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nostres clients. En el món de l’empresa cada cop més 
fan falta competències transversals com la capacitat de 
lideratge, la innovació, la gestió d’equips, etc. I en el món 
de l’exercici lliure cal saber trobar sinergies i acords de 
col·laboració, ja que la complexitat dels projectes així ho 
reclama. D’altra banda, cal tenir present que la formació 
contínua és una eina efi caç que tot enginyer ha de tenir 
present si vol mantenir els coneixements actualitzats 
per poder competir amb garanties. Des del Col·legi ens 
esforcem per poder oferir una formació de qualitat i 
actualitzada que satisfaci les necessitats actuals.

HOMENATGE A LA PROFESSIÓ
I una professió com la nostra bé es mereix que un cop 
l’any li fem un petit homenatge amb la celebració de la 
Diada de la Professió. Enguany la farem el dia 17 de juny 
al Saló del Tinell de Barcelona. Com cada any lliurarem 
els Premis ENGINYERS BCN al millor Projecte de Fi 
de Grau. Cal comptar amb el planter des del primer 
moment. També lliurarem el Premi a l’Empresa 
Innovadora i a l’Efi ciència Energètica, atorgats per la 
Comissió de Qualitat i Innovació i la Comissió d’Energia, 
respectivament, i farem un merescut reconeixement a 
un col·legiat que ha destacat pel seu compromís amb el 
Col·legi i la professió, amb el guardó al Col·legiat Distingit. 
També aprofi tarem per presentar la nova campanya de 
comunicació que hem preparat per continuar creixent. 
Així, doncs, esperem poder gaudir de la vostra companyia 
i escalf en un dia ideal per fer Col·leg i i per compartir una 
estona agradable. Us hi esperem! ● 

La nostra professió arrenca de molt lluny, quan 
el 1858 s’ofi cialitzen els estudis d’enginyer 
industrial i de pèrit industrial. El 1904 és 
l’any de la creació de l’Associació de Pèrits 
Industrials de Catalunya. Des d’aleshores 

hem recorregut un llarg camí, no exempt de difi cultats 
i d’entrebancs, els quals hem anat superant un a un 
amb perseverança, mètode i enginy, com correspon 
a un col·lectiu d’enginyers. El fet de coexistir amb els 
enginyers industrials va ser una difi cultat afegida, 
sobretot a l’hora que les administracions reconeguessin 
les nostres competències i atribucions. Però l’esperit de 
lluita i superació que sempre ens ha caracteritzat va fer 
possible que amb la Llei 12/1986, d’1 d’abril, d’atribucions 
professionals d’arquitectes tècnics i enginyers tècnics 
industrials, ens poséssim pràcticament al mateix 
nivell que els nostres 
immediats competidors. 
Va ser un gran èxit del 
qual encara ara gaudim. 
No obstant això, no 
podem abaixar mai 
la guàrdia, ja que per 
desgràcia encara massa 
vegades hem de reclamar 
allò que és ben nostre. 
Els nostres excel·lents 
serveis jurídics ja se 
n’encarreguen amb notable efi càcia.

Per tant, hem de sentir-nos orgullosos de tenir darrere 
una història que ens avala i ens dóna la força que 
necessitem per encarar els reptes de futur, en un món tan 
canviant com el que ens ha tocat viure. Els professionals 
de l’enginyeria industrial hem de saber adaptar-nos a 
les necessitats del mercat laboral i a les exigències dels 

UNA PROFESSIÓ I UNA DIADA

Miquel Darnés 
Degà
dega@ebcn.cat
@miqueldarnes

Hem de saber 
adaptar-nos a 
les necessitats 
del mercat 
laboral en un 
món canviant 

EN PORTADA
Des del passat mes de febrer, i per Decret, les grans empreses estan obligades a fer 
auditories energètiques cada quatre anys. Aquesta normativa té com a objectiu reduir 
la despesa energètica i fomentar l’estalvi i l’efi ciència. 
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Jordi Goula
Economista
@jordigoula

 QUÈ LI PASSA, A LA BANCA?

El passat 6 d’abril, el Banco Santander va obligar 
les redaccions dels diaris a refer les edicions. A 
les 23.30 hores arribava una nota de 
CCOO que anunciava que els havien 
comunicat que tancarien 450 ofi cines i 

acomiadarien 1.200 empleats. L’endemà era el BBVA, que 
per boca del seu conseller delegat —se li va escapar, sens 
dubte— afi rmava que de les 3.800 ofi cines actuals li’n 
“sobraven” 2.800 “a mitjà termini”. I per acabar l’agitada 
setmana bancària, CaixaBank es despenjava divendres dia 
8 a última hora parlant de 500 prejubilacions el 2016, que 
s’afegeixen a l’ERO de 700 de l’any passat... Què està 
passant a la banca? 

Doncs passen tres coses i mitja molt importants. Una, 
que no hi ha cap entitat que pugui resistir molt de temps 
una política de tipus tan baixos —zero, en el BCE—, ja 
que les difi cultats per obtenir marge són enormes, 
encara que ajustin al màxim les comissions. Una 
segona cosa és que les autoritats monetàries cada 
vegada posen més requeriments sobre el capital 
—per allò de la solvència— la qual cosa minva les 
possibilitats de negoci; i una tercera cosa, que ha 
començat la digitalització, que implica un canvi clar 
de model, com ja va explicar Ana Botín en anunciar 
les retallades, i en el qual la banca en línia té un camp 
de desenvolupament enorme a partir d’ara. “Menys 
ofi cines i més grans”, va ser el seu missatge. Per cert, la 
“mitja cosa” fi nal és la competència que comença a fer-
li l’anomenat Fintech, les plataformes fi nanceres que 
posen en contacte directament la persona que vol deixar 
diners amb l’empresa. Anomeneu-lo crowdfounding o, 
simplement, desintermediació. Avui només fa pessigolles 
als bancs, perquè tot just s’acaba de regular a l’Estat 
espanyol, però un recent estudi de PwC (xarxa de fi rmes 
que ofereix serveis d’auditoria i consultoria) realitzat 
entre entitats de tot el món, estima que d’aquí a cinc anys 
poden aconseguir el 25% del negoci bancari del crèdit. 

RETALLAR COSTOS A CURT TERMINI
I tot aquest embolic agafa la banca espanyola amb un excés 
de dimensió, tant pel que fa a la xarxa d’ofi cines, com al 
personal. Per això, la primera reacció ha estat la de retallar 
costos, com a únic camí que els queda a curt termini. Si bé és 
cert que des que va començar la crisi han tancat ja un terç de 
les ofi cines al territori espanyol i, amb això, se n’han anat 

O
rio

l N
in

70.000 persones de les plantilles —fruit de l’enorme volum 
d’absorcions i fusions a les caixes—, aquesta xarxa continua 
tenint una mida excessiva per als temps que s’anuncien. Per 
exemple, a l’Estat espanyol hi ha una ofi cina per cada 1.452 
habitants, mentre que la mitjana de la UE és una ofi cina per 
cada 2.100 habitants. Una simple regla de tres ens diu que 
per posar-nos al nivell mitjà europeu en sobrarien, a l’Estat 
espanyol, en teoria, unes 9.000 de les 31.000 existents avui. 
I quanta gent suposa, això? ●

04-05 TK203 Sumari + opinió.indd   5 05/05/16   21:24
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La Junta va començar amb un discurs 
del degà, que va explicar la feina feta 
pels diversos departaments del Col-
legi durant el darrer any i va destacar 
el nou Servei de Certificació Profes-
sional impulsat pels Serveis Tècnics, 
les 810 consultes ateses pels Serveis 
Jurídics i la creació de la nova comis-
sió Funcionem Junts. També va fer 

referència a les 1.165 ofertes de feina 
gestionades pel Servei d’Ocupació 
i Promoció Professional. El degà va 
celebrar el volum d’activitats organit-
zades pel Col·legi, amb més de 3.000 
assistents a cursos i conferències, la 
celebració de la Diada de la Professió 
o el concert de Nadal, entre d’altres. 
“Som un col·legi actiu”, va dir Darnés, 

El passat dimarts 26 d’abril es va celebrar la Junta General Ordinària a 
la sala d’actes del Col·legi. La sessió va estar presidida pel degà, Miquel 
Darnés, acompanyat del secretari, Jordi Artiga; el tresorer, Ricard 
Nogués, i l’interventor, Fèlix Duran. 

El compte de resultats de l’exercici 2015  
queda aprovat per una majoria àmplia

La Junta inicia una ronda de trobades a comarques  
amb l’objectiu de teixir grups de treball territorials 
El degà, Miquel Darnés, acompanyat de 
membres de la Junta de Govern, ha iniciat 
aquest mes d’abril una ronda de visites a 
comarques amb l’objectiu d’apropar el 
Col·legi als residents en zones de fora de 
l’àmbit de Barcelona ciutat i fomentar els 
llaços entre enginyers d’un mateix territori. 
D’aquesta manera es poden detectar 
possibles sinergies i generar noves 
oportunitats de col·laboració en l’àmbit 

professional i social. Les primeres trobades 
s’han celebrat a Igualada i Vic i han servit per 
analitzar l’estat actual de la professió i per 
comentar les situacions més habituals 
viscudes pels enginyers. Així mateix, s’ha 
consensuat la creació de dos grups de treball 
territorials, oberts a la participació de més 
col·legiats de l’àrea i que puguin estar 
interessats en el projecte. La propera trobada 
tindrà lloc al Maresme el 26 de maig.

que també va parlar del nou disseny 
de la revista theknos i de l’adapta-
ció del web als dispositius mòbils. El 
degà va assegurar que “hem encertat 
de ple” amb el nou Club EBCN i en les 
millores efectuades a la sala d’actes.

LA REMUNTADA ECONÒMICA
En matèria econòmica, el degà va 
afirmar que “comença la remuntada” 
i va celebrar que aquest 2015 s’ingres-
sés més que l’any anterior. També va 
avançar que l’objectiu és invertir per 
tal de poder garantir els bons serveis 
que necessiten i mereixen els col-
legiats i va remarcar que “el nostre 
Col·legi és sostenible perquè les nos-
tres inversions no posen en perill el 
futur i la continuïtat de la institució”. 
Posteriorment, Ricard Nogués, treso-
rer, va ser l’encarregat d’explicar amb 
detall els comptes del 2015, auditats 
per una consultora externa i la Co-
missió de Revisió de Comptes. 

La Junta General Ordinària va fi-
nalitzar amb el torn de preguntes. Els 
col·legiats es van interessar per temes 
econòmics, el Tecnoworking, el des-
plegament de grups territorials o la 
fluixa assistència a les juntes.

Els comptes van quedar aprovats 
per una majoria àmplia: 36 vots a favor, 
dos abstencions i dos vots en contra. l

Els comptes van ser 
aprovats per 36 vots a 

favor, dues abstencions i 
dos vots en contra.

Foto superior, sopar a 
Igualada; a sota, la trobada 

amb els enginyers de Vic.

06-07 TK203 sopar Junta + Sant Jordi.indd   6 05/05/16   21:26
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La investigació efectuada per Xavier 
Theros, cronista de la ciutat, sobre la 
història de l’edifi ci que acull la nostra  
seu col·legial del carrer Consell de 
Cent va ser el fi l conductor de les visi-
tes guiades efectuades per l’equip 
humà de la casa. 

VINT ANYS DE SEU 
Aquesta nova informació que el Col-
legi ha pogut recopilar es donarà a co-

Un grup de col·legiats va poder descobrir detalls històrics i curiositats de 
l’edifi ci que acull ENGINYERS BCN des de fa vint anys durant la jornada 
de portes obertes celebrada amb motiu de Sant Jordi. 

Sant Jordi omple d’història 
i roses la seu col·legial

néixer en el marc dels actes previstos 
per a fi nals d’any, quan se celebraran 
els vint anys del Col·legi en aquest em-
blemàtic edifi ci.

Els assistents també van tenir l’opor-
tunitat de conèixer l’equip humà del 
Col·legi i la tasca que fan als departa-
ments corresponents. La visita va fi na-
litzar amb fotografi es de grup i l’entrega 
d’una rosa i una samarreta corporativa 
a cadascun dels assistents.  l

 Al fi nalitzar la 
visita, els 
col·legiats van 
rebre l’obsequi 
d’una rosa i una 
samarreta 
corporativa.

Els visitants van recórrer la seu col·legial seguint les explicacions 
de l’equip de guies, format per l’equip humà del Col·legi.

PER SEGON ANY 
CONSECUTIU 
HEM CELEBRAT 
LA DIADA DE SANT 
JORDI AMB UNA 
JORNADA DE 
PORTES OBERTES

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

06-07 TK203 sopar Junta + Sant Jordi.indd   7 05/05/16   21:26
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En una reunió mantinguda a la seu col-
legial el passat 15 d’abril, el degà, Miquel 
Darnés, el secretari, Jordi Artiga, i el 
tresorer, Ricard Nogués, van expressar 
al conseller la seva disconformitat amb 
la llei d’arquitectura que està prepa-
rant el govern. Segons la junta, la nova 
legislació convertirà la construcció “en 
monopoli dels arquitectes”. Per aquest 
motiu s’estan preparant esmenes a la 

nova llei i es demanarà una comparei-
xença al Parlament, ja que consideren 
que els arquitectes són els experts a 
l’hora de construir edificis emblemà-
tics, però que aspectes més funcionals 
com el consum energètic o la planifica-
ció d’un polígon industrial necessiten la 
feina dels enginyers. El conseller Baiget 
va admetre que la nova llei té una visió 
molt arquitectònica.

La futura llei de l’arquitectura, l’accés a graus i el nou Servei de 
Certificació, temes cabdals de la trobada mantinguda amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i Pere Palacín, 
director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

La Junta de Govern s’entrevista  
amb el conseller Jordi Baiget

Diversos degans reclamen a la Generalitat més facilitats 
per tal que els enginyers tècnics accedeixin als graus
A banda de la reunió mantinguda 
amb el conseller Jordi Baiget, el 
degà, Miquel Darnés, també va reu-
nir-se el passat 12 d’abril amb Arca-
di Navarro, secretari d’Universitats 
i Recerca, i els degans de sis col·legis 
professionals més. Els represen-
tants dels col·legis van exposar la 
problemàtica amb què es troben 
molts enginyers tècnics catalans 
que volen aconseguir l’homologació 

lant-ne també amb les universitats 
catalanes implicades— i a buscar 
solucions a aquesta situació, que 
genera inconvenients als enginyers 
tècnics catalans i, de retruc, la fuga 
d’aquests estudiants a universitats 
privades de l’Estat.  l

del seu títol a grau i que han de re-
córrer a universitats privades de l’Es-
tat espanyol per motius econòmics i 
d’horaris, ja que ofereixen la possi-
bilitat de graduar-se en un temps 
molt curt (uns sis mesos), per In-
ternet i fins i tot amb la defensa del 
treball de fi de grau per videostre-
aming. Davant d’aquesta situació, 
Arcadi Navarro es va comprometre a 
estudiar aquesta problemàtica —par-

CURSOS MASSA CARS I LLARGS
Un altre dels problemes que es van 
comentar en aquesta trobada són les 
dificultats que tenen els enginyers 
tècnics industrials per accedir a cur-
sos que permetin l’homologació dels 
seus títols a grau, una situació a la 
qual molts es veuen obligats ja que 
malgrat que el Ministeri va conce-
dir recentment la correspondència 
del títol d’enginyer tècnic a grau, el 
Decret inclou una excepció que im-
pedeix als enginyers tècnics accedir 
a convocatòries de la categoria A1 en 
organismes públics. Darnés va ex-
plicar al conseller que a Catalunya 
aquests cursos són gairebé inacces-
sibles, tant per cost com per durada, 
i per això molts enginyers tècnics 
recorren a universitats privades de 
l’Estat espanyol, que donen més fa-
cilitats. El conseller va explicar que 
tractarà aquest assumpte propera-
ment tot i que va avançar que les uni-
versitats catalanes tenen total auto-
nomia a l’hora de prendre decisions 
d’aquestes característiques. 

Durant la reunió, el degà també va 
presentar al conseller Baiget el nou 
Servei de Certificació Professional i va 
agrair-li la col·laboració de l’ICAEN en 
l’esquema de certificadors d’auditories 
energètiques. l

Un moment de la reunió 
mantinguda amb Arcadi Navarro, 
secretari d’Universitats i Recerca.

El conseller Baiget conversa 
amb membres de la Junta de 
Govern al despatx del degà.
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CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ

 DESCOMPTES COL·LEGIALS PER A PROFESSIONALS

10% de descompte als cursos 
de la Fundació Politècnica de Catalunya
El conveni amb la Fundació Politècnica de Catalunya 
(FPC), entitat que gestiona els programes de formació 
permanent de postgrau de la UPC, facilita serveis que su-
posen un benefi ci per als col·legiats. L’FPC oferirà un 10% 
de descompte en la matrícula a qualsevol màster, post-
grau i curs d’especialització que s’iniciï l’any acadèmic 
2016-2017 i que consti al web www.talent.upc.edu. Per 
poder gaudir d’aquest descompte s’haurà de facilitar a 
l’FPC el número de col·legiat.

Condicions preferents a Caixa d’Enginyers
La renovació del conveni amb aquesta entitat posa a 
l’abast dels col·legiats una àmplia oferta d’hipoteques i 
préstecs amb condicions molt avantatjoses, una oferta va-
riada de fons d’inversió i plans de pensions propis i externs, 
dipòsits amb rendibilitat estructurada i alt potencial de re-
valoració que permeten diversifi car la inversió, entre altres 
avantatges, a més d’una àmplia oferta d’assegurances per-
sonals i professionals i l’assessorament personalitzat d’un 
gerent de comptes o l’atenció i accés remots mitjançant 
Internet o l’im-SMART Center. Més informació a l’Ofi cina 
Directa al telèfon 933 126 725.

Descompte de fins a 7,5 ct./l 
en carburants a CEPSA
El conveni de col·laboració signat amb CEPSA, permet 
els col·legiats sol·licitar la targeta Star Direct de CEPSA 
i aconseguir descomptes exclusius de 6 ct./l en carbu-
rants de la gamma Star i de 7,5 ct./l en carburants d’alta 
gamma Óptima. La targeta és gratuïta i no és un mitjà 
de pagament, sinó que serveix per acumular el descomp-
te. Cada mes, CEPSA ingressarà al vostre compte l’es-
talvi acumulat sempre que sigui superior a 5 €. En cas 
contrari, el descompte és guardarà per al següent ingrés. 
Trobareu més informació sobre 
aquesta targeta i el formulari per 
sol·licitar-la al web www.engi-
nyersbcn.cat/descomptes.  

