només refl ecteix 
clarament l’evolució de la institució i la 
seva activitat, sinó també la seva volun-
tat informativa. 

El Col·legi i la seva activitat, de la mà 
del degà Antoni Carrillo i el seu equip, 
pren una embranzida molt important en 
tots els seus àmbits, i és necessari que la 
revista refl ecteixi els eixos que es plante-
ja el nou deganat, com són la potenciació 
del Servei de Selecció Professional, el pa-
per de les comissions i la vocació de ser-
vei de la institució. Carrillo no només vo-
lia una institució clarament democràtica, 
amb vocació de servei i oberta a tot el col-

Nou Col·legi, nova revista
MARÇ 1996-DESEMBRE 1998

Característiques 
de la primera THEKNOS
 
➜  Revista austera: 

l’interior a una tinta 
i la coberta a dues.

➜  No té sumari i la 
portada l'ocupa 
l'editorial. 

➜  No té una paginació 
defi nida.

➜  Molt funcional 
quant a continguts.

➜  El contingut està 
condicionat per les 
necessitats 
comunicatives de la 
nova Junta. 

➜  L'objectiu principal és 
informar puntualment i 
amb precisió dels 
avenços i canvis que la 
Junta du a terme. 

PRIMERA ÈPOCA 

Cronologia de la història de la professió a Catalunya

revista ofi cial de 
l’Associació de 

Pèrits Industrials.

S’edita Politècnica,
1906
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1936
S’aturen les 
activitats de 
l’Associació 
per la Guerra 

Civil.

lectiu, sinó que volia una institució connectada amb el seu 
entorn. L’Editorial del número 10, per exemple, de maig 
de 1998, parla ja del model de gestió de qualitat EFQM i la 
seva aplicació al Col·legi.

Durant aquest període apareixen diferents articles arran 
de la implantació de l’euro i del 40è aniversari de la creació 
del Col·legi (Colegio de Péritos e Industriales de Cataluña y 
Baleares), commemoració aquesta que la revista va refl ectir 
amb un logotip dissenyat ad hoc per a la seva capçalera.  l

ARRIBA L’EURO
El 1999 neix la moneda 
comunitària, que marca la 
creació d’un espai europeu únic 
pel que fa a la política econòmica 
i monetària. L’euro passa a 
protagonitzar diverses pàgines de 
THEKNOS: se’n parla a l’Editorial 
del número 8, de gener de 1998 
(“Un fet únic i històric [...] que 
afectarà fi ns i tot les nostres 
butxaques”), i, quatre anys 
després, al número 52 (gener de 
2002), s’anuncia l’aprovació del 
primer pressupost en euros.  

Els primers números transcorren en 
consonància amb la tasca del nou equip 

de Govern, liderat pel degà Carrillo, 
per crear un Col·legi modern, democràtic 

i adequat als seus temps

El número 9 
dedicava la secció 
Actualitat a la 
primera promoció 
de tècnics de 
riscos laborals del 
Col·legi, que 
habilitava els 
diplomats a 
desenvolupar la 
funció de tècnic de 
prevenció.

Els nous Estatuts, recollits 
al número 1, perfilaven 
una institució oberta, 

participativa, democràtica 
i transparent

L’Associació 
passa a denominar-se 

Delegación de Cataluña 
de la Asociación 

Nacional de Péritos 
Industriales.

1944
1956

Es constitueixen 
els col·legis de 

pèrits 
industrials.

1958

Es crea el Colegio de Péritos e 
Industriales de Cataluña y Baleares. 

 Josep M. Cabestany, degà.
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1960

S'edita 
Nuevos Horizontes, 

la primera revista ofi cial 
del nou Col·legi.

1975

S’aguditzen les tensions en el si del 
Col·legi Ofi cial d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya (COETIC).

1967

Apareix una nova publicació, el 
butlletí THEKNOS, sota el 

deganat de Vicent Illa i Sanz.

El Col·legi inicia una etapa creativa quant a la imatge i el 
disseny, i són precisament els dos colors de la revista —gra-
nat i blau— els que en conformaran la seva imatge corpora-
tiva. S’institucionalitza la creació de logotips anuals, que ja 
s’havia iniciat en el període anterior; alguns d’aquests són: 
"40è aniversari de la professió 1958-1998", "1999: la quími-
ca", "150 anys de professió" o "2001: la mecànica".

THEKNOS es fa gran

GENER 1999-NOVEMBRE 2001

Es publica el número 18 i THEKNOS arriba a la majoria 
d’edat: deixa enrere una adolescència inestable i referma 
el seu caràcter de revista. Augmenta el nombre de 
pàgines, es vesteix amb una nova coberta (sense 
l’editorial i amb un sumari) i se'n consolida 
defi nitivament la periodicitat mensual amb deu números 
l’any (a l'agost i al desembre no es publica). 

Amb el número 18, la revista comença una segona època, més 
creativa i amb periodicitat mensual. Es destina una secció a 

parlar de la Unió Europea. Però és realment amb l’arribada del 
2001 quan THEKNOS estrena disseny i, aquest cop sí, el salt 

qualitatiu és ben visible. Se celebra l’Any de la Mecànica.

SEGONA ÈPOCA

Cronologia de la història de la professió a Catalunya
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Continuen els esforços de la Junta per mo-
dernitzar el Col·legi i, en aquest sentit, un dels 
fronts que s’obre amb força és l’ús de les noves 
tecnologies de la comunicació. Així es constata-

va en el número 26, d’agost-setembre de 1999, 
on un dels titulars ja anunciava "La nova web del 
Col·legi".

theknos ha crescut, però encara és molt jove, 
i, tot i que ja sap què vol ser de gran, encara perfi -
la la seva personalitat. És per això que en aquest 
període, la revista viu diversos redissenys, a la 
recerca constant d’una major qualitat i moder-
nitat —com la millora del paper—, però sense 
signifi car un canvi profund en la imatge i con-
cepció. El caire dels continguts també és cada 
cop més periodístic, tret que s’aprecia en el su-
mari, que s’elabora en funció de les necessitats 
del col·lectiu.  l

El nou mil·lenni: 
època de canvi 
i obertura del Col·legi 
Els temes que es tracten a les pàgines de la 
revista refl ecteixen l’esdevenir de l’activitat 
corporativa. THEKNOS es fa ressò de temes 
cabdals per a la vida del Col·legi, com són la 
modifi cació de la Llei de col·legis 
professionals —i la consegüent modifi cació 
dels Estatuts per tal d'adaptar-s’hi—; la visita 
de la Junta de Govern al Parlament de 
Catalunya per presentar el Premi a la 
Sostenibilitat (juny del 2000), o la magnífi ca 
celebració al Liceu del 150è aniversari de la 
professió (febrer de 2001). 

En general, es constata en diverses 
informacions i seccions la gran tasca de 
canvi i obertura del Col·legi, com per 
exemple el punt d’informació col·legial que 
a partir del 2001 s'instal·la a l’Escola 
Universitària de Barcelona (EUETIB).

Un web incipient, 
creat el 1999, 
demostra l’interès 
del Col·legi per 
modernitzar-se. 
THEKNOS recull la 
bona acollida que 
tenen les noves 
tecnologies entre 
els col·legiats.

A la dreta: portada del 
número 45, de març del 

2001. A sota: l'any 2000 es 
va celebrar el 150 aniversari 

de la professió.

Es publica el 
número 1 

del THEKNOS 
modern.

1996
1995

Neix el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics 

Industrials de 
Barcelona, sota el 
mandat d’Antonio 

Carrillo.

40è aniversari 
del Col·legi (des del 
primer "Colegio de 

Péritos e Industriales 
de Cataluña y 

Baleares").

1998

1997

Externalització parcial del 
Servei de Visat (Ofi cines 

Banc Sabadell).
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llora en la qualitat i el servei que experimentava el Col·legi. 
Com explicava el mateix degà, Antonio Carrillo, en l’edi-
torial d’aquest número 51: “des del Consell editorial de la 
revista pretenem fer de l’informatiu theknos una eina 
d’expressió de les opinions dels col·legiats i dels temes que 
preocupen el col·lectiu”.

theknos escalfa motors i es prepara per difondre la in-
gent activitat que també es produeix a la institució. És amb 
aquesta nova revista que s’estrenen seccions que encara 
llegim avui, clarament periodístiques i de divulgació tèc-
nica com ara l’”En portada” o l’”Article tècnic”. La revista, 
fi nalment, ha girat com un mitjó, de la mateixa manera que 
ho ha fet la institució.  l

theknos és, a partir d’aquest moment, una revista a 
tot color, també en l’interior, amb una nova tipografi a, 
amb més profusió de fotografi es i infografi es, i amb un 
equip de producció i de col·laboradors cada vegada més 
professionalitzat.

Sens dubte, aquesta tercera època és una de les que mar-
ca el salt qualitatiu més important, refl ex també de la mi-

INFORMATIU THEKNOS, una eina al servei dels col·legiats
DESEMBRE 2001-DESEMBRE 2005

Coincidint amb la crònica de la Diada de la Professió i el 
lliurament del primer Premi a la Sostenibilitat, el 
desembre de 2001 THEKNOS viu el primer autèntic canvi 
de pell. El número 51, el que tancava l’any 2001, 
apareixia amb un redisseny complet i profund. 

Núm. 52, de gener de 2002. 
S’informa de la signatura d’un 
conveni amb E-xtend Now, 
empresa del Grup Banc Sabadell, 
per oferir als col·legiats el servei 
de visat de projectes i 
documents a través d’Internet. 

Núm. 58, de juliol-agost de 2002. 
S’informa del Programa Minerva, que 
ha de servir al Col·legi per potenciar la 
relació amb les escoles universitàries 
d’enginyeria tècnica. Es tracta d’una 
eina efi caç per a la futura 
incorporació dels nous titulats al 
món laboral i a la vida col·legial.

Núm. 56, de maig de 2002. El Col·legi 
estrena nou web, un gran pas que 
marca un abans i un després en la 
manera de treballar de la institució. 
Comença, per al Col·legi, l’era de la 
digitalització dels serveis.

TERCERA ÈPOCA

150è aniversari 
de la 

professió. 

2000

Cronologia de la història de la professió a Catalunya

Logotip a la 
capçalera 
(Número 

8_portada i 
editorial)

2001
Creació de l’Ateneu 

Industrial i 
de la certifi cació 

ISO 14001.
El Col·legi celebra 

l’Any de la Química. 

1999
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INFORMATIU THEKNOS, una eina al servei dels col·legiats

La certificació
en la construcció

La línia 9 connecta
els barris i les ciutats
de l’àrea metropolitana

Projectes de fi de carrera:
Una màquina d’hamburgueses

THEKNOS
R E V I S T A  D E L  C O L · L E G I  D ’ E N G I N Y E R S  T È C N I C S  I N D U S T R I A L S  D E  B A R C E L O N A

Informatiu

Núm. 75. Febrer de 2004

Entrevista als responsables de l’EUETIB, el CEIB i el CETIB

THEKNOS
R E V I S T A  D E L  C O L · L E G I  D ’ E N G I N Y E R S  T È C N I C S  I N D U S T R I A L S  D E  B A R C E L O N A

Informatiu

Núm. 68. Juny de 2003

2003-2010, la integració
europea de la universitat

I Premi a la Sostenibilitat
per a Professionals

Article tècnic:
La gestió dels valors

Manifest de Preventia
per la Seguretat Laboral

L’Horitzó 21 al web del CETIB: els documents de l’espai europeu de l’ensenyament superior

Nou model educatiu, noves professions, nous col·legis

I Premi a la Sostenibilitat
per a Professionals

Article tècnic:
La gestió dels valors

Manifest de Preventia
per la Seguretat Laboral

2003-2010, la integració
europea de la universitat

Tot esperant la Llei
de seguretat industrial 
de Catalunya

Entrevista a Josep Isern,
director general d’Energia

Un nou repte per 
als enginyers tècnics:
la docència a l’ESO

Sistemes distribuïts
de control
a través d’Ethernet

THEKNOS
R E V I S T A  D E L  C O L · L E G I  D ’ E N G I N Y E R S  T È C N I C S  I N D U S T R I A L S  D E  B A R C E L O N A

Informatiu

Núm. 89. Maig de 2005

L’hora d’e-votar

Tot esperant la Llei
de seguretat industrial 
de Catalunya

Entrevista a Josep Isern,
director general d’Energia

Un nou repte per 
als enginyers tècnics:
la docència a l’ESO

Sistemes distribuïts
de control
a través d’Ethernet

L’hora d’e-votar

Eleccions 
CETIB 2005

Certificacions:
Un nou camí a seguir 
en qualitat?

