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UN ESPAI PER A CADA ACTE
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formació, una jornada tècnica, una 
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— Ordinador portàtil amb DVD

— Vídeo projector 
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— Accés a Internet Wi-Fi 

— Altaveus

Altres serveis

— Servei de refrigeris i càtering
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— Videoconferència
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col·legiats i les parts interessades (stakeholders) a formar-
ne part. Estem convençuts que això representarà un gran 
salt cap endavant per a tothom. 

D’altra banda, s’acosten temps de canvis on caldrà, 
segurament, prendre decisions estratègiques que poden 
afectar el futur de 
la corporació. Per 
aquest motiu es vol 
crear, a més a més, 
un consell assessor 
format per col·legiats 
de reconeguda vàlua 
i compromesos amb 
ENGINYERS BCN i la 
professió, que puguin 
aconsellar la Junta 
en temes i qüestions 
importants.

Així doncs, 
us demanem que refl exioneu sobre la importància 
d’implantar el nou model de governança, ja que en depèn, 
en gran mesura, que continuem avançant cap al Col·legi 
del futur. I com a mostra del nostre interès a estimular 
i facilitar la participació i com a conseqüència del canvi 
estatutari del passat desembre, us comuniquem que ja 
podreu votar el nou canvi d’Estatuts de forma telemàtica 
—des del despatx, des de casa o des del mòbil— els dies 
28 i 29 de setembre, com també presencialment el dia 29 
durant la celebració de la Junta General Extraordinària. 
Comptem amb la vostra participació.  ● 

De ben segur que no és el primer cop que 
sentiu parlar del nou model de governança 
que la Junta de Govern vol per al Col·legi. 
Avui ho volem tornar a fer perquè 
estem convençuts que si el projecte, 

que se sotmetrà a votació els dies 28 i 29 de setembre, 
continua endavant, serà un gran pas per a la millora de 
la corporació. Ens hem adonat que el model de direcció 
d’ENGIYERS BCN no és l’adequat i que cal adaptar-lo als 
temps actuals. L’estructura actual de la Junta de Govern 
respon més a un model del segle xix que no pas del xxi. 
Aquesta estructura va ser pensada per dirigir institucions 
que tenien un volum d’activitats molt inferior a l’actual, 
en uns temps on les exigències, les responsabilitats i 
els compromisos tenien poc a veure amb els que els 
col·legiats, la professió i la societat demanen avui dia. 
Els col·legis també ens hem d’actualitzar.

El nou model de governança pretén dotar al Col·legi 
d’una estructura directiva més àgil, fl exible i completa, 
que permeti governar de manera més efi cient. Entre més 
coses, necessitem que en el nou model l’Àrea de Comissions 
tingui més importància i s’integri en una nova àrea 
anomenada Àrea del Col·legiat, que dependrà directament 
dels dos vocals de què constarà la nova Junta i que tindran 
el mateix nivell de dedicació i responsabilitat que la resta 
de membres de l’equip. La nova àrea, a banda de potenciar 
les comissions, també s’encarregarà de treballar en 
l’augment de la participació col·legial i en el nou projecte de 
xarxa EBCN. Som més de 6.000 col·legiats i hem d’aprofi tar 
aquest enorme potencial per crear sinergies, projectes 
comuns i, en defi nitiva, ser la gran xarxa de l’enginyeria de 
l’àmbit industrial, en la qual també s’integrin empreses, 
institucions, universitats, etc. 

Per tant, necessitem persones que hi estiguin a 
sobre, que se’n preocupin, que engresquin i motivin els 

EL NOU MODEL DE GOVERNANÇA

HEM DE SER 
LA GRAN 
XARXA DE 
L’ENGINYERIA 
DE L’ÀMBIT 
INDUSTRIAL

El Col·legi és un organisme acreditat per l’ENAC per certifi car persones. Aquesta certifi cació professional 
reconeix en el tècnic unes competències associades al coneixement i desenvolupament professional 
assolides amb l’experiència i la formació continuada, a banda de les atribucions establertes per llei i 
adquirides amb la titulació ofi cial. Es tracta d’una eina distintiva per als col·legiats que la vulguin obtenir.
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Jordi Goula
Economista
@jordigoula

EL MÓN CATALÀ 
DE LES START-UP

Oriol Nin

Ho  sabem tots molt bé. Són temps difícils per 
trobar una feina que satisfaci les 
expectatives vocacionals i econòmiques de 
qui vol treballar... i tampoc no són excessius 
els que, treballant, estan satisfets al 100%. 

No és estrany, doncs, que cada vegada més persones 
decideixin fer un pas endavant i muntar el propi negoci; ja 
sigui gent que comença una idea nova i li dóna forma amb 
un pla de negoci, o bé persones amb experiència que s’han 
cansat que l’empresa on dediquen el seu talent i el seu 
esforç no els ho reconegui, i un dia diuen que ja n’hi ha 
prou. I llavors aprofi ten el background adquirit i comencen 
des de zero. Sens dubte, és temps d’emprenedors... i ho 
continuarà sent, sobretot a Catalunya, on entre l’ADN de la 
ciutadania hi ha una porció gens menyspreable d’aquest 
esperit. Ho constatem amb un simple cop d’ull a la història 

del nostre poble. És cert que no tots els qui comencen 
arriben. Però cal preparar-se. I, si es fa bé, no són dolentes 
les dades que tenim a mà. Per exemple, entre el 50 i el 60% 
dels projectes empresarials acompanyats per Barcelona 
Activa —segons afi rmen des de la mateixa organització— es 
converteixen en empresa l’any següent, i generen una 
mitjana de 2,4 nous llocs de treball. Lamentablement, no 
hi ha un registre ofi cial de start-up, però segons càlculs 
recents realitzats per startupxplore.com —comunitat 
europea de start-up— n’hi hauria al voltant de 500 a 
Catalunya, un 21% de les quals es dediquen a l’e-commerce. 
I, segons aquesta mateixa font, suposen un 28% de les 
existents a Espanya

Resulten especialment interessants en aquest món les 
dades de fi nançament, perquè aquest és un dels primers 
problemes a què s’han d’enfrontar les start-up, una vegada 
decideixen posar-se en marxa. La via bancària, tradicional 
a l’empresa en el nostre país, queda aquí en un segon o 
tercer pla, ja que el risc de la inversió és fora dels 
paràmetres que utilitzen aquestes entitats. No passa així 
per al capital risc que —ja era hora!— sembla que està 

despertant. Així, en un recent estudi d’ASCRI 
(Associació Espanyola de Capital, Creixement i 

Inversió) i CaixaCapitalRisc, s’analitza la 
inversió realitzada en capital de risc a l’Estat 
espanyol l’any 2015. El creixement és molt 
important: un 83%. Doncs bé, les 

operacions realitzades a Catalunya 
suposen —en nombre— un 33% del total 
estatal i en volum d’inversió pugen fi ns 

al 56 %, més de la meitat! Una altra 
dada que cal tenir en compte és que el 
volum mitjà de l’operació gairebé 
duplica l’estatal: 740.000 euros 

davant de 431.000. 
Finalment, però no menys important, 

respecte a la nacionalitat de les empreses 
privades de capital de risc, Catalunya 

s’emporta el 41% de la inversió d’entitats 
nacionals i el 71% de les internacionals, en 

les quals, per cert, el volum prestat gairebé 
quadruplica el de les espanyoles. També al 

món de les start-up, doncs, hi ha diferències 
substancials respecte de la mitjana estatal.  ●  
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l’Administració. Per això, el Col·legi 
ofereix als col·legiats la possibilitat 
d’aparèixer de manera gratuïta en els 
llistats que ENGINYERS BCN envia a 
l’Administració. 

Per poder aparèixer en aquests llis-
tats cal que els col·legiats es dediquin 

  

Qui no és visible al mercat, no existeix. 
I en el món de l’enginyeria, encara 
més. Per això, ENGINYERS BCN vol 
fer més visibles els nostres col·legiats 
per tal que la societat conegui el po-
tencial del nostre planter de profes-
sionals. Sens dubte, la Guia de profes-
sionals és un dels millors exemples 
d’aquest objectiu. 

A través del web www.enginyersbcn.
cat/guia, particulars i empreses que 
necessitin contactar els serveis d’un 
enginyer poden trobar professionals 
d’acord amb diversos criteris de recer-
ca entre un llistat de més de 900 pro-
fessionals col·legiats. La recerca es fa 
per àmbit geogràfi c, camp d’activitat 
(activitats i obres, dictàmens i peritat-
ges, seguretat i prevenció de riscos...) 
i concepte (obrir un negoci, projectes 
d’instal·lacions, importar un vehicle 
o fer una sonometria, per exemple). 
D’aquesta manera tan senzilla, els usu-
aris poden escollir els professionals 
que millor s’escaiguin a les seves neces-
sitats i al seu municipi.  Actualment, la 
Guia compta amb més de 900 professi-
onals col·legiats adherits per fer més de 
600 feines diferents repartides en 139 
municipis catalans. 

Els col·legiats interessats a apa-
rèixer en aquesta guia poden activar 
aquest servei a través de l’àrea privada 
del web.