Aprèn anglès amb The Castle 
amb un 10% de descompte
Descompte d’un 10% durant el primer curs per a col·legiats 
i familiars directes de primer grau que facin cursos d’anglès 
a The Castle. Els alumnes rebran dues hores setmanals de 
classes d’anglès de forma individual o en grups reduïts a 
través d’una plataforma virtual dissenyada per professors 
experts en actiu on fi guren tots els continguts gramaticals, 
lèxics, auditius i de conversa des del nivell A1 fi ns al C2. 
Els alumnes de The Castle rebran un certifi cat a fi nal de 
curs i tindran la possibilitat de fer exàmens internacionals 
presencials de la Universitat de 
Cambridge i del Trinity College 
de Londres.

Cursos a l’Acadèmia INGNOVA 
amb un 20% de descompte 
El centre està especialitzat en cursos en línia en matèries 
tècniques com hidràulica, hidrologia, construcció, siste-
mes d’informació geogràfi ca, anàlisi d’estructures, eines 
de programació i automatització de processos i disseny 
assistit per ordinador. S’imparteixen a través de la plata-
forma de formació virtual Moodle. Els col·legiats tenen un 
20% de descompte en tots els cursos i màsters. Si estan 
a l’atur se’ls aplicarà un descompte addicional del 10%.
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El Club EBCN va acollir a l’abril la festa 
dels vint anys de la Comissió de Quali-
tat i Innovació amb una vintena de 
persones congregades, una d’elles con-
nectada des de Chicago per videocon-
ferència.  Durant l’acte, es van recor-
dar les persones que han format part 
d’aquest grup, que actualment suma 
més de 110 inscrits, i es va agrair la 
implicació dels membres més actius. 
Durant aquests vint anys la Comissió 
ha fet una important tasca divulgati-
va de temes de qualitat i innovació a 

El mes d’abril s’han complert dues dècades des de la creació d’aquesta 
comissió, que actualment compta amb més d’un centenar d’inscrits, i 
el Col·legi ho va voler celebrar amb una trobada entre els membres de 
la Comissió al Club EBCN. 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

El Port Olímpic de Barcelona va acollir el passat 16 
d’abril la setena edició de la Cursa Intercol·legial 
Sabadell Professional, on una vintena de col·legis i 
associacions professionals catalanes —entre ells, 
ENGINYERS BCN— van tornar a unir-se a través de 
l’esport. Aquesta edició va comptar amb uns 
tres-cents atletes. 

Els adults van recórrer deu quilòmetres, mentre que 
els més petits van fer un recorregut de cinc. La cursa 
va fi nalitzar amb una entrega de trofeus i un sorteig 
de premis, i tots els participants van tornar a casa amb 
un lot d’obsequis. ●

300 corredors a la VII Cursa Intercol·legial Sabadell Professional

El Col·legi renova 
les certificacions 
ISO 9001 
i ISO 14001
L’auditoria de renovació va tenir 
lloc del 18 al 20 d’abril i va 
concloure amb zero no-
conformitats. Amb aquests 
resultats, el Col·legi confi rma la 
seva aposta per la qualitat i el 
medi ambient, un cop superada 
amb èxit l’auditoria de renovació 
del sistema realitzada per la 
certifi cadora Tüv Rheinland. Entre 
els punts positius destacats a 
l’auditoria trobem aquestes 
observacions: “Un notable 
coneixement i implicació de tot 
l’equip humà en els procediments 
que els apliquen, l’establiment 
d’un sòlid sistema d’indicadors de 
l’activitat del Col·legi així 
com la bona alineació de 
tot el sistema de gestió 
amb els objectius 
estratègics de 
l’organització, en què 
destaca la millora 
contínua i l’augment en 
les activitats de servei als 
col·legiats”. Enguany s’ha 
afegit dins del sistema la 
gestió del nou Servei de 
Certifi cació.  ●

 Unes vint persones es van congregar al 
Club EBCN per celebrar l’aniversari. El 
degà, Miquel Darnés, els va dedicar unes 
paraules de felicitació.

través de debats mensuals, un fet que 
ha permès mantenir fresc el coneixe-
ment dels membres de la Comissió. El 
degà, Miquel Darnés, va felicitar-los 
pels vint anys i va recordar el paper 
vital que tenen les comissions a l’hora 
de vertebrar un col·legi fort que ajudi a 
tenir una professió més forta.  ●

20è aniversari de la 
Comissió de Qualitat i Innovació

Sistema de 
Gestión
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105083007
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Divendres 17 de juny és la data esco·
llida per celebrar una de les activi·
tats més importants de l’any per al 
Col·legi: la celebració de la Diada de 
la Professió, que enguany arriba a la 

dissetena edició. Aquesta vegada l’ac·
te tindrà lloc a l’emblemàtic Saló del 
Tinell a les 20 hores.

Durant l’acte es lliuraran els Pre·
mis ENGINYERS BCN · Enginyeria 
i Societat, distribuïts en tres cate·
gories: premi al Millor Projecte de 
Final de Grau, premi a l’Empresa In·
novadora (atorgat per la Comissió de 
Qualitat i Innovació) i premi a l’Efi ·
ciència Energètica (atorgat per la 
Comissió d’Energia). A més, la Junta 
de Govern proclamarà el Col·legiat 
Distingit de l’Any.

La cerimònia serà presentada pel 
periodista Xavier Graset i es podrà 

gaudir d’un divertit monòleg de l’hu·
morista Peyu. Un cop fi nalitzi l’acte 
s’oferirà un refrigeri al pati Verger del 
Museu Frederic Marès.

UN SALÓ AMB HISTÒRIA
El Saló del Tinell era el Saló del Tron 
del Palau Reial i va ser encarregat pel 
rei Pere III el Cerimoniós a l’arqui·
tecte Guillem Carbonell. Va ser inau·
gurat l’any 1370. Aquest magnífi c saló 
gòtic ha estat testimoni d’importants 
episodis de la nostra història: s’hi han 
celebrat solemnes cerimònies reials i 
ha acollit missatgers i ambaixadors, 
diputats i consellers. Actualment 
forma part del Museu d’Història de 
Barcelona.  l

La 17a Diada de la Professió se celebrarà 
a l’emblemàtic Saló del Tinell

DURANT L’ACTE ES 
LLIURARAN ELS PREMIS 
ENGINYERS BCN 
I ES PROCLAMARÀ 
EL COL·LEGIAT 
DISTINGIT DE L’ANY

 El Saló del 
Tinell, inaugurat 
el 1370, avui 
forma part del 
Museu d’Història 
de Barcelona.

Recollida d’entrades

Tots els col·legiats que vulguin 
assistir a l’acte podran recollir les 
entrades a partir del 23 de maig a la 
recepció del Col·legi (de dilluns a 
dijous, de 9 a 21 h, i divendres, de 9 a 
14 h). Les entrades també es podran 
sol·licitar pel correu electrònic 
ebcn@ebcn.cat a partir de la 
mateixa data.
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ENGINYERS BCN treballa per mi-
llorar la carrera professional dels col-
legiats, acompanyant-los en la recerca 
de feina i assessorant-los quan volen 
orientar-se laboralment o bé obrir-se 
camí com a emprenedors. Per això, 
l’equip humà d’aquest servei treballa 
per oferir als seus col·legiats i precol-
legiats una borsa de treball potent i 
exclusiva en l’àmbit de l’enginyeria i 
vetlla per defensar i prestigiar la pro-
fessió davant les empreses. Per això, 

En aquest número de la revista THEKNOS us presentem el servei de 
Borsa de treball, que durant l’any 2015 va oferir a col·legiats i 
precol·legiats 1.165 ofertes de feina especialitzades en l’àmbit de 
l’enginyeria. Durant el primer trimestre d’aquest 2016, el volum 
d’ofertes ha crescut un 21% respecte al mateix període de l’any passat.

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

totes les ofertes que es publiquen han 
de ser coherents amb les retribucions 
i l’experiència sol·licitada. 

El Servei d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) treballa per 
aconseguir el màxim nombre d’ofer-
tes possible i per això es fan visites 
periòdiques a fi res i empreses per 
establir contactes i vincles profes-
sionals. Les ofertes es publiquen de 
manera gratuïta i les empreses poden 
rebre assessorament per cercar els 
enginyers i enginyeres més idonis per 
al lloc de feina requerit.

PRESÈNCIA A LES ESCOLES 
UNIVERSITÀRIES
ENGINYERS BCN té ofi cines a les 
escoles universitàries de Barcelona i 
Terrassa, i fa visites periòdiques a la 
resta d’escoles. D’aquesta manera, es 
manté el lligam entre les institucions 
acadèmiques i els professionals que in-
tegren el Col·legi. Des del SOPP també 
s’organitzen activitats especials adre-
çades als estudiants de darrer curs per 
tal d’ajudar-los en la recerca de la seva 
primera feina com a enginyer/a.  ●

Plataforma virtual i APP

El servei de Borsa de treball 
disposa d’una potent plataforma 
web on els col·legiats i 
precol·legiats poden trobar ofertes 
de feina que els interessin. Amb la 
nova funcionalitat “CV públic”, les 
empreses poden trobar candidats 
sense necessitat que aquests s’hagin 
inscrit prèviament a cap oferta de 
feina. A més, una APP permet accedir 
a aquesta plataforma des de 
dispositius mòbils amb tecnologia 
Android o iOS per gestionar des de 
qualsevol lloc i moment les 
candidatures.

Formació per al desenvolupament 
professional

S’organitzen tallers grupals per 
posar en pràctica recursos i eines 
per a la recerca de feina (per 
exemple, com preparar-se per a 
una entrevista o com millorar el CV), 
sessions dedicades al 
desenvolupament i la millora 
competencial o xerrades adreçades 
als col·legiats i precol·legiats que 
vulguin viure una experiència 
internacional. Podeu consultar la 
programació vigent a www.
enginyersbcn.cat/agenda 

Pla de reinserció laboral 
per a aturats

El Col·legi dóna suport a aquells 
enginyers i enginyeres majors de 
quaranta anys i aturats de llarga 
durada amb difi cultats per tornar al 
mercat laboral. Es fa assessorament 
personalitzat amb una experta del 
mercat laboral per analitzar la seva 
trajectòria. Professionalment es 
recomana la formació més adient 
per al seu reciclatge professional. En 
aquest tipus de casos, ENGINYERS 
BCN pot atorgar subvencions.

Borsa de treball: fes-te valer
SERVEIS D’ENGINYERS BCN

Des de la Borsa de treball del 
Col·legi s’assessora el col·legiat 
en la recerca de feina. 

El SOPP fa visites periòdiques 
a les escoles universitàries.
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“Vull patentar 
una màquina que 
gestiona 
els medicaments 
als hospitals”

En Jaume està a punt de fi nalitzar els 
estudis a l’EUETIB, on cursa el quart 
curs de grau en Enginyeria Elèctrica, 
després d’haver fet un cicle formatiu 
de grau superior de 
Desenvolupament de Projectes 
Mecànics. L’elecció dels seus estudis, 
però, va fer-la fa molts anys. Ja de 
petit volia ser inventor i es passava el 
dia construint amb peces de Lego. 
També era habitual trobar-lo al taller 
del seu avi, que era fuster, i de qui 
segurament va heretar la inquietud 
per fabricar objectes nous... 

Actualment està de pràctiques a 
Àrea Guasch, empresa dedicada a 
projectes, consultoria, rehabilitació i 
certifi cació en activitats, reformes, 
estructures, projectes d’urbanització 
i instal·lacions. “Vaig trobar aquesta 
oferta a través d’ENGINYERS BCN i 
aquí estic fent de tot: des del dibuix 
i disseny inicial fi ns a l’entrega de 
plànols i projectes”, explica. 

Acaba d’iniciar-se en el món 
professional, però ja porta molt 
camí recorregut. Va guanyar un 
concurs de vehicles autopropulsats 
i el 2011 va quedar segon al Premio 
Nacional Don Bosco amb un 
projecte sobre escàners 3D. A més, 
des de fa tres anys treballa amb un 
amic per poder patentar una 
màquina que ajudi a gestionar els 
medicaments als hospitals. I per si 
fos poc, a banda d’enginyer en 
Jaume també és actor de doblatge!

Jaume Oller Graners
Precol·legiat  55.460

Molts estudiants de grau en enginye-
ria estan a punt de fi nalitzar els estu-
dis aquest mes de juny i es troben en 
un moment de dubtes i inseguretats, 
però també d’il·lusió per iniciar una 
nova etapa en la seva vida. Per estar al 
seu costat i acompanyar-los en aquest 
camí, ENGINYERS BCN ha organitzat 
una trobada.

PORTES OBERTES AL COL·LEGI
El Col·legi obrirà les portes a tots els 
estudiants el pròxim 14 de juny, a par-
tir de les 17 hores, una ocasió perfecta 
per conèixer els serveis que els ofereix 
ENGINYERS BCN i que els poden ser 
d’utilitat en aquesta nova etapa, com 
ara la potent Borsa de treball, l’orga-
nització de cursos —tècnics i d’habi-
litats personals—, l’assistència a con-
ferències, descomptes en formació i 
serveis, el Club EBCN, o els avantatges 

de participar en les comissions del Col-
legi, entre d’altres. A més, tindran l’oca-
sió de visitar la seu col·legial, que EN-
GINYERS BCN vol que sigui casa seva.

UN ESPAI PER RESOLDRE DUBTES
La sessió serà també l’espai idoni per 
resoldre els dubtes que puguin tenir 
envers aquesta nova etapa professi-
onal: quines són les atribucions pro-
fessionals dels graduats en enginyeria 
de l’àmbit industrial o perquè serà im-
portant la certifi cació de persones en 
un futur. 

La trobada “Ja m’he graduat... i ara, 
per on comencem?” fi nalitzarà amb 
un refrigeri a la terrassa del Col·legi, 
l’entrega d’obsequis i el sorteig d’una 
videocàmera Go-Pro Hero4 Silver Edi-
tion entre els assistents. Els interessats 
a assistir-hi poden inscriure’s al web 
www.enginyersbcn.cat/agenda.  ●

Ja m’he graduat... 
i ara, per on comencem?

El Col·legi ha participat aquest mes d’abril en dues xerrades emmarcades en el
programa “Okupa’t els dimecres” de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) i 
que tenien com a objectiu assessorar un grup d’estudiants sobre les sortides 
professionals de l’enginyeria mecànica. Rosa García, tècnica del Servei 
d’Ocupació i Promoció Professional del Col·legi, va explicar les peculiaritats de 
les ofertes de feina d’aquestes titulacions i va resoldre dubtes dels estudiants. 
D’altra banda, Jordi Segura i David Jiménez, membres del Departament 
de Serveis Tècnics, van exposar la pròpia experiència professional com a 
enginyers tècnics industrials i els motius que el van portar a cursar aquests 
estudis. Van explicar als alumnes de Terrassa quines seran les seves 
atribucions professionals i els van recordar la importància i l’obligatorietat 
d’estar col·legiats. La xerrada va oferir també els testimonis de membres 
de les empreses Galí Internacional i Circontrol, que van comentar els perfi ls 
d’enginyers que busquen i què és el que més valoren a l’hora de triar
candidats, entre altres qüestions.  ●

ENGINYERS BCN assessora els estudiants 
de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa

D’esquerra a dreta: Núria Jerez, responsable de RH de Galí 
Internacional; Jordi Segura i Rosa García, d’ENGINYERS BCN.
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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Jordi Casanovas, 
col·legiat 25.117 
En Jordi és enginyer tècnic 
industrial, especialitat en 
química, i s’ha posat en 
contacte amb la revista 
THEKNOS per compartir 
amb els lectors la seva 
experiència laboral. Quan 
va fi nalitzar els estudis 
a l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrasa 
(EUETIT), fa uns quinze 
anys, va col·legiar-se durant 
un breu període de temps 
i va trobar algunes feines 
puntuals, com ara realitzar 
una llicència d’activitats 
d’una gelateria de Sabadell 
i alguns certifi cats i 
peritatges. En aquell 
moment, tot just sortia de 
la universitat i no tenia ni 
experiència ni contactes. 
Quinze anys més tard, es 
trobava en una situació 
ben diferent: havia treballat 
en un parell d’empreses 
diferents, tenia trenta-vuit 
anys, experiència laboral, 
dos fi lls i una hipoteca... 
però es va quedar a l’atur. 
Segons explica Jordi 
Casanovas, el mateix dia 
de rebre la notícia del seu 
acomiadament, es va reunir 
amb un altre company 
acomiadat i un inversor 
proper a ell per presentar-los 
un nou projecte empresarial. 
“Jo ho tenia molt clar, però 
els havia de convèncer a 

i Promoció Professional 
va assessorar aquest 
col·legiat per reenfocar-se 
professionalment i assegura 
que aquesta orientació “va ser 
decisiva” a l’hora de trobar un 
projecte engrescador per a la 
seva carrera com a enginyer. 
Inicialment va prendre la 
decisió de ser emprenedor, 
però fi nalment ha tornat a 
l’empresa privada. Des de fa 
tres mesos s’encarrega de la 
direcció tècnica i operativa 
d’una empresa gasista de 
Calaf Grup, un grup referent a 
Catalunya i a l’Estat espanyol 
amb una clara vocació 
internacional. Benedicto 
explica que ara forma part 
d’un equip de professionals 
compromesos en una 
empresa que ha apostat per 
la diversifi cació per tal de 
superar amb bons resultats 
els entrebancs generats per 
la crisi econòmica. En Ferran 
diu que “em fan sentir a gust 
i sento que tots empenyem 
en la mateixa direcció, 
sensació que, haig de dir, 
fa anys que no sentia i crec 
essencial perquè les empreses 
funcionin” i valora amb bona 
nota els serveis que ofereix el 
Col·legi, en el qual està a punt 
de celebrar els seus primers 
vint anys de col·legiació.