Incendis:
El Fòrum
de la seguretat

THEKNOS
R E V I S T A  D E L  C O L · L E G I  D ’ E N G I N Y E R S  T È C N I C S  I N D U S T R I A L S  D E  B A R C E L O N A

Informatiu

Núm. 90. Juny de 2005

NOU DEGÀ, NOVA JUNTANOU DEGÀ, NOVA JUNTA

Núm. 68, de juny de 2003. 
La Llei orgànica d’universitats 
(LOU) està en marxa. Regularà 
l’adaptació del sistema 
universitari espanyol a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior 
i a l’homologació i convalidació de 
títols a escala europea.

Núm. 89, de maig de 2005. 
Al vot presencial, s’hi afegeix, 
per primer cop, la possibilitat de 
votar per Internet. Amb aquesta 
fi ta el Col·legi es posiciona com 
un dels col·lectius capdavanters 
de la nostra societat i de tot 
l’Estat espanyol. Aquest 
número incloïa un manual de 
vot electrònic. La majoria dels 
electors van triar l’opció 
electrònica. THEKNOS ho 
ressenya en el número següent.

Núm. 75, de febrer de 2004. 
1904-2004. L’Escola 
Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial de Barcelona 
(EUETIB) celebra els 100 anys, un 
segle de vida estretament lligat 
al Col·legi.

Núm. 90, de juny de 2005. 
Després de deu anys 
liderats per Antonio 
Carrillo, el Col·legi estrena 
Junta i degà, Joan Ribó, 
elegits en unes eleccions on 
el vot més majoritari ha 
estat l’electrònic. THEKNOS 
es fa ressò dels eixos 
principals del nou equip: 
proporcionar formació de 
qualitat, potenciar les 
comissions i acostar el 
col·lectiu a la societat. 

Núm. 60, d’octubre de 2002. Es posa 
en marxa el Tecnovisat, l’aplicació 
informàtica que permet visar per Internet. 
És un servei innovador que estalvia temps 
i diners en el procés del visat.

Nou web, Tecnovisat, votacions 
electròniques... El Col·legi navega per 

la Xarxa, capdavanter de tot l’Estat 
espanyol. Som a l’era digital

(Logotip a la 
capçalera. 
Número 

18_portada). 

Comença la 
integració europea 

de la universitat. Nou 
model educatiu, 

noves professions.

2003
2002

Es crea el Tecnovisat: 
visat per Internet. 

2002

Nou web 
del Col·legi.
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Encetem el 2006 i, d’acord amb els 
objectius i compromisos que s’ha 
marcat la nova Junta encapçalada per 
Joan Ribó, THEKNOS es renova. “S’ha 
treballat molt profundament en la 
concepció de la revista, que s’ha 
volgut més àgil, oberta i funcional”, 
expressava el degà en l’editorial del 
número 95. Canvia el disseny, per ser 
més moderna amb un menor cost, i 
presenta un sumari ambiciós, amb un 
caràcter cada cop més periodístic, 
informatiu i de servei. 

THEKNOS esdevé una 
publicació àgil, oberta i funcional

GENER 2006-DESEMBRE 2009

Aquest canvi de concepció suposa l’apa-
rició de noves seccions —”Innovació”, 
“Sostenibilitat”, “Retrat professional” i 
“Cultura”—, i d’un major nombre d’en-
trevistes i reportatges. Un cop més, 
theknos va al ritme dels temps i ens 
serveix per apropar-nos, no només a la 
realitat professional dels enginyers tèc-
nics industrials, sinó també a la realitat 
social i conjuntural del nostre entorn. 

LES SETMANES QUE 
VAN CANVIAR EL MÓN...
... i que el van canviar cap a pitjor, 

com explica l’article d’Opinió de Jordi 
Goula, economista i col·laborador de 
theknos, el novembre de 2008, quan 
esclata la crisi econòmica. “De l’últim 
theknos ençà, ha passat molt més d’un 
mes. Ha acabat una època i neix una 
nova era de la qual encara en sabem 
poc”, adverteix Goula. Fallida del sis-
tema fi nancer mundial, endeutament, 
pèrdua de riquesa..., s’acosten temps 
difícils i les pàgines de la revista en són 
testimoni. Temes com l’atur, el Pla de 
reinserció laboral del Col·legi o la im-
portància de la formació prenen prota-
gonisme en aquests anys convulsos. 

ENTRE L’ATUR I BOLONYA
Però també hi ha altres qüestions que 
ocupen la vida col·legial en aquest pe-
ríode, com són el Pla Bolonya; la Llei 
Òmnibus i tota la problemàtica sobre 
noves titulacions i el nou paper dels 
col·legis professionals; el nou Servei 
d’Orientació Tècnica; el Tecnoespai i 
l’aposta defi nitiva per la formació con-
tínua, i el paper de la dona en l’àmbit de 
l’enginyeria.  l

C O L · L E G I  D ' E N G I N Y E R S  T È C N I C S  I N D U S T R I A L S  D E  B A R C E L O N A  -  N Ú M E R O  1 2 9   M A R Ç  D E  2 0 0 9

El Tecnoespai, en marxa

Formació en
temps de crisi
Entrevista
Joan Carles Gallego,
secretari general
de CCOO Catalunya

Innovació
Les ‘lleis’ de la informació,
més enllà de Google...

Theknos
C O L · L E G I  D ’ E N G I N Y E R S  T È C N I C S  I N D U S T R I A L S  D E  B A R C E L O N A  -  G E N E R  D E  2 0 1 0

tendències en el mercat
novesLes

laboral

Entrevista a Michael D. Griffin,
exadministrador de la NASA
Retrat Professional: Jordi Garriga
Empresa: Armengol Enginyers

NÚ
M

ER
O 

13
8
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Cronologia de la història de la professió a Catalunya

QUARTA ÈPOCA

2005
 Primeres eleccions 

per Internet a la 
Junta de govern.

Número 60

2008

• Es posa en funcionament el Servei d’Orientació Tècnica.
• 50è aniversari del Col·legi (1958-2008). 

• S’inaugura el Tecnoespai.

El Col·legi aconsegueix 
la certifi cació 
de Qualitat. 

2004
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THEKNOS 174 JUNY DE 2013

L’equip encapçalat per Miquel 
Darnés va concórrer a les 
eleccions com una candidatura 
multidisciplinària i plural, “on 
tothom s’hi senti representat”. 
Amb l’objectiu de fer “un Col·legi 
més centrat en els col·legiats, 
perquè els serveis s’adaptin a 
les seves necessitats, i més obert 
a la societat, que sigui centre 
de referència de l’enginyeria 
industrial”, el seu eslògan ha estat 
“Fem el Col·legi del futur”. El 
programa electoral s’ha presentat 
a diverses ciutats de l’àmbit 
territorial del Col·legi, com ara Vic, 
Granollers, Badalona i Terrassa, 
amb l’objectiu d’apropar-se  
al territori.

Fem el Col·legi   
del futur

24

EN PORTADA L’hora de 
les enginyeres 
i els joves

JUNY 2013-FEBRER 2016

El gran salt qualitatiu: 
més periodisme que mai

GENER 2010-MAIG 2013

Amb el mandat revalidat per part del degà Joan Ribó, 
instal·lats de ple en la crisi econòmica, el gener de 
2010, THEKNOS viu un nou redisseny. S’opta per un 
format una mica més petit per optimitzar costos i, 
tot i això, és en aquest moment que la revista fa el 
gran i defi nitiu salt qualitatiu. S’aprofundeix en la 
professionalització periodística de la revista i se 
n’actualitza el sumari, amb les seccions “En portada”, 
“Entrevista” i “Sostenibilitat” com els seus pals de 
paller. També s’hi potencia la informació professional 

alhora que s’incrementa la 
visibilitat de la feina 
concreta de companys 
enginyers, amb seccions 
com “Retrat professional” i 
“Empresa”. S’actualitza la 
imatge i el disseny i, 
sobretot, es millora tot allò 
que té a veure amb la 
fotografi a i la infografi a.

Els anys que engloben 
aquest període són difícils, 
perquè han de defi nir el 
futur del col·lectiu i les seves 
institucions. Parlem de fets 
com el manteniment de la 
crisi econòmica i de tot allò 
que afecta l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. Però 

també, i sobretot, parlem de l’aprovació de la Llei 
Òmnibus i tot el que això ha comportat i comporta 
encara avui.

Theknos
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tendències en el mercat
novesLes

laboral

Entrevista a Michael D. Griffin,
exadministrador de la NASA
Retrat Professional: Jordi Garriga
Empresa: Armengol Enginyers
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194 - JUNY 2015

P-06 P-16 P-26
ENTREVISTA
Miquel Darnés,  

degà del Col·legi

SOSTENIBILITAT
Smart cities  
per millorar  

el trànsit

INFORMACIÓ
COL·LEGIAL

Un nou disseny, 
una aposta pel futur

UN COL·LEGI OBERT  
ALS JOVES ENGINYERS

01 TK194 Portada theknos ok.indd   1 08/06/15   14:03

Amb Miquel Darnés as-
sumint el càrrec com a 
nou degà, theknos em-
prèn una nova època en 
què s’aprofundeix en la 
professionalització de la 
revista —amb el suport 
de Sàpiens Publicacions, 
editorial especialitzada 
en l’edició de revistes. 

EL NOU DISSENY
Aquesta evolució cons-
tant conduirà finalment 
a un redisseny impor-
tant el juny de 2015, amb el número 194, quan 
theknos esdevé tal com la teniu a les mans. 
Es tracta d’una revista amb un grafisme clar 
i diàfan i que fa un pas més en la direcció de 
potenciar els continguts i tot allò que té a 
veure amb la fotografia, 
la infografia i la claredat 
d’imatge i jerarquització 
de les informacions.

Pel que fa als temes, i 
seguint els objectius de 
la nova Junta, els que hi 
tenen més presència són 
l’adaptació del Col·legi a 
les noves titulacions de 
Bolonya, la participació de 
les enginyeres en la vida 
col·legial, l’apropament 
als joves enginyers, l’aug-
ment de la participació del 
col·lectiu i el Pla estratègic 
2015-2017.  l

2010

S’aprova la Llei 
Òmnibus.

2013

ENGINYERS BCN, 
nova marca 
del Col·legi.

2015

S’inaugura el Club EBCN, 
un espai de treball i esbarjo 

per a ús exclusiu dels 

2013
L’equip Darnés 

guanya les 
eleccions. 

S’elabora el Pla 
estratègic 2015-2017.