PERITS JUDICIALS I TERCERS 
PER A L’ADMINISTRACIÓ
Aparèixer a les llistes de l’Adminis-
tració és important per a aquells col-
legiats que treballen en valoracions i 
taxacions o bé en dictàmens i peritat-
ges, ja que és la manera d’aconseguir 
adjudicacions de feines per part de 

Comencem un nou curs! És un bon moment per donar-vos a 
conèixer professionalment, arribar a nous clients i aconseguir 
nous projectes. Per això, en aquest número de la revista THEKNOS 
us presentem les eines que teniu a l’abast al Col·legi per tal de 
donar més visibilitat a la vostra carrera professional.

professionalment a l’exercici lliure o 
bé siguin socis d’una empresa d’en-
ginyeria, complir els requisits del 
Manual d’usuari del Servei de Visat 
—disponible a www.enginyersbcn.
cat/visats— i lliurar el document 
corresponent al llistat al qual vul-

guin aparèixer, que 
podran descarregar a 
www.enginyersb cn.
cat/serveis-colegiats/
perits-i-tercers.html. 
Per a més informa-
ció, podeu contactar 
amb el departament 
de Serveis Tècnics: 
sot@ebcn.cat

REGISTRE DE TÈCNICS 
CERTIFICADORS 
D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA
Finalment, el Col·legi 
gestiona el tràmit d’al-
ta al Registre de tècnics 
certifi cadors d’efi ciència 
energètica de l’ICAEN. Es 
tracta d’un llistat amb la 
relació de tècnics certifi -
cadors d’efi ciència ener-
gètica d’edifi cis i els en-
llaços per facilitar que els 
promotors o propietaris 
que hagin d’obtenir la cer-
tifi cació energètica dels 
seus edifi cis o habitatges 
puguin trobar tècnics qua-
lifi cats propers per poder 
contractar aquesta feina. 

Els interessats a aparèi-
xer en aquest registre han 
de formalitzar la inscrip-
ció de manera telemàtica 
i omplir un formulari on 
confi rmin que disposen 

de pòlissa de responsabilitat civil, tal 
com obliga la normativa.  ●

www.enginyersbcn.cat/serveis-
colegiats/certifi cador-efi ciencia-
energetica/info.html

amb el departament 
de Serveis Tècnics: 
sot@ebcn.cat

REGISTRE DE TÈCNICS 
CERTIFICADORS 
D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA
Finalment, el Col·legi 
gestiona el tràmit d’al-
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tracta d’un llistat amb la 
relació de tècnics certifi -
cadors d’efi ciència ener-
gètica d’edifi cis i els en-
llaços per facilitar que els 
promotors o propietaris 
que hagin d’obtenir la cer-
tifi cació energètica dels 
seus edifi cis o habitatges 
puguin trobar tècnics qua-
lifi cats propers per poder 
contractar aquesta feina. 

Els interessats a aparèi-
xer en aquest registre han 
de formalitzar la inscrip-
ció de manera telemàtica 
i omplir un formulari on 

Promoció del professional: 
mostreu-vos al mercat
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Durant aquesta primera sessió de 
treball, el grup va ser molt parti-
cipatiu, va proposar temes d’inte-
rès professional dels col·legiats de 
la comarca i va suggerir diverses 
activitats que ENGINYERS BCN 
podria desenvolupar a la zona. 
Aquestes propostes van ser reco-
llides per Francesc Amer, vicese-
cretari, i Fèlix Duran, interventor 
del Col·legi. 

TROBADES AMB EL DEGÀ
Recordem que un dels objectius 
d’ENGINYERS BCN és apropar-se 
als col·legiats  residents fora de 

L’Escola d’Enginyeria d’Igualada, patrocinadora del grup territorial de l’Anoia, va acollir 
el passat 28 de juny la primera reunió de treball d’aquest nou grup, sorgit a l’abril 
després d’una primera trobada de la Junta amb un grup de col·legiats de l’Anoia.  

El grup territorial de l’Anoia celebra 
la seva primera reunió de treball

l’àmbit de Barcelona ciutat. Per això, ja 
s’han portat a terme trobades amb el 
degà i altres membres de la Junta a Vic 
i a Mataró, on es van haver de fer dues 

trobades atès l’èxit de convocatòria. 
En un futur està previst repetir 
aquesta experiència al Vallès Occi-
dental i a l’Oriental.  ●

Les e-Jornades de l’EXPOelèctric reuniran un bon 
nombre d’experts en mobilitat elèctrica i sostenible
Barcelona acollirà del 29 de 
setembre al 2 d’octubre una nova 
edició de l’EXPOelèctric Fórmula-e, 
organitzada per ENGINYERS 
BCN, l’Ajuntament de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona. 

Enguany, l’esdeveniment de 
referència sobre el vehicle elèctric 
del sud d’Europa tornarà a oferir 
les e-Jornades, dues sessions per 
debatre amb els professionals del 
sector sobre els temes més actuals 
relacionats amb la mobilitat elèctrica 
i sostenible.

La inauguració d’aquestes 
e-Jornades tindrà lloc el 29 de 
setembre a les 9.30 h a la sala 
d’actes del Col·legi (Consell de 
Cent, 365), en un acte presidit pel 
degà, Miquel Darnés, el president 
de l’EXPOelèctric; Ramon Caus, i 
representants de l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN), l’Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona. 
Seguidament, s’iniciarà un primer 
workshop dedicat a infraestructures 
de recàrrega, on s’exposaran 
experiències dutes a terme per part 
de particulars, organismes públics 
i empreses. El segon workshop del 

dia estarà dedicat a l’autonomia i 
efi ciència de vehicles i bateries. 

Divendres 30, les e-Jornades es 
traslladaran a l’edifi ci del Vagó de 
la Diputació de Barcelona (recinte 
de l’Escola Industrial), on es 
debatrà sobre diverses experiències 
nacionals i internacionals en l’àmbit 
de la mobilitat elèctrica. La sessió 
fi nalitzarà amb una conferència sobre 
mobilitat efi cient. Les inscripcions 
a totes dues jornades s’han de 
formalitzar a través de www.
enginyersbcn.cat/agenda. 

D’altra banda, el cap de setmana 
l’EXPOelèctric concentrarà la seva 
activitat al passeig de Lluís Companys 
de Barcelona, espai que acollirà un 
gran ventall d’activitats dirigides a 
la ciutadania amb les quals conèixer 
les darreres novetats sobre vehicles 
sostenibles. En podeu consultar 
el programa complet a www.
expoelectric-formulae.cat

Escola d’Enginyeria 
d’Igualada.
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Durant el passat mes de juliol, el Col-
legi va instal·lar estands informatius 
a l’Escola Universitària d’Enginye-
ria Tècnica Industrial de Barcelona 
(EUETIB) i a l’Escola Superior d’En-
ginyeries Industrial, Aeroespacial i 
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), 
amb l’objectiu d’apropar-se als engi-
nyers que tot just havien finalitzat els 
estudis universitaris i visitaven els 
centres educatius per tramitar els tí-
tols universitaris. 

Cristina Olmos, representant del 
Col·legi a les escoles universitàri-
es, va ser l’encarregada d’assesso-
rar els nous enginyers graduats so-
bre els avantatges d’estar col·legiat 
i donar-los informació sobre el 
gran servei i avantatges que ofereix  
ENGINYERS BCN. Sens dubte, un dels 
serveis més valorats per aquests estu-
diants acabats de graduar és la potent 
Borsa de treball, que durant l’any passat 
va gestionar més de 1.100 ofertes.  l

ENGINYERS BCN engega una campanya de  
col·legiació dirigida als enginyers acabats de graduar 

El Tecnoespai acull una exposició amb els treballs presentats 
als concursos de Pintura i de Fotografia i Arts Plàstiques

Fins al 30 de setembre es pot visitar al Tecnoespai 
(Bailén, 68) l’exposició que agrupa la totalitat de 
les obres presentades als dos concursos artístics 
del Col·legi. 

Els visitants a l’exposició hi podran trobar els 
treballs presentats al concurs de Pintura, organitzat 
per la Comissió d’Enginyers Jubilats, que han rebut 
obres de paisatges, retrats quotidians i d’altres 
de detall. Els visitants poden aprofitar la visita al 
Tecnoespai per veure la gran varietat de fotografies 
participants al concurs de la Comissió de Cultura 
i Esports. En aquest cas, s’hi poden veure fotos en 
blanc i negre, en color, de paisatges, fotodenúncies, 
fotografies capturades a Catalunya o a l’estranger, 
entre d’altres.  l

Horari del Tecnoespai: de dilluns a dijous, de 9 a 
14 h i de 16 a 18 h; divendres, de 9 a 14 h.

Cristina Olmos,  
representant del 

Col·legi, va 
informar els nous 

enginyers 
graduats sobre  
la col·legiació.
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El Col·legi vol millorar i facilitar la par-
ticipació dels col·legiats en el dia a dia 
d’ENGINYERS BCN. Un dels propers 
passos realitzats en aquesta direcció es 
veurà a la propera Junta General Ex-
traordinària, que tindrà lloc el proper 
29 de setembre a les 19 h. Els col·legiats 
que tinguin difi cultats per assistir a la 
Junta podran votar telemàticament 
per primera vegada. El Col·legi habili-
tarà un sistema que, de manera senzilla 
i accessible, permetrà als col·legiats que 
ho desitgin emetre el seu vot en línia i 
expressar així la seva opinió sobre la 
proposta de reforma d’Estatuts que es 
plantejarà en aquesta propera Junta. 
Tot i la posada en marxa d’aquest nou 
servei, els col·legiats que assisteixen a la 
Junta continuaran tenint l’oportunitat 
d’exercir el seu vot de forma presencial.

La votació telemàtica es podrà re-
alitzar des de les 9 del matí del 28 de 

setembre i fi ns al moment de tanca-
ment de la votació, que determinarà 
el secretari a la mateixa Junta Gene-
ral Extraordinària. D’aquesta manera, 
els col·legiats podran exercir el dret a 
vot durant pràcticament dos dies (28 
i 29 de setembre), i, per tant, tindran 
l’oportunitat de decidir amb el seu vot 
sobre les qüestions que es debatin a la 
sessió. A més, la Junta General Extra-
ordinària s’emetrà en directe a través 
de videostreaming, de manera que 
tothom que no sigui present a la sala 
podrà seguir el desenvolupament de 
la Junta a través d’Internet.