BORSA 
DE TREBALL

  La importància de 
cuidar la nostra imatge a 
les xarxes socials
La majoria de nosaltres 
disposem d’un compte 
a Facebook o tenim 
perfi ls oberts a Twitter o 
Instagram. Les xarxes socials 
han revolucionat la manera 
de connectar-nos amb 
amics, familiars i coneguts, 
però també amb qui només 
tenim una relació virtual. 
L’ús social de les xarxes 
és evident, però també es 
poden convertir en una nova 

ells”, explica Casanovas. 
I ho va aconseguir amb 
una inversió mínima. Així 
naixia Team Lab Project, 
SL, un projecte que ja 
suma un any i tres mesos 
i amb el qual dissenyen i 
equipen laboratoris. El seu 
antic company de feina és 
treballador de l’empresa i en 
Jordi s’ha tornat a col·legiar. 
Actualment, el seu nou 
projecte de planifi cació i 
disseny de laboratoris s’està 
fent un lloc al sector amb 
un model especialitzat i 
amb valor afegit que cap 
de les grans enginyeries 
generalistes ofereix a dia 
d’avui. En Jordi encara no 
es pot autodefi nir com un 
emprenedor d’èxit, però 
confi a en el seu projecte i 
anima els seus col·legues 
de professió a lluitar per 
possibles projectes que 
tinguin en ment, com és 
el seu. Podeu trobar-ne 
més informació a www.
teamlabproject.com 

  Arnau Codina, 
col·legiat 25.395
Graduat en Enginyeria 
Electrònica Industrial i 
Automàtica. L’últim any 
de carrera va fer unes 

pràctiques a la Fundació 
CIM —entitat adscrita a 
la Universitat Politècnica 
de Catalunya— com a 
enginyer d’impressores 
3D. En fi nalitzar aquest 
període, l’Arnau va decidir 
col·legiar-se a ENGINYERS 
BCN per poder gaudir dels 
serveis que ofereix el Servei 
d’Orientació i Promoció 
Professional. Segons explica 
Arnau Codina, “tant aquest 
servei, com el fet de ser un 
enginyer col·legiat, m’han 
donat molta confi ança en mi 
mateix per poder afrontar 
nous reptes i poder optar a 
llocs de treball estimulants”. 
Actualment, forma part del 
programa InnoTalentum 
de Leitat com a enginyer 
de Writing Systems a les 
instal·lacions d’HP de Sant 
Cugat del Vallès. 

   Ferran Benedicto,
 col·legiat 19.081

Enginyer tècnic industrial 
que ha dedicat la major part 
de la seva vida professional 
al món dels organismes de 
control. Després de tants 
anys va decidir donar un gir 
a la seva trajectòria deixant 
de banda un sector malmès 
per la pèrdua de valor afegit 
“com a conseqüència de 
l’espectacular baixada de 
preus del sector, en part per la 
dura crisi econòmica, i també 
pel profund desconeixement 
del mercat de la majoria 
dels nous operadors”, 
explica Benedicto. En aquest 
moment, el Servei d’Ocupació 

“Confio en el 
meu projecte 
d’emprenedor 
i animo als 
col·legues a 
lluitar pels seus”
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Iniciar una aventura professional com a freelance o 
autònom no és fàcil, però tampoc no és una missió im-
possible. Per això, és molt útil disposar d’un acompa-
nyament inicial en què s’expliquin els passos necessaris 
a l’hora d’iniciar-se en 
l’exercici professional. 
Per tal de facilitar el 
desenvolupament de 
projectes en solitari 
per part dels nostres 
col·legiats i precol-
legiats, ENGINYERS 
BCN organitza un curs 
gratuït d’iniciació a 
l’exercici professional 
que es farà els dies 14, 
15 i 16 de juny al Tecno-
espai (Bailén, 68) de 17 a 20 h. El curs estarà impartit 
per Jordi Barril, advocat del Col·legi, l’assessor fi scal 
Mariano Fèlix i l’advocada Mercedes Bellera. Durant 
les tres sessions, s’explicarà el marc legal que regula la 
professió d’enginyer tècnic industrial (ETI) i enginyers 
graduats habilitats per a la professió; també, de com 
exercir professionalment a través d’una societat, de la 
fi gura de l’enginyer com a empresari i de la relació entre 
professional i empresa durant el període actiu laboral. 

Més informació a www.enginyersbcn.cat/agenda

Vols ser freelance o autònom? 
T’ajudem a iniciar-te en l’exercici 
professional

font d’informació per trobar 
feina o nous clients. LinkedIn 
n’és el referent, però també 
ho poden ser la resta de 
xarxes. Per això, és important 
vigilar amb les fotos que 
pengem, restringir l’accés 
dels continguts més personals 
als contactes més propers 
i meditar si un tuit pot 
tancar-nos portes en el món 
professional abans de prémer 
el botó de publicació. Per 
ajudar-vos a gestionar millor 
les xarxes socials en l’àmbit 
professional, el Col·legi ha 
organitzat el curs “Consells 
de LinkedIn, Twitter i altres 
eines 2.0 com a potents fonts 
d’informació per trobar nous 
clients i/o feina”, que tindrà 
lloc el proper 7 de juny, de 16 
a 20 h, al Col·legi.
www.enginyersbcn.cat/
agenda

DEL 23 DE MAIG 
AL 13 DE JUNY
Curs pràctic de disseny 
de projectes elèctrics
S’adreça a enginyers 
graduats i tècnics industrials 
que signin certifi cats fi nals 
d’instal·lacions elèctriques i 
vulguin tenir més 
coneixements per validar 
projectes amb més seguretat 
i garanties. El curs combinarà 
classes teòriques amb 
sessions pràctiques, a càrrec 
del Gremi d’Instal·ladors del 
Baix Llobregat.
Quan: horari de tarda 

vespre. Consulteu el web.
On: a l’aula de la 3a planta 
del Col·legi, la teoria, i a la 
seu de Gremibaix, a 
Cornellà, les pràctiques 
(av. de la Fama, 56).

24, 26, 31 DE MAIG, 
2 I 7 DE JUNY
Les eines per a la 
certifi cació d’edifi cis 
existents: CE3 i CE3X
L’objectiu d’aquest curs és 
aprofundir en la normativa 
d’aplicació relacionada amb 
la certifi cació energètica 

d’edifi cis existents per tal 
de conèixer les possibilitats, 
l’entorn i l’estructura de 
cadascuna de les eines 
d’aplicació (CE3 i CE3X).
Quan: de 17 a 21 h.
On: al Tecnoespai.

DEL 27 DE JUNY 
AL 18 DE JULIOL
Curs pràctic de mesures 
elèctriques per a la posada en 
funcionament de les 
instal·lacions (Comissioning)
S’adreça a enginyers que 
puguin tenir algunes 
difi cultats a l’hora 

d’interpretar correctament les 
instal·lacions elèctriques a 
camp. Amb aquesta formació, 
els projectes d’instal·lacions 
elèctriques tindran més 
qualitat i els professionals 
podran limitar riscos i 
responsabilitats.
Quan: horari de tarda 
vespre. Consulteu el web.
On: a l’aula de la 3a planta 
del Col·legi, la teoria, i a la 
seu de Gremibaix, a 
Cornellà, les pràctiques. 

Més informació a www.
enginyersbcn.cat/agenda

AGENDA

  L’anglès és requisit 
indispensable en un 80% 
de les ofertes de feina 
Tenir estudis universitaris 
i experiència laboral no és 
sufi cient a l’hora de trobar 
feina. L’esclat de la crisi 
econòmica l’any 2008 va 
fer que el nombre de 
persones que buscaven feina 
creixés considerablement, 
mentre que el nombre 
d’ofertes de feina anava 
a la baixa. Des de llavors, 
els idiomes han estat un 
factor important a l’hora 
de triar candidats i l’anglès, 
l’alemany i el francès són els 
idiomes més sol·licitats a les 
ofertes de feina gestionades 
pel SOPP. Tant és així que 
un 80% de les ofertes de 
feina que s’han publicat 
des de llavors tenen com 
a requisit que el candidat 
tingui coneixements mínims 
de llengua anglesa, tot i que 
una de cada dues ofertes 
exigeix tenir-ne un nivell alt. 
Periòdicament el Col·legi 
organitza cursos d’anglès. 
www.enginyersbcn.cat/
agenda 

Les xarxes 
socials són 
una font 
d’informació 
per trobar feina 
i nous clients 
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A la Comissió de Plans d’Autoprotec-
ció i Protecció Civil tractem temes 
d’actualitat i novetats normatives 
referents als plans d’autoprotecció i 
protecció civil. Igualment, posem en 
coneixement dels assistents informa-
ció sobre cursos, conferències i semi-
naris que tenen lloc al llarg de l’any. 
D’aquesta manera, donem difusió a 

totes les activitats i posem en comú 
els temes tractats.

També contribuïm de manera ac-
tiva a la Taula d’Interpretació del 
Decret d’autoprotecció, juntament 
amb altres col·legis professionals, i 
ara també amb comunicació contínua 
amb les administracions per agilit-
zar les diferents propostes, tant de 

COMISSIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ I PROTECCIÓ CIVIL

Tota la informació sobre l’actualitat 
i les novetats normatives

Gran èxit de la visita familiar 
al Parc de Bombers de Sant Andreu (Barcelona)
El passat diumenge 17 d’abril va tenir 
lloc una interessant visita familiar al 
Parc de Bombers de Sant Andreu, a 
Barcelona, que va reunir una 
quarantena de persones entre 
col·legiats, col·legiades i personal del 
Col·legi, acompanyats dels seus fi lls i 
fi lles. La sortida va estar organitzada 
per la comissió Funcionem Junts i va 
permetre als visitants conèixer les 
instal·lacions d’aquest parc de 
bombers (sala d’avisos, vestuaris, 
cotxeres, gimnàs...) i veure com 
actuen els bombers en cas 
d’emergència. També se’ls va 
ensenyar una de les ambulàncies que 
fan servir en cas que hi hagi ferits. La 
visita va ser especialment divertida 

per als infants, que van poder pujar als 
camions de bombers, enfi lar-se a la 
cistella d’una autoescala, vestir-se 

amb l’equipament del cos i fi ns i tot 
emprar una de les mànegues que 
utilitzen els bombers de Sant Andreu.

la banda de l’Administració com de la 
banda dels diferents tècnics relacio-
nats amb el món de la protecció civil a 
Catalunya.

Atès el caràcter multidisciplinari 
de la protecció civil, a la nostra co-
missió tenen cabuda professionals 
de tot tipus que vulguin aportar els 
seus coneixements, des d’enginyers 
tècnics industrials, fi ns a bombers de 

professió, o membres d’altres col·legis 
professionals com ara arquitectes o 
altres enginyers. 

La intenció de la nostra comissió és 
donar el suport necessari als professi-
onals relacionats amb l’autoprotecció 
i la protecció civil per mantenir-nos 
actualitzats i poder fer la nostra feina 
de la manera més efectiva. És per això 
que us convidem a participar en les 
sessions que duem a terme el primer 
dijous de cada mes a les 19 hores a la 
seu col·legial.●

Miguel Ángel Gutiérrez, vicepresident,  
i Antoni Izquierdo, president.

LA INTEGREN 
PROFESSIONALS 
PROCEDENTS DE 
DIFERENTS ÀMBITS

El grup, format per uns 40 col·legiats 
i personal del Col·legi, a la sortida de la visita.
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moto molt greu, que li va deixar una 
discapacitat a un braç, va fer que tot 
es torcés. “Dos anys de baixa, fi ns als 
vint-i-cinc, em van fer molt difícil 
tornar a trobar feina. I tot i que la 
meva discapacitat no m’impedia 
fer res, en aquest país es veuen 
problemes on no n’hi ha”, explica. 
En aquest moment va ser quan 
va decidir que l’única manera de 
sobreposar-se era estudiar un grau. 
I, com amb la FP, abans d’acabar ja 
tenia feina. 

PRIORITZAR LA FEINA 
PER SOBRE DE TOT
La clau per trobar feina tan ràpid, 
segons Sánchez, és el compromís 
que sempre ha desenvolupat amb els 
seus treballs: “pertanyo a aquesta 
generació que té una concepció old 
school de la feina: pot ser que no 
estigui del tot bé, però la prioritzem 
per sobre de la resta de coses, 
perquè la necessitem per viure”, 
refl exiona.  

Aquest compromís l’ha mantingut 
en totes les feines que ha tingut, 
passant per Catalunya i València fi ns 

En Ricard Sánchez arriba 
a la cita de bòlit, diu que 
li falten hores al dia i 
n’hi ha per a això i per a 
molt més, perquè aquest 

enginyer tècnic industrial fa gairebé 
quatre anys que es va convertir en 
pare d’una empresa, Ingetermia. 
En plena crisi econòmica, i després 
d’haver-se quedat sense feina “no 
vaig tenir més remei que fabricar-me 
jo mateix el lloc de treball”, recorda. 
Tot i que ser empresari no havia 
entrat mai als seus plans i, de fet, 
estudiar enginyeria, tampoc. A disset 
anys, a punt d’acabar una FP, ja tenia 
feina en el seu sector i “tot m’anava 
perfecte. En aquella època, si eres 
jove i tenies empenta ho tenies tot 
fet”, explica. Però un accident de 

Text i foto Sandra Vicente

“EL VERITABLE SECRET PER TROBAR FEINA 
ÉS L’EXPERIÈNCIA... I EL COMPROMÍS”

RICARD SÁNCHEZ
EMPRESARI I FUNDADOR D’INGETERMIA, EMPRESA DEDICADA AL MÓN DEL FRED INDUSTRIAL
Col·legiat 21.951

Després de quatre anys com a empresari, Ricard Sánchez parla d’un canvi positiu: “veure on hem 
arribat en tan poc temps és molt satisfactori”, explica. Però aquest pas endavant també ha dut 
complicacions: “mai no hauria pensat que el més difícil seria gestionar l’equip humà. I és molt 
frustrant”, assegura. Explica que el grau de compromís dels treballadors ja no és el que hi havia 
abans; “de 1.000 persones que puc conèixer, només n’hi ha dues en qui puc confi ar i delegar la 
feina. A les altres 998 haig d’anar-hi al darrere. I no ho entenc: no pots anar a treballar 
només per un salari, i encara menys a una empresa de serveis”, opina. De vegades, “penso 
que estaria més tranquil si tornés a ser un simple treballador”, confessa. Però, de moment, 
aquesta és una opció poc possible: “no abandonaré l’esforç d’aquests quatre anys”. 

LA DIFICULTAT DE GESTIONAR UN EQUIP HUMÀ

EN PLENA CRISI, I 
ATURAT, VA DECIDIR 
FABRICAR-SE ELL 
MATEIX EL LLOC DE 
TREBALL

que l’última empresa en la qual va 
estar —“un lloc molt familiar i on tots 
estàvem molt a gust”, recorda— va 
ser absorbida per una multinacional 
que va reestructurar la plantilla i en 
Ricard es va quedar a l’atur. 

D’ESTAR A L’ATUR A SER EMPRESARI
“En el context en què estàvem, i 
per segona vegada, em vaig haver 
d’inventar un lloc de feina per 
continuar fent el que feia. Però, tot 
i que en un principi em volia crear 
treball per a mi, ara m’adono que tinc 
sis persones que depenen d’aquesta 
empresa”, explica Sánchez, que encara 
està canviant la fi losofi a de “ser un 
simple treballador a ser  el cap”. I això 
li genera un compromís molt més 
alt del que ja tenia com a empleat: 
“aconseguim resultats, però és molt 
dur”, confessa. Tot i 
que es va formar 
amb un MBA quan 
tot just fundava 
l’empresa, diu 
que el veritable 
secret està en 
l’experiència.  ●

“aconseguim resultats, però és molt 
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Com afecta el nou decret d’auditories 
energètiques les empreses catalanes?
No n’afecta gaires, perquè som un 
país de petites i mitjanes empreses 
(pimes), que en queden excloses. A 
Catalunya tenim unes 21.000 pimes, 
mentre que d’empreses realment 
grans n’hi ha unes 200. Les afectades 
per la norma són unes 2.000, entre les 
quals hi ha agrupaments empresari-
als, com les cadenes hoteleres, o grans 
sectors de serveis, com els bancaris. 
Per tant, si tenim en compte que l’au-
ditoria energètica ha de cobrir el 85% 
del consum total d’energia final del 
conjunt de les instal·lacions ubicades 
al territori nacional, podem trobar 
que agrupaments empresarials cata-
lans decideixin auditar instal·lacions 
de fora de Catalunya. Per això costa 
dir quin abast final tindrà el nou re-
ial decret a Catalunya. Si pensem en 
el sector industrial, la veritat és que 

Text Jordi Garriga  l  Fotografia Tomás da Silva

Des del passat gener Assumpta Farran és la nova directora de l’ICAEN, i tot just estrenar el càrrec 
s’aprovava el Reial decret d’auditories energètiques. Arribar i moldre. Amb aquesta normativa les 
empreses afectades tenen poc temps —fins al novembre— per fer els deures. A les oportunitats 
que, com assegura Farran, genera el Decret, se sumen també els dubtes sobre la seva aplicació. 
En tot cas, reconeix, “tot allò que sigui avançar en mesures d’eficiència energètica és positiu”.

“L’activitat empresarial 
necessita energia, 
i la societat exigeix 
responsabilitat”

Llicenciada en 
Ciències Físiques 
per la Universitat 
de Barcelona, ha 
estat directora 
general de Qualitat 
Ambiental de la 
Generalitat, des 
d’on ha impulsat, 
entre altres 
mesures, la 
introducció de 
descomptes per a 
vehicles nets en els 
peatges de la xarxa 
viària de la 
Generalitat.
Col·labora en 
diversos màsters 
de la UPC, La Salle i 
l’Institut Químic 
de Sarrià (IQS) tant 
en matèria 
energètica com 
ambiental. 

   PERFIL 

ASSUMPTA FARRAN
DIRECTORA DE L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA (ICAEN)
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En aquests tres anys, i amb més de 
500.000 certifi cacions, només un 
5% de les edifi cacions certifi cades 
han obtingut les categories de 
major efi ciència. Un 85% dels 
edifi cis certifi cats està entre la E i la 
G, les més inefi cients. S’ha de 
millorar, i molt. A l’ICAEN estem 
contents de com s’ha desplegat el 
sistema de certifi cació. Teníem dos 
primers objectius: identifi car 
l’estat del parc d’edifi cis i ajudar el 
ciutadà a entendre’n el valor afegit. 
En aquest punt, encara hem de fer 
entendre que els retorns de les 
inversions mitjançant l’estalvi són 
llargs, de més de set anys, però la 
vida útil dels edifi cis és superior i 
n’augmenta el valor.

LA PREGUNTA 
DEL DEGÀ

S’HAN ASSOLIT 
ELS OBJECTIUS 
DEL REIAL DECRET DE 
LA CERTIFICACIÓ 
DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA?
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afectarà poc. Les grans empreses 
industrials catalanes afectades estan 
al Camp de Tarragona, al Baix Llobre-
gat i als Vallesos.

Creu necessari que aquestes auditories 
incloguin, a llarg termini, les pimes?
Moltes pimes ja hi estan entrant, d’una 
manera o altra. Cada cop més, les em-
preses necessitaran no només un per-
mís administratiu, sinó també una 
“llicència social”, que és el compromís 
que els exigeix la societat, com ara les 
ISO 50001 i 14000. És clar que l’activi-
tat necessita energia, però l’empresa 
ha entès que cal responsabilitat. Més 
enllà del valor social, cal entendre que 
l’estalvi energètic es recupera econò-
micament a llarg termini, uns set o deu 
anys. Ara, quan aquest període supera 
els tres anys sovint ja no interessa, tot i 
que la inversió tingui una vida útil molt 
superior i s’amortitzi amb escreix. Ens 
costa assumir els períodes de retorn 
llargs. Aquí és on hem de fer un gran 
salt diferencial.