TK200 total.indd   27 11/02/16   00:18



Theknos    Febrer 201628

ESPECIAL                  NÚMEROS

Tot i que el punt de partida és el 1996, 
no volem deixar passar l’oportunitat 
de fer un cop d’ull a la nostra histò-
ria com a col·lectiu, la qual s’iniciava 
molt abans de la consolidació del Col-
legi de Barcelona. Ens remuntem al 
1856, ara fa 160 anys, quan es va crear 
a Madrid la primera Associació d’En-
ginyers, que aplegava una bona ma-
joria d’enginyers catalans. Set anys 
després es constituïa l’Associació 
d’Enginyers de Catalunya, que reunia 
tots els enginyers sense distingir en-
tre primera o segona categoria. 

PÈRITS INDUSTRIALS: 
UNA NOVA CATEGORIA
Durant l’últim terç del xix hi va haver 
molts canvis i regulacions en els ense-
nyaments tècnics universitaris, cosa 
que va afectar profundament el col-
lectiu dels enginyers, essencialment en 
el grau intermedi i en els anomenats de 

Primera Associació d’Enginyers 
i primeres publicacions

1856-1958

segona. Va ser aleshores, quan aquests 
darrers van aconseguir canviar la seva 
titulació per la de pèrits industrials, que 
van deixar de tenir cabuda a l’Associa-
ció d’Enginyers. El 1904 es diplomen 
els primers pèrits industrials i l’any se-
güent es crea la primera Associació de 
Pèrits Industrials, presidida per Josep 
Mestres Borrell. El mateix 1905 neix un 
primer òrgan de comunicació, la revista 
Electricidad y mecànica, tot i que la pri-
mera revista ofi cial de l’Associació va 
ser Politécnica, la qual es va editar per 
primer cop el 1906 sota la direcció del 
pèrit Enric Formós Gayà.

Com en tants altres àmbits, la Guer-
ra Civil va suposar l’aturada de les acti-
vitats de l’Associació, i el 1939 va pas-
sar a denominar-se Servicio Sindical 
de Péritos y Técnicos Industriales de 
Cataluña, i Delegación de Cataluña de 
la Asociación Nacional de Péritos In-
dustrials, entre el 1944 i el 1945. 

Acta de constitució 
del Col·legi, datada 
del maig de 1958.

Inauguració de 
la seu del 

COETIC, al 
passeig de 

Gràcia, el març 
del 1946.

EL COL·LECTIU ABANS DE THEKNOS

Més endavant, el 1956, i per decret 
del Ministeri d’Indústria, es va autorit-
zar la constitució dels col·legis de pèrits 
industrials: l’1 de maig de 1958 naixia el 
Colegio de Péritos e Industriales de Ca-
taluña y Baleares. Posteriorment, una 
disposició ofi cial obligava els professio-
nals titulats a inscriure’s al Col·legi per 
poder exercir la professió.  l
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Amb Josep M. Cabestany com a primer president degà 
del nou Col·legi, s’iniciava un període de constants 
avenços i reformes, tant professionals com col·legials, 
d’entre els quals destaca la descentralització del 
funcionament del Col·legi, amb diferents demarcacions 
o delegacions (Balears, Lleida, Manresa, Tarragona i 
Vilanova i la Geltrú). Les associacions continuaven 
existint de forma paral·lela, però diferenciada.  

La descentralització del 
Col·legi: avenços i reformes

1958-1960

De Nuevos Horizontes 
al primer butlletí THEKNOS

1960-1995

El 1960 neix la primera revista ofi cial del Col·legi amb el 
nom de Nuevos Horizontes i dirigida per Joan Pedret i 
Muntanyola. Es tractava d’una revista austera, a una sola 
tinta i, en paral·lel al que es coïa aleshores al si del Col·legi, 
bona part dels continguts versaven sobre la defensa dels 
drets i atribucions dels pèrits i la seva homologació 
professional, així com de les necessitats formatives del 
col·lectiu. Es va editar durant poc més de sis anys, ja que el 
1967 neix una nova publicació anomenada THEKNOS.

ÒRGAN DE COMUNICACIÓ OFICIAL
Aquella nova revista veia la llum sota el deganat de 
Vicent Illa i Sanz i, tot i que sorgia amb la idea de ser 
potenciada com a òrgan de comunicació ofi cial, li va 
costar lluitar contra els inconvenients pressupostaris, 
per la qual cosa, tal com s’admetia en l’editorial del 
número de març-juny de 1974, es va acabar convertint 
en un petit butlletí. 

Aquesta primera THEKNOS, tot i presentar nova 
portada a color, seguia en bona mesura les pautes de la 
predecessora Nuevos Horizontes. Va patir força 
evolucions, revisions de continguts i redissenys. 

Les publicacions han anat evolucionant de la mateixa 
manera que ha evolucionat el col·lectiu i les institucions 
que el representen. Els Pèrits i Enginyers Tècnics 
Industrials anaven veient reconegudes les seves 
atribucions professionals, i és així com el Col·legi de 
Catalunya podia anar creixent. Cal recordar el 
naixement de l’Aula de Perfeccionament del 
Postgraduat, el 1976, o els avenços quant a 
representació social i potenciació de les qüestions 
culturals, socials i divulgatives del col·lectiu, que es van 
aconseguir durant les dècades del 1980 i 1990.

L’EUETIB ha format durant 
més d’un segle milers de 

pèrits industrials.

Portades de la THEKNOS 
primigènia, publicada a partir 
del 1967 com a butlletí del 
Col·legi Ofi cial de Pèrits i 
Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya.

El president de la Generalitat, 
Jordi Pujol, va inaugurar la 
nova —i actual— seu el 1996.
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Com i quan va entrar al Col·legi?
Tenia dinou anys, i hi vaig entrar 
com a auxiliar administrativa de 

la Borsa de treball, quan aquesta última 
començava a funcionar com a tal. A mi 
m’interessava treballar en temes d’in-
serció i d’assessorament laboral, i en el 
Col·legi sempre em van donar l’opció de 
continuar formant-me en aquesta di-
recció. Em van agafar per a tres mesos... 
i ja fa disset anys que hi treballo. 

Es pot dir que s’ha format aquí...
Sí. Amb el temps vaig esdevenir admi-
nistrativa i més endavant, em vaig treu-
re el postgrau d’Experta en inserció i 
orientació laboral. Durant dos anys vaig 
estar ubicada a les escoles universitàri-
es, on em van donar l’oportunitat de 
dissenyar i implementar el programa 
Minerva, un servei d’orientació i acti-
vitats de recerca de feina per a l’estu-
diantat. També vaig fer tasques de pro-
moció, col·legiació i marxandatge. Ara 
sóc orientadora i formadora. En aquest 
sentit, el Col·legi ha representat una 
gran oportunitat per a la meva evolució 
i creixement professional. Jo he donat 
molt al Col·legi, però el Col·legi també 
m’ha donat molt a mi.

“Hem passat 
d’enganxar les ofertes 
en un suro a tenir 
les millors tecnologies”
Va començar a treballar al Col·legi des que es va crear i ha crescut 
professionalment dins la institució. L’ha vist evolucionar des de dins, dia a 
dia. La seva tasca —així com la de tants altres companys de la casa— ha estat 
imprescindible en el desenvolupament del que avui és ENGINYERS BCN.

Com era i com és ara el Departament 
del Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional?
Hem passat d’enganxar les ofertes 
en un suro i amb una xinxeta a tenir 
les millors tecnologies. Ara, a més de 
ser un servei de difusió d’ofertes per 
a enginyers i enginyeres, també fem 
prospecció, plans d’acompanyament, 
articles de difusió per al theknos i 
altres mitjans... Des de fa deu anys te-
nim el Pla de reinserció, que sempre 
he dut jo. Al principi tot molt manu-
al i avui tot està informatitzat, però, 
amb tot, continua sent molt personal 
i ens impliquem en cada cas. També 
tenim la formació grupal, pensada 
per als aturats i per a la millora la-
boral, i continuem al costat dels es-
tudiants estant presents des de les 
escoles.

I el Col·legi, com ha canviat?
La implicació dels que hi treballem 
sempre ha estat molt gran, i continua 
així. Sí que ha canviat, però, la ma-
nera de treballar. I, en concret, a la 
Borsa de treball hi ha una diferència 
molt important que afecta la gestió: 
en època de vaques grasses, cal saber 

gestionar l’oferta, i en època de crisi, 
hem de gestionar la demanda.

I la relació amb els col·legiats?
Abans era més familiar i propera. Su-
poso que tothom era conscient que 
estàvem començant una cosa que ha-
víem d’empènyer entre tots. Avui, els 
joves potser no són conscients de com 
costa que tot funcioni. 

Com has viscut aquests 200 números 
de THEKNOS?
Amb la revista del Col·legi he estat 
sempre implicada, però sobretot des 
de l’últim any, en què he fet alguns 
articles sobre el meu àmbit de co-
neixement (orientació laboral). Cada 
vegada es dóna més visibilitat a la 
Borsa de treball i també al web per 
saber què s’hi pot trobar i què oferim. 
L’últim any, en concret, la presència 
ha augmentat encara més arran del 
servei d’acompanyament i orientació 
personalitzada, l’aplicació, el Pla de 
reinserció laboral i la recerca i difusió 
d’ofertes.

Què és per a vostè el Col·legi?
Porto mitja vida aquí... Per mi és una 
família. És una trajectòria professi-
onal i també ha estat una manera de 
conèixer-me a mi mateixa. La veritat 
és que és una institució on m’agrada 
col·laborar perquè entre tots ens aju-
dem molt. Som un equip.  l

Aquests vint anys de THEKNOS, i de Col·legi, han 
estat intensos. Des d’aquell març del 1996 fi ns 
als nostres dies, la institució ha fet un canvi 
radical. Ens en parlen dues persones que han 
viscut la totalitat d’aquesta història des de 
diferents vessants professionals.

IRENE  DURANY
Tècnica del Servei d’Ocupació i Promoció Professional (SOPP)
Experta en inserció i orientació laboral

Jack Ristol
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El primer número de THEKNOS 
(març del 1996) coincidia amb 
un moment de canvis molt 

importants per al col·leciu. Què recorda 
d’aquella època?
Jo era vocal president de la Secció 
d’Exercici Lliure, i percebíem que el 
Col·legi estava ancorat en un immobi-
lisme que es delectava en l’autobombo 
d’haver aconseguit el reconeixement 
d’augment d’atribucions i el flamant 
canvi de titulació a enginyer tècnic. 
Però el col·legiat, fonamentalment el 
d’exercici lliure, necessitava més ser-
veis. Així doncs, el 1990, junt amb els 
companys Ricard de Diego, Antonio 
Carrillo, Joaquim Rius i Enric de Mi-
quel, vam expressar a la Junta la ne-
cessitat d’un canvi. Com que no es va 
produir, vaig dimitir com a vocal. Però 
aquell grup de companys anàvem a to-
tes per tal d’aconseguir el canvi.

Quins impediments hi havia?
De tot tipus. Per exemple, tot i que l’as-
semblea votava majoritàriament a fa-
vor de les nostres mocions, amb els vots 
delegats de les demarcacions continua-
va l’immobilisme. Finalment, gràcies a 
una auditoria es va poder iniciar el can-
vi. Junta provisional i noves eleccions. 