CADA COL·LEGIAT REBRÀ 
UN CODI PER PODER VOTAR
Tots els col·legiats rebran un codi de 
vot al seu mòbil i al correu electrònic. 
Amb aquest codi, el DNI i el núme-
ro de col·legiat podran accedir a una 

plataforma de vot on hi haurà les tres 
possibilitats de vot a la proposta de 
reforma d’Estatuts: sí, no i abstenció. 
La votació es podrà fer des d’ordina-
dors amb connexió a Internet i a través 
d’smartphones. És molt important que 
els col·legiats tinguin les dades perso-
nals (correu electrònic i telèfon mòbil) 
actualitzades per tal de poder rebre el 
codi correctament. Per això, es reco-
mana comprovar aquestes dades, i, en 
cas necessari, modifi car-les, a través de 
l’àrea privada del web del Col·legi.   ●

ENGINYERS BCN engega una campanya de 
col·legiació dirigida als enginyers acabats de graduar 

Primeres votacions telemàtiques en una junta general
El proper 29 de setembre els col·legiats podran votar a la Junta 
General Extraordinària de manera telemàtica per primera vegada. Fitxa:

Junta General Extraordinària: 
Dijous 29 de setembre, a les 19 h, 
Sala d’Actes del Col·legi (Consell 
de Cent, 365).
Tota la informació sobre la votació 
telemàtica a www.enginyersbcn.
cat/votaciotelematica

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

El projecte de 
modifi cació estatutària 
es fonamenta en la 
necessitat de fer un pas 
més en la modernització 
del Col·legi. Per això, 
s’aposta per un nou 
model de governança 
per tal d’aconseguir 

una estructura més 
àgil i efi cient, on la 
Junta també tindria 
en compte l’opinió 
d’un consell assessor 
format per persones 
compromeses amb el 
Col·legi i la professió. La 
proposta també preveu 

actualitzar els Estatuts a 
les novetats legislatives, 
crear demarcacions 
al territori i ampliar 
la jornada de votació 
electrònica remota de 
dos a tres dies, facilitant 
així la participació 
dels col·legiats.

La Junta presentarà un projecte de 
modificació parcial dels Estatuts del Col·legi
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El Col·legi aposta per oferir un pro-
grama de formació contínua potent, 
que dóna resposta a les necessitats de 
reciclatge constant dels professionals 
de l’enginyeria. Vivim en una societat 
que reclama professionals qualifi cats 
i per això és necessari facilitar als col-
legiats l’actualització formativa.

Un dels primers cursos a donar 
el tret de sortida el darrer trimes-
tre de l’any és el de “Disseny avançat 
d’instal·lacions elèctriques de baixa 

El Servei de Formació programa 
un trimestre farcit de cursos

ENGINYERS BCN ha dissenyat una sèrie de cursos d’interès 
per als professionals de l’enginyeria per als darrers mesos de 
l’any. Una de les grans novetats és el taller de lean 
manufacturing i robòtica col·laborativa. 

tensió”, que s’iniciarà el 19 de setem-
bre i proporcionarà als assistents els 
recursos necessaris per desenvolu-
par estudis i projectes amb esquemes 
TN i IT o comunicació industrial per 
a la supervisió i gestió remota de les 
instal·lacions, entre d’altres. El mateix 
dia 19 començarà un curs de mesures 
elèctriques per valorar l’efi ciència de 
la instal·lació, formació que ajudarà els 
enginyers a interpretar correctament 
les instal·lacions elèctriques a camp. 

D’altra banda, ENGINYERS BCN re-
ferma el seu compromís amb els cursos 
de BIM, que ajudaran els alumnes a ser 
capaços de generar i gestionar instal-
lacions dins d’un projecte en Revit. A 
part d’un curs introductori iniciat a 
principis de setembre, se n’han pro-
gramat d’específi cs sobre climatització, 
electricitat i fontaneria i sanejament. 

Atès l’èxit de la primera edició i la 
necessitat dels tècnics que exerceixen 

Dates dels cursos

Disseny avançat 
d’instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió: 19, 21, 26 i 28 de 
setembre i 3 d’octubre
Curs de mesures elèctriques 
per valorar l’efi ciència de la 
instal·lació: 19, 21, 26 i 28 de 
setembre i 3, 5 i 10 d’octubre 
Curs Autodesk Revit MEP: 
Fontaneria i sanejament (20 i 22 
de setembre), Electricitat (27 i 
29 de setembre) i Climatització 
(4, 6 i 11 d’octubre)
Curs Auditors energètics: del 3 
d’octubre al 15 de novembre
Taller Lean manufacturing i 
robòtica col·laborativa: 
11 d’octubre
Inspecció d’instal·lacions 
elèctriques (punts crítics 
a controlar): 19, 24, 26, 31 
d’octubre i 2 de novembre

Més informació i inscripcions a 
www.enginyersbcn.cat/agenda

ENGINYERS BCN gestiona de manera gratuïta 
els tràmits per acollir-se a la subvenció 
de la Fundació Tripartita
La formació bonifi cada per la Fundació Tripartita del Ministeri d’Ocupació 
i Seguretat Social permet formar els treballadors bonifi cant els costos 
de formació amb càrrec a les quotes de cotització de la Seguretat Social. 
Anualment s’assigna a les empreses una quantitat en concepte de crèdit de 
formació amb l’objectiu de portar a terme accions formatives dirigides a la 
millora de la qualitat, les capacitats i les competències professionals dels seus 
treballadors. Cal tenir en compte que l’import que no s’esgoti en formació 
executada durant l’exercici vigent es perdrà. Per tant, ara és un bon moment 
per aprofi tar aquesta subvenció. 

ENGINYERS BCN està acreditat com a entitat organitzadora per gestionar 
la bonifi cació dels cursos organitzats pel Col·legi. Aquestes gestions són 
gratuïtes per als cursos propis del Col·legi. Per a més informació contacteu 
amb el Servei de Formació: 934 961 420 i inscripcions@ebcn.cat.

com a auditors energètics d’accedir 
a una metodologia tècnica basada en 
els criteris establerts pel Reial decret 
del passat febrer, ENGINYERS BCN 
ha tornat a programar el curs “Au-
ditors energètics” que combina les 
qüestions fonamentals basades en els 
patrons que estableix la normativa 
i els casos pràctics. Per facilitar l’as-
sistència al curs als tècnics de fora de 
Barcelona també s’ha tornat a progra-
mar la versió per videostreaming.

Finalment, una de les novetats 
d’aquest trimestre és l’organització 
d’un taller de lean manufacturing i 
robòtica col·laborativa, que tindrà 
lloc l’11 d’octubre. Durant tot un dia, 
els assistents comprovaran com els 
robots col·laboratius permeten millo-
rar la producció,  gràcies a una petita 
pràctica amb un d’aquests robots.  ●

L’agenda formativa 
desperta gran interès 
entre els col·legiats.
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Banc Sabadell retorna el 10% 
de la quota col·legial a 629 col·legiats

El conveni de col·laboració entre 
ENGINYERS BCN i Banc Saba-
dell permet als nostres col·legiats 
accedir a serveis financers i professi-
onals de primer nivell en condicions 
molt avantatjoses. 

Per a l’operativa particular dis-
posa, entre d’altres, del Compte 
Expansió PRO, que no té comissions 
d’administració ni de manteniment, 
retorna el 3% dels principals rebuts 
domèstics (fins a 20 euros al mes) 
i ofereix serveis sense comissions: 
transferències nacionals en euros, 
ingressos de xecs en euros domi-
ciliats en entitats financeres espa-
nyoles i targeta de crèdit i dèbit 
gratuïtes. 

A més, Banc Sabadell retorna el 
10% de les quotes col·legials als titu-
lars del Compte Expansió PRO amb 
la quota domiciliada, amb un límit de 
100 euros anuals per compte. 

MÉS DE 20.000 € RETORNATS
Gràcies al conveni, el Sabadell ha 
abonat 21.611 euros a 629 col·legiats 
corresponents a les quotes de 2015. 

Per a més informació sobre aques-
ta promoció podeu visitar la vostra 
ofi cina de Banc Sabadell habitual, o 
bé trucar al 902 383 666. 

Al web del Col·legi trobareu més 
detalls sobre aquesta qüestió 
i altres descomptes amb entitats 
col·laboradores. ●

www.enginyersbcn.cat/descomptes

Per què l’energia 
obre camins?
Perquè les ciutats amb models d’estalvi  
energètic ajuden el nostre medi ambient.  
Per això, Endesa incentiva l’autoproducció 
d’electricitat i l’ús d’il·luminació eficient  
en carrers i edificis. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible per a tots.

endesa.com

Tecknos_195x140_S&S_Endesa2016_Smartcity_MP_AD_CAT.indd   1 15/6/16   10:52

L’acord que el Col·legi manté amb Banc Sabadell permet als col·legiats amb Compte Expansió PRO 
obtenir el retorn d’una part de les quotes col·legials. 
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El passat 19 de juliol, el Club EBCN va 
estrenar una nova activitat titulada 
“Casos d’èxit” i que té com a objectiu 
apropar als col·legiats i precol·legiats 
les vivències de diversos enginyers 
col·legiats que, gràcies a la seva carre-
ra professional, han obtingut un èxit i 
un reconeixement global per part del 
sector tècnic.

El primer convidat al cicle va ser 
Josep Maria Milián Rovira, pèrit in-
dustrial en l’especialitat d’electrici-
tat. En un Club EBCN ple, el col·legiat 
va explicar els seus orígens i la seva 
evolució professional fins a esdeve-
nir un reconegut assessor energètic. 
Amb la seva pròpia empresa, Milián 
Associats, ha estat  autor de projec-
tes de climatització i director d’obres 
d’instal·lacions  en edificis tan em-
blemàtics com el  Museu Marítim de 
Barcelona, el nou  hospital de Sant 
Pau, el primer centre comercial de 
l’Estat (Baricentro) o l’edifici de Caja 
Madrid de l’avinguda Diagonal, entre 
d’altres. A més, van despertar molt 
interès per part dels assistents les 

INFORMACIÓ COL·LEGIAL

seves explicacions sobre la seva par-
ticipació al projecte de climatització 
del Palau Sant Jordi, construït per als 
Jocs Olímpics de Barcelona’92, la fei-
na feta a diversos hospitals a l’Estat, 
així com varis projectes encarregats 
per La Caixa, com ara el CosmoCaixa 
i el centre de càlcul de l’avinguda de 
Maria Cristina.