Creu que fins al novembre hi ha prou 
temps perquè les empreses puguin 
aplicar el Decret?
Ja ho veurem... Encara s’han d’acredi-
tar els auditors. No serà fàcil. I hem de 
tenir en compte més dificultats: les au-
ditories s’han de fer cada quatre anys. 
Em pregunto què passarà en aquest 
període. No se’n farà cap i als quatre 
anys tindrem un coll d’ampolla? Això 
s’hauria hagut de programar, fer un 
calendari coherent. Endreçar-ho ge-
neraria un mercat amb continuïtat per 
als auditors i garantiria la professiona-
litat del sector.

Quins professionals podran dur a 
terme les auditories energètiques? 
Com es delimita, a la pràctica, la 
competència professional?
En realitat, l’únic que acaba delimi-
tant la competència professional és la 
declaració responsable, sobre la qual 
el Decret juga molt. La realitat és que 
dependrà molt de la qualitat que es 
doni o es vulgui donar a l’acreditació 

“En eficiència 
energètica tenim 
una oportunitat 
per transposar 
directives europees, 
sobretot amb el 
retard que té el 
Govern espanyol 
en aquest àmbit”

dels auditors. En tot cas, els enginyers 
i els tècnics en general hi tindran un 
bon camp a recórrer. Al final, qui deci-
dirà és el mercat. Aquestes auditories 
seran un producte de valor i, per tant, 
el millor serà triar auditors que ho fa-
cin bé. S’ha d’entendre que l’auditoria 
no serà un mer paper més... Serà, com 
deia abans, una aportació més a la 
qüestió de la “llicència social”.
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EL FOCUS
En matèria d’efi ciència energètica 
la societat exigeix responsabilitat, 
a les empreses i als governs. D’aquí 
l’aprovació de mesures com el nou 
decret sobre auditories 
energètiques, que promou l’estalvi 
energètic i la conscienciació 
empresarial de la necessitat, i 
benefi ci, d’aquest estalvi. Però 
aquest decret afecta principalment 
les grans empreses, i Catalunya és 
un país de pimes... No passa res. La 
directora de l’ICAEN ens assegura 
que també les pimes s’hi aniran 
incorporant, per allò que dèiem: la 
“llicència social”, la responsabilitat 
que la societat exigeix, avui, a les 
empreses.

El Decret promou un nivell d’efi ciència 
energètica molt alt en els edifi cis, 
però les polítiques energètiques 
governamentals no semblen anar en la 
mateixa direcció (amb les renovables, 
per exemple)...
D’entrada no gaire... I això que l’origen 
de tot plegat és el compromís de la CE 
per a l’estratègia energia-clima en l’ho-
ritzó 2020: 20% més d’efi ciència ener-
gètica, 20% més de renovables i 20% 
de reducció d’emissions. Fa tres me-
sos, els estats membres vam reforçar 
aquest compromís per al 2030: 27% 
d’efi ciència energètica, 27% d’energies 
renovables i 40% de reducció d’emis-
sions. Davant d’això, a vegades hom es 
pregunta si els governs signen com-
promisos sense creure-se’ls.

I, sabent això, podem ser optimistes?
Jo m’ho miro des de la nostra pers-
pectiva, com a ICAEN i com a 
Administració catalana. I hem d’anar 
més enllà. A Catalunya ja fa temps que 
ens vam posar a treballar en la trans-
ició energètica. El model energètic 
actual té més de 150 anys, i avui és 
obsolet. Com a país, hem de garantir 
l’energia, però cada cop tenim més clar 
que cal canviar el model energètic.

I com es fa això?
Catalunya té molt poques competèn-
cies reals en matèria energètica tot 
i tenir-les compartides amb l’Estat. 

Fins ara, quan hem volgut fer alguna 
cosa n’hem sortit mal parats per part 
de Madrid, sempre sota dos pretexts: 
el model de planifi cació energètica i 
econòmica del país, o que els electrons 
no es poden controlar geogràfi cament. 
Però difícilment ens poden recórrer 
competències en estalvi i efi ciència 
energètica o en medi ambient: aquí és 
on tenim una oportunitat per transpo-
sar directives europees. I encara més si 
veiem com va de tard el govern espa-
nyol en aquest àmbit. Quan es legislin 
noves normatives europees en matèria 
d’efi ciència energètica, Catalunya tin-
drà marge d’acció. També hi ha molta 
feina a fer en el camp de l’autoconsum i 
de la mobilitat elèctrica.

En l’autoconsum Madrid tampoc no 
ajuda gaire...
La legislació espanyola no ens ajuda, 
però si anem a períodes de retorn a deu 
anys tenim oportunitats. El problema 
no és tant econòmic com burocràtic. 
És molt més complicat l’accés al punt 
de connexió que no pas l’impediment, 
que hi és, del famós “impost al sol”.

Pel que fa a la mobilitat elèctrica, el 
debat és l’autonomia de les bateries?
Avui, ja no. Ara, el debat és la garantia 
del subministrament elèctric. Cal ga-
rantir una infraestructura de recàrre-
ga que permeti als cotxes elèctrics fer 
el mateix que fan els tèrmics: moure’s 

per la ciutat i per la carretera. Per 
generació espontània el cotxe elèc-
tric no s’imposarà, cal un compromís 
polític. A l’Estat espanyol només hi 
ha 5.000 cotxes elèctrics; mentre el 
sector de l’automoció canvia, l’usuari 
no té garantida la xarxa de recàrrega. 
Aquí cal posar-se molt seriosos, i més 
a Catalunya, on, a més de ser un país 
d’automoció, tenim empreses del sec-
tor electrònic i de control de potència  
de primer ordre mundial, com són 
Simon o Circutor.  l

Font: ICAEN (desembre 2015) 

Qualificació d’eficiència energètica segons la normativa

Les diferents normatives de construcció que s’han implantat a Catalunya han afectat 
positivament la qualifi cació d’efi cència energètica dels nous edifi cis.

Abans de 1981
No existia cap normativa 

específi ca sobre l’envolupant 
tèrmica dels edifi cis.

NBE - CT - 79
La normativa ja exigeix 

transmitàncies tèrmiques 
als tancaments.

289.444

87,79%

79,99% 76,91%

44,69% 48,63%
40,36% 38,95%

20,69%

6,68%

22,23%

0,86%

NRE - AT - 87
D’aplicació només a Catalunya, 

millora alguns aspectes 
de la normativa anterior.

CTE - 2006
Exigeix l’ús de materials i 
tècniques per a l’estalvi 

energètic i sistemes solars.

CTE - 2013
Exigeix un consum energètic 

sostenible amb una part 
procedent de fonts renovables.

Abans de
1981

Abans de 
1989

1989 -
2007

2007 -
2014

des de
2014

Certifi cats A i B
Certifi cats C i D
Certifi cats E, F i G
(anteriors a CTE 2006)
Certifi cats E
(posterior a CTE 2006)
Nombre total de certifi cats

134.380

39.326

19,17%

0,84%0,61%

25.990

1.276

11,60%
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 L
a disminució de la despesa 
energètica és, des de fa temps, 
a les agendes dels governs eu-
ropeus. Si més no, figura en els 
ordres del dia d’algunes reuni-

ons i se’n parla als discursos. I, alguns 
més que d’altres entomen l’objectiu 
d’augmentar l’eficiència energètica 
amb decisió a través de normatives. 
Fa uns anys, la UE va incloure en els 
seus objectius per al 2020 l’incre-
ment del 20% en l’eficiència energè-
tica. Però una cosa són els objectius i 
una altra la realitat i, en veure que no 
s’avançava en la qüestió i que el repte 
quedaria sense complir-se, Brussel-
les va començar a posar fil a l’agulla 
en la definició de l’estratègia, els ins-
truments i les mesures a través dels 
quals poder-ho aconseguir, encara 
que no fos en el termini marcat. 

És en aquesta línia que s’emmar-
quen diverses directives europees 
relacionades que tenen com a finali-
tat última la disminució de la despe-
sa energètica. Entre aquestes hi ha la 
que es va aprovar el 2012, que prete-
nia crear un marc comú per fomentar 
l’eficiència energètica dins de la UE 
i que establia accions concretes que 
portessin a terme alguna de les pro-
postes incloses en el Pla d’eficiència 
energètica 2011 per tal d’aconseguir 

actualitzades, mesurades i verifica-
des, a més de proposar possibles me-
sures d’estalvi i el càlcul de quin im-
pacte tindrien en la despesa energèti-
ca; és a dir, quin és el potencial d’estal-
vi. Aquest document s’ha d’entregar 
en un termini de nou mesos des de 
l’aprovació del Decret, és a dir, al no-
vembre. La cosa no acaba aquí perquè 
cada quatre anys s’hauran de renovar 
les auditories per tal de demostrar si 
la situació a l’empresa ha canviat o no.

MÉS QUE UNA OBLIGACIÓ, 
UN REPTE
L’objectiu de la normativa, que a la 
majoria de països ja s’aplica —no-
més faltava transposar la directiva a 
l’Estat espanyol i a algun país més de 
l’Est—, és que també el món privat 

contribueixi a la disminució de la des-
pesa energètica a Europa. Per tant, 
segons el col·legiat, i expert en efici-
ència energètica Antoni Garcia, 

el potencial d’estalvi energètic no re-
alitzat. Una de les accions concretes 
era la realització d’auditories energè-
tiques per part de les grans empreses 
a partir de finals de 2015. 

A l’Estat espanyol, però, la directi-
va no es va transposar fins a principis 
d’aquest any, incomplint els terminis, 
cosa que va suposar una penalització 
per al país. Ara les empreses que no 
siguin petites, mitjanes o micro, estan 
obligades a fer una auditoria amb les 
especificacions que preveu el Reial 
decret 56/2016, aprovat pel Consell 
de Ministres a mitjans de febrer. En 
concret, la normativa obliga les em-
preses de més de 250 treballadors o 
les que tinguin un volum de negoci 
que excedeixi els 50 milions i un ba-
lanç general superior als 43 milions. 

Les auditories hauran d’aportar la 
mesura de la despesa energètica d’al-
menys el 85% de les instal·lacions de 
cada empresa amb dades operatives 

El nou decret sobre eficiència energètica 
afavoreix la millora de la competitivitat, 
gràcies a l’estalvi, i la sostenibilitat, i obre 
noves sortides laborals als enginyers

Text Paula Mateu

La UE es va fixar per al 2020 l’objectiu d’augmentar un 20% l’eficiència energètica. El repte va pel 
camí de no complir-se i, per això, s’han intensificat les normatives que busquen estalviar energia. Per 
exemple, l’obligació a les grans empreses de fer una auditoria energètica. Es tracta d’una oportunitat 

per a la millora del medi ambient que, de retruc, obre una escletxa laboral per als enginyers.

L’eficiència energètica, 
una doble oportunitat
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Les col·legiades 
Montserrat Elias, 
enginyera tècnica 

industrial mecànica, i 
Elisabet  Llosa , enginyera 

tècnica industrial química, 
a la planta química de 

Tradebe Management, 
a la Zona Franca.

El nou decret obliga 
les empreses amb més de 

250 treballadors a fer 
una auditoria sobre la 

despesa energètica i el 
potencial d’estalvi.
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una contribució per a la millora de la 
sostenibilitat i del medi ambient. “No 
ens hem de quedar amb el fet que el 
decret suposa una obligació”, decla-

ra, per afegir després que entén que 
tenim davant el repte “de traslladar 
a les empreses i als usuaris la impor-
tància de l’objectiu, i tot el que ens 
juguem amb l’eficiència energètica”. 
Segons diu, moltes vegades, quan fa 
conferències sobre el tema, l’audi-
ència li continua preguntant per què 
és tan important complir aquestes 
obligacions o si hi ha escletxes per 
no fer-ho. Sembla que temes com ara 
l’escalfament global no interessen les 
empreses, però, en realitat, tenen a 
les seves mans la capacitat de fer al-
guna cosa per reduir-ne l’impacte en 
el futur. I ho poden fer, per exemple, 
realitzant una auditoria energètica, 
marcant objectius d’estalvi i treba-
llant per complir-los.

Més enllà dels beneficis per al medi 
ambient, la millora de l’eficiència 
energètica pot repercutir directament 
en el compte de resultats de l’empresa. 
La despesa energètica és un dels cos-

EN PORTADA

la mesura s’ha de veure com una 
oportunitat per millorar la competi-
tivitat gràcies a l’estalvi i a l’eficiència 
energètica i, consegüentment, com 

PROFESSIONALS FORMATS AL COL·LEGI
Durant el mes de maig s’ha dut a terme la primera edició del Curs d’Auditors 
Energètics que ha organitzat el Col·legi. Es tracta d’una formació que permet als 
tècnics adquirir la metodologia basada en els criteris que estableix el Decret 
aprovat pel Govern espanyol al febrer. Al curs, que és presencial però es pot seguir 
també per videostreaming, hi participen ponents de reconegut prestigi dins de 
l’àmbit de la gestió energètica. S’estructura en dos grans mòduls: el primer 
desenvolupa qüestions fonamentals que cal tenir presents durant tot el procés 
d’execució d’una auditoria energètica, tenint en compte els patrons que estableix 
la normativa; el segon, de tipus pràctic, inclou el desenvolupament d’auditories 
energètiques basades en diferents tipologies edificatòries. Els destinataris són 
tots aquells tècnics que vulguin portar a terme auditories energètiques segons 
aquest reial decret. Els que siguin majors de quaranta anys i estiguin en situació 
d’atur es poden beneficiar d’una subvenció per fer el curs. Es programaran més 
edicions en un futur. Informació a: www.enginyersbcn.cat/agenda

Protocol de Kyoto

Directiva europea
2002/91/CE

(derogada per 2010/31)

Directiva europea
2009/28/CE

estratègia 20-20-20

Directiva
europea 

2012/27/UE

-  Renovació d’edificis.
- Preparació de terreny per a 
edificis amb baix consum 
d’energia.
- Foment del mercat de les ESE.
- EPC com a instrument.

- Auditories energètiques obligatòries i SGE.
- Acreditació ESE i auditors energètics.
- Promoció de l’eficiència en calor i fred.

HE 0 Limitació del consum energètic.
HE 1 Limitació de la demanda energètica.
HE 2 Rendiment d’instal·lacions tèrmiques.
HE 3 E.E. de les instal·lacions d’il·luminació. 
HE 4 Contribució solar mínima d’ACS.
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima    
d’energia elèctrica.

RD 314/2006
CTE

RD 56/2016
Transposició parcial de 
la Directiva pel que fa a:

RD 1027/2007
RITE

RD 47/2007
Procediment bàsic

Certificació EE en edificis
de nova construcció

RD 235/2013
Procediment bàsic

Certificació EE en Edificis
existents i de nova construcció

Temperatura
Humitat
Il·luminació

Hivern 21o C - Estiu 26oC
Entre 40% i 60%
Segons el tipus d’activitat entre 250-500 lux

RD Llei 8/2014
Mesures urgents per 

al creixement, 
la competitivitat i 

l’eficiència

Creació del sistema nacional d’obligacions 
d’eficiència energètica

Ordre IET/289/2015, de 20 de febrer, que estableix 
les obligacions d’aportació al FNEE en l’any 2015

FONS NACIONAL
d’Eficiència Energètica 

(EE)

PNAEE 2014-2020
PLA NACIONAL

de mesures d’estalvi i EE

-  Edificis amb balanç 
energètic nul (NZEB).

- Certificació energètica.
-  Adopció de la 

metodologia de càlcul de 
l’eficiència energètica.

-  Foment de sistemes de 
control actius, com 
sistemes d’automatització, 
control i gestió i sistemes 
de mesurament.

-  BMS/UNE-EN-15232.

DB-HE (HEO a HES)
document bàsic 
estalvi energètic

Font: UPC. Màster en Facility Management; prof. Antonio Garcia, expert en eficiència energètica.

Transposició a la legislació espanyola de les directives europees 
sobre eficiència energètica

Pla d’eficiència 
energètica 2011

de la Comissió Europea

Directiva
europea 

2010/31/UE
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UNA GRAN OCASIÓ PER POSAR 
EN JOC EL NOSTRE COMPROMÍS 
DE SOSTENIBILITAT 

El nou RD 56/2016 surt de la necessitat d’impulsar 
nous mecanismes per assolir l’objectiu general 
d’aconseguir un estalvi del 20% en el consum d’energia 
primària de la Unió Europea. Sabem que existeix una 
gran capacitat potencial d’estalvi, però no estem en 
el bon camí d’aquest propòsit. En aquest context 
actual, és necessari un canvi de mentalitat, actuar amb 
determinació, i entendre que les auditories energètiques 
tal com es plantegen en el nou marc normatiu no s’han 
de fer com un tràmit, sinó que són una gran oportunitat 
per posar en joc el nostre compromís de sostenibilitat. 

TASCA COL·LECTIVA DE MILLORA CONTíNUA
L’efi ciència energètica no és una actuació puntual ni 
individual, sinó que és la gestió col·lectiva. Tampoc 
és sufi cient consolidar els resultats assolits sinó que 
cal fer-ho dins del cicle de millora contínua. Cal que 
periòdicament avaluem quin és el nostre compromís 
de millora i el nostre comportament energètic. Això 
és justament el que estableix, entre altres aspectes, 
la norma ISO50001 de sistemes de gestió energètica. 
Aquesta és una norma voluntària, que posa en joc el 
compromís de les organitzacions, i que aporta grans 
avantatges i benefi cis. 

EINA IMPRESCINDIBLE 
PER A LA GESTIÓ ENERGÈTICA
Tot i que el RD 56/2016 no exigeix el compliment 
d’objectius d’estalvi per implantació de millores 
que hagi d’adoptar una empresa auditada, s’hauria 
d’interpretar aquesta auditoria com l’inici d’un pla 
d’efi ciència energètica basat en el cicle de millora 
contínua. Les empreses amb ISO50001 revisen 
anualment el seu sistema de gestió energètica, 
estableixen objectius, implanten millores i avaluen 
periòdicament els resultats. Per això, les auditories 
energètiques periòdiques són una eina imprescindible 
per fer gestió energètica, per millorar la competitivitat 
empresarial i valorar les competències professionals. 
En defi nitiva, és la manera d’actuar i una de les eines 
més rendibles per reforçar els objectius de millora de 
l’efi ciència energètica. 