I arriba el canvi...
La nova Junta, liderada per Antonio 
Carrillo, va pactar amb les demarcaci-
ons per convertir-les en Col·legis i això 

va facilitar tirar endavant. No va ser 
fàcil, i es van necessitar moltes perso-
nes: des de la nova Junta fins a figures 
com l’assessor en comunicació, Jaume 
Cabaní, un autèntic catalitzador d’ide-
es. O l’advocat Santiago Montaner, 
que va ser important per a la redacció 
dels nous Estatuts i la introducció de 
salvaguardes respecte al compliment 
dels pressupostos, i també per a la 
creació d’una comissió deontològica 
totalment independent perquè no es 
poguessin reproduir els fets del passat.

Tot estava per fer?
Jo era secretari de la Junta del degà 
Carrillo. El Col·legi ja era sols de Bar-
celona, amb la nova seu acabada i molts 
projectes en marxa. El degà cada dia 
venia amb nous projectes, i en ocasi-
ons l’havíem de frenar. S’havia de fer 
un nou col·legi, hi havia molt per fer i 
convenia fomentar noves oportunitats 
per tenir presència allà on interessava 
als col·legiats i al mateix Col·legi. Una 
de les primeres coses que vam fer va ser 
revisar totes les instal·lacions i implan-
tar un pla d’emergència i evacuació. Es 
va iniciar l’obtenció de l’ISO 9000, es va 
vendre el pis quart primera del passeig 
de Gràcia i es va rehabilitar la planta 
cinquena, on es va crear l’Ateneu.

Què va significar la nova seu?
Disposar d’uns bons locals en emplaça-
ments idonis i ben comunicats. Hi ha-

via moltes possibilitats per fer-hi actes 
de repercussió ciutadana i de projecció. 
Cursos, conferències i reunions, però 
també actes emblemàtics, concerts i 
institució de premis.

Què han suposat per al Col·legi  
aquests darrers vint anys?
D’un col·legi sense vida, d’una recapta-
dora de drets de visat, ha passat a ser un 
col·legi modern pensat per al col·legiat 
i el seu futur. En definitiva, és la cul-
minació d’allò pel qual havíem lluitat 
i arriscat. Avui tenim un col·legi ben 
gestionat i administrat, que respon a 
les necessitats del col·legiat, la profes-
sió i la societat en cada moment, i amb 
voluntat de servei i pervivència. Con-
sidero que, en aquests vint anys, hem 
tingut la sort de tenir uns bons degans, 
que han situat el Col·legi en el lloc de re-
ferència que pertoca.

Com veu l’evolució que ha 
experimentat THEKNOS en vint anys? 
Ha trencat la inèrcia d’omplir pàgines 
sense més ni més per adaptar-se a les 
noves tendències i necessitats, amb la 
modificació de la periodicitat i comple-
mentant la informació de la web. Jo lle-
geixo els titulars i el sumari, selecciono 
els temes d’actualitat, les novetats en 
la professió i les activitats realitzades 
en el Col·legi. En definitiva, segueixo la 
vida col·legial i veig que cada vegada hi 
participen més dones.  l

Va ser un dels impulsors del gran canvi que la institució va 
viure a finals del 1995 per esdevenir el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona. Sense l’ànim i la tenacitat 
d’aquell grup d’enginyers que no es conformava a formar 
part d’un col·legi tancat i opac, avui no seríem on som.

“Érem una 
recaptadora de drets  
de visat, i ara som  
un col · legi modern 
pensat per al col · legiat “

JOAQUIM LLADÓ
Exsecretari del Col·legi
Pèrit i enginyer tècnic industrial 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
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Façana de la seu col·legial. A baix, l’antiga 
entrada principal, amb l’escalinata de 
marbre i la balconada.

Símbols d’una època i un 
estil, els vitralls van ser 

restaurats el 1995.

1870 Es construeix 
l’edifi ci. Planta baixa i 
primer pis.
1887 S’aixeca la segona 
planta. Es conserva 
l’estructura de l’edifi ci.
1909 Reforma i estucat 
de la façana. 
Reestructuració de 
cornises i pilastres i 
uniformitat cromàtica. 
És l’origen de la claredat 
formal que es transmet a 
l’exterior.

1937 Seu del 
Departament de Sanitat 
i Assistència Social.
1940 L’adquireix 
l’empresa Carburos 
Metálicos.
1959 Es construeix la 
tercera planta. 
Funcional, sense valor 
arquitectònic.
1975 Projecte 
d’enderrocament i 
creació d’un edifi ci nou. 
No es duu a terme.

1995 El Col·legi compra 
l’edifi ci actual. Es fan 
reformes interiors per 
adequar els espais 
(essencialment la sala 
d’actes) i es restauren els 
vitralls.
1996 S’inaugura l’edifi ci 
que coneixem ara com la 
seu del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics 
Industrials de Barcelona.

De portes endins
Avui, els departaments que formen 
el Col·legi ocupen l’interior de 
l’edifi ci distribuïts de la manera 
següent:

PLANTA BAIXA (VESTÍBUL)
Sala d’actes, de 160 m2 amb un 
aforament de 108 persones.

PRINCIPAL
Recepció, Àrea Col·legial, Servei 
de Visats, Mupiti i Club EBCN.

PRIMERA PLANTA
Despatx del degà, sala de 
reunions, Assessoria Jurídica i Àrea 
de RRHH, Administració 
Comptable, despatx de la 
Gerència i despatx dels membres 
de la Junta. En aquesta planta es 
troba l’escultura Perfi l, d’Emili 
Armengol, feta en fi bra de carboni.

SEGONA PLANTA
Sala de juntes, Serveis Tècnics i 
Formació, Comunicació i 
Màrqueting.

TERCERA PLANTA
Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional, Tecnologies de la 
Informació, sala de reunions de les 
comissions, aula de formació; 
espai d’ordinadors i sala de 
reunions.

El mateix any que naixia 
THEKNOS, el 1996, el Col·legi 
s’instal·lava en una nova seu, 
l’actual, un edifi ci senyorial al 
carrer Consell de Cent, datat 
del 1870. 
Ho podem llegir al número 2 de 
theknos, de l’abril del 1996: es va 
comprar l’edifi ci a l’empresa Carburos 
Metálicos el 1995, i, després d’una re-
forma important per adequar-lo a la 
seva nova utilitat com a seu col·legial, 
s’inaugurarà el novembre de 1996.

UN EDIFICI HISTÒRIC
Es tracta d’un edifi ci per a habitatge 
senyorial que inicialment només te-

Un edifici del XIX 
per al Col·legi

nia planta baixa i primer pis, d’estil 
neoclàssic, datat del 1870 i que és un 
bon exemple d’estil premodernista. 
Sobrietat, línies rectes i grans co-
lumnates són propis d’aquest estil. 
En la construcció, l’edifi ci es va dotar 
d’unes habitacions grans i espaioses, 
així com de diversos departaments 
per a serveis sanitaris. Va ser constru-
ït amb murs de càrrega de maó massís 
de 30 cm de gruix, biguetes de fusta i 
revoltons ceràmics.

Originàriament la façana principal 
és la que dóna al passatge Méndez Vigo, 
amb l’escalinata de marbre i la gran bal-
conada. L’actual entrada principal era 
al seu moment l’entrada de carruatges; 
d’aquí ve la grandària. Destaquen la 
magnitud dels llums, la porta de fusta 
noble amb vidres gravats a l’àcid, i la 
porta de ferro forjat.  l

20 ANYS DE SEU

146 anys d’història

La darrera gran reforma 
ha suposat la creació 
del fl amant Club EBCN.
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200 THEKNOS EN 20 PORTADES
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Què ens porta de nou la Quarta Revolució Industrial?

Indústria 4.0 és un terme que va comen-
çar a ser utilitzat pel govern d’Alemanya 
fa uns anys com a sinònim de fàbrica 
intel·ligent, i que podríem descriure 
com una instal·lació fabril on tots els 
paràmetres del procés estan controlats 
per sistemes informàtics complexos, 
amb la fi nalitat d’adaptar-los a les ne-
cessitats productives canviants, d’una 
manera immediata, amb la màxima efi -
ciència i els mínims recursos. 

La indústria 4.0 està basada en la 
informàtica, aplicada a gestionar to-
tes les dades subministrades pels 
processos interconnectats entre si 
mitjançant la IoT (Internet of Things o 
Internet de les coses); la robòtica, per 
augmentar l’efi ciència de la producció, 
i la comunicació instantània entre to-
tes les variables per afavorir i millorar 
la productivitat. Per aquestes raons, 
molts autors defi neixen el pas de la in-
dústria actual a la futura indústria 4.0 
com la Quarta Revolució Industrial.

Aquesta transformació industrial 
només es pot fer mitjançant la inno-
vació, i no només tecnològica, sinó que 
s’ha d’aplicar també als processos i ser-
veis, per tal de fer-los evolucionar cap 
al nou paradigma. 

Podem dir, doncs, que per arribar a 
la indústria 4.0 cal una innovació cons-
tant en els camps esmentats i també en 
la seguretat informàtica, conseqüència 
directa del desenvolupament de les 
tecnologies de la informació, propiciat 
per la seva mateixa evolució.  l

Text Carles Torras
Col·legiat 12.256
Comissió de Qualitat i Innovació

Hi col·laboren:

LES TENDÈNCIES MÉS INNOVADORES

Cenyint-nos a les innovacions que podran ser aplicades a la indústria 4.0, 
trobem que les tendències dominants són:

•  Cocreació / innovació oberta. S’estan acabant els grans 
departaments d’R+D a les empreses. Cada cop més s’han d’obrir 
a l’exterior, tant cap als clients perquè col·laborin en el procés de 
creació dels nous productes destinats a ells com cap a les 
universitats i centres tecnològics perquè afavoreixin l’entrada de 
know-how (saber fer) extern i n’accelerin el procés d’innovació.

•  Producció additiva / impressió en 3D. Amb aquest nom 
s’engloben totes les tecnologies basades en l’addició de material 
capa a capa sobre una superfície partint de zero. Permeten traduir 
informació digital en productes volumètrics, amb formes 
complicades que no es poden assolir per altres sistemes de 
mecanitzat, amb rapidesa i en poques unitats. Aquesta fl exibilitat i 
els nous materials que s’estan desenvolupant auguren un gran 
desenvolupament d’aquesta tècnica en els pròxims anys.

•  IoT. Cada cop tenim més objectes connectats a Internet, tant en 
l’àmbit industrial com personal, que bescanvien dades entre si, 
sense la nostra interacció. Es calcula que arribarem als 100.000 
bilions d’objectes connectats i que cadascú de nosaltres estarà 
envoltat per uns 3.000 objectes com aquests. Ara mateix estem 
lluny d’aquestes xifres i, per aquesta raó, hi haurà un 
desenvolupament exponencial fi ns al punt que la UE espera un 
valor de mercat superior al trilió d’euros l’any 2020.

•  Robòtica. Els avenços que s’estan produint en camps com el 
reconeixement de veu, la nanotecnologia, el sentit del tacte 
robòtic, la intel·ligència artifi cial i d’altres de similars fa pensar que 
els robots tindran un paper cabdal en el nostre futur. Ara bé, cap a 
on anirà aquest futur, a més a més d’alleugerir les feines més 
pesants, queda obert a un profund debat ja que n’hi ha moltes 
opinions i molt diferents.

3D

R+D

Hi participen:

Amb el suport de:
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La indústria 4.0, l’anomenada Quar-
ta Revolució Industrial, ens porta a 
una creixent digitalització i a la co-
ordinació mitjançant Internet de les 
diferents unitats productives de l’eco-
nomia, que engloben conceptes com 
la IoT (la Internet de les coses), sis-
temes ciberfísics, la cultura “faci-ho 
vostè mateix” i la fàbrica 4.0. Tot això 
requereix no només un subministra-
ment electrònic amb la màxima con-
tinuïtat del servei i seguretat de les 
persones i instal·lacions, sinó també 
una “vigilància preventiva” que per-
meti anticipar-se a les situacions de 
risc per tal de resoldre possibles inci-
dències abans que es produeixin. 