A banda d’explicar els seus projec-
tes de mecànica de fluids 
en edificis emblemàtics, 
el col·legiat també va fer 
referència a la seva rela-
ció professional amb els 
arquitectes o a com va su-
perar certs moments de 
crisi econòmica. També 
va compartir amb els as-
sistents una de les seves 
màximes: “En cada nou 
projecte arriscava un 10% 
en innovació. Innovació 
sí, però amb els riscos jus-
tos i necessaris”.

Al llarg de la seva trajec-
tòria, el col·legiat Josep 

Maria Milián també ha exercit com 
a professor i va ser membre de l’Ins-
titut de Tecnologia de la Construc-
ció de Catalunya (ITeC). L’any 2011 
va rebre el  Premi Enginyer de l’Any, 
atorgat per ENGINYERS BCN, que 
se suma a un gran palmarès de guar-
dons, entre els quals destaca el  FAD 
d’Arquitectura de Foment de les Arts 
Decoratives. l

L’expert Josep Maria Milián Rovira, primer 
protagonista del cicle “Casos d’èxit” del Club EBCN

Què menjaven els faraons a l’antic Egipte? Com ho 
preparaven? Aquestes preguntes i moltes altres trobaran 
resposta a El Banquet Etern, una activitat que té molt d’èxit, 
organitzada pel Museu Egipci de Barcelona i que el proper 30 
de setembre, a les 20.30 h, oferirà una sessió especial per a 
col·legiats i precol·legiats d’ENGINYERS BCN. 

Els assistents recorreran les sales de la col·lecció permanent 
del Museu Egipci guiats per una egiptòloga que explicarà 
què menjaven i com cuinaven en aquells temps. En acabar, 
s’oferirà a la terrassa del Museu una degustació de productes 
que formaven part del règim alimentari a l’antic Egipte. Els 
productes d’aquesta degustació han estat dissenyats per 
l’egiptòloga Gemma Casto, experta en cuina faraònica. 
Les places són limitades. Trobareu més informació sobre 
aquesta activitat i podreu formalitzar la vostra inscripció al 
web www.enginyersbcn.cat/agenda. l

El Club EBCN organitza una activitat sobre 
l’alimentació dels faraons al Museu Egipci de Barcelona 

El pèrit convidat va explicar la seva 
evolució i èxit professional a un 
auditori ple de gom a gom.
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“Hem de ser 
proactius amb 
el Col·legi”
“Des de ben 
petit sempre 
m’ha 
entusiasmat 
desmuntar els 
objectes del 
meu voltant 
per veure’n 
l’interior. I és que per a mi, la 
curiositat ha estat i és un dels 
meus forts. A l’escola, l’assignatura 
que sempre em va cridar més 
l’atenció va ser tecnologia i per 
aquest motiu sempre vaig tenir 
molt clar el que volia estudiar. Al 
juny, vaig acabar el grau en 
Enginyeria Mecànica a l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona (EUETIB-
UPC), on també formava part del 
Fablab EEBE, una associació 
d’estudiants de l’EUETIB i la nova 
Escola d’Enginyeria de Barcelona 
Est (EEBE) que es dedica a treballar 
amb impressores 3D. Fa gairebé un 
any em vaig precol·legiar a 
ENGINYERS BCN, i ara, una vegada 
he acabat el grau, he trobat feina 
gràcies a la Borsa de treball del 
Col·legi. A partir d’aquest mes de 
setembre començaré a fer tasques 
de disseny i de suport a l’empresa 
d’embragatges i derivats EIDE.

Recomano als estudiants que 
siguin proactius i participin en les 
activitats o tallers que ofereix el 
Col·legi, ja que són una bona 
oportunitat per adquirir nous 
coneixements, formar-te en el teu 
àmbit laboral i conèixer 
professionals del sector. En el meu 
cas, vaig assistir als cicles de tallers 
‘Supera amb èxit un procés de 
selecció’ i ‘Inicia la teva recerca de 
feina’, així com al curs ‘Avalua el teu 
perfi l professional’. Totes aquestes 
activitats m’han estat molt útils.”

Sergi Saumell
Precol·legiat 55.406

Aquest mes de setembre els estudi-
ants del grau en Enginyeria de set es-
pecialitats (biomèdica, energia, mate-
rials, elèctrica, electrònica industrial 
i automàtica, mecànica i química) i 
els del màster en Enginyeria Química 
i Enginyeria de Materials inicien el 
curs acadèmic en un nou espai: el nou 
Campus Diagonal-Besòs. Aquí s’ha 
construït la nova Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est (EEBE), que substi-
tueix l’antiga EUETIB, i que a partir 
d’ara acollirà uns 3.500 estudiants de 
grau, màster i doctorat, així com 400 
docents i investigadors. 

Com no podia ser d’una altra mane-
ra, el Col·legi hi tindrà una presència 
activa, tal com ha fet fi ns ara a l’EUE-
TIB. Així doncs, ENGINYERS BCN 
disposa d’una nova ofi cina situada a 
la planta –1, al costat de la Biblioteca. 
D’aquesta manera, el Col·legi podrà 

continuar treballant per donar a co-
nèixer els serveis que ofereix la cor-
poració entre els futurs enginyers, 
així com donar-los suport quan així 
ho requereixin, i poder fer de vincle 
entre la universitat i els professionals 
de l’enginyeria. El nou local d’ENGI-
NYERS BCN a l’EEBE té accés des del 
parc central del Campus i també des 
de l’interior de l’edifi ci i estarà com-
partit amb altres entitats que propor-
cionen serveis als estudiants, com ara 
la Fundació UPC, l’Instituto Técnico 
Monterrey, el Servei d’Esports de la 
UPC i la Merit School. 

Situada en una zona emergent de 
Barcelona, l’Ajuntament s’ha com-
promès a millorar l’accés en transport 
públic al Campus (autobusos i Bicing) 
per tal que aquest espai esdevingui un 
pol per a la recerca i la innovació amb 
les millors garanties.  l

Comença el curs a la nova Escola 
d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

La nova Escola 
d’Enginyeria de 

Barcelona Est 
(EEBE), al Campus 

Diagonal-Besòs.

El degà, Miquel Darnés, va ser un dels convidats a la taula presidencial de 
l’acte de comiat de l’antiga Escola Industrial de Barcelona, celebrat el 7 de 
juliol a la Sala Noble de l’Edifi ci del Rellotge. Durant l’emotiu acte es va 
recordar la història de l’Escola, amb 108 anys d’activitat universitària, i on 
s’han format més de 20.000 perits i enginyers industrials. El degà va recordar 
la seva experiència personal en aquelles aules, va aprofi tar l’avinentesa per 

destacar el treball conjunt de l’EUETIB 
i ENGINYERS BCN per potenciar el 
planter d’enginyers i va reivindicar per al 
nostre país la fi gura única de l’enginyer 
amb totes les atribucions i competències, 
tal com succeeix a Europa. l

El Col·legi va ser present 
a l’acte de comiat de l’EUETIB
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MISCEL·LÀNIA 
COL·LEGIAL

  Ana Belén 
Menéndez, 
col·legiada 24.684
Enginyera tècnica 
industrial, especialitat en 
mecànica, és asturiana, 
té 31 anys i resideix a 
Barcelona des fa quatre 
anys. Després de sis anys 
treballant a Astúries, on 
també estudiava anglès, 
italià i alemany, va 

Després del parèntesi 
estiuenc, és moment de 
reactivar la recerca de 
feina. I és que els mesos 
de setembre, octubre i 
novembre són els millors 
de l’any per trobar feina, 
segons les estadístiques 
del Servei d’Ocupació i 
Promoció Professional 
(SOPP) del Col·legi. 
L’any passat, aquests tres 
mesos van concentrar 
el nombre més gran 
d’ofertes publicades a 
la Borsa de treball del 
SOPP, una tendència 
que es repeteix any rere 
any. Moltes empreses 
aprofiten l’arribada del 
nou curs per emprendre 
nous projectes, un fet que 
provoca la necessitat de 
contractar nous enginyers. 
Per això, el Col·legi anima 
els col·legiats en procés de 
recerca de feina a preparar-
se i activar-se durant 
aquest mes de setembre i 
aprofitar així el volum més 
alt d’ofertes publicades. 

  La importància de 
tenir un bon CV
El SOPP recomana tenir un 
bon CV per facilitar i fer més 
efectiva la recerca de feina. 
El CV és la nostra carta de 
presentació o el primer 
contacte amb les 
organitzacions on volem 
treballar. Esforçar-se per 
obtenir un bon CV es 
tradueix a aconseguir noves 
oportunitats per optar a un 
lloc de treball. També és 
recomanable que cada cop 
que us vulgueu inscriure a 
una oferta interessant, 
adeqüeu els continguts del 
CV als requeriments de 
l’oferta de treball desitjada. 