Expert en efi ciència energètica
i professor a la UPC
Col·legiat 24.979

Antoni Garcia

EN SEGONS

El nou decret 
brinda una 
oportunitat laboral 
als enginyers de 
l’àmbit industrial

tos més importants i gastar-ne menys 
signifi ca estalviar i ser més compe-
titiu. Hi ha companyies, sobretot del 
sector industrial, que fan un consum 
més gran d’energia, que ho tenen clar 
des de fa temps. Per això, algunes ja 
estaven treballant en aquesta línia. 
Havien mirat d’esbrinar quanta ener-
gia fan servir en la seva activitat i si 
és més de la necessària. I, a partir 
d’aquest diagnòstic, buscaven quines 
mesures els podien suposar un estalvi 
d’energia i, en conseqüència, de cos-
tos de producció. De fet, com que al-
gunes companyies hi havien treballat, 
el Decret admet com a alternativa a la 
realització de l’auditoria l’aplicació 
a l’empresa d’un sistema de gestió 
energètica o ambiental reconegut per 
un organisme independent segons les 
normes europees o internacionals.

En canvi, en el sector terciari hi 
ha pocs casos d’empreses que ja ha-
guessin portat a terme auditories o 
que apliquessin sistemes de gestió de 
l’energia. Es preveu que siguin, per 
tant, les que més s’hagin de posar les 
piles per complir la nova normativa. 
I ho hauran de fer en un termini mà-
xim de nou mesos, 
que alguns experts 
consideren curt te-
nint en compte que 
l’auditoria ha d’in-
cloure, com a mínim, 
el 85% de les instal-
lacions d’una empre-
sa. Així, una cadena 
de supermercats, per 
exemple, haurà de 
mesurar la despesa en la gran majo-
ria dels seus establiments. El mateix 
passarà en el cas de les sucursals ban-
càries d’una entitat fi nancera o de les 
botigues d’una marca de roba.

L’IMPACTE POSITIU DE LA MESURA
Garcia confi a que, si les grans empreses 
aconsegueixen que les mesures 
d’estalvi energètic que es preveuen a 
les auditories acabin tenint un impacte 
positiu sobre el compte de resultats, 
les pimes també s’hi sumin. “Pot 
empènyer, acabar de donar arguments 
a les companyies que encara no s’ho 
han plantejat”, afi rma. “La meva 
impressió és que això inexorablement 
arribarà a les pimes”, afegeix Garcia, i 
recorda a aquells que justifi quen no 
fer actuacions encaminades a l’estalvi 
energètic per manca de diners per 
fi nançar-les, que la legislació 
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preveu subvencions i ajuts, i que 
poden recórrer, per exemple, a les 
empreses de serveis energètics, que 
financen els projectes que porten a 
terme a canvi de quedar-se després 
una part de l’estalvi aconseguit.

OPORTUNITATS LABORALS
El Decret que obliga les grans empre-
ses a realitzar una auditoria energè-
tica, així com la resta de normatives 
en l’àmbit de l’eficiència energètica i 
la preocupació creixent a la societat 
i també a les empreses per aquesta 
qüestió brinda també una oportuni-
tat laboral per, entre altres, enginyers 
de l’àmbit industrial. “Hi haurà molta 
demanda de tècnics especialistes en 
aquest camp. És una oportunitat de 
feina en el present i en el futur”. Ho 
diu David Jiménez, cap dels Serveis 
Tècnics del Col·legi. I ho constata 
Rosa Garcia, del Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional (SOPP). Se-
gons Rosa Garcia, l’augment de la de-
manda de professionals es va comen-
çar a notar a partir de 2013 sobretot 
en dos perfils concrets, el de gestor i el 
d’auditor energètic. En el primer cas, 

per exemple, a la Borsa de treball del 
Col·legi es va donar publicitat a dues 
ofertes l’any 2012, i fins a disset, tres 
anys més tard, el 2015.

Una de les empreses que, en els 
darrers anys, ha recorregut a la Bor-
sa de treball del Col·legi per trobar 
enginyers destinats a tasques relaci-

onades amb l’eficiència energètica és 
Applus. Marc Ferrer, gerent de pro-
jectes de l’empresa de serveis energè-
tics del grup, assegura que el poten-
cial d’aquest sector és molt gran; no 
obstant això, en aquests darrers anys 
elements com la crisi i les retallades 
a les energies renovables han actuat 
com a fre, i ha costat força posicio-

nar-se i crear-se un nom dins del sec-
tor. “En el nostre cas particular sí que 
hem constatat un augment dels pro-
jectes durant el 2015 i el que portem 
de 2016; la majoria d’ells executats en 
modalitat ESE i per tant aportant 
nosaltres la inversió necessària per ti-
rar-los endavant i repartint els estalvis 
generats amb el client.” Ferrer explica 
que amb aquest creixement han hagut 
d’anar incorporant nous professio-
nals, buscant bàsicament tres perfils. 
Un primer perfil de tècnics de camp i 
d’inventaris, persones que han acabat 
un cicle formatiu de grau superior. 
Un segon perfil, enginyers acabats de 
titular que inicien l’activitat en l’em-
presa com a enginyers en pràctiques 
amb la possibilitat d’acabar-hi tenint 
un lloc de treball. Aquest segon perfil, 
diu, són els que més han buscat a tra-
vés del Col·legi. I, finalment, un perfil 
d’enginyer sènior, amb un mínim de 
deu anys d’experiència en el sector 
de l’eficiència energètica i direcció de 
projectes.

El departament al qual pertany 
Ferrer, té la missió d’aportar conei-
xement a través dels seus productes 

Hi haurà molta 
demanda 
de tècnics 
especialistes, en 
concret de gestors i 
auditors energètics

L’estalvi energètic que 
es preveu a les 
auditories tindrà un 
impacte positiu sobre 
el compte de resultats 
de les empreses.
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camí, però reconeix que alguns empre-
saris mostren cert recel perquè, en els 
últims anys, s’han donat molts casos de 
mala praxi. 

El Col·legi comparteix la visió de 
Kregel i per això s’ha proposat contri-
buir que el mercat pugui distingir els 
professionals que realment tenen com-
petències. Ho farà a través de la certifi -
cació de professionals (vegeu el requa-
dre d’aquesta pàgina). A més, perquè 
els enginyers tècnics puguin formar-se 
per ser auditors energètics, ha posat en 
marxa un curs que aporta les competèn-
cies requerides (vegeu el requadre de la 
pàgina 24). Tot plegat, perquè l’oportu-
nitat de l’efi ciència energètica no passi 
de llarg per als enginyers de l’àmbit in-
dustrial ni tampoc per a la societat.  ●

i serveis per aconseguir estalvis ener-
gètics, contribuint a l’increment de 
la competitivitat i sostenibilitat dels 
seus clients. Applus Energy és ja un 
referent en solucions integrals d’efi -
ciència energètica, amb l’experiència 
de tenir més de 50 projectes en funci-
onament. Segons Ferrer, és la branca 
de consultoria energètica on estan 
notant més l’efecte del RD 56/2016 
amb un notable augment de les sol-
licituds d’oferta arran de l’aprovació 
del Decret el passat mes de febrer.

Per la seva banda, John Kregel, en-
ginyer col·legiat que treballa des de fa 
gairebé deu anys en temes d’efi ciència 
energètica per compte propi, vaticina 
que l’aprovació del Decret i la conse-
güent obligació per a les grans em-
preses de fer auditories energètiques 
obrirà oportunitats fonamentalment 
per als despatxos més grans. Com que 
es tracta d’empreses de més de 250 
treballadors i s’ha de tenir en compte, 
com a mínim, el 85% de les seves instal-
lacions, el volum de feina per fer cada 
auditoria serà molt gran. En aquest 
sentit, diu que un autònom com ell 
només es podria dedicar a una o dues 

empreses, cosa que representa un risc 
perquè, si s’acaba la relació amb una 
d’aquestes, cauen els ingressos en picat 
i es fa difícil continuar amb l’activitat 
empresarial. 

Kregel creu que els despatxos més 
petits poden notar més demanda si els 
grans busquen algun especialista con-
cret en un àmbit o que les empreses que 
hagin de fer l’auditoria l’assumeixin in-
ternament —és a dir, que la faci algun 
treballador de la mateixa companyia, 
una cosa que preveu el Decret, sempre 
que tingui competències per fer-ho— 
i que demanin a despatxos petits o a 
professionals que treballen per comp-
te propi alguna tasca molt específi ca. 
També avança que, quan les empreses 
hagin de renovar les auditories d’aquí a 
quatre anys, és probable que recorrin a 
despatxos més petits perquè, presumi-
blement, el volum de feina per a cada 
auditoria serà menor. 

Amb tot, Kregel corrobora que hi ha 
demanda de serveis relacionats amb 
l’efi ciència energètica. Cada vegada, 
diu, hi ha més empreses que es preo-
cupen per reduir la despesa energètica, 
conscients que això repercuteix en la 
seva competitivitat. I busquen profes-
sionals com ell que els guien en aquest 

SERVEI DE CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL
El Col·legi ofereix als tècnics el reconeixement de les seves competències 
professionals com a experts en auditories energètiques a través del nou Servei de 
Certifi cació Professional. ENGINYERS BCN ha treballat braç a braç amb el 
col·legiat i expert en efi ciència energètica Antoni Garcia. A banda de l’esquema en 
auditories energètiques, també s’han desenvolupat altres esquemes com el 
d’expert en baixa tensió i el d’expert en legalització d’activitats. Tots aquests 
esquemes s’han realitzat sota l’ISO/IEC 17024:2012 i suposaran la garantia per 
part d’un Organisme Certifi cador Acreditat, de què un professional disposa de les 
competències necessàries per desenvolupar la seva activitat dins l’esquema on es 
certifi qui, adquirides a través de formació continuada i experiència professional. 

L’enginyer col·legiat John Kregel, que treballa en temes d’efi ciència energètica 
per compte propi, és un dels interessats a accedir al certifi cat perquè considera 
que pot ajudar-lo quan es doni a conèixer davant de possibles clients. “És una 
carta de presentació”, sosté.

Les auditories es 
renovaran cada 
quatre anys. El 
primer document 
s’ha de presentar 
el pròxim mes de 
novembre
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L’any passat es van vendre 565.000 cotxes elèctrics al món, deu vegades 
més que el 2011. Si es manté la taxa de creixement actual, el parc mundial 
de vehicles elèctrics superarà els 20 milions d’unitats en una dècada. La xifra 
és esperançadora, tot i que encara està molt lluny de les vendes del cotxes 
de combustió. L’Estat espanyol tampoc no vol apostar fort en aquest sector.

Cotxes elèctrics: avancen adequadament?

Les vendes al món s’han multiplicat per deu en cinc 
anys, però encara són lluny dels cotxes de combustió  

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència
comunicaciencia.cat

Algunes empreses tecnològiques amb 
seu als Estats Units tenen l’èxit garan-
tit en les seves campanyes de presen-
tació de nous productes, com passa 
sovint amb Apple. En el cas dels au-
tomòbils, el gran expert en màrque-
ting és el físic i empresari d’origen 
sud-africà Elon Musk, cofundador de 
l’empresa Tesla.

Musk va presentar l’1 d’abril a Palo 
Alto (Califòrnia) el nou projecte de la 

seva marca, el Tesla Model 3, un ve-
hicle de disseny sedan esportiu que 
pretén ser “el primer cotxe elèctric de 
consum de masses del món”. 

La producció del Model 3 no es po-
sarà en marxa fins al 2017 però Tesla 
va assegurar, abans de la presentació 
oficial, que ja havia rebut 115.000 co-
mandes i que espera arribar ben avi-
at a la producció de mig milió d’uni-
tats anuals.

De moment, l’èxit de Tesla és el 
seu Model S, al mercat des del juny 
de 2012, que ha superat les 110.000 
unitats venudes. Per davant seu se 
situa el cotxe elèctric model Leaf, 
del fabricant japonès Nissan, que al 
desembre passat, cinc anys després 

El model elèctric Leaf, de la 
japonesa Nissan, va superar el 
desembre passat les 200.000 
unitats venudes en cinc anys.
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Recarregar les bateries sense fil
La recàrrega sense fi l o inductiva —ja al 
mercat per a petits aparells com els 
telèfons mòbils— és una de les 
tecnologies que pot fer més atractius 
els cotxes elèctrics. 

El Laboratori Nacional d’Oak Ridge 
(ORNL), del Departament d’Energia 
dels Estats Units, va presentar el passat 
31 de març un sistema de càrrega sense 
fi l de 20 quilowatts, desenvolupat amb 
la col·laboració de Toyota, Cisco 
Systems, Evatran i el Centre per a la 

Recerca en Automòbils de la 
Universitat de Clemson (EUA). El nou 
sistema presenta una arquitectura 
única que inclou un inversor integrat 
ORNL, un transformador d’aïllament 
i importants adaptacions en 
l’electrònica del vehicle. L’objectiu 
immediat és aconseguir un 
carregador de 50 quilowatts, és a dir, 
amb la potència que ofereixen ara els 
millors sistemes de recàrrega ràpida 
per cable.

I A MÉS

de sortir al mercat, ja havia superat 
la xifra de 200.000 unitats venudes 
arreu del món.

Nissan i Tesla són els exemples 
que destaquen els analistes que volen 
veure la part positiva del mercat dels 
cotxes elèctrics. Els més pessimistes 
recorden que a tot el món circulen 
actualment uns 1.000 milions de cot-
xes, només 1,2 milions dels quals són 
vehicles elèctrics (sumant a aquesta 
xifra els PEV o “tot elèctric” —com el 
Tesla Model S o el Nissan Leaf— i els 
PEHV o híbrids endollables). També 
donen la raó als pessimistes les dades 
de creixement del mercat en països 
com l’Estat espanyol, on l’any pas-
sat només es van vendre 1.461 cotxes 
elèctrics.  

30 MODELS ELÈCTRICS 
COMERCIALS
Per contra, els optimistes i els defen-
sors de la qualitat de l’aire a les ciutats 
destaquen que el sector dels vehicles 
elèctrics disposa ja d’una trentena de 
models comercials i que els avenços 
són constants en elements clau com 

El liti és el present en el món de les 
bateries; el grafè pot ser-ne el futur. 
L’empresa espanyola Grabat (fi lial de 
Graphenano) i la xinesa Chint van 
presentar el seu projecte de fabricar 

una bateria de grafè de 93 kWh, que 
ocuparia el mateix espai que una de liti 
de 70 kWh. Segons els promotors, la 
bateria de grafè Grabat faria possible 
que un cotxe elèctric que ara pot tenir 

una autonomia de 400 quilòmetres 
arribi fi ns als 600 quilòmetres sense 
augmentar el pes de les bateries. La 
proposta és atractiva; caldrà veure si es 
confi rma i fi nalment surt al mercat.

UNA NOVA APOSTA PER LES BATERIES DE GRAFÈ

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

2015
circulen 

10.000
vehicles elèctrics

2020
circularan 

150.000 
vehicles elèctrics

Circulació de cotxes 
elèctrics

les bateries, els sistemes de recàrre-
ga i el preu dels cotxes. L’Agència In-
ternacional de l’Energia i Bloomberg 
New Energy Finance calculen, en 
aquest sentit, que els vehicles elèc-
trics representaran el 25% de les ven-
des totals de cotxes el 2025 i el 35% 
del total el 2040.

Els dos països on circulen més ve-
hicles elèctrics són, actualment, els 
Estats Units (amb 410.000 unitats) i 
la Xina (258.000) però Noruega és el 
líder indiscutible en la implantació 

d’aquest nou model de mobilitat sos-
tenible. Prop del 3% dels 2,64 milions 
de vehicles que circulen per les carre-
teres de Noruega són cotxes elèctrics, 
i l’any passat un de cada cinc automò-
bils venuts en aquest país escandinau 
tenia motor l’elèctric.

L’Estratègia d’impuls del vehicle 
amb energies alternatives a Espanya 
(2014-2020), presentada l’estiu pas-
sat pel Govern espanyol, és molt més 
modesta. Segons aquest projecte del 
Ministeri d’Indústria, Energia i Tu-
risme, dels aproximadament 10.000 
vehicles elèctrics que circulen actual-
ment a l’Estat espanyol es passarà als 
150.000 l’any 2020.  ●  

AL MÓN CIRCULEN 
1.000 MILIONS DE 
VEHICLES, NOMÉS 
1,2 MILIONS DELS QUALS 
SÓN ELÈCTRICS

2025 25%

2040 35% 

Font: Agència Internacional de l’Energia i Bloomberg 
New Energy Finance

Venda de cotxes elèctrics

del total de vendes
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INNOVACIÓ

Manufactura 
additiva amb 
impressió 3D 

Si revisem la història de la ma-
nufactura, veiem que, la primera 
meitat del segle xx, els processos 
productius prenien com a base de 
la mecanització, la producció en 
massa i el desenvolupament dels 
motors, controladors i la instru-
mentació. Durant la segona part 
del segle xx, els processos pro-
ductius van establir l’automatit-
zació, fet que va incrementar la 
velocitat, la precisió i la qualitat 
en els processos productius.

I ja en el segle xxi, el focus de 
la producció està basat en els sis-
temes connectats a Internet. Tot 
això per establir i incrementar la 
productivitat i la sostenibilitat per 
mitjà de sensors, sistemes smart, 
mobilitat, anàlisi de dades (big 
data), el núvol i la nanotecnologia.

CANVIS EN ELS PROCESSOS
Considerant la importància de 
les innovacions per crear un can-
vi signifi catiu en els processos de 
manufactura, aquests avenços en 
els processos productius estaran 
relacionats amb:
•  Els sensors a les factories, els 

quals donaran lloc a una trans-

Javier Sánchez Ríos 
Col·legiat 19.378 
Comissió d’Energia

formació per poder mesurar-ho 
tot sobre l’estat dels processos 
productius.

•  La indústria robòtica de nova 
generació a les plantes de 
producció digitalitzades, que 
comportarà l’increment de la 
qualitat i els assaigs als proces-
sos d’automatització, i incre-
mentarà el valor del machine 
learning.

•  La connectivitat total. Per co-
nèixer el que passa a les plantes 
de producció, indiferentment 
del lloc on estiguin ubicades, 
optimitzar les matèries pri-
meres en cost i disponibilitat, 
i poder fer prediccions més 
acurades de compres, estocs, i 
demandes dels clients. Tot això 

permetrà optimitzar les opera-
cions logístiques, de producció, 
de manteniment, de seguretat 
i de medi ambient.

EVOLUCIÓ DELS MATERIALS 
La impressió 3D o manufactu-
ra additiva, reforça els sistemes 
creant funcionalitats, amb els 
progressos sobre l’evolució dels 
materials avançats, per aconse-
guir certes propietats dels mate-
rials emprats en la impressió 3D, 
com ara la conductivitat tèrmica 
i elèctrica, la resistència mecàni-
ca, l’estabilitat tèrmica, la visco-
sitat, propietats ignífugues, etcè-
tera. Amb això s’aconsegueix una 
producció adaptada al client amb 
nous models de negoci.  ●

Hi col·laboren:

Hi participen:

Amb el suport de:

Exemple 
d’impressora 3D.