El factor determinant per a la se-
guretat i la continuïtat de servei és 
l’aïllament elèctric, que evita la cir-
culació de corrents fora dels circuits 
fixats, cosa que redueix l’aparició de 
situacions de perill directe per a les 
persones, el funcionament erroni dels 
circuits de control o l’aparició de ris-
cos d’incendi, entre d’altres.

Molt sovint s’oblida que l’aïllament 
elèctric no només és una qüestió del 
disseny de la instal·lació i del compli-

ment de les normes vigents, sinó que 
és un paràmetre afectat pel deterio-
rament sobtat o progressiu. L’enve-
lliment normal del material aïllant es 
veu accelerat per les condicions, per 
la influència de paràmetres elèctrics i 
per les influències mecàniques.

En els sistemes elèctrics en confi-
guració TT (o TN) amb neutre posat a 
terra, que són els més habituals, aquest 
deteriorament només es detecta o des-

cobreix com a conseqüència del tret de 
les proteccions pel corrent de defecte 
que circula a través de la decisió d’aï-
llament i retorna per la presa de terra 
del sistema actiu. Això suposa la inter-
rupció del servei, amb el consegüent 
cost directe o indirecte. En canvi, en 
cas d’una fallada d’aïllament en els sis-
temes elèctrics amb configuració IT 
aïllada de terra, no es produeix un cor-
rent de defecte perillós i, per tant, no és 
necessària una desconnexió. Per aquest 
motiu, aquest tipus de configuració és 
exigida en instal·lacions mineres (evita 
el risc d’explosió) i en recintes d’ús mè-
dic (evita corrents perillosos en els pa-
cients per l’ús d’equips electromèdics i 
la interrupció del servei).

Aquest avantatge fonamental (no 
interrompre el servei pel tret de les 
proteccions) ve acompanyat d’una 
obligada vigilància permanent que 
ens informi del possible deteriora-

L’AÏLLAMENT ELÈCTRIC 
EVITA LA CIRCULACIÓ DE 
CORRENTS FORA DELS 
CIRCUITS I, PER TANT, 
TAMBÉ ELS RISCOS 
PER A LES PERSONES

La creixent digitalització i coordinació mitjançant Internet de les 
diferents unitats productives de l’economia requereix un 
subministrament electrònic amb la màxima continuïtat del servei i 
seguretat. L’aïllament elèctric és determinant per aconseguir-ho.

Sistema elèctric IT 
com a base per a la indústria 

Text Thomas Nuño Mayer 
Membre del grup Bender

Dispositiu de recerca de 
fallades d’aïllament 
ISOSCAN® EDS460/490.
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Dibuix 2. Disponibilitat d’una instal·lació elèctrica

sible mantenir la instal·lació amb un 
elevat nivell de seguretat de servei (es 
disposa de la informació permanent 
del nivell d’aïllament), és possible la 
vigilància permanent d’equips des-
connectats i no es produeixen errors 
de comandament i control per falla-
des d’aïllament parcials o completes 
en els circuits auxiliars.

ALTA SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS
El deteriorament de l’aïllament pro-
gressiu pot ser reconegut de forma 
primerenca, podent-hi realitzar me-
sures preventives. Els arcs elèctrics 
de defecte de terra, causa recurrent 
d’incendis, es veuen pràcticament eli-

minats, i els equips i elements sensi-
bles de la instal·lació amb elevat risc 
d’incendi i explosió es poden separar 
de la resta de la xarxa, amb la possibi-
litat d’una vigilància permanent indi-
vidual de l’aïllament.

ALTA PROTECCIÓ 
CONTRA ACCIDENTS 
El corrent de contacte es veu limi-
tat per la capacitat de derivació de la 
xarxa i per la resistència interna del 
vigilant de l’aïllament. Gràcies a això, 
el màxim corrent de contacte en sis-
temes elèctrics petits i mitjans que 
pot circular pel cos humà en cas d’un 
primer defecte d’aïllament es manté 
per sota dels límits de perillositat.

RESISTÈNCIA DE PRESA DE TERRA 
MÉS ELEVADA
En moltes instal·lacions, les condici-
ons de presa de terra són desconegu-
des o dolentes, per exemple, en el cas 
de la utilització de generadors mòbils 
per a serveis d’emergència i la instal-
lació de centres repetidors de tele-
fonia mòbil en terrenys rocosos. La 

ARTICLE TÈCNIC

ment progressiu o sobtat del nivell 
de l’aïllament, de manera que tenim 
la possibilitat de fer un manteniment 
planificat, reduint-ne els costos per 
interrupcions intempestives.

Per què llavors no s’utilitza més la 
configuració IT en les instal·lacions 
elèctriques? Un dels grans motius de 
rebuig dels sistemes elèctrics aïllats 
de terra IT és el desconeixement de 
les característiques d’aquestes xarxes 
i dels seus avantatges, que repassem a 
continuació.

ALTA SEGURETAT DE SERVEI
Mitjançant la utilització de l’esque-
ma IT amb vigilància permanent de 
l’aïllament (vegeu el dibuix 1) és pos-

LA VIGILÀNCIA 
PERMANENT DETECTA 
EL DETERIORAMENT 
DEL NIVELL DE 
L’AÏLLAMENT I REDUEIX 
RISCOS I COSTOS

Dibuix 1. Esquema IT amb vigilància permanent de l’aïllament 
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presa de terra de les masses en un sis-
tema aïllat de terra IT ha d’acomplir 
RA x Id ≤ UL, en què UL és la màxima 
tensió de contacte permesa en cada 
cas (50 V, 24 V o altres), Id és el cor-
rent de defecte en cas d’una primera 
fallada franca entre fase i massa i RA 
la suma de la resistència de presa de 
terra i dels conductors de protecció 
de les masses. En tenir un corrent Id 
baix, la resistència de presa de terra 
RA pot ser elevada.

INFORMACIÓ ANTICIPADA I 
MANTENIMENT OPTIMITZAT
L’aïllament elèctric és un factor de-
terminant per a la disponibilitat 
d’una instal·lació elèctrica (vegeu el 
dibuix 2). De fet, un nivell baix d’aï-
llament i les possibles conseqüènci-
es d’aquest fet és al capdamunt dels 
requisits de seguretat elèctrica, i es 
considera molt greu en la catalogació 
de defecte en les inspeccions inicials 
o periòdiques. L’obligada vigilància 
permanent de l’aïllament en sistemes 

IT i el fet de poder tenir aquesta infor-
mació per a comunicacions fan que es 
pugui disposar d’una informació con-
tínua per anticipar-se a les situacions 
de risc, fet que redueix de manera sig-
nificativa els costos.

CAPACITAT DE DERIVACIÓ 
A TERRA 
La suma de les capacitats respecte 
a terra suposen un factor essencial 
en el disseny dels sistemes elèctrics 
IT (vegeu el dibuix 3). És important 
limitar la mida de les instal·lacions 
a nivells de capacitat de derivació a 
terra perquè no su-
posin un risc per a les  
persones.

No obstant això, hi 
ha instal·lacions que 
de forma natural te-
nen una elevada ca-
pacitat de derivació a 
terra, com les instal-
lacions fotovoltai-
ques (aprox. 1µF/
kW) on igualment 
la configuració com 
a sistemes aïllats de 
terra IT és habitual, 
per la continuïtat de 
producció d’energia. 
En aquests casos 
és imprescindible 
augmentar la segu-

retat contra accidents per contacte 
indirecte, per exemple, mitjançant la 
instal·lació d’una xarxa equipotencial 
addicional a la presa de terra de les 
masses. 

CONSUMIDORS I COMPONENTS 
APTES PER A SISTEMES IT 
Un dels errors més habituals en el 
disseny i posterior ampliació dels sis-
temes elèctrics aïllats de terra IT és 
l’especificació i comprovació de l’ade-
quació dels consumidors i compo-
nents que cal instal·lar per a aquest ti-
pus de xarxes: els filtres EMI inclouen 
en molts casos resistències a terra per 
a la descàrrega dels condensadors, els 
analitzadors de xarxa més habituals 
en el mercat mesuren entre la xarxa 
activa i terra... Tot això produeix una 
reducció del nivell de l’aïllament (la 
suma paral·lela de les resistències 
entre la xarxa i terra són inversament 
proporcionals a la resistència total de 
l’aïllament), fet que al seu torn redu-
eix els avantatges d’una configuració 
IT del sistema elèctric. 

VIGILÀNCIA DE L’AÏLLAMENT 
ADEQUADA PER 
ALS CONSUMIDORS AMB 
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 
La utilització d’electrònica de potència 
entre els consumidors moderns (regu-
ladors de velocitat, fonts commutades, 
rectificadors...) exigeix disposar de 
tècniques de mesura de l’aïllament 
adequades que siguin capaces de de-
tectar de forma fiable la variació de l’aï-
llament en tota la xarxa galvànicament 
unida i en totes les circumstàncies.  l

ELS ARCS ELÈCTRICS 
DE DEFECTE DE TERRA, 
CAUSA RECURRENT 
D’INCENDIS, ES VEUEN 
PRÀCTICAMENT ELIMINATS

Dibuix 3. Capacitat de derivació a terra

L’ISOMETER® iso685 és un  
vigilant d’aïllament per a sistemes IT.
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Conservació i caducitat 
de la documentació tècnica del despatx

1 DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA RELATIVA 
A L’EXERCICI 

PROFESSIONAL
L’obligació de conservar la documenta-
ció tècnica generada en l’execució d’un 
encàrrec professional no està específi-
cament tractada a la normativa vigent. 

La documentació d’un expedient del 
despatx és el reflex material de l’activi-
tat professional i de les decisions adop-
tades i, per tant, la conservació s’ha de 
visualitzar des de la perspectiva que 
són un mitjà de prova de defensa da-
vant possibles reclamacions.

El criteri general és que els terminis 
per reclamar la responsabilitat civil 
professional comencen a comptar des 
de l’existència del dany, no des de la fi-
nalització de l’actuació professional i, 
per tant, la pauta més prudent és con-
servar-la sempre. Per a més informa-
ció sobre els terminis de prescripció 
de la responsabilitat civil professional, 
podeu consultar: theknos, núm.162, 
abril de 2012 (pàg. 38 i 39).

La Llei exigeix que els documents 
privats s’han de presentar en original 
en els procediments judicials, però 
també permet presentar-los mitjan-
çant imatges digitalitzades, incorpora-
des a annexos signats electrònicament. 
Les còpies simples de documents 
privats tindran efectes com l’original 
sempre que no sigui qüestionada per 
les altres parts en el procés.

Sense perjudici d’això, cal recordar 
el deure de custòdia adequada de tots 
els documents originals facilitats pel 
client durant la relació professional, 
mentre que, quan s’extingeixi, exis-
tirà un deure de lliurar al client allò 
custodiat del qual es podrà mantenir 
una còpia als efectes oportuns, tot 
i que cal tenir present l’existència i 
l’abast de clàusules contractuals de 
confidencialitat.

2 DOCUMENTACIÓ 
FISCAL
Els professionals tenen l’obli-

gació de conservar les factures, docu-
ments i justificants que tinguin rela-
ció amb llurs obligacions tributàries 
(art. 29.2, lletra e, de la Llei 58/2003, 
general tributària, LGT). Les factures 
es podran conservar en suport paper 

L’exercici professional genera una enorme quantitat de documentació 
que obliga a disposar d’una gran capacitat d’emmagatzematge i sovint 
les persones col·legiades es plantegen quant de temps cal conservar-la.

o electrònic d’acord amb el reglament 
de les obligacions de facturació (art. 
19 a 23 del RD 1619/2012).