         L’APP de la Borsa de 
treball del Col·legi té més 
de 900 usuaris actius
Tant si busqueu feina, com 
si voleu estar informats de 

decidir agafar la maleta i 
traslladar-se a Barcelona 
per iniciar una nova etapa 
laboral com a enginyera 
de projectes i cap d’obres 
en instal·lacions. La crisi 
econòmica va ser un dels 
motius pels quals va fer 
aquest pas. “Sempre he 
tingut molt present que 
el més important és tenir 
una bona formació. Mai 
no deixes d’aprendre i en 
el nostre sector és molt 
important no quedar-se 
enrere, ja que la tècnica 
evoluciona cada dia”, 
explica l’Ana Belén 
Menéndez. Actualment, 
és tècnica en prevenció 
de riscos laborals, té 
un màster en càlcul 
d’estructures i un MBA 

en direcció d’empreses. 
A més, té l’acreditació 
de Leed Professional 
en Building Design and 
Construction, ja que 
està molt interessada en 
el camp de l’eficiència 
energètica de les 
construccions. Gràcies 
a la Borsa de treball del 
Col·legi, a dia d’avui 
treballa a l’empresa 
Montajes Eléctricos 
Llobregat, SA, situada a 
Sant Vicenç dels Horts, 
una sòlida empresa familiar 
dedicada a tot tipus 
d’instal·lacions. “És on 
volia estar. Aquí intento 
créixer professionalment 
i personalment cada dia”, 
diu Menéndez, que agraeix 
la bona gestió que van fer 
les tècniques del Servei 
d’Ocupació i Promoció 
Professional (SOPP) del 
Col·legi en el procés de 
selecció de la seva plaça.  

BORSA 
DE TREBALL

  La tardor, la millor 
època per buscar feina

VOLEM SABER DE TU
Col·legiat, col·legiada, aquest 
espai és per a tu. Tens una 
feina nova? Un projecte 
d’enginyeria? Una idea 
de negoci per compartir? 
Has rebut un premi?... Al 
Col·legi volem saber com et 
va professionalment. Amb 
aquest objectiu, t’animem 
a fer-nos arribar les teves 
novetats a comunicacio@
ebcn.cat

El Consell editorial de THEKNOS 
es reserva el dret de publicar 
les informacions que ens 
arribin per a aquest apartat.

“La crisi em va 
portar a 
Barcelona, 
on he trobat feina 
gràcies a la 
Borsa de treball”
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l’actualitat del mercat 
laboral, l’aplicació de la 
Borsa de treball del Col·legi 
us permet consultar en 
qualsevol moment les 
ofertes de treball del SOPP 
i inscriure-us a aquelles que 
més us interessin des del 
vostre telèfon mòbil o 

tauleta. Es tracta d’una 
aplicació gratuïta 
disponible per a iOS i 
Android que ja s’han 
descarregat més de 4.000 
persones i que actualment 
té més de 900 usuaris 
actius. Ja l’heu provat? Què 
espereu...? Proveu-la! 

19, 21, 26 I 28 
DE SETEMBRE 
I 3 D’OCTUBRE 
Disseny avançat 
d’instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió 
Per a enginyers que 
necessitin adquirir o 
perfeccionar coneixements 
avançats en el disseny 
d’instal·lacions elèctriques 
de corrent altern d’una certa 
envergadura, així com en 
instal·lacions que treballen 
amb corrent continu. Els 
assistents adquiriran la 
formació sufi cient per poder 
desenvolupar estudis i 
projectes d’instal·lacions 
elèctriques d’aquesta índole, 
com, per exemple, les que 
compten amb esquemes TN 
i IT, comunicació industrial 

per a la supervisió i gestió 
remota de les instal·lacions. 
Quan: de 17 a 21 h.
On: Tecnoespai (Bailèn, 
68).

19, 21, 26 I 28 
DE SETEMBRE 
I 3, 5 I 10 D’OCTUBRE 
Curs de mesures 
elèctriques per valorar 
l’efi ciència de la 
instal·lació 
S’adreça a enginyers 
graduats i tècnics industrials 
que signin certifi cats 
fi nals d’instal·lacions 
elèctriques i vulguin ampliar 
coneixements sobre 
potència activa, reactiva i 
factor de potència, mesures 
de consum i registres, càlcul 
de bateries de condensador 

o termografi es per a la 
detecció de problemàtiques 
d’ús i manteniment, entre 
altres qüestions. El curs 
combinarà classes teòriques 
amb sessions pràctiques 
(aquestes últimes, a càrrec 
del Gremi d’Instal·ladors del 
Baix Llobregat). 
Quan: horari de tarda-
vespre. Consulteu l’agenda 
al web.
On: teoria al Tecnoespai 
(Bailèn, 68) i pràctiques a 
la seu de Gremibaix 
(Cornellà de Llobregat).
Inscripcions a www.
enginyersbcn.cat/agenda

CURSOS D’AUTODESK 
REVIT MEP 2016 
Formació dirigida a 
professionals de l’enginyeria 

i de la construcció que 
desitgin introduir-se en la 
creació i gestió 
d’instal·lacions de 
climatització en un projecte 
BIM. Oferim un curs 
introductori i diversos 
mòduls d’especialització. 
Curs introductori: 6, 8, 13 
i 15 de setembre 
(Tecnoespai; de 16 a 20h). 
Fontaneria i sanejament: 
20 i 22 de setembre 
(Tecnoespai; de 16 a 20 h).
Electricitat: 
27 i 29 de setembre 
(Tecnoespai; de 17 a 21 h).
Climatització: 
4, 6 i 11 d’octubre (seu del 
Col·legi; de 16 a 20 h).

Més informació a www.
enginyersbcn.cat/agenda 

AGENDA

Us podeu 
descarregar gratis 
l’APP de la Borsa de 
treball i consultar 
les ofertes 
des del mòbil

BENEFICIS DEL COL.LEGIAT

A partir del mes d’octubre, el cicle 
de concerts de música clàssica 
BCN Clàssics omplirà el Palau de 
la Música d’una interessant oferta 
musical de gèneres diferents amb 
orquestres, grups de cambra i 
solistes de primer nivell. Tots ells 
tindran un denominador comú: 
l’espectacle de la música clàssica, 
música per escoltar, gaudir, pensar 
o deixar-se portar. 

Els col·legiats poden beneficiar-
se d’un descompte exclusiu del 5% 
en la compra d’un abonament de 
BCN Clàssics, que s’afegeix 
al 20% de descompte 
dels abonaments respecte 
de la compra d’entrades 
per a cada espectacle. Per 

obtenir el descompte, s’ha d’accedir 
a www.bcnclassics.cat i en el 
moment de la compra cal introduir 
el codi promocional Enginyers16 a la 
casella “Descomptes amb codi”. 

Els abonaments donen accés a 
les millors butaques abans de la 
venda general, localitat fixa a tots 
els concerts, atenció personalitzada 
i la possibilitat de conservar 
la mateixa localitat en cas de 
renovació per a la temporada 2017-
2018, entre altres avantatges. 

Podeu consultar la resta de 
descomptes amb entitats 
col·laboradores a la web 
del Col·legi:
www.enginyersbcn.cat/
descomptes. 

Condicions especials 
per als col·legiats que adquireixin 
un abonament de BCN Clàssics
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L’actual Comissió de Qualitat i In-
novació  d’ENGINYERS BCN va ser 
fundada l’any 1996 com a Comissió 
de Qualitat. Des dels seus orígens, la 
Comissió ha funcionat com un fòrum 
de coneixement per tal de comentar 
amb la resta de col·legiats casos pràc-
tics, novetats normatives, canvis en 
els sistemes de gestió i problemes i 
solucions relacionats amb el món de 
la qualitat.

La Comissió està formada per com-
panys amb una àmplia experiència i 

molta implicació, dedicats a tots els 
àmbits: responsables de qualitat, as-
sessors, auditors de sistemes de ges-
tió, etc. Alguns d’ells tenen molta ex-
periència professional, i d’altres, els 
més joves, s’inicien en la gestió de la 
qualitat.

A cada reunió participen entre quin-
ze i vint companys, alguns per video-
conferència, i alguns fi ns i tot des de 
fora de Catalunya. És remarcable l’alt 
grau de participació en els diferents 
debats que organitza la Comissió i 

les presentacions d’ex-
periències professionals. 
Els nostres objectius són, 
precisament, compartir i 
intercanviar informació 
i coneixements i difondre 
el coneixement de la qua-
litat i la innovació així com 
els valors que comporten.

Des de la Comissió tam-
bé s’informa de totes les 
novetats aparegudes al 
nostre sector, com ara els 

COMISSIÓ DE QUALITAT I INNOVACIÓ

Fòrum per difondre els valors i 
coneixements del món de la qualitat

Rússia, protagonista del reeixit viatge d’estiu 
de la Comissió d’Enginyers Jubilats
Més d’una vintena de col·legiats van 
embarcar-se a Moscou en un vaixell de 
Politours River Cruises, des d’on van 
iniciar un creuer de diversos dies pel 
riu Volga. Inicialment, els assistents 
van poder gaudir d’una visita 
panoràmica al centre històric de la 
capital russa i els seus principals 
monuments, com la plaça Roja, el 
Mausoleu de Lenin, l’edifi ci de la 
Lubianka i el Kremlin, entre d’altres, 
així com algunes esglésies i catedrals.

Un cop fi nalitzades les visites a 
Moscou, van iniciar la navegació a 
través del canal Volga-Moska, seguint 
el curs del riu, amb parades a diverses 
localitats russes: Uglich, Yaroslav, 
Goritsy, Kizhi i Mandrogui. 

Els col·legiats també van poder visitar 
un típic espai rural rus en un entorn de 
bosc pantanós en el qual van passejar 
per camins i 
admirar 
construccions 
típiques de 
fusta, el Museu 
del Vodka i el 
Llac Ladoga.

Sens dubte, 
Sant Petersburg 
va ser una de les 
grans parades 
d’aquest viatge, 
on els col·legiats 
participants van 
visitar el casc 

històric i els seus monuments, el 
Museu de l’Hermitage i el Palau 
Pavlosk, entre altres indrets. 

canvis en les normes de sistemes de 
gestió, models d’excel·lència empre-
sarial, sis sigma, innovació, etc. Un re-
sultat d’aquest esperit de millora con-
tínua és el canvi introduït l’any 2012 
per tal d’incloure les activitats de 
recerca, disseny i innovació (R+D+i) 
al Col·legi, situació que ens va fer can-
viar el nom de la Comissió a Qualitat i 
Innovació.