J. 
Sá

nc
he

z 
Rí

os
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Entre les instal·lacions que experimen-
ten difi cultats en aquest tipus d’actua-
cions, es troben particularment els 
ascensors. L’accessibilitat en edifi cis 
antics s’ha convertit en una necessitat, 
en molts casos, vital, com a conseqüèn-
cia de l’envelliment de la població, fet 
que es dóna de manera més exacerbada 
en immobles residencials construïts en 
els anys 60 o 70 del segle passat.

Amb aquesta situació, moltes ve-
gades no era possible instal·lar un 
ascensor amb una cabina més gran, 
a conseqüència de les limitacions del 
forat existent o a la poca disponibili-
tat d’espai al forat de l’escala o el celo-
bert, en el cas d’edifi cis que no dispo-
saven d’ascensor.

Un problema molt comú avui dia 
en la construcció i rehabilitació 
d’edifi cis és la falta d’espai per a 
les instal·lacions. Encara que 
aquest problema afecta tots els 
sectors, es fa especialment 
patent en el segment residencial. 
I si parlem de rehabilitació, el 
problema es fa més greu, ja que 
els edifi cis construïts fa 
cinquanta, quaranta o trenta 
anys no es concebien per acollir 
les instal·lacions que exigeixen 
actualment, bé per normativa, bé 
per demanda o necessitats dels 
usuaris i propietaris dels 
immobles. 

Optimització de l’espai en la substitució 
d’un ascensor o en la instal·lació d’un 
ascensor en un edifici existent

Text Pablo Hernández Fuentes
Màrqueting i Comunicació
Zardoya Otis
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Ara bé, a més de permetre un aprofi-
tament més eficient de les dimensions 
del forat existent en el cas que es tracti 
d’una substitució, també s’aconsegueix 
que l’exigència de forat en un edifici 
sense ascensor sigui més petita, de ma-
nera que se’n facilita la instal·lació. I si 
es fa mitjançant estructures autopor-
tants modulars (per exemple en forats 
d’escales o en patis, evitant els forats de 
fàbrica de totxos o formigó), l’impacte 
en l’arquitectura del conjunt és mínim.

CASOS ESPECÍFICS: 
ASCENSORS AMB TRAPA REDUÏDA
Hi ha casos en els quals no és possible 
dotar el forat de l’ascensor de la tra-
pa o el sobrerecorregut superior que 
exigeix la normativa, sigui per l’exis-
tència d’una placa de forjat, sigui per 
l’existència de soterranis habitats; en 
aquests casos específics es permet la 
instal·lació d’ascensors amb trapa i/o 
sobrerecorregut reduïts, sempre que 
estigui clarament justificat i no exis-
teixin altres alternatives viables per 
dotar l’edifici d’accessibilitat. Aquest 
fet ha de ser reconegut per l’entitat 
pública competent que és qui ha d’au-
toritzar la instal·lació d’aquest tipus 
d’ascensors, això sí, sempre que l’em-
presa instal·ladora es responsabilitzi 

de posar totes les mesures compensa-
tòries necessàries.

Doncs bé, l’Otis GeN2 Flex, com 
que està dissenyat per a aquest ti-
pus de situacions (substitució d’as-
censors o instal·lació d’ascensors en 

edificis existents que no en tenen), 
també possibilita la instal·lació de 
l’ascensor amb sobrerecorregut i tra-
pa reduïts, de manera que pot arribar 
a un mínim de 380 mm de trapa.

Un altre avantatge és que facilita l’ac-
cés a plantes amb diferent orientació, ja 
que l’ascensor disposa de doble opció 
d’embarcament: simple i doble, tant a 
90º com a 180º. Això és especialment 
rellevant en el cas d’edificis en què cal 
portar l’ascensor de cota zero; és a dir, 
que l’ascensor arribi fins al mateix nivell 

L’ASCENSOR GeN2 FLEX: 
LA SOLUCIÓ AL PROBLEMA D’ESPAI
Per solucionar aquest problema, Otis 
ha dissenyat l’ascensor GeN2 Flex, un 
model la configuració del qual permet 
instal·lar una cabina amb capacitat 
per a sis persones en el mateix forat on 
abans n’hi havia una de quatre.

Es tracta d’un ascensor amb tots els 
avantatges de la tecnologia GeN2 i que 
aconsegueix l’aprofitament òptim del 
forat, gràcies a la disposició de guies de 
cabina i rails de contrapès.

La nova configuració de tots els ele-
ments que formen l’ascensor fa que 
es puguin eliminar les guies d’un dels 
dos costats, de manera que es guanya 
amplada. El contrapès va col·locat en 
un lateral al costat de les guies, en lloc 
d’anar al fons, amb la qual cosa s’acon-
segueix guanyar encara més espai, ja 
que incrementa la profunditat de la ca-
bina. Els elements de la sala de màqui-
nes se situen ara dins del forat, gràcies 
a les dimensions reduïdes i a la lleuge-
resa de la màquina, que es recolza en 
les guies i envia totes les càrregues al 
fons. Amb aquesta disposició, i amb les 
mateixes condicions de forat, el GeN2 
Flex és capaç de proporcionar 185 mil-
límetres més d’amplada de cabina que 
altres models.

ARTICLE TÈCNIC

L’ASCENSOR GeN2 FLEX 
PERMET INSTAL·LAR 
UNA CABINA AMB 
CAPACITAT PER A SIS 
PERSONES EN EL MATEIX 
FORAT ON ABANS N’HI 
HAVIA UNA DE QUATRE

ASCENSOR GEN2 FLEX

•  Més capacitat en el mateix espai.

•  Elimina les guies d’un dels dos costats.

•  Incrementa la profunditat de la cabina.

•  Els elements de la sala de màquines se situen 
dins del forat.

•  Proporciona 185 mil·límetres més d’amplada 
de cabina que altres models.

•  Aprofita de forma més eficient les dimensions 
del forat existent. 

•  Facilita l’accés a plantes amb diferent 
orientació.

•  Té un consum mínim gràcies a la tecnologia 
de cintes planes de tracció i el motor d’imants 
permanents.

•  Evita la generació de residus contaminants i 
contribueix a la protecció del medi ambient.

•  Funciona amb corrent a 240 V. No cal 
instal·lació trifàsica a l’edifici.
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de carrer sense que sigui necessari pujar 
cap tram d’escales per accedir-hi.

En aquests casos, aquesta és la mi-
llor solució, sempre que sigui viable 
dur-la a terme. Existeixen altres so-
lucions per a situacions com aques-
ta, com instal·lar un pujaescales o 
un remuntador, però per efi ciència, 
pragmatisme i facilitat d’ús és molt 
millor que es pugui accedir directa-
ment a l’ascensor. Que el GEN2 Flex 
admeti dobles embarcaments a 90º i 
180º facilita portar l’ascensor a cota 
zero, ja que es pot dur a terme amb 
independència d’on se situï l’accés 
a la planta baixa. D’aquesta manera, 
l’arquitecte pot considerar més al-
ternatives en el disseny de la instal-
lació i obtenir més superfície útil de 
cabina amb menys forat o més espai 
disponible al portal de l’edifi ci.

Aquest ascensor, com que és un 
producte de la família GeN2, aconse-
gueix un consum mínim gràcies a la 
tecnologia de cintes planes de tracció 
i motor d’imants permanents. Les 
cintes són més lleugeres i fl exibles 
que els tradicionals cables d’acer, 
amb la qual cosa permeten la utilit-
zació d’una màquina més compacta 
en grandària i proporcionen un fun-
cionament més suau i silenciós. Ni les 
cintes ni la màquina necessiten lubri-
cació; per tant, s’evita la generació de 
residus contaminants i es contribueix 
a la protecció del medi ambient. 

També està disponible la versió amb 
tecnologia Switch, fet que implica que 
es pot alimentar amb un corrent mo-
nofàsic a 240 V amb un requeriment 
de potència de només 500 W.

Fins ara era imprescindible que 
l’edifi ci tingués una instal·lació trifà-
sica per poder allotjar l’ascensor, que 
molts edifi cis d’aquest tipus no tenen. 

MENYS POTÈNCIA REQUERIDA 
Doncs bé, gràcies al fet que el GeN2 
Flex funciona amb corrent a 240 V 
ja no és necessari tenir a l’edifi ci una 
instal·lació trifàsica específi ca per 
a l’ascensor. A més, la potència que 
necessita és més petita que la que 
requereix, per exemple, un microo-
nes petit. Per tant, en la gran majo-
ria dels casos no caldrà augmentar la 
potència contractada a la companyia 
elèctrica; això redueix molt conside-
rablement l’import del terme fi x de 
potència en la factura elèctrica que, 
juntament amb el baix consum de 
l’ascensor, pot aconseguir un estalvi 
mensual de fi ns al 90%.

A més, la tecnologia Switch permet 
que, quan hi ha un tall elèctric, l’as-
censor continuï funcionant normal-
ment, ja que té una autonomia de més 
de cent viatges. Disposa d’un sistema 
d’acumuladors que es carreguen no 
només amb electricitat procedent de 
la xarxa, sinó amb l’energia que gene-
ra el mateix ascensor. Quan baixa car-
regat, ho fa per efecte de la gravetat, i 
el motor, en lloc de consumir energia, 
la genera; i passa el mateix quan puja 
buit, ja que en aquest cas el contrapès 
pesa més que la cabina i també baixa 
per l’efecte de la gravetat. L’energia 
generada d’aquesta manera s’aprofi -
ta per a la càrrega dels acumuladors. 
L’Otis GeN2 Flex combina el màxim 
aprofi tament de les dimensions del 

forat i de les possibilitats d’accés a 
plantes que tenen diferent orientació 
amb un consum mínim. 

NOVA GENERACIÓ D’ASCENSORS
La majoria dels nostres ascensors ja 
vénen equipats de sèrie amb la darre-
ra generació del Sistema MPD (Multi 
Pantalla Digital), equips anomenats 
AMPD (Advanced MPD) i dotats de 
diverses novetats tècniques que millo-
ren encara més els nostres innovadors 
sistemes multifuncionals de seguretat, 
servei i comunicació. La nova generació 
d’ascensors disposa d’una arquitectura 
de hardware molt més senzilla compo-
sada per un mòdul d’àudio/vídeo dotat 
de pantalla TFT de 10,4’’ en cabina, un 
cordó de maniobra especialment adap-
tat a les necessitats de transmissió de 
l’equip, així com un mòdul de comu-
nicacions en quadre de l’ascensor, la 
base de la qual són les comunicacions 
via xarxes 3G. Tenen la nova versió de 
software 3.2.8, que a banda de millorar 
la qualitat de la seva videoconferència, 
permeten el compliment de les norma-
tives de sistemes d’alarma amb centrals 
de recepció permanents i suposen un 
gran avanç en les seves possibilitats de 
monitorització remota de l’ascensor i 
inclús rescat en remot en determinades 

condicions de seguretat, com a conse-
qüència de la seva connexió permanent 
amb el quadre de maniobra de l’eleva-
dor. Amb un sistema de manteniment 
molt més senzill, disposa d’un sistema 
centralitzat de comunicacions basat en 
Cloud, amb les més avançades mesures 
de seguretat informàtica dictades per la 
nostra matriu, United Technologies.

En defi nitiva, són una nova mesura 
tècnica, un nou pas en el procés d’in-
novació continua que venim desenvo-
lupant per als nostres ascensors i que 
situa a Zardoya Otis SA com l’empresa 
líder en innovació tecnològica. ●

EL BAIX CONSUM 
DE L’ASCENSOR I LA 
REDUCCIÓ DE L’IMPORT 
DEL TERME FIX DE 
POTÈNCIA SUPOSEN 
UN ESTALVI MENSUAL 
DE FINS AL 90% 

Els sistemes 
d’alarma permeten 

la monitorització 
remota de 

l’ascensor i el 
rescat en remot.
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El passat 12 d’abril es va celebrar la jor-
nada tècnica "Indústria 4.0. La propera 
revolució industrial", organitzada per 
Integral Innovation Experts a les instal-
lacions d’ENGINYERS BCN dins els 
actes programats amb motiu de l’Any de 
la Indústria 4.0. José Vicente Garrido, 
director general d’Integral Innovation 
Experts, va ser l’encarregat de presen-
tar l’empresa, i va destacar l’excel·lència 
de l’organització en tots els àmbits de la 
indústria 4.0.

Els assistents van presenciar ponèn-
cies d’especialistes d’Integral Innova-
tion Experts com Juan Arroyo, IoT Bu-
siness Development, i Carles Cosials, 
Business Consultant ALM, que van 
mostrar com la indústria 4.0 causarà un 
gran impacte en els processos i en la ges-
tió de les empreses industrials i diverses 
solucions tecnològiques que ja existei-
xen actualment per tal que les empreses 
s’adaptin a aquesta nova situació. Els 
dos ponents van descriure com el sector 
haurà de ser capaç de fer front als reptes 
que suposa la fabricació d’una nova ge-
neració de productes intel·ligents i con-
nectats (smart connected products).

PROJECTE M15: 
ENGINYERIA MODERNA
D’altra banda, la xerrada va comp-
tar amb la presència d’un convidat 
especial: el doctor enginyer Rainer 
Stetter, que va presentar el projecte 
MI5 sobre l’enginyeria mecatrònica 
de sistemes en l’època de la indústria 
4.0 i de la Internet de les coses. El 
projecte materialitza els conceptes 
de què tothom parla i que es consi-
deren el futur de la indústria. El seu 

Més informació: http://integralplm.com

desenvolupament el duu a terme un 
equip jove i internacional format per 
estudiants de grau i màster de diver-
ses disciplines. Treballen amb mèto-
des d’enginyeria moderna en un pro-
jecte que té una aplicació industrial 
real i en el qual s’ha desenvolupat la 
idea d’una incubadora mecatrònica i 
d’innovació.

L’encarregat de tancar la jorna-
da va ser Joan Carles Fontanals, 3D 
Printing Director, que va explicar els 
diversos tipus de tecnologia i apli-
cacions d’impressió 3D o fabricació 
additiva, una altra de les tecnologies 
més infl uents i revolucionàries de la 
indústria 4.0. Aquesta nova modali-
tat de fabricació ofereix llibertat de 
disseny i reducció de temps i costos, 
tant per al prototipatge, com per a la 
fabricació de peces fi nals.

Gràcies a aquesta jornada, els as-
sistents van poder tenir una visió 
clara de la revolució que viu la indús-
tria i de les solucions de què dispo-
sen per adaptar-se a la indústria 4.0, 
una adaptació que els aportarà un 
avantatge competitiu important.  ●

La indústria 4.0, la propera revolució industrial

Text José Vicente Garrido
Director general. Integral Innovation Experts

 D'esquerra a 
dreta: Pere 
Rodríguez, 
coordinador de 
l'Any de la 
Indústria 4.0; 
Rainer Stetter, 
director general 
d'ITQ, i José V. 
Garrido, director 
general d'Integral 
Innovation Experts.

La fabricació 
additiva redueix 
temps i costos al 
fabricar prototips 
i peces fi nals. 

PTC
PUBLIREPORTATGE
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La tecnologia OpenBIM (modelatge 
d’informació de construcció; de l’an-
glès Building Information Modeling) 
permet implantar un fl ux de treball 
col·laboratiu entre les diverses disci-
plines que intervenen en el disseny de 
les instal·lacions d’un edifi ci. 

En aquest sentit, el fl ux de treball 
proposat per CYPE Ingenieros ofe-
reix la possibilitat de realitzar un pro-
jecte elèctric complet que consideri 
les prescripcions defi nides al Regla-
ment electrotècnic de baixa tensió 
(REBT), així com les dels projectes 
d’il·luminació i telecomunicacions. 

EL PROJECTE BIM 
El projecte BIM està constituït per la 
col·lecció de fi txers IFC (un format 
d’arxiu que pretén ser estàndard en 
tots els programes BIM; de l’anglès 
Industrial Fundation Classes) gene-
rats per cadascuna de les aplicacions 

específi ques i emmagatzemades en 
un directori únic. Per iniciar el pro-
jecte es parteix d’un IFC generat per 
un programari de modelatge com IFC 
Builder, Revit, Allplan o Archicad, el 
qual defi nirà la geometria de la instal-
lació i servirà com a base perquè Cype-
lec REBT, Cypelux CTE i Cypetel ICT 
l’importin. Cadascun d’aquests pro-
grames pot treballar en paral·lel i de 
manera independent a la resta, elimi-
na la seqüencialitat a l’hora de defi nir 
un projecte i en redueix el temps total 
de realització.

INTERACCIÓ ENTRE APLICACIONS
La interacció entre aplicacions s’es-
tableix amb l’exportació i la impor-
tació de fi txers IFC que contenen la 
informació necessària per a la resta de 
programes. D’aquesta manera, des de 
Cypelux CTE s’exporten les lluminà-
ries que es llegeixen a Cypelec REBT, 
des de Cypelec REBT la posició dels 
quadres de baixa tensió, el traçat de 
les canalitzacions o les preses de cor-
rent per ser llegides per Cypetel ICT, 
etc. La fl exibilitat que ofereix aquest 
sistema de treball permet carregar des 

Més informació: jesus.suarez@cype.com; www.cype.es

del principi el model BIM, o bé co-
mençant el desenvolupament sense 
vinculació per crear aquest vincle a 
posteriori. Per exemple, en Cypelec 
REBT es podria començar la defi ni-
ció de l’unifi lar sense un enllaç BIM, 
i posteriorment importar el model 
BIM i defi nir els plànols de planta.

L’exportació d’un fi txer IFC mo-
difi cat es detecta per la resta de pro-
grames per permetre que s’actualitzi, 
per la qual cosa sempre es treballarà 
amb les darreres modifi cacions sense 
perdre informació del model de càl-
cul. Aquests models de càlcul no es 
bolquen sobre el model BIM compar-
tit ja que no interactua amb la resta 
d’aplicacions, fet que també permet 
delimitar les responsabilitats corres-
ponents a cada tècnic especialista. 

Finalment, s’aconsegueix la con-
solidació del model BIM a través del 
procés d’ampliació contínua de la in-
formació emmagatzemada als fi txers 
IFC.  ●

Disseny d’instal·lacions amb tecnologia OpenBim

A l’esquerra, esquema del model 
OpenBIM de CYPE. A la dreta, exemple 
d’aplicació en Cypelec REBT i vista 3D.

Text  Jesús Suárez 
Product manager 
CYPE Ingenieros, SA
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1 Quan existeix responsabilitat 
civil?
Responsabilitat civil significa la 

subjecció d’una persona que vulnera 
un deure de conducta a l’obligació de 
reparar el dany produït.

Els requisits per tal que existeixi 
responsabilitat civil són:
•  Acció o omissió antijurídica (com-

portament contrari a dret). 
•  Culpa (actuació negligent) o dol (in-

tencionalitat: actuació voluntària 
de no evitar el dany que es va pre-
veure). 