Prescriu als quatre anys la respon-
sabilitat derivada de les infraccions 
tributàries, el dret de l’Administra-
ció per determinar el deute tributari 
mitjançant l’oportuna liquidació i per 
exigir el pagament dels deutes tri-
butaris liquidats i autoliquidats, així 
com el dret de l’administrat de sol-
licitar i d’obtenir devolucions (art. 66 
i 189.2 de la LGT).

El termini de prescripció dels im-
postos computa des de la data en què 
aquests van ser exigibles. Per exem-
ple, Hisenda podrà revisar una decla-
ració anual de la renda de 2015 fins al 
2020, atès que malgrat que es refereix 
a l’exercici 2015, en realitat es presen-
ta el 2016 i és aquesta data la que es 
pren com a referència. Tot això sense 
perjudici dels supòsits d’interrupció 
de la prescripció.

No obstant això, arran de la reforma 
de la Llei general tributària de 2015, 
el període de prescripció per al cas de 

LA DOCUMENTACIÓ 
D’UN EXPEDIENT DEL 
DESPATX ÉS EL REFLEX 
MATERIAL DE L’ACTIVITAT 
PROFESSIONAL
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compensació de bases, deduccions o 
quotes s’amplia fins a 10 anys (art. 66 
bis.2 de la LGT, sense perjudici de l’ar-
ticle 66 bis.1). Per exemple, si una per-
sona física s’està deduint la hipoteca 
d’un habitatge que va comprar al 2008, 
Hisenda pot comprovar les dades de 
l’adquisició i que s’està practicant cor-
rectament la deducció fins al 2019. 

Igualment, cal tenir present que la 
conservació de justificants de paga-
ments d’operacions que no es poden 
efectuar en efectiu (imports iguals o 
superiors a 2.500 euros) té un termi-
ni de cinc anys comptats des del pa-
gament (art. 7. U, apartat 4, de la Llei 
7/2012).

No obstant tot això, cal tenir pre-
sent, com un altre criteri de conser-
vació, que el període de prescripció de 
les penes més altes dels delictes con-
tra Hisenda és de deu anys (art. 131.1, 
305 i 305 bis del codi penal).

3 DOCUMENTS 
MERCANTILS
L’article 30 del Codi mercantil 

que estableix que els empresaris con-

servaran els llibres, la correspondèn-
cia, la documentació i els justificants 
del seu negoci, degudament ordenats, 
durant sis anys.

4 DOCUMENTACIÓ 
LABORAL
La conservació de la docu-

mentació hauria de ser al menys res-
pecte del termini de prescripció de les 
infraccions en la matèria:

•  Laboral: tres anys: contractes de 
treball, fulls de salari, expedients 
disciplinaris, acords d’extinció i 
documents de saldo i quitança, etc. 
(Art. 4.1 del RD legislatiu 5/2000).

•  Seguretat Social: quatre anys: co-
municacions d’alta i baixa de la Se-

guretat Social, documents de cotit-
zació (TC1/TC2), etc. (Art. 4.2 del 
RD legislatiu 5/2000).

•  Prevenció de riscos laborals: cinc 
anys: planificació de l’activitat pre-
ventiva, avaluació de riscos, expedi-
ents d’accidents laborals o malalties 
professionals, etc. (Art. 4.3 del RD 
legislatiu 5/2000).

No obstant tot això, cal tenir present, 
com un altre criteri de conservació, que 
el període de prescripció de les penes 
més altes dels delictes contra la Segu-
retat Social és de deu anys (art. 131.1, 
307, 307 bis i 307 ter del Codi penal).

5 PRESSUPOSTOS 
A PERSONES 
CONSUMIDORES

Les còpies de pressupostos s’han de 
conservar durant un termini mínim 
de sis mesos des de la no-acceptació 
del pressupost o des de la finalitza-
ció del servei, segons correspongui 
(art. 251-3.4 de la Llei 22/2010, de 29  
de juliol, de Codi de consum de  
Catalunya).  l

SEGONS EL TIPUS DE 
DOCUMENT, EL TERMINI 
DE CONSERVACIÓ POT 
VARIAR ENTRE SIS 
MESOS I DEU ANYS

ENGINYERS BCN vol fer créixer el nombre de col·legiats, un dels 
objectius primordials del Pla estratègic. Per això s’ha impulsat 
recentment una campanya de telemàrqueting i s’han fet insercions 
publicitàries al portal web Infojobs.

ENGINYERS BCN impulsa dues campanyes de màrqueting 
amb l’objectiu d’incrementar la col·legiació

A finals d’any, el Col·legi va contactar 
telefònicament amb persones que 
van estar col·legiades fa un temps i 
que van donar-se de baixa. En aques-
tes trucades, se’ls va informar dels 
nous serveis que ofereix ENGINYERS 
BCN i dels nous avantatges de què dis-
posen, entre d’altres. En la majoria de 
casos, els excol·legiats tenien un molt 
bon record de la vinculació amb la 
institució. 

Aquest mes de febrer s’està duent a 
terme la segona part d’aquesta cam-
panya de telemàrqueting. En aquest 
cas, les trucades s’estan adreçant 

a un públic més jove, en concret a 
precol·legiats que un cop van finalit-
zar els estudis no van formalitzar la 
col·legiació. En aquest cas, se’ls desta-
ca sobretot el servei de Borsa de tre-
ball, una excel·lent oportunitat al seu 
abast per trobar feina. 

EL COL·LEGI ES PROMOCIONA 
A INFOJOBS
Infojobs és el portal web de recerca 
de feina líder a Espanya. Conscients 
del gran volum d’enginyers que l’uti-
litzen, el Col·legi ha decidit impulsar 
una campanya publicitària a aquest 

portal amb l’objectiu d’arribar a 
aquests professionals. Així doncs, 
els usuaris registrats d’Infojobs amb 
perfil d’enginyers tècnics industrials 
o d’enginyers graduats han vist apa-
rèixer bàners d’ENGINYERS BCN als 
marges de la pàgina. També els poden 
veure aquelles persones que cerquen 
al buscador “enginyer industrial”.  
Aquesta campanya es va fer a l’octu-
bre i s’està fent la segona fase durant 
aquest mes de febrer, amb l’objectiu 
d’arribar a les 120.000 visualitzaci-
ons. Paral·lelament també s’ha fet 
un mailing a enginyers graduats de 
l’àmbit industrial i enginyers tècnics 
industrials, un correu que han rebut 
més de 8.300 persones.

En tots dos casos, la campanya 
d’ENGINYERS BCN ve acompanyada 
d’una promoció de benvinguda per a 
nous col·legiats. l

TK200 total.indd   39 11/02/16   00:21



INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Theknos    Febrer 201640

  

L’assegurança de responsabilitat civil 
professional (VII): exemples de sinistres reals

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

En els anteriors números, hem identifi cat i analitzat els aspectes més importants que conté l’assegurança 
de responsabilitat civil professional (ARCP) del Col·legi: l’activitat assegurada, el concepte d’assegurat, 
les cobertures i les exclusions, la delimitació temporal i geogràfi ca, així com l’actuació que cal tenir davant 
un sinistre. No obstant això, per tal de contextualitzar les explicacions facilitades i veure com la teoria 
s’aplica a supòsits concrets, us plantegen dos exemples de sinistres reals. 

ACCIDENT D’UN 
TREBALLADOR

L’enginyer realitza un encàrrec professional consistent 
en l’elaboració d’un projecte d’adequació d’una 
màquina mescladora bicilíndrica de productes químics a 
les mesures mínimes de seguretat i riscos. Es produeix un 
accident laboral d’un treballador de l’empresa, que perd 
ambdós braços, quan es trobava manipulant la màquina.

En primera instància judicial, es condemna l’enginyer 
a indemnitzar per un import de 416.873 euros com a 
responsable, atès que es conclou que feta l’adequació es 
presumeix que la màquina reunia les condicions idònies 
per evitar riscos i això no va ser així en la mesura que, 
a data de l’accident, no existia cap protecció en uns 
cilindres que, en funcionament, produïen atrapament pel 
simple contacte.

En segona instància, l’Audiència Provincial de 
Barcelona estima parcialment el recurs d’apel·lació 
interposat i redueix l’import de la indemnització fi ns a 
274.735 euros.

L’ARCP del Col·legi inclou la cobertura de la defensa 
jurídica i l’enginyer va poder gaudir dels serveis dels 
advocats designats per una asseguradora solvent com és 
MAPFRE. Aquesta defensa fi ns a les darreres instàncies 
també benefi cia l’enginyer assegurat perquè no cal 
perdre de vista la importància dels límits indemnitzatoris 
contractats. Per exemple, si l’enginyer hagués tingut 
assegurat un límit fi ns a 300.000 euros del Mòdul 
II i la condemna s’hagués quedat en 416.873 euros 
de la primera instància, l’asseguradora només hauria 
pagat 300.000 euros i la resta hauria d’haver sortit del 
patrimoni de l’enginyer. 

Per tant, us aconsellem que valoreu adaptar els límits 
indemnitzatoris que tingueu contractats als riscos derivats 
de la vostra activitat professional per evitar ensurts.

BAIXA COL·LEGIAL 
I DE L’ARCP

L’enginyer tenia una relació laboral amb una empresa 
que era la que li pagava les quotes de col·legiació, la 
prima anual de l’ARCP i els costos del servei de visat. 
En un moment donat, l’enginyer cessa l’activitat en 
aquesta empresa i, per decisió pròpia, procedeix a 
donar-se de baixa de l’ARCP i del Col·legi, malgrat ser 
informat pel Col·legi de les repercussions. 

Amb posterioritat, esdevé un sinistre i el perjudicat 
formula una reclamació a l’enginyer, atès que l’empresa 
havia estat liquidada i tancada, per un sinistre per valor 
d’aproximadament 34.000 euros per una errada en 
un projecte tècnic d’instal·lacions de plaques solars. 
Aquest sinistre no va tenir cobertura de l’ARCP atès 
que l’enginyer havia perdut la condició d’assegurat en 
perdre la condició de persona col·legiada i, arran d’això, 
l’enginyer tampoc havia pagat la prima anual l’any que va 
rebre per primera vegada la reclamació.

L’enginyer va prioritzar estalviar-se els imports de les 
quotes de col·legiació i de la prima anual i ara s’enfronta 
a una reclamació de 34.000 euros que haurà de satisfer 
amb el seu patrimoni.

Per tant, us aconsellem que abans de donar-vos de 
baixa del Col·legi o de l’ARCP, consulteu als serveis del 
Col·legi i un cop tingueu tota la informació, decidiu en 
conseqüència. Recordeu, així mateix, que existeix en 
l’ARCP un grup especial per a les persones col·legiades 
que fi nalitzin l’activitat d’enginyer per defunció, per 
jubilació o qualsevol altre motiu, defi nitiu o temporal, 
que els permet seguir cobrint la responsabilitat civil 
professional pels treballs realitzats fi ns al cessament de 
l’activitat, sense necessitat de satisfer la prima anual 
mentre es doni la causa que pressuposa la possibilitat 
d’estar dintre aquest grup.
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PREGUNTES FREQÜENTS

  

Pel que fa als comunicats de baixa, cor-
respon al facultatiu que emet l’informe 
mèdic de baixa i de confirmació deter-
minar la durada prevista en el moment 
de l’expedició. En aquest sentit, la nor-
ma distingeix quatre tipus de processos 
d’IT en funció de la durada estimada 
que s’han de tenir en compte a l’efecte 
dels terminis màxims de confirmació 
de les baixes (vegeu el gràfic inferior).