Actualment, estem fent confe-
rències sobre els canvis de les noves 
normes ISO 9001 (gestió de qualitat), 
ISO 14.001 (gestió ambiental), debats 
tecnològics sobre la indústria 4.0, ra-
cons de la qualitat i innovació. També 
estem preparant el Dia Mundial de la 
Qualitat al novembre i els habituals 
tasts de qualitat d’experiències pràc-
tiques de companys.

Si hi voleu participar, recordeu que 
fem una reunió oberta a tothom el 
primer dilluns laborable de cada mes, 
a la seu col·legial.  ●

Lluís Duran, vicepresident; Joan Sintes, 
president, i Xavier Cazorla, secretari.

DESTACA L’ALT GRAU DE 
PARTICIPACIÓ QUE HI 
HA EN ELS DEBATS QUE 
ORGANITZA LA COMISSIÓ 

El grup de col·legiats 
amb la catedral de 
l’Anunciació al fons, 
situada al recinte 
del Kremlin.
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Alcarria assegura que mai no ha tingut 
problemes per treballar on ha volgut. 
La seva vida laboral va començar quan 
“no tenia ni títol ni gairebé edat per 
treballar”, assegura. La primera feina 
va ser a Coca-Cola, a la qual va seguir 
una “molt bona etapa a Azco Nobel. 
Tot el que puc dir d’aquella empresa és 
bo, però necessitava un canvi”. Tant és 
així que, a través de la Borsa de treball 
del Col·legi va trobar la seva ocupació 
actual, que el va enamorar de seguida. 
“Tot va anar de manera molt ràpida i 
fl uïda; tècnicament, només vaig estar 
a l’atur un dia”, explica.

EL TÍTOL D’ENGINYER, UNA CLAU 
QUE OBRE PORTES 
“Jo, en un principi, no volia ser en-
ginyer, sinó informàtic”, confessa. 
Aquest canvi li ha d’agrair al seu pare, 
que “és un visionari i em va dir que 
allò no tenia futur”. Així que es va 
treure una FP amb matrícula i poc 
després va començar el grau. I va ser 
una decisió del tot encertada; “mai 
no m’ha faltat feina”. La clau, segons 

La meva feina no comença 
i s’acaba quan em poso 
el casc, sinó que va més 
enllà. Saber que el meu 
treball ajuda gent i ajuda 

que la gent se’n surti em realitza 
molt.” Amb aquestes paraules, en 
Joan Alcarria defi neix la seva feina 
com a cap de planta a Roba Amiga, 
a la Fundació Formació i Treball. 
L’empresa d’inserció ocupa aquest 
enginyer tècnic en química industrial 
com a cap de planta fent tasques de 
logística i control de qualitat. Però, 
per a ell, tot plegat va més enllà d’això: 
ajuden persones en risc d’exclusió 
social —dones maltractades, 
presidiaris, interns als CIE— a trobar 
una feina. “Hi ha una part del salari 
que no m’emporto en diners sinó en 
satisfacció personal, en saber que 
gràcies a nosaltres la gent comença 
una nova vida”, assegura. 

I és aquest component social el que 
el va enamorar de la feina: “Ho veia 
com una mena de retorn per tot el 
que he aconseguit”, explica. I és que 

Text i foto Sandra Vicente

“HI HA UNA PART DEL SALARI QUE NO 
M’EMPORTO EN DINERS 
SINÓ EN SATISFACCIÓ PERSONAL”

JOAN ALCARRIA
CAP DE PLANTA A ROBA AMIGA, FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL. ENGINYER TÈCNIC EN QUÍMICA INDUSTRIAL. 
Col·legiat 22.945

El salt laboral d’Alcarria cap a Roba Amiga es va fer a través de la Borsa de treball 
del Col·legi, un servei col·legial que ja havia usat anteriorment. “Com que ja 
coneixia la persona que ho porta, vaig agafar confi ança al servei, i encara que no 
busqui feina activament, de tant en tant la consulto”, explica. Destaca la 
proximitat d’aquesta plataforma: “Et fan un perfi l i quan hi ha vacants, pensen en 
tu”. I és aquest un dels aspectes que més agraeix: l’especialització de les ofertes. 
Les places estan dirigides a gent amb una formació molt concreta, per a una tasca 
concreta. Així, és molt poc probable que et diguin allò de “no ets el perfi l que 
busquem”, opina. Per això recomana als estudiants que es precol·legiïn, perquè 
“s’ha d’estar assessorat en aquest viatge que  tot just comencen”. 

LA BORSA DE TREBALL COM A COMPANY DE VIATGE

REALITZA TASQUES 
DE LOGÍSTICA I 
CONTROL DE QUALITAT 
EN UNA EMPRESA 
D’INSERCIÓ LABORAL

Alcarria, és que el títol d’enginyeria 
obre moltes portes, més que no pas 
l’especialització que es triï. “Jo, de 
fet, no he fet mai de químic..., i és 
que  als enginyers se’ns veu com a 
persones polivalents, capaces d’estar 
a qualsevol lloc”, opina. 

Per això, és ara, anys després, que 
ha fet el pas i està estudiant el grau 
de Sistemes. “Però només per passió; 
no crec que m’hi pugui dedicar mai, 
perquè els joves pugen forts i el meu 
camp és la indústria. 
Però era una es-
pineta clavada”, 
afi rma.  ●

“

16-17 TK206  Comissions + retrat profesional.indd   17 25/08/16   10:05



Theknos    Setembre 201618

ENTREVISTA

Quan va accedir al càrrec, va comentar 
que ho feia amb molt d’entusiasme 
ja que es tracta d’una àrea de nova 
creació que ha de vetllar per la 
igualtat en totes les polítiques del 
Govern. Quina ha estat la seva tasca 
fins ara?
Estem treballant per donar visibi-
litat i instruments a la Generalitat 
i a les entitats locals perquè es pu-
gui aplicar la Llei d’igualtat. Volem, 
també, que la Generalitat sigui un 
referent en aquest sentit. En això 
tenim molt bona resposta. Perquè 
tot plegat sigui realment viable, fins 
i tot en municipis molt petits, hem 
fet un contracte programa. Es tracta 
d’un instrument molt rigorós que vol 
evitar multiplicitat de documents 
entre Govern i ajuntaments. També 
sistematitza paràmetres econòmics 
i avaluadors en qüestions d’igualtat.

Text Maria Cinta Pastor / Jordi Garriga  l Fotografia Marta Torrent

L’actual Govern de la Generalitat treballa per construir un nou país que haurà de ser millor en 
aspectes com la conciliació laboral, la igualtat i la justícia social. Les polítiques que hi poden 
contribuir depenen, en bona part, de la Direcció General d’Igualtat, que encapçala Mireia Mata. “La 
república catalana ha de ser la república de la igualtat”, va afirmar la directora general en la conversa 
que va mantenir amb la vicedegana del Col·legi, M. Cinta Pastor, i que us oferim en aquestes pàgines. 
Mata s’enfronta, des d’aquest càrrec, a la necessitat d’un autèntic canvi cultural del país.

“Volem un país pròsper 
per donar moltes 
oportunitats, no només 
moltes pensions”

Mireia Mata 
(Portbou, 1967) és 
llicenciada en 
Filologia Catalana 
per la UAB. Entre 
altres càrrecs 
públics, 
destaquen la 
coordinació dels 
Serveis Territori-
als de Joventut i la 
direcció dels 
Serveis Territori-
als de Governació i 
Administracions 
Públiques a 
Girona. També ha 
estat regidora de 
l’Ajuntament de 
Figueres i 
consellera 
comarcal de l’Alt 
Empordà.

   PERFIL 

MIREIA MATA
DIRECTORA GENERAL D’IGUALTAT DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA

Aquesta és una legislatura força 
singular, que hauria de durar uns 
divuit mesos, i ja no en queden gaires 
més. Què heu fet i què espereu poder 
fer en aquest temps?
La creació de la Direcció General 
d’Igualtat és la resposta a una po-
lítica de futur molt forta. La repú-
blica catalana ha de ser la república 
de la igualtat. Volem que, en aquest 
nou país que estem començant a 
construir, totes les persones tinguin 
oportunitats. No volem una nova 
bandera, volem un país nou real, i, 
sobretot, garantir la igualtat. Nos-
altres volem un país pròsper no per 
donar moltes pensions, sinó per do-
nar moltes oportunitats. Aquesta di-
recció és una llavor per a una futura 
república catalana en els aspectes 
que li concerneixen, i per això s’està 
treballant en la Llei d’igualtat de 

Conversa de la vicedegana amb:
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“Per compaginar 
la família amb la feina 
fan falta llars d’infants 
accessibles, horaris 
compactats 
i certeses laborals 
pel que fa a baixes i 
seguretat laboral”
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28%

Directores 
d’empreses de 
menys de deu 
treballadors

26%

Empreses 
creades per 

dones

17,9%

Directores 
d’empreses de 

més de deu 
treballadors

12%

Càrrecs de 
comandament 

intermedi

La dona 
en les altes esferes 

del món 
professional 
i empresarial 

2,9%

Conselleres 
d’empreses IBEX 35

2,4%

Presidentes 
de Cambres de 

Comerç, etc.