• Dany produït.
•  Relació causal entre l’acció o omis-

sió i el dany.    
Sense la concurrència de tots aquests 
requisits, no existeix responsabilitat 
civil imputable.

2 Són els enginyers de 
l’Administració pública 
responsables dels seus actes i 

omissions?
Sí. L’acció o l’omissió determinants 
dels danys i perjudicis són imputa-
bles a les persones físiques.

Poden respondre directament 
persones jurídiques, com són les ad-
ministracions públiques, si aquelles 
persones físiques es troben al seu 
servei, però l’acció o omissió és de les 
persones físiques.

3 Poden les víctimes o els per-
judicats reclamar la indemnit-
zació directament contra els 

enginyers de l’Administració pública 
que els han causat danys en exercici 
de les seves funcions?
A. No directament per la via civil o 
administrativa. 
Les víctimes o perjudicats per danys 
causats pels enginyers de l’Admi-

nistració pública en l’exercici de 
llurs funcions estan obligats a di-
rigir la seva reclamació indemnit-
zatòria contra l’Administració a la 
qual aquells pertanyen, sense po-
der-los demandar davant els jutjats 
civils (vigent article 145.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment admi-
nistratiu comú; futur article 36.1 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de rè-
gim jurídic del sector públic, que en-
trarà en vigor el proper 2 d’octubre 
de 2016).  

B. Sí, en cas de delicte.
No obstant allò, les víctimes o perju-
dicats sí que podran reclamar indem-
nització a l’enginyer de l’Administra-
ció pública en cas de delicte, davant 
dels jutjats penals o —si es reserva 
l’acció de responsabilitat civil deriva-
da del delicte— els jutjats civils, sense 
perjudici que l’Administració haurà  
de ser reclamada simultàniament (vi-
gent article 146.1 de la Llei 30/1992; 
futur article 37.1 de la Llei 40/2015; 
així com articles 109 i 121 del Codi 
penal).

En la resta de supòsits (en els 
quals no hi ha infracció penal), la 
reclamació pel dany s’ha de formular 
directament a l’Administració.

4 Pot l’Administració reclamar a 
l’enginyer de l’Administració 
pública la indemnització 

satisfeta a una víctima o un perjudicat 
d’un dany causat per un acte o 
omissió d’aquell? 
Sí. La Llei diu que “l’Administració 
corresponent, quan hagués indem-
nitzat les víctimes, exigirà d’ofici de 
llurs autoritats i de la resta de perso-
nal al seu servei la responsabilitat en 
què hagueren incorregut per dol, o 
culpa o negligència greus, amb la ins-
trucció prèvia del procediment que 
reglamentàriament s’estableixi. Per 
a l’exigència de la dita responsabilitat 
es ponderaran, entre d’altres, els cri-
teris següents: el resultat danyós pro-
duït, l’existència o no d’intencionali-
tat, la responsabilitat professional del 
personal al servei de les administraci-
ons públiques i la seva relació amb la 
producció del resultat danyós” (vi-
gent article 145.2 de la Llei 30/1992; 
futur article 36.2 de la Llei 40/2015)

En conseqüència, l’Administració 
té una acció de regrés o repetició con-
tra els enginyers de l’Administració 
pública per al reemborsament de la 
indemnització que hagués pagat pels 
danys causats dolosament o negli-
gentment per aquell:
•  L’acte o omissió de l’enginyer de 

l’Administració pública ha de ser 
dolós (intencionat) o culpa o negli-
gència greu (per tant, en quedaria 
exclosa la culpa o negligència lleu).

•  L’Administració ha d’haver efec-
tivament indemnitzat la víctima o 
perjudicat.

•  L’Administració estaria obligada a 
exercir aquesta acció de regrés o re-
petició contra l’enginyer de l’Admi-
nistració pública (“exigirà d’ofici”). 

No obstant això:
•  La consulta de les bases de dades 

jurisprudencials ens deixa clar que, 
malgrat que existeix aquesta previ-
sió legal, la seva pràctica efectiva és 
inèdita

•  En realitat, l’Administració dispo-

  

Decàleg sobre la responsabilitat civil 
dels enginyers de l’Administració pública (I)

ENGINYERS BCN pretén donar resposta a les principals inquietuds de 
funcionaris i de personal de l’Administració pública respecte a les seves 
actuacions professionals en deu preguntes que es desenvoluparan en 
aquest i el proper número de la revista  THEKNOS.

EN GENERAL, 
ELS PERJUDICATS 
HAN DE RECLAMAR 
DIRECTAMENT A 
L’ADMINISTRACIÓ
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sa un gran marge d’apreciació per 
decidir si exigeix o no s’exigeix res-
ponsabilitat a l’enginyer de l’Admi-
nistració pública en la mesura que 
existeix una indeterminació dels 
criteris per aplicar la ponderació a 
què es refereix la Llei.

•  L’Administració té altres mitjans, 
com la via disciplinària, i pot apli-
car, entre d’altres, la infracció molt 
greu del “notori incompliment de 
les funcions essencials inherents 
al lloc de treball o funcions enco-
manades“ (article 95.2, lletra g, del 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic).

5 Pot en algun altre supòsit 
l’Administració reclamar els 
enginyers de l’Administració 

pública?
Sí. L’Administració pot reclamar els 
enginyers de l’Administració públi-
ca pels danys i perjudicis causats en 
llurs béns o drets quan hagi concor-
regut dol, culpa o negligència greu 
(vigent article 145.3 de la Llei 30/1992; 
futur article 36.3 de la Llei 40/2015).
Per exemple, la sentència del Tribunal 
Suprem (sala del contenciós adminis-
tratiu), de 13 de gener de 1989, declara 
la responsabilitat d’un funcionari per 
danys causats a l’Administració. Un 
funcionari de la Diputació de Barce-
lona, com a director tècnic de l’obra, 
havia estès, signat i segellat setze 
certifi cacions d’obra per un import 
total de 45.811.633 pessetes. Després 
que l’empresa contractista presentés 
suspensió de pagaments i es resolgu-
és el contracte, es va descobrir que 
no s’havia realitzat cap obra. Això va 
provocar que la Diputació sancionés 
el funcionari amb suspensió d’ocupa-
ció i sou per un període de dos mesos 

i, a més, el declarés responsable dels 
perjudicis que a la Corporació li havia 
ocasionat el pagament de 29.148.744 
pessetes a diverses entitats bancà-
ries a les quals el contractista havia 
endossat part de les certifi cacions. El 
Tribunal Suprem va considerar que 
el funcionari havia incorregut en una 
negligència greu en el compliment 
dels seus deures, pel fet de prescin-
dir del procediment de lliurament o 
intervenció legalment previst i esten-
dre certifi cacions “como si se tratase 
de documentos que respondían a can-
tidades realmente debidas, sin adop-
tar ninguna precaución”.

6 Quin és el termini en què l’Ad-
ministració pot reclamar els 
enginyers de l’Administració 

pública?
A. Quin és el termini?
La llei no estableix el termini que té 
l’Administració per activar l’acció 
de regrés o repetició contra els engi-
nyers de l’Administració pública.

Davant d’aquesta absència, el criteri 
més acceptat és l’aplicació de les regles 
generals de la responsabilitat civil.

A Catalunya, el termini per incoar 
el procediment serà de tres anys, en 
aplicació de les regles generals sobre 
acció per exigir la responsabilitat civil 
extracontractual (article 121-21, lletra 
d, del Codi civil català - Llei 29/2002, 
de 30 de desembre).

A la resta de l’Estat, el termini seria 
d’un any, d’acord amb l’article 1968.2 
del Codi civil estatal.

B. Quan comença a comptar el 
termini?
a) Si es tracta de l’acció de repetició de 
l’Administració, el moment inicial del 
termini serà la data del pagament de la 
indemnització a víctimes o perjudicats.
b) Si l’Administració intenta resca-
balar-se dels danys ocasionats en els 

seus béns o drets, el termini comen-
çarà a comptar des del moment en 
què s’hagi causat la lesió.

7 L’Administració reclamarà els 
enginyers de l’Administració 
pública a través dels jutjats i 

tribunals?
No. L’exigència de la responsabilitat 
per part de l’Administració als engi-
nyers de l’Administració pública es 
portarà a terme a través de la instruc-
ció del procediment que reglamentà-
riament s’estableixi (vigents articles 
145.2 i 145.3 de la Llei 30/1992; futur 
article 36.4 de la Llei 40/2015).

El procediment es preveu a l’article 
21 del Reial decret 429/1993, de 26 de 
març, pel qual s’aprova el reglament 
dels procediments de les administra-
cions públiques en matèria de respon-
sabilitat patrimonial. El 2 d’octubre de 
2106, aquest reglament quedarà dero-
gat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i, des 
de llavors, s’aplicarà aquesta llei.

La resolució declarativa de respon-
sabilitat posarà fi  a la via adminis-
trativa (vigent article 145.4 de la Llei 
30/1992; futur article 36.5 de la Llei 
40/2015). Això implica que l’enginyer 
de l’Administració pública podrà, si es-
cau, posar directament un recurs con-
tenciós administratiu, sense perjudici 
del recurs administratiu potestatiu de 
reposició.  ●

En el proper número:

L’ADMINISTRACIÓ 
POT RECLAMAR 
AL SEU ENGINYER 
L’IMPORT 
INDEMNITZAT

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

8. Tenen els enginyers de 
l’Administració pública el deure 
de tenir una assegurança de 
responsabilitat civil professional 
(ARCP) pròpia?

9. És recomanable disposar d’una 
ARCP pròpia malgrat que l’enginyer 
de l’Administració pública estigui 
en situació d’exempció?

10. Si així ho decidís, quina 
assegurança de responsabilitat civil 
professional hauria de contractar 
l’enginyer de l’Administració?

En el proper número:
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Les quotes col·legials són deduïbles en 
la declaració de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques d’acord 
amb les consideracions següents:

Enginyers tècnics industrials per 
compte d’altri: poden deduir les 
quotes col·legials quan la col·legiació 
tingui caràcter obligatori per al 
desenvolupament de la feina. Límit 
màxim de 500 € anuals.

Enginyers tècnics industrials 
per compte propi: poden 
deduir les quotes col·legials 
sense cap límit quantitatiu 
quan la col·legiació tingui 
caràcter obligatori per al 
desenvolupament del 
treball.

Col·legiats no exercents: no es 
podran deduir les quotes col·legials, 
atès que no estan exercint l’activitat 
professional.

Cal tenir en compte que... 
1. No és obligatori presentar el 
certifi cat del Col·legi en el moment de 
presentar la declaració de la renda.
2. El rebut bancari que refl ecteix el 
pagament és justifi cant sufi cient.
3. Només serà necessària la 
presentació d’un certifi cat si 

l’Administració ho 
requereix amb motiu 
d’inspeccions o 
revisions. En aquest cas, 
el Col·legi procediria a 
realitzar el certifi cat a 
títol personal. ●

Les quotes d’ENGINYERS BCN 
desgraven a la declaració 
de la renda?

El 28 d’abril es va fer una xerra-
da al Col·legi per explicar com 
funciona el nou model de cer-
tifi cat tècnic que s’ha d’expedir 
per tal que els titulars d’activi-
tats puguin procedir a efectuar 
la declaració responsable prèvia 
a l’inici de l’activitat sobre actu-
alitat en la prevenció i seguretat 
d’incendis. La simplifi cació de la 
intervenció administrativa en 
l’inici d’activitats econòmiques 
ha comportat una implantació 
de processos de declaració res-
ponsable i de comunicació prè-
via en diverses activitats. També 
es va presentar la Guia per a la 
validació documental contra in-
cendis, editada pel Clúster de 
Seguretat contra Incendis.  ●

Xerrada sobre 
novetats 
en la prevenció 
i la seguretat 
contra incendis

RENDA
2015

endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots. #usatuenergía
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Més d’una setantena de persones 
van acudir a aquesta sessió, que va 
tenir lloc el passat 21 d’abril a la sala 
d’actes del Col·legi. El degà, Miquel 
Darnés; la vicedegana, M. Cinta 
Pastor; el secretari, Jordi Artiga, i 
el cap de Serveis Tècnics, David Ji-
ménez, van explicar com s’ha gestat 
aquest projecte, quins han estat els 
passos que s’han fet per fer-lo rea-
litat i van detallar-se els procedi-
ments amb què compta aquest nou 
sistema per tal que el Col·legi pugui 
garantir-ne l’absoluta objectivitat. 
Un d’ells és l’existència d’un comitè 
per a cadascun dels esquemes, un 
sistema que permetrà que el model 
de certifi cació cobreixi les necessi-
tats del mercat. “Busquem l’excel-
lència”, va afi rmar Jordi Artiga, qui 
va celebrar que l’administració vegi 
amb bons ulls el projecte i ja hi es-
tigui col·laborant, com és el cas de 
l’ICAEN en l’esquema d’auditories 
energètiques. La validació del pro-
jecte per part de l’entitat  nacional 

d’acreditació (ENAC) permetrà que 
ENGINYERS BCN es converteixi 
en un òrgan acreditat, un fet que 
farà que la certifi cació del Col·legi 
tingui reconeixement internacio-
nal, facilitant així la recerca de fei-
na dels professionals a l’estranger.

Una gran part de la sessió va es-
tar dedicada a explicar quins són els 
requisits que es demanen als candi-
dats (titulació, formació continu-
ada i experiència laboral) abans de 
fer l’examen, així com detalls sobre 
com serà aquesta prova, que inclou 
preguntes test, exercicis pràctics i 

coneixements bàsics sobre equips 
de mesura. Un cop el candidat su-
peri la prova, el comitè de certifi ca-
ció prendrà la decisió fi nal. Durant 
la xerrada també es va insistir en 
la importància de la formació con-
tínua, ja que el certifi cat professio-
nal s’haurà de renovar cada quatre 
anys.

Durant el torn de preguntes, els 
ponents de la sessió van destacar la 
importància d’aquesta nova certi-
fi cació, molt estesa a Europa, i van 
assegurar que aquest nou servei no 
pretén limitar les atribucions que 
tenen els enginyers, però sí aju-
dar-los a trobar feina amb majors 
recursos i lluitar contra l’intrusis-
me. La vicedegana i el secretari van 
dir que la Certifi cació Professional 

no serà obligatòria però van expli-
car que “el Col·legi té l’obligació 
d’ajudar els enginyers tècnics que 
vulguin el reconeixement” i van 
avançar que els col·legiats gaudi-
ran de preus més avantatjosos. Vist 
l’interès dels col·legiats s’estudiarà 
la possibilitat de dur a terme més 
sessions informatives d’aquestes 
característiques durant els propers 
mesos.  ●

Més informació:
www.enginyersbcn.cat/certifi cacio

 David Jiménez, cap de Serveis Tècnics (a 
l’esquerra) i membres de la Junta de Govern. 

 Hi van assistir més de 70 persones. 

La sessió informativa sobre el Servei de Certificació 
Professional desperta un gran interès entre els col·legiats
La reunió va servir per explicar a fons aquest nou servei, que vol 
facilitar que els col·legiats puguin acreditar la seva formació i 
experiència laboral en un certifi cat, en la línia del que està succeint 
a Europa. Inicialment s’oferirà l’acreditació d’experts  en 
instal·lacions de baixa tensió, experts en auditories energètiques i 
experts en legalització d’activitats.
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En els contractes d’obra o servei és 
aconsellable indicar la data d’inici 
dels treballs, però no la data de fina-
lització ja que es tracta d’un contracte 
pensat per tal de cobrir tasques d’una 
continuïtat incerta en el temps, sense 
saber a priori quina en serà la durada.

A més a més, cal tenir en compte 
que el mateix Estatut dels treballa-
dors estableix expressament que els 
contractes per obra no tenen data fixa 
de finalització (article 15 de l’Es-
tatut dels treballadors).

Ara bé, un cop es fixa al con-
tracte una data de finalitza-
ció, l’empresa està obligada a 
complir-la. Si es rescindeix el 
contracte abans del termini 
previst, els treballadors poden 
demandar l’empresa per aco-

Contracte per obra o servei: com hem d’actuar si s’ha fixat una data  
de finalització i les tasques acaben abans del previst?
 L’empresari pot rescindir els contractes o cal que mantingui els 
treballadors fins a la data que fixa el contracte?

miadament improcedent i el més pro-
bable és que el jutge dictamini a favor 
del treballador.

Si l’empresari no vol mantenir els 
treballadors en el seu lloc perquè 
està buit de contingut ja que no hi ha 
tasques a fer, es poden plantejar dues 
opcions: o bé intentar un acomiada-
ment objectiu per causes econòmi-
ques, organitzatives o de producció, o 
bé —si vol evitar un procés judicial— 

comunicar al treballador la 
finalització del contracte 
per acabament dels tre-
balls, esperar que el treba-

lla- dor reclami i presenti la 
demanda d’acomiada-
ment i, en conciliació 
davant l'SMAC (Ser-

vei de Mediació, Arbi-

tratge i Conciliació), tractar d’arribar 
a un acord amb el treballador.

El que no és aconsellable és que 
li encarregui altres tasques que no 
figurin especificades en el contrac-
te d’obra subscrit amb el treballa-
dor. Si ho fa, el treballador podria 
reclamar contra l’empresa per tal 
de sol·licitar que es consideri que el 
contracte s’ha convertit en indefinit 
ja que s’ha realitzat la contractació 
en frau de llei. l

Trobareu les consultes més 
freqüents que rep el Servei 
d’Orientació Tècnica 
d’ENGINYERS BCN a 
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SOT
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 La plaça de la 
Cosmos és un petit 
homenatge urbà a 
una factoria en la 
qual van treballar 
molts veïns del 
barri del Carmel.

 La identitat visual 
de l’empresa va ser 
un treball de Josep 
Pla-Narbona.

 Catàleg 
del Cosmo 
Quadrosound, de 
principis dels anys 
70.

 Anunci a La 
Vanguardia (1967) 
del Cosmo 500, un 
tocadiscs 
econòmic destinat 
al públic més jove.

Una empresa amb una cura 
especial per la imatge de marca: 
Industrias Cosmo va confi ar la 
imatge corporativa a Josep 
Pla-Narbona, que va elaborar una 
identitat visual considerada un 
referent en aquesta especialitat.
pionerosgrafi cos.
com/2012/07/24/el-cosmos-
de-pla-narbona/

Fitxa d’Industrias Cosmo al web 
de Radiomuseum: aquesta 
extensíssima base de dades 
virtual dedica una breu entrada a 
la fàbrica catalana d’equips d’alta 
fi delitat. www.radiomuseum.
org/dsp_hersteller_detail.
cfm?company_id=12772

PER SABER-NE 
MÉS

Industrias Cosmo va ser 
un dels fabricants més 
importants de tocadiscs 
i equips d’alta fi delitat de 
l’Estat. Amb seu al carrer 
de Dante Alighieri, al barri 
del Carmel de Barcelona, 
va ser fundada el 1960 i a 
fi nals dels anys 70 va entrar 
en l’òrbita del grup Piher. 
Llavors la producció es va 
traslladar a Granollers i la 
fàbrica barcelonina es va 
llogar a petites empreses i 
tallers, que van mantenir-hi 
activitat fi ns a principis 

d’aquest segle, quan l’edifi ci 
va ser enderrocat. 