Els facultatius podran fer servir 
com a referència les taules de dura-
da òptima de les baixes basades en el 
diagnòstic, l’ocupació i l’edat del tre-
ballador, amb la qual cosa la previsió 
inicial de la baixa podrà ser actualitza-
da en qualsevol moment en funció de 
com evolucioni la salut del treballador.

D’altra banda, el treballador no 
haurà d’anar a recollir l’alta mèdica en 
el cas de baixes curtes ja que el facul-
tatiu podrà emetre la baixa o l’alta del 

Han entrat en vigor els nous models de comunicats mèdics per 
incapacitat temporal (IT), és a dir, els que rep l’empresa cada vegada 
que un treballador té una incapacitat temporal. Aquests models 
poden ser de tres tipus: d’alta, baixa i confirmació, i s’utilitzaran en 
els processos que no superin els 365 dies segons l’Ordre ESS 
1187/2015, de 15.06.15 (BOE de 20.06.15).

Què s’ha modificat en la gestió i el control 
dels processos d’incapacitat temporal?

treballador en un mateix acte mèdic, 
amb la qual cosa el treballador ja no 
haurà d’anar a recollir el comunicat 
que l’autoritza a reincorporar-se al 
lloc de treball.

Així doncs, el treballador haurà de 
presentar a l’empresa una còpia dels 
comunicats de baixa i els successius 
comunicats de confirmació en els tres 
dies següents a l’expedició i haurà de 
comunicar l’alta a l’empresa en les 24 
hores següents de rebre-la.  

COMUNICAR-HO A L’INSS
Pel que fa a l’empresa, la nova norma-
tiva detalla les dades que s’hauran de 
facilitar juntament amb els comunicats 
de baixa, confirmació o alta del treballa-
dor. En concret, l’empresa haurà de co-
municar a l’INSS les dades de cotització 

del treballador per tal de determinar 
la base reguladora de la prestació eco-
nòmica que li correspongui, la clau del 
codi nacional d’ocupació de la demar-
cació del centre de salut que ha emès 
el comunicat i les dades identificatives  
del procés mèdic i de l’empresa a tra-
vés del sistema electrònic de la Segu-
retat Social (sistema RED). És molt 
important que l’empresa trameti en un 
termini màxim de tres dies hàbils els 
comunicats per tal d’evitar possibles 
sancions per part de l’Administració 
corresponent.

D’una banda, les mútues de la 
Seguretat Social no podran donar 
d’alta un treballador que estigui de 
baixa per malaltia comuna, sinó que 
continuaran donant altes si la baixa 
ha estat provocada per un accident 
laboral o per una malaltia professi-
onal. Però, d’altra banda, sí que po-
dran continuar sol·licitant l’alta d’un 
treballador que està de baixa per ma-
laltia comuna a la Inspecció Mèdica 
del Servei Públic de Salut. En aquest 
sentit, si la inspecció no contesta la 
sol·licitud d’alta de la mútua en un 
termini de cinc dies, o si el Servei 
Públic de Salut de la Comunitat Au-
tònoma denega l’alta, la mútua podrà 
sol·licitar-la a l’INSS directament. 
Els facultatius d’aquest organisme 
estatal hauran de respondre en un 
termini de quatre dies.

Segons el Ministeri d’Ocupació i Se-
guretat Social, el nou sistema reduirà 
tràmits burocràtics i adequa l’emissió 
d’aquesta comunicació a la durada de 
cada procés al mateix temps que mi-
llora la coordinació entre els organis-
mes que participen en la tramitació 
d’una incapacitat temporal.  l

Trobareu les consultes més 
freqüents que rep el Servei 
d’Assessorament Jurídic 
d’ENGINYERS BCN a 
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SJ

TIPUS DE BAIXA SEGONS LA DURADA

 Durada Durada Termini màxim Termini màxim 2n i
 estimada estimada 1r comunicat successius comunicats
 de la baixa dies naturals de confirmació de confirmació

 Molt curta Inferior a 5 No s’aplica No s’aplica

 Curta De 5 a 30  7 dies Cada 14 dies

 Mitjana De 31 a 60 7 dies Cada 28 dies

 Llarga 61 o més 14 dies Cada 35 dies

EL NOU SISTEMA 
ADEQUA L’EMISSIÓ 
DELS COMUNICATS 
A LA DURADA 
DE CADA PROCÉS

ES MILLORARÀ LA 
COORDINACIÓ ENTRE 
ELS ORGANISMES 
QUE TRAMITEN LA 
INCAPACITAT LABORAL

EL TREBALLADOR NO 
HAURÀ DE RECOLLIR 
L’ALTA MÈDICA EN CAS 
DE BAIXES CURTES
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Per a la cobertura dels serveis tèrmics, 
ja sigui en la rehabilitació d’edificis o 
en la dotació d’establiments comer-
cials, aplicar tecnologies que utilit-
zen gas natural com a font d’energia 
representa una solució econòmica, 
assequible, fiable i neta. D’aquesta 
manera, s’abasteixen aquests serveis 
amb un únic tipus d’energia i, en con-
seqüència, amb un únic contracte de 
subministrament.

Les tecnologies basades en el gas 
natural tenen rendiments elevats, 
que per a una mateixa demanda 
consumeixen menys energia. Així 
doncs, les calderes de condensació 
consumeixen entre un 15% i un 25% 
menys d’energia que les calderes con-
vencionals i són el soci ideal de les 

Més informació: www.gasnaturalfenosa.es

que el converteix en una solució res-
pectuosa amb el medi ambient i la 
qualitat de l’aire del seu entorn. 

A l’hora de decidir quina ha de ser la 
dotació energètica d’un edifici a reha-
bilitar o d’un local comercial s’han de 
conèixer les alternatives tecnològi-

ques disponibles, valorar-ne els costos 
associats i comparar-los amb la situ-
ació ja existent. Per realitzar aquesta 
comparativa s’han de tenir en compte 
la suma de tres factors: la inversió ini-
cial requerida en el canvi, el cost de 
l’energia previst per a cada solució (un 
factor que no només considera el preu 
de l’energia consumida sinó també el 
rendiment de la tecnologia associada) 
i els costos d’operació i manteniment 
associats.

Aquesta anàlisi permet confirmar 
que les tecnologies associades al gas 
natural són les més rendibles i les que 
necessiten una menor inversió inicial 
per a la seva implementació, de ma-
nera que es pot dir que s’està aconse-
guint “més per menys”.

Gas Natural Distribució, dins la 
seva estratègia de suport a l’eficiència 
energètica, realitza múltiples acti-
vitats d’assessorament i assisteix els 
dissenyadors i operadors de sistemes 
tèrmics per obtenir la millor dotació 
energètica dels edificis. l

Una solució econòmica i neta per als serveis 
tèrmics d’habitatges i locals comercials

Text José Manuel Domínguez Cerdeira
Responsable de Prescripció
C.A.P. Direcció de Gestió de Mercats
Gas Natural Distribución SDG, S.A.

Les tecnologies 
associades al gas 
natural són les 
més rendibles i 
que precisen una 
menor inversió 
inicial.

LES TECNOLOGIES 
BASADES EN EL GAS 
NATURAL SÓN EL 
SOCI IDEAL DE LES 
ENERGIES RENOVABLES

energies renovables, com és el cas de 
l’energia solar tèrmica. El gas natural 
també disposa de solucions basades 
en la bomba de calor per al servei de 
refrigeració i calefacció, aprofitant 
el calor residual d’aquests equips per 
abastir, de forma total o parcial, l’aigua 
calenta sanitària de forma gratuïta.

Pel que fa a les inversions inicials 
necessàries, les solucions amb gas 
natural són les més assequibles pel 
menor cost dels equips associats en 
relació amb la resta de tecnologies 
vinculades a altres combustibles.

QUALITAT AMBIENTAL
Finalment, pel que fa a la qualitat 
ambiental, el gas natural és un factor 
essencial de sostenibilitat, ja que té la 
menor emissió de CO2 dels combus-
tibles convencionals i pràcticament 
no emet contaminants d’àmbit local 
—com són les partícules sòlides i els 
òxids de sofre i de nitrogen—, cosa 
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L’Any de la Indústria 4.0 va iniciar-se 
el 25 de gener amb una taula de debat, 
organitzada per l’ASEITEC (Associació 
d’Empreses d’Informàtica i Tecnolo-
gies de la Comunicació de Catalunya), 
sobre les oportunitats que pot generar 
aquest fenomen, també conegut com a 
Internet de les coses o Quarta Revolució 
Industrial. 

En un acte celebrat a la seu del Col-
legi, diversos experts van analitzar 
la indústria 4.0, presentada per Jor-
di Ayza, professor de TecnoCampus 
Mataró, com a un conjunt de coneixe-
ments i creences, resultat dels avenços 
científics i tecnològics, que han donat 
capacitat de procés i de intercomunica-
ció a les coses. 

Pere Girbau, conseller delegat de 
Girbau Grup i president de CEQUIP, va 
assegurar que la indústria 4.0 és alhora 
un repte i una amenaça per a les indús-
tries. I és que pot permetre situar-les en 
una posició capdavantera en el mercat, 
però les pot deixar fora de joc si no actu-
alitzen els seus sistemes de producció. 
Els fabricants han d’entendre que les 
noves tecnologies impacten en l’orga-
nització i cal que al llarg de tot el cicle de 
vida del producte tots els departaments 
implicats treballin coordinadament 
amb clients i socis tecnològics. 

CATALUNYA, AMB TALENT DIGITAL
Catalunya és un país amb prou talent 
per desenvolupar i aplicar la indústria 
4.0, segons Josep Lluís Checa, comis-
sionat per al desenvolupament digital 

de LEITAT, que va assegurar que la in-
dústria 4.0 permet la democratització 
del desenvolupament i proporciona 
oportunitats de diferenciació i d’opti-
mització. Una baixa inversió permet a 
una pime saltar al món.

Carles Cosials, d’Integral PLM Ex-
perts, va afirmar que el producte ha de 
tenir un programari que el faci intel-
ligent. La realitat tecnològica canvia 
molt ràpidament i això obliga a plan-
tejar nous models de negoci de forma 
constant. L’aplicació intel·ligent d’eines 
i metodologies proporciona la diferèn-
cia competitiva a l’empresa.

Aquest fet fa molt necessari el paper 
dels centres tecnològics. Segons Joan 
Guasch, coordinador de la comunitat 
RIS3CAT d’EURECAT, una societat 
que vulgui estar a dalt de tot de l’econo-
mia necessita un teixit industrial pro-
ductiu i manufacturer fort. “La fabrica-
ció avançada —va dir— significa millora 
i desenvolupament perquè els proces-
sos industrials siguin més sostenibles i 
més eficients”. 

Més informació: www.aseitec.org

L’ANELLA INDUSTRIAL 4.0
L’estratègia SmartCAT de la Generali-
tat promou l’aplicació d’aquestes tec-
nologies al món industrial català per tal 
que avanci cap a un model d’empresa 
més connectada.

Daniel Marco, Director d’IDIGITAL 
i SmartCat, es va referir a les iniciati-
ves com l’IoT World Congress i l’anella 
industrial 4.0, promoguts des d’I2Cat i 
EURECAT per mirar d’integrar les cul-
tures dels mons TIC i Internet i el món 
industrial. “El 2016 és l’any clau per a 
aquesta integració”, va dir.