Alta direcció de 
grans empreses

Font: Jornada “Salut, temps i retribucions 
de les dones al món del treball”. Consell de 

Treball Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC). 2007

8%
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EL FOCUS
El pas de Mireia Mata pel 
comandament de la Direcció 
General d’Igualtat segurament 
no s’allargarà en el temps, per les 
circumstàncies conjunturals, 
però vol deixar empremta. De 
moment, les expectatives són, si 
més no, esperançadores: crear 
un país nou i pròsper, garantir la 
igualtat, oferir moltes 
oportunitats, convertir la 
Direcció General que lidera en 
llavor de la futura república 
catalana... I tot això concretat en 
una norma escrita: la Llei 
d’igualtat de tracte. 
Molta feina per fer, com reconeix 
Mata, que —per aconseguir 
dur-la a terme— aposta per un 
canvi cultural global que abasti 
des de l’organització del 
transport, als calendaris escolars, 
passant pels horaris laborals i la 
reformulació de les baixes 
maternals —i paternals! 
“No volem una nova bandera”, 
diu, “volem un país nou”. 

tracte, tot i les difi cultats que això 
representa i els pals a les rodes que 
se’ns estan posant des de l’Adminis-
tració central.

En l’anterior legislatura ja es va 
iniciar una tasca concreta per a la Llei 
d’igualtat. S’ha reiniciat ara?
Sí. En l’anterior legislatura es van ar-
ticular una sèrie de grups de treball 
a l’entorn de la problemàtica feme-
nina, i aquests grups continuen vius. 
També s’ha donat mandat a la Llei 
17/2015, de 21 de juliol, i s’ha traslla-
dat a Presidència i a l’Institut Català 
de les Dones perquè la desenvolupin. 
També les trobades sectorials estan 
treballant a través del Parlament.

Avui tenim un parlament català 
presidit per una dona i amb un 42% 
de diputades. Però, amb tot, continua 
havent-hi una gran majoria de 
consellers al Govern. Com ho veu?
Veig que hi ha molta feina a fer. En tot 
cas, cal saber identifi car els problemes. 
En el cas del Parlament, per exemple, 
respon a una llei electoral i a unes quo-
tes. Però quan no hi ha norma, com 
és el cas dels càrrecs del Govern, pas-
sa el que passa. A mi, però, les quotes 
no m’agraden, tot i que és clar que aju-
den a produir els efectes que volem en 
termes d’igualtat. Tot això està avan-
çant molt. A la Comunitat Europea, 
per exemple, ja s’està plantejant un 
sistema de quotes no només al sector 
públic sinó també al privat.

La directora de l’Observatori ‘Dona, 
Empresa i Economia’, Anna Mercadé, 
deia en aquesta revista que, en 
aquesta Catalunya que volem tots, 
caldria començar per un nou contracte 
social que permetés replantejar 
l’organització social, els espais, les 
responsabilitats i els drets i els deures 
entre homes i dones. Hi estaria 
d’acord?
Totalment. Cal una reformulació de 
cap a peus. I això requereix un en-
focament holístic, de conjunt i en 
tota la seva globalitat. Perquè estem 
parlant d’horaris, de cultura del tre-

ball, d’organització del transport i 
la mobilitat, de calendaris escolars 
i laborals i de conciliació real, efecti-
va i possible. Com li deia, no es tracta 
només de canviar de bandera, sinó de 
canviar-ho tot.

Tinc la impressió que la crisi no ha aju-
dat gaire en tot això que comentem…
La crisi ha tingut un impacte molt 
negatiu en tots aquests àmbits i serà 
difícil de recuperar-se’n.

L’embaràs, la maternitat i la criança 
dels fi lls continuen sent els grans 
handicaps per a la dona. Creu que el 
problema és cultural, de les dones 
mateixes? O polític, per la manca 
d’ajudes i suport a les empreses o a les 
mateixes dones?
És un handicap, però això s’ha de for-
mular de manera diferent. L’exemple 
són els països escandinaus, on hi ha 
baixa tant per a la mare com per al 
pare, i està molt més assumit que 
aquí. A la nova república, les per-
sones que vulguin compaginar la 
família amb la feina no han de tenir 
problemes. Per això fan falta llars 
d’infants accessibles, horaris com-
pactats i certeses laborals pel que fa 
a baixes i seguretat laboral tant per al 
pare com per a la mare. També cal te-
nir en compte, dins d’aquest discurs, 
que l’estructura actual castiga els ho-
mes, ja que, a la pràctica, els priva de 
la possibilitat d’exercir una autènti-
ca paternitat.

L’anomenat sostre de vidre continua 
sent una realitat difícil de superar...
El que cal és posar en relleu models 
positius. Per exemple, visualitzar el 
fet, demostrat, que la incorporació 
de la dona als equips directius fa mi-
llorar els resultats. En aquest sentit, 
hem d’assolir una obligatorietat de 
les empreses de tenir plans d’igualtat 
però en positiu. On no tenim legisla-
ció, cal fer acompanyament en po-
sitiu i desenvolupar eines comunes 
que així ho permetin. El tema dels 
referents és bàsic, i cal tenir clar que 
s’ha d’anar sembrant a poc a poc.

També preocupa força la difi cultat 
d’apropar la dona al món de la tecno-
logia i de l’enginyeria. Considera que 
els governs i l’Administració en gene-
ral s’haurien d’implicar més a fer més 
planer aquest acostament?
Procurarem recuperar una sèrie de 
polítiques que permetin impulsar la 
promoció d’aquest tipus de carreres. 
I això ho farem des dels cursos inici-
als de l’escolarització. Cal actuar des 
de la base, actuar en els centres edu-
catius i, un cop més, buscar referents 
positius. També portarem a terme ac-
cions amb exalumnes i col·lectius de 
professionals. Cal establir uns bons 
protocols de comunicació en aquest 
àmbit. I cal actuar de manera conjun-
ta i col·laborativa entre departaments 
del Govern, col·legis professionals i 
empreses. En això estem.

Com pot ser que la millora tècnica i 
tecnològica no hagi revertit a millorar 
tots aquests aspectes?
És que, en tot això, també hi té molt a 
veure la nostra cultura empresarial, 
la qual fa prevaldre el presencialisme 
i no el rendiment. ●

“Cal posar en relleu models 
positius. Visualitzar el fet que la 
incorporació de la dona als equips 
directius fa millorar els resultats”
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F
a gairebé dos anys va co-
mençar l’aventura. Va ser 
llavors quan, des del Col-
legi, es va plantejar la pos-
sibilitat, davant una neces-

sitat cada cop més creixent, de poder 
emetre certificacions professionals 
als col·legiats o a altres tècnics que 
les necessitessin o les volguessin 
per demostrar el seu nivell d’exper-
tesa en un determinat àmbit. I, a 
partir d’aquell moment, es va iniciar 
un llarg viatge que ha arribat al pri-
mer port fa només uns mesos, quan 
els primers tècnics certificats com a 
experts en baixa tensió han aconse-
guit el seu reconeixement. Un viat-
ge que va requerir prèviament una 
fase de definició i preparació en la 
qual es van plantejar diferents pos-
sibilitats. Es va posar sobre la taula 
l’opció de crear una certificació prò-
pia o una de compartida amb altres 
col·legis professionals. Finalment, 
es va optar per una de pròpia acredi-

cació, així com per les entitats dels 
països membres de la UE i d’altres 
amb els quals existeixen acords. 
Per tant, la certificació que atorga 
el Col·legi és vàlida tant a l’Estat es-
panyol com a nivell internacional. 
S’ha de dir que és la primera vega-
da que l’ENAC  acredita un col·legi 
professional per a la certificació de 
persones. 

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX 
UNA CERTIFICACIÓ 
PROFESSIONAL?
Amb tot, la pregunta que es faran 
molts col·legiats és què és i per a 
què serveix una certificació pro-

tada per l’Entidad Nacional de Cer-
tificación (ENAC).

UNA ACREDITACIÓ ACCEPTADA 
ARREU
No es tracta d’un fet menor. L’ENAC 
és l’únic organisme designat per 
l’Administració a tot l’Estat espa-
nyol per establir i mantenir un sis-
tema d’acreditació d’acord amb les 
normes internacionals. Cada estat 
de la UE té una entitat d’aquest ti-
pus. Que aquesta entitat hagi reco-
negut el Col·legi com a certificador 
significa que aquest pot expedir cer-
tificacions reconegudes oficialment 
per l’entitat espanyola de certifi-

La certificació professional és 
una forma de demostrar l’expertesa 
en un camp concret de les activitats 
d’un enginyer

Text Paula Mateu

Als països del nostre entorn, cada cop és més habitual que es demanin certificacions als 
professionals tècnics i la previsió és que aviat passi a casa nostra. Per això, el Col·legi ha 

decidit convertir-se en un organisme certificador de professionals. Un nou servei que pot 
aportar un plus als col·legiats que necessitin demostrar la seva expertesa en una matèria.

El Col·legi 
certifica experts
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Es certifi ca una 
persona, un tècnic, 
a qui es reconeixen 
unes competències 
associades al 
desenvolupament 
professional.
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fessional. La certificació és una 
forma de demostrar conjuntament: 
formació continua, experiència pro-
fessional i coneixement en un camp 
molt concret i es porta a terme per 
part d’una entitat independent de 
les parts interessades. En el cas que 
ens ocupa, allò que se certifica és 
una persona, un tècnic, a qui es re-
coneixen, a més de les atribucions 
establertes per llei i assolides amb la 
titulació oficial, una sèrie de compe-
tències. Aquesta certificació prova 
davant de qualsevol empresa, orga-
nisme, Administració o persona que 
qui la presenta té les competències 
associades al treball descrit en el 
certificat. Per tant, pot ser una eina 

complementària per donar valor al 
curriculum vitae. A més, de cara al fu-
tur, pot ser d’utilitat per als gradutats 
en enginyeries sense atribucions, 
com ara els d’Energia. D’altra ban-
da, ja comença a haver-hi casos con-
crets d’exigència de professionals 

certificats per entitats acreditades, 
com ara els inspectors en línies d’al-
ta tensió.