La fàbrica Cosmo va ser 
un espai llargament reivin-
dicat pels moviments veï-
nals, i fi nalment en el solar 
que va alliberar la demolició 
es va construir habitatge 
social i privat i una plaça es-
paiosa, batejada com la pla-
ça de la Cosmos, en honor 
a l’antiga factoria. Resulta 
curiós que aquest nom no 
es correspongui exactament 
amb la marca comercial a 
què fa referència (Cosmo). l

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Fotografi es: Arxiu 
David Roman

Quan sonaven els tocadiscs

LA COSMO(S)
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 Disposen d’un 
espai showroom, 
amb l’exposició 
dels seus 
productes.

Embalajes Capsa és una empresa car-
regada de singularitats. Manel López, 
director general, principal ideòleg i 
soci fundador de l’empresa, ens atén 
en unes oficines en què fins i tot els 
bolígrafs llueixen els colors corpora-
tius. “La diferència entre nosaltres i 
una comercial d’embalatges de cartró 
és que produïm producte propi amb 
patent o registre de disseny. Llicen-
ciem la fabricació dels nostres pro-
ductes a tercers, mentre nosaltres 
tenim cura del disseny, els prototips, 
el control de qualitat, la comercialit-
zació i logística.” López considera que 
aquest tret diferencial de l’empresa 
ha estat decisiu a l’hora de trobar un 
espai propi en un món aparentment 
tan poc donat a les novetats com és el 
de la capsa de cartró industrial i d’em-
magatzematge.

Les capses de Capsa tenen princi-
palment dues destinacions: la venda 
al detall i l’ús industrial. La venda al 
detall se centra en les grans superfí-
cies i en l’emergent sector dels tras-
ters, on l’empresa ocupa una posició 
de lideratge en les capses per a ús en 
mudances, arxiu o emmagatzemat-
ge particular. En l’ús industrial, on 
el preu té més repercussió en les co-

mandes, Capsa és proveïdora d’em-
preses que accepten pagar una mica 
més per gaudir dels avantatges d’un 
producte de qualitat superior, més 
versàtil i fàcil de muntar. El mercat 
natural de Capsa és Espanya i França, 
tot i que la cartera inclou clients de 
Portugal, Irlanda, Anglaterra i Fin-
làndia, entre altres països.

LA CAPSA AMB PLUS
“Disposar d’un producte propi és el 
que dóna sentit al nostre model de 
negoci”, afirma López. Què tenen les 
capses de l’empresa canetenca que les 
fa diferents? “El nostre buc insígnia, la 
capsa 2 en 1 Plus, és més que una capsa, 
és una solució. És funcional, còmoda i 
reutilitzable, tres característiques co-
munes en tots els nostres productes”. 
Introduïda fa nou anys al mercat i bate-
jada originalment com a Plus, aquesta 
capsa tenia en el sistema de muntatge 
del fons i el tancament superior mul-
tiús les principals novetats. El 2012 va 
evolucionar i va donar lloc a la capsa 2 
en 1 Plus, la primera que tanca amb les 
solapes a l’ample en comptes de fer-ho 
al llarg, més segura i resistent que la 
seva predecessora i que, a més, permet 
dos tancaments diferents, per a envi-
aments o per a emmagatzematge. La 
capsa 2 en 1 Plus no intenta competir 
amb les capses convencionals, perquè 
no està destinada a aquells que només 

busquen preu.  El treball a consciència 
i la inventiva aplicats en aquest pro-
ducte van obtenir el reconeixement in-
ternacional a través dels premis Lider 
Pack i IPA Award, el 2014.

Les virtuts funcionals tenen, però, 
contrapartides industrials: les capses 

  

 

ENCARREGUEN LA 
FABRICACIÓ A TERCERS. 
ELLS TENEN CURA DEL 
DISSENY, LA QUALITAT, 
LA COMERCIALITZACIÓ  
I LA LOGÍSTICA 

Embalajes Capsa ha fet evolucionar la capsa de cartró aplicant-hi 
l’enginy i l’experiència, unes  habilitats que han situat aquesta empresa 
amb seu a Canet de Mar al capdavant del mercat de la venda al detall. 

 
Més que capses

Embalajes CAPSA, SL

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat
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Model 2 en 1 Plus. 

de grans dimensions amb fons auto-
màtic són difícils de fabricar perquè re-
quereixen maquinària específi ca. Per 
aquest motiu, segons López, “les pro-
dueixen molt poques empreses i pocs 
fabricants volen dedicar-s’hi, perquè 
en el ram del cartró els productes més 
senzills solen ser més rendibles”. 

AUTODIDACTE I OPTIMISTA
La relació de Manel López amb el car-
tró ondulat va iniciar-se el 1991, quan 
va començar a treballar com a comer-
cial per a una empresa del ram. “Vaig 
començar pensant que les capses de 
cartró eren un món molt avorrit... i 
mira ara! Al cap de tres anys vaig esta-
blir-me pel meu compte comercialit-
zant capses estàndard i una capsa ar-
mari per a transport de peces de vestir 
que havia patentat.” L’entrada al món 
del disseny de producte va dur López 
a fundar Capsa el 1998, en un modest 
local a Montcada i Reixac. L’èxit de la 
capsa Plus va impulsar el negoci i en 
va forçar el trasllat a Canet de Mar el 
2008, en unes instal·lacions molt més 

adequades a la projecció de l’empre-
sa. Allà han continuat materialitzant 
desenes d’invents nascuts de la pro-
lífi ca ment d’aquest empresari que 
es confessa inventor per vocació. 
“Mai he fabricat —confessa López 
amb tota naturalitat—. La meva es-
pecialitat és inventar per tal d’oferir 
als nostres clients un producte que 
cobreixi les seves necessitats, recol-
zant-nos sempre en l’experiència i la 
tecnologia de grans productors”.

López veu el futur amb optimis-
me: “estem creixent un 30-35% anu-
al, empesos per l’empenta que està 

UN CLIENT POTENT 
ÉS L’EMERGENT SECTOR 
DE TRASTERS, ON 
OCUPEN UNA POSICIÓ 
DE LIDERATGE

Embalajes Capsa es defi neix com 
una empresa d’R+D, perquè 
inverteix gran part dels recursos en 
creació, en el registre i la patent 
dels seus productes.  A Canet no 
els cal invertir en maquinària i el 
gruix de la inversió en actius es 
destina a protegir les creacions que 
brollen de la inquieta ment de 
Manel López, de formació 
autodidacta i que es confessa un 
expert en gestió i patents. 
Embalajes Capsa disposa d’un grup 
assessor de professionals 
especialistes en patents que, 
liderat per López, ha registrat més 
de trenta patents relacionades 
amb el món de les capses a Europa 
i als Estats Units. Aquest és un dels 
actius principals de l’empresa, que 
des del 2015 permet la fabricació i 
comercialització sota llicència dels 
seus dissenys, amb la qual cosa 
aconsegueix d’aquesta manera 
rendibilitzar la inversió en creació 
de nous productes.

INVERTIR 
EN PATENTS

Empresa dedicada al disseny, la 
producció i la distribució de capses 
de cartró per a ús industrial i 
domèstic.
Any de fundació: 1998 
Nombre de treballadors: 10
 
Pl. de Pere Llauger i Prim, 8, nau 4
Pol. ind. Can Misser 
08360 Canet de Mar (Maresme) 
Tel. 902 933 500
www.embalajescapsa.com
info@embalajescapsa.com

EMBALAJES CAPSA, SL

agafant la venda al detall i el comerç 
electrònic. Els propers anys pronos-
tico que seran brutals, perquè tenim 
molt potencial de creixement: estem 
en tots els mercats i tenim un pro-
ducte de característiques úniques. I 
no descartem créixer i obtenir llicèn-
cia dels nostres productes a l’estran-
ger. El model de negoci de Capsa es 
podria replicar en altres països, però 
per fer aquest pas cal demostrar que 
en el nostre mercat funciona. En tot 
cas, aquest hipotètic creixement mi-
rarem de fer-lo amb recursos propis; 
sempre ho hem fet així i així volem 
continuar”.  ●

Model 2 en 1 Plus. 

Interior de les 
ofi cines de 
l’empresa. El seu 
producte es 
destina a la 
venda en detall i 
a l’ús industrial.
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ENGINYERS 2.0

La fabricació digital és fruit de la con-
vergència de diferents tendències: 
les noves tecnologies de fabricació 
(impressores 3D, robots, fresadores 
làser, etc.); el núvol com a canal per a 
la distribució de la producció i emma-
gatzematge de la informació; l’elec-
trònica amb sistemes com Arduino o 
Raspberry Pi, que permeten a perso-
nes no expertes realitzar desenvolu-
paments electrònics, i la Internet de 
les coses que implica la connectivitat 
en xarxa de tot tipus d’objectes.  

Però, un altre aspecte també molt 
important és que, més enllà d’aques-
tes tendències tecnològiques, la fa-
bricació digital respon a moviments 
socials com la cultura lliure, l’open 
software (programari lliure) i el 
crowdsourcing (el coneixement col-
laboratiu). Sense cap mena de dubte, 
la fabricació digital és una pràctica 
oberta de producció entre iguals i 
això genera un trencament del model 
productiu industrial tradicional ja 
que es fan públics i lliures dissenys i 

  

Estem davant d’una nova revolució industrial que ens porta a la creació 
digitalitzada i a la producció a mida. Per definir-ho d’una manera senzilla, la 
fabricació digital consisteix a convertir dissenys informàtics en objectes reals; a 
fer que el consumidor sigui capaç de fer-se, ell mateix, una casa, una pròtesi 
ortopèdica o un cotxe. Les impressores 3D són el fenomen més conegut i estès 
de la fabricació digital, però hi ha altres aspectes que cal tenir en compte. 

La fabricació digital en l’enginyeria

o la revolució industrial dels models productius tradicionals

Fablabs started as an extension project of the Center for Bits and Atoms at the 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) and have become a global network 
of collaboration under the aegis of the Fab Foundation, which promotes the 
creation of more Fablabs. There are six of them in Catalonia, in Barcelona, Lleida, 
Terrassa, Castelldefels and Sitges. (You can see them here: www.fablabs.io).

On the other hand, makers is the name given to the craftsmen, fixers and other 
digital creation enthusiasts. They are an extension of the DIY culture (do it 
yourself). In the world of the makers, the designer, manufacturer and consumer 
may all be the same person. By doing so, they are configuring a new approach 
towards sustainable production and consumption.

FABLABS AND THE MAKER MOVEMENT

GEMMA URGELL 
Periodista i 
consultora de 
comunicació 
estratègica

www.gemmaurgell.com

models de producció, la qual cosa fa-
cilita que qualsevol persona en qual-
sevol part del món pugui fabricar-los. 

Tanmateix, no tothom té accés a 
una impressora 3D o a segons quins 
coneixements. Per això hi ha els fa-
blabs o laboratoris oberts de fabri-
cació digital; una xarxa global de la-
boratoris locals que donen accés als 
individus a les eines de fabricació di-
gital i la promouen. Es tracta d’espais 
que inclouen eines variades com la ta-
lladora làser, fresadores, talladores de 
vinil, programari divers de modelat 
3D i impressores 3D, entre d’altres; on 
es fan trobades, cursos, tallers i també 
projectes comuns. 

EXEMPLES D’APLICACIÓ 
DE LA FABRICACIÓ DIGITAL
World’s Advanced Saving Problem 
(WASP). És el nom d’un projecte 
que té com a objectiu resoldre un 
dels principals problemes que hi ha 
al món: construir cases econòmi-
ques per a tothom. El seu objectiu és 
construir una impressora 3D de dotze 
metres d’alçària que, amb una despe-
sa energètica molt baixa (2 kW) i em-
prant materials com l’argila o pèl·lets 
de fusta, permeti construir cases molt 
econòmiques. Es tracta d’un projecte 
autofinançat a partir de la venda d’im-
pressores 3D més petites dissenyades 
per a la fabricació de peces úniques 
per a la construcció, objectes de ce-
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  Les 
impressores 3D 
són el fenomen 
més conegut de 
la fabricació 
digital. Els 
fablabs les 
posen al servei 
dels 
professionals.

ràmica o bé restauració d’obres d’art. 
A més, és un projecte col·laboratiu i 
open source. www.wasproject.it

Wikihouse. És un projecte també col-
laboratiu: una comunitat internacio-
nal dissenya uns plànols, els penja a 
Internet i qualsevol pot usar-los per 
construir-se ell mateix una casa. No-
més caldria una fresadora per tallar 
les fustes d’aquesta wikicasa. A més, 
com que és un projecte en obert, els 
plànols es poden costumitzar segons 
la mida que es vulgui. Segons aques-
ta comunitat, es tracta d’un projecte 
molt versàtil, de preu baix i de cons-
trucció fàcil, que pot ser molt útil en 
casos d’emergència o per a usos efí-

mers d’habitatge. L’arquitecte que va 
tenir la idea de desenvolupar aquest 
kit de construcció és Alastair Parvin. 
www.wikihouse.cc 

OpenBionics. És una iniciativa open 
source per crear mans robòtiques i or-
topèdiques que es puguin fer amb im-
pressores 3D i materials de baix cost. 
A la seva web es poden descarregar els 
tutorials per fer-les, així com adap-
tar-les com calgui. Recentment han 

ELS FABLABS SÓN 
LABORATORIS OBERTS 
QUE DONEN ACCÉS A LES 
EINES DE FABRICACIÓ 
DIGITAL, I LA PROMOUEN

anunciat que han signat un acord amb 
Disney i Marvel per dissenyar mans 
ortopèdiques per a infants inspi-
rant-se en protagonistes de Starwars, 

superherois o altres pel·lícules infan-
tils. www.openbionics.com

Wikispeed. Un altre exemple de fabri-
cació digital, en aquest cas, d’un ve-
hicle. Joe Justice és un programador 
interessat en cotxes i va decidir crear 
el propi vehicle al garatge de casa. Va 
crear un grup de treball amb els seus 
amics amb metodologia Agile Scrum. 
Ara han dissenyat més models, i han 
publicat en codi obert tot el seu siste-
ma de fabricació perquè qualsevol que 
vulgui es pugui fabricar el propi cotxe. 
www.wikihouse.cc

La fabricació digital obre la porta 
al món de la producció a qualsevol 
persona. Es passa de la societat del 
consum a una societat productora de 
les pròpies idees on tots podem ser 
capaços de dissenyar i fabricar espais 
i objectes. I els professionals hauran 
de saber aprofi tar els avantatges de 
la fabricació digital per tal de generar 
noves oportunitats de negoci.  ●

 La talladora làser és una de 
les eines que s’utilitzen en la 
fabricació digital.
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ESTIGUES AL DIA

COLOUR PICKER PEN • Eyedropper a la vida real

INVENTS

LENT HIDROFÍLICA • El fre a la miopia

SALUT

Uns científi cs de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) de la UPC 
han desenvolupat una lent de contacte que frena la progressió de la miopia un 
43 %.  Les lentilles habituals corregeixen la miopia al centre de la retina però 
als laterals es continuen veient les imatges borroses. La lent hidrofílica, crea-
da per Jaume Pauné, modifi ca també l’enfocament de la imatge dels laterals, 
és a dir, en tota l’extensió de la retina. I és que s’ha demostrat que la perifèria 
de la retina és fonamental per controlar la miopia.

Aquestes noves lents de contacte s’han de canviar cada tres mesos i tenen 
un cost anual de 400 €. www.terrassa.upc.edu

FADFEST
Foment de les 
Arts i el Disseny 
(FAD)
El FADfest és l’esdeveniment 
anual del FAD que celebra 
l’excel·lència creativa, reconeix la 
feina de professionals i apropa el 
disseny a la ciutadania. El festival 
és un aparador per descobrir 
les millors propostes de l’any 
en arquitectura, interiorisme, 
disseny gràfi c, publicitat, disseny 
industrial, artesania, art i moda, 
que se celebra a Barcelona entre 
el 6 i el 12 de juny. 
www.fadfest.cat

DISSENY

Cubetto és un petit robot de fusta 
per a aprendre a programar jugant. 
La programació es fa de manera tan-
gible, sense necessitat de pantalla ni 
manual d’instruccions. Els nens de 

més de tres anys poden crear amb 
les seves manetes funcions bàsiques 
i adquirir unes primeres nocions de 
codi. El joc inclou una consola de pro-
gramació física, setze blocs de colors 
i un mapa. Els petits han d’omplir les 
línies del taulell amb els blocs i col-
locar la posició de les peces segons la 
direcció en què vulguin que es mogui 
el robot. Fins i tot poden programar 
que l’aparell giri o faci un so i amb un 
botó s’activa la seqüència dissenyada. 

A mesura que el nen creix, el robot 
ofereix la possibilitat de programar 
noves funcions. www.primotoys.com

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

Colour Picker Pen és una 
ploma que pot escanejar 
qualsevol color dels objectes 
que ens rodegen per després 
utilitzar-lo com a tint per  
dibuixar, pintar o escriure. 

Es tracta d’un prototip 
creat per una firma de dis-
senyadors coreans, Jinsu 
Park, que els va merèixer el 
premi Red Dot Design. Tot 
i que encara no es comer-
cialitza, la idea ha generat 
molta expectació. Jinsu 

Park adapta l’eina de l’eye-
dropper del Photoshop a 
la vida real. El bolígraf in-
tegra un petit escàner i un 
sensor amb el qual detecta 
el color RGB d’un tronc 
d’arbre i així després pot 
utilitzar el mateix marró 
gràcies als tres cartutxos de 
tinta vermella, verda i bla-
va que incorpora la ploma. 
El funcionament a l’hora de 
pintar és com el d’una im-
pressora, barreja els colors 

primaris per poder-ne obte-
nir els diferents tons.  

CUBETTO • Robot de fusta
RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN
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Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia professionalment 
i que creu en el networking, la formació i la millora continua, 
en les comissions trobaràs el teu lloc.

PARTICIPA
EN LES
COMISSIONS

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

www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

Apunta’t a www.enginyersbcn.cat/comissions

Professionals
Enginyers d’Empresa
Ensenyament
Exercici Lliure
Funció Pública

Tècniques
Disseny Industrial
Energia
Enginyers en Actuacions Pericials
Medi Ambient i Seguretat
Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil
Qualitat i Innovació
Seguretat Contra Incendis i Emergències

Socials
Cultura i Esports
Enginyers Jubilats
Funcionem Junts
Joves Enginyers
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