Per Joan Miquel Hernández, cap de 
l’Àrea de Desenvolupament Empresa-
rial de DG Industria, l’anella industrial 
4.0 és l’emblema de l’estratègia de la 
Generalitat, que inclou la difusió del 
coneixement, la formació de professi-
onals, la creació de xarxes, plataformes 
i clústers, i l’esforç de col·laboració en-
tre conselleries i departaments. Fins al 
2020 està previst invertir 100 M€ en la 
creació de nuclis d’innovació tecnològi-
ca i comunitats RIS3CAT. l 

Indústria 4.0: el futur 
del progrés industrial català

Text Jordi Ayza, professor del 
TecnoCampus-Mataró i 
Jordi Raubert, membre de la junta 
de l’ASEITEC

D’esquerra a dreta, els experts en indústria 4.0
J. Guasch, J. L. Checa, J.M. Hernández, D. Marco, 
C. Cosials, P. Girbau i J. Ayza.

Pere Rodríguez, 
coordinador de 

l’Any de la 
Indústria 4.0, i 
Jordi Raubert, 
membre de la 

junta de 
l’ASEITEC.
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Super-sensitive 
microelectronics

SERGI ALBET
Col·legiat 14.416
Enginyer i 
consultor digital
@sergialbet

The engineers at the 
National University of 
Singapore (NUS) have 
created a magnetic sensor 
which is 300 times more 
sensitive than most 
products available on 
the market. This means 
that smaller and cheaper 
sensors can be used in 
consumer appliances, 
ICT, biotechnology and 
automotive applications. 
This new sensor, called a 
hybrid, is made of graphene 
and boron nitride. 
The sensor shows no 
variation in performance 
when tested at a 

temperature of 127 degrees 
centigrade, the maximum 
working temperature 
for other electronic 
devices, making it ideal 
for high-temperature 
environments.  
This discovery opens a 
new era in the study and 
application of sensors and 
may transform technology 
as we know it in a very 
short time. 

Saving energy
A new technology developed by engineers from the Nanyang 
Technology Institute in Singapore can help companies and 
factories to reduce their energy bills by up to 10%. 
A new algorithm is able to analyse consumption and offer 
solutions for saving energy by installing sensors in equip-
ment such as computers or industrial equipment.

  3. TECHNOLOGY

2. ENGINEERING 
AND HEALTH

Source: National University 
of Singapore
https://news.nus.edu.sg/
highlights/9653-
supersensitive

Source: Princeton University
www.princeton.edu/main/
news/archive/S44/90/73C22/
index.xml?section=featured

Bioengineering 
and the secrets 
of life
Engineering is a highly versatile 
application of science, and 
bioengineering is a clear example 
of this. The engineers of the 
University of Princeton are 
studying how to explain health 
phenomena using engineering 
ideas such as fluid mechanics. This 
research is aimed at achieving a 
better understanding of the states 
of materials and how they can be 
manipulated in order to improve 
people’s health.

Source: Nanyang Technological University 
http://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.
aspx?news=38f86f3e-0320-4d29-a994-5dfe4fe5a1fa

1. RESEARCH
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Sophie is an 8-year old girl who was 
born with a hand malformation 
known as symbrachydactyly. The 
four bones of her left hand never 
developed due to poor blood 
circulation in the womb. An engineer 
and a designer were able to use 3D 
printing to create a personalised 
prosthesis for Sophie. The prosthesis 
allows her to cope with everyday 
activities.  

This story began when Sophie’s 
mother read a report in The New York 
Times on children with hands similar 
to those of her daughter. It said that 
they were able to lead normal lives 

thanks to their prostheses. Sophie’s 
mother thought that this could work 
for her daughter and looked on 
Campus Berkeley, where she worked, 
for someone who worked with 
prosthesis. Lim, the engineer, was very 
interested in the idea and accepted to 
undertake the project. Lim was 
determined, from the very start of his 
training, to use engineering to 
improve people’s lives. 

Sophie and her superhand
4. SOCIAL ENGINEERING 

Source: Berkley University of California
http://engineering.berkeley.edu/
magazine/fall-2015/sophies-super-
hand

1. MICROELECTRÒNICA 
SUPERSENSIBLE
Els enginyers de la Universitat 
Nacional de Singapur han creat un 
sensor magnètic, de grafè i nitrur, 200 
vegades més sensible que la majoria 
dels productes disponibles al mercat. 
Això vol dir que sensors més petits i 
de menor cost poden ser utilitzats en 
l’electrònica de consum, la 
tecnologia de la informació i la 
comunicació, la biotecnologia i les 
aplicacions d’automoció. Aquest 
descobriment obre una nova era en 
l’estudi i l’aplicació de sensors que 
poden revolucionar, ben aviat, la 
tecnologia que hem utilitzat fins ara.

2. LA BIOENGINYERIA 
I ELS SECRETS DE LA VIDA
Els enginyers de la Universitat de 
Princeton (EUA) estan centrant els 
estudis a donar explicació a fenòmens 
de la salut utilitzant recursos de 
l’enginyeria. Aquestes investigacions 
volen aconseguir una millor 
comprensió dels estats de la matèria i 
com es poden manipular per tal 
d’afavorir la salut de les persones.

3. ESTALVI ENERGÈTIC 
Una nova tecnologia desenvolupada 
pels enginyers de la Universitat de 
Tecnologia de Nanyang (Singapur) 
podria ajudar les empreses i fàbriques 
a reduir les factures d’energia fins a 
un 10%. Un nou algoritme és capaç 
d’analitzar el consum i donar una 
solució d’estalvi energètic mitjançant 
la instal·lació de sensors en 
ordinadors o equips industrials.

4. LA SUPERMÀ DE SOPHIE
La Sophie, de 8 anys, va néixer amb 
una deficiència a la mà. Gràcies al 
treball d’un enginyer de la Universitat 
de Califòrnia a Berkeley (EUA), un 
dissenyador i una impressora en 3D 
s’ha aconseguit fabricar una pròtesi a 
mida que li ha permès fer vida 
normal. 

5. BILL GATES I ELS SEUS 
MILLORS LLIBRES DE L’ANY
Per a Bill Gates, gran defensor dels 
gestos a favor del medi ambient, un 
dels millors llibres de l’any és 
Sustainable Materials –with both eyes 
open, escrit per enginyers de la 
Universitat de Cambridge 
(Anglaterra). El llibre tracta de molt a 
prop els materials que s’utilitzen en la 
nostra vida quotidiana, especialment 
l’acer i l’alumini, i explica com 
podríem arribar a reduir la meitat de 
les emissions fent un petit esforç. 

   .CAT 

Nobody can doubt Bill Gates’ status 
is a staunch defender of the 
environment and a fierce critic of the 
way climate change is being 
addressed. One clear example of this 
stance is his championing of 
“Sustainable Materials –with both 
eyes open”, a book written by 
engineers from the University of 
Cambridge, as one of the year’s best 
books. It takes a close look at the 
materials which are used in our daily 
lives, especially steel and aluminium. 

The book explains how we can reduce 
our emissions by half with a little 
effort and no great sacrifices.  

Bill Gates and his best 
books of the year

5. ENGINEERING AND THE ENVIRONMENT

Source: University of Cambridge 
http://www.eng.cam.ac.uk/news/
one-bill-gates-six-best-books-year-
engineers-cambridge
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ESTIGUES AL DIA

L’ELECTRÓ I EL CAMIÓ •  Ciència i tecnologia

XERRADA

BLUE BLOCK • Ulleres

SALUT VISUAL

En el cicle “Start-ups i Spin oÏ s. Universitat i empresa”, el CCCB ofereix 
“L’electró i el camió”, una xerrada sobre les aplicacions de la nanociència 
a les ciutats intel·ligents (smart cities). La xerrada parteix de les investi-
gacions sobre nanomaterials piezoelèctrics i electrònics, una àrea en la 
qual hi ha investigadors de referència mundial a Barcelona. A partir dels 
resultats científi cs, se’n descriurà l’evolució cap al disseny d’aplicacions a 
les smart cities, com són els dispositius per a la detecció de vehicles. 

Sobre ciència i tecnologia en la ciutat del futur i moltes altres 
qüestions se’n parlarà el 25 de febrer a les 19 hores al CCCB. L’en-
trada és lliure i cal fer inscripció per Internet (cccb.org).

INDE
Projecte IED
Aquest és un projecte que esperem 
que no triguin a treure al mercat ja 
que es tracta d’una idea on 
disseny i tecnologia tèxtil es posen 
al servei de la societat i ajuden a 
millorar els problemes quotidians. 

INDE és un dispositiu que 
redueix el risc de fractures de 
maluc en dones que pateixen 
osteoporosi. La faldilla incorpora 
aquest dispositiu i, d’aquesta 
manera, en cas d’una caiguda, la 
peça de roba s’infl a discretament 
de manera que protegeix la 
persona de l’impacte i una 
possible lesió.  

Aquesta peça de roba ha estat 
desenvolupada per un grup 
multidisciplinari d’estudiants de 
disseny, enginyeria i negocis 
d’universitats de Barcelona (IED, 
UPC i ESADE) i Finlàndia (d’Aalto 
University).

ROBA INTEL.LIGENT

Scratch és una aplicació informàtica 
per aprendre llenguatge de programa-
ció. A scratch.mit.edu es té accés a la 
comunitat en línia, on els nens i nenes 
poden compartir les creacions amb al-
tres persones d’arreu del món.  

El projecte, del grup Lifelong Kin-
dergarten del Laboratori de Mitjans 
del MIT, està dissenyat principal-
ment per a joves de vuit a setze anys, 
però també és utilitzat per gent de 
totes les edats. Un espai per explorar 

RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN

i experimentar amb la 
programació de manera 
divertida, on seran ca-
paços de crear jocs, histò-
ries o animacions i, gràcies 
a això, aprendran a pensar creativa-
ment i treballar col·laborativament. 
Existeix també el portal català de 
l’aplicació: scratchcatala.com, on hi 
trobareu els recursos necessaris per 
fer els primers passos i introduir-vos 
en el món de la programació.

CRISTINA SÁEZ 
Periodista 
especialitzada en 
ciència
@saez_cristina
www.cristinasaez.
wordpress.com

Fer servir el mòbil de bon matí, seguir amb l’ordina-
dor a la feina, mirar la televisió, donar una ullada a la 
tauleta abans d’anar a dormir… Són moltes les hores 
que passem davant de diversos dispositius. La llum 
blava que emeten les pantalles LED pot fer que la 
visió se’n vegi afectada i que això tingui conseqüèn-
cies, com pot ser la vista cansada. 

Per reduir els efectes perjudicials d’aquest excés 
d’exposició a les pantalles digitals, la multi-

nacional francesa Alain AÑ  elou ha tret al 
mercat les Blue Block, unes ulleres que 

incorporen un fi ltre que bloqueja 
la llum blava, nociva per als ulls.
Les ulleres es poden comprar 

amb graduació o sense al web  
alainafflelouoptico.es/blue-
block

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

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

TROBEM
L’ENGINYER QUE
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SCRATCH • Joves i programació
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FORMA PART DE L’EQUIP,  
FORMA PART DEL COL·LEGI

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

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

FORMACIÓ
COMISSIONS
PUBLICACIONS
VISAT

ENGINYERS BCN, un Col·legi modern, útil i proactiu 

al servei dels col·legiats i de la societat.

BORSA DE TREBALL
ORIENTACIÓ TÈCNICA
ASSEGURANCES
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

MUPITI 
PROMOCIÓ DEL PROFESSIONAL
ASSESSORIA JURÍDICA
DESCOMPTES I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
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