Segons la vicedegana del Col·legi, 
Maria Cinta Pastor, l’exigència de cer-
tificacions augmenta en els països del 
nostre entorn i també en el nostre. El 
gran entramat de titulacions tècni-
ques que s’ha anat teixint i una disper-
sió en els criteris sobre què pot fer o 
no fer un determinat professional han 
ajudat, diu, que sigui una tendència 
a l’alça. Pastor assegura que a països 
com el Regne Unit, per exemple, es de-
mana de manera gairebé sistemàtica i 
recorda que les directives europees  
obliguen els professionals a estar  
certificats.

Pot ser una eina 
complementària 
per donar valor al 
curriculum vitae, 
però que en cap 
cas és obligatòria

L’exigència de certificacions 
augmenta en els països del nostre 

entorn. Es tracta d’una eina 
complementària que no és, però, 

obligatòria per als col·legiats.
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“El Col·legi ho ha constatat i per 
això ha volgut implementar el seu 
sistema de certificació professi-
onal”, afirma Pastor, que explica 
també que diversos col·legiats ja 
havien sol·licitat un servei d’aquest 
tipus. La vicedegana preveu que, en 
el futur, la certificació encara sigui 
més valorada i posa èmfasi en el fet 
que la certificació és “un plus”, una 
eina complementària, però que en 
cap cas és obligatòria per als col-
legiats. En aquest sentit, ho com-
para amb la formació que ofereix 
el Col·legi. “És un servei que el Col-
legi ofereix als col·legiats però no 
els obliga a utilitzar-lo”, hi insisteix. 
No obstant això, deixa clar que el 
Col·legi no deixarà de defensar amb 
tota la seva força i a les instàncies 
que calgui les atribucions dels seus 
professionals.

“UN AVAL DELS CONEIXEMENTS 
I DE L’EXPERIÈNCIA”
Els primers col·legiats certificats 
valoren positivament el sistema. 
Un d’ells, Jaume Uriach, creu que es 
tracta d’una “aportació interessant” 
del Col·legi. “És com un aval dels 
meus coneixements i de la meva 
experiència”, declara. Uriach con-
sidera que li serà especialment útil 
perquè és un professional autònom 
i sovint necessita demostrar que 
és un expert en la seva matè-

25Setembre 2016    

Fins ara no hi havia manera 
objetiva per valorar el grau 
d’expertesa d’un enginyer. Ara 
que el Col·legi ha aconseguit 
l’acreditació per poder ser un 
organisme certifi cador d’experts 
en instal·lacions de baixa tensió, 
ja tenim un certifi cat que ens dóna 
prestigui professional.

UN SERVEI QUE CAL APROFITAR
Tot això sense cap ànim de 
discriminació. Senzillament es 
tracta d’una manera de certifi car 
el coneixement sobre la matèria. 
S’ha de tenir en compte que 
aquesta certifi cació està sent una 
referència a nivell estatal respecte 
dels altres col·legis professionals 
que existeixen a l’Estat. Aconseguir 
aquesta fi ta ha estat un camí 
llarg, treballat pels responsables 
d’ENGINYERS BCN, i ara és un 

servei que ja tenim i que hem 
d’aprofi tar.

L’EMPENTA DEFINITIVA A LA 
CARRERA PROFESSIONAL DELS 
COL·LEGIATS
Ser expert en instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió (BT) no 
és només un aval a escala nacional 
de l’Estat espanyol sinó que també 
té el seu valor internacionalment. 
És una certifi cació reconeguda en 
molts països, entre els quals els 
Estats Units, Austràlia o Alemanya, 
i en d’altres on és habitual la 
mobilitat d’enginyers espanyols. 
Per tant, és una certifi cació que 
pot donar l’empenta defi nitiva 
a la carrera professional dels 
col·legiats arreu del món. S’ha de 
dir que en l’àmbit estatal també 
és una manera d’avaluar el grau 
d’expertesa d’un enginyer. 

Enginyer freelance 
Col·legiat 15.671

Jaume Uriach

EN SEGONS

Acreditació
Reconeix la competència d’una organització, 
com, per exemple, el Col·legi, per a la 
realització de determinades activitats ben 
defi nides d’avaluació de la conformitat. És 
una eina establerta a escala internacional per 
generar confi ança sobre aquestes 
organitzacions, que es denominen Organismes 
d’Avaluació de la Conformitat (exemple: 
qualsevol empresa acreditada per l’ENAC).

Certificació
Està orientada a l’avaluació dels grups 
de compliment dels professionals 
respecte a unes normes de referència.
De certifi cacions n’hi ha de dos tipus: 
certifi cacions atorgades per entitats 
acreditades ofi cialment per l’ENAC, com 
ara el Col·legi, o una certifi cació amb 
l’únic suport de l’entitat que l’atorga i 
sense reconeixement internacional.

vs.

Font: "Sessió informativa - Servei de Certificació Professional". Juny 2016. David Jiménez, cap dels Serveis Tècnics d'ENGINYERS BCN

RECONEIXEMENT DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

CERTIFICAR EL CONEIXEMENT 
SOBRE LA MATÈRIA
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Per definir tant els prerequisits 
com les preguntes de l’examen, el 
Col·legi ha comptat amb el suport 
d’experts reconeguts. Així s’ha fet 
en el cas de la baixa tensió, però 
també en els altres dos àmbits en 

els quals el Col·legi pot certificar: 
llicències d’activitats i auditories 
energètiques. 

S’han escollit aquests tres àmbits 
perquè estan entre els més repre-
sentatius de la professió d’enginyer. 
A més, el cap dels Serveis Tècnics 
del Col·legi, David Jiménez, recor-
da que els reglaments d’instal·lacions 
de baixa tensió i de la legalització de 
llicències d’activitats parlen de la 
figura del “tècnic competent”. En el 
cas de les auditories energètiques, 
apunta, la directiva europea que 
marca el camí en aquest terreny ex-
plicita que només les podrà fer un 
tècnic certificat per un organisme 
acreditat. Per tant, es tracta d’àm-
bits en els quals els enginyers tenen 
molt de mercat, i les normatives 
apunten en aquesta direcció.

ria. Per això té clar que deixarà 
constància a la seva web de la cer-
tificació que ha obtingut. “Crec que 
tindrà ganxo per als clients.” A més, 
considera que li servirà si un dia es 
presenta a un procés de selecció 
per entrar a formar part d’una em-
presa, així com si es presenta a una 
oferta internacional. 

Uriach té la certificació com a 
expert en baixa tensió des del mes 
d’abril. A finals de març es va pre-
sentar a un examen que constava 
d’una part de tipus test i una altra 
en la qual havia de desenvolupar 
situacions més pràctiques. Abans, 
havia hagut de presentar proves de 
la seva experiència professional en la 
matèria i la formació continuada que 
ha fet. 

Aquest és el procediment que 
preveu el sistema de certificació 
que ha dissenyat el Col·legi. Abans 
de tot, aquelles persones que vul-
guin obtenir el certificat d’expert 
han de demostrar que complei-
xen una sèrie de prerequisits. En 
primer lloc, que tenen la titulació 
universitària requerida. A més, han 
d’acreditar una formació comple-
mentària específica sobre l’objecte 
de la certificació (amb un mínim 
d’hores i de continguts) i una ex-
periència professional relaciona-
da. Si compleixen els prerequisits, 
accedeixen al procés d’avaluació i 
es converteixen en candidats. Són 
els candidats els que poden presen-
tar-se a l’examen.

De moment, l’ENAC ha reconegut 
el Col·legi com a organisme certifi-
cador d’experts en baixa tensió. Per 
això aquells que, com Uriach, s’han 
presentat i han aprovat les proves 
d’aquest àmbit, ja disposen de la 
certificació. En els altres dos casos, 
els tràmits per convertir-se en cer-
tificadors segons l’entitat nacional 
encara estan en marxa. Ja s’ha envi-
at tota la documentació el passat ju-
liol i es preveu obtenir l’acreditació 
com a organisme certificador també 
en aquestes matèries abans de finals 
d’any. Tanmateix, el Col·legi ja ha 
convocat exàmens i aquells que els 
aprovin tindran la certificació reco-
neguda per l’ENAC en el moment en 
què l’entitat acrediti el Col·legi. 

De fet, el sistema creat per certifi car 
experts en baixa tensió es pot repro-
duir per a altres activitats. Per tant, el 
gruix de la feina ja s’ha fet i ara es trac-
ta d’anar-lo ampliant. Defi nir i crear 
el sistema per al primer àmbit ha es-
tat el més complicat, segons les per-
sones del Col·legi que ho han treballat. 
M. Cinta Pastor explica que va passar 
gairebé un any entre la decisió d’aspi-
rar a ser acreditat per l’ENAC com a 
organisme certifi cador i l’assoliment 
de la fi ta. El primer pas va ser descriu-
re molt concretament i exhaustiva-
ment per a què s’acreditaria. Pel que 
fa als diferents nivells de certifi cació, 
el Col·legi va entendre que calia adre-
çar-se a l’àmbit més nombrós que era 
el d’expert, sense renunciar en un fu-
tur a nivells de junior, etc.

Per ara, l’ENAC ha 
reconegut el Col·legi 
com a organisme 
certificador 
d’experts en 
baixa tensió 

ESQUEMES IMPLANTATS:

•  Expert en instal·lacions de baixa tensió 
(amb acreditació d’ENAC)

•  Expert en auditories energètiques 
(en vies d’obtenció de l’acreditació)

•  Expert en legalització d’activitats 
(en vies d’obtenció de l’acreditació)

EN CARTERA PER IMPLANTACIÓ:

•  Direcció d’execució d’instal·lacions 
en projectes d’edificació

•  Expert en matèria de protecció contra incendis

•  Inspeccions de seguretat industrial

Font: "Sessió informativa - Servei de Certificació Professional". Juny 2016. David Jiménez, cap dels Serveis Tècnics d'ENGINYERS BCN
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Després, amb la col·laboració 
dels experts externs que hi han 
donat suport, es van definir els as-
pectes més tècnics del procés de 
certificació. Sobretot, quins pre-
requisits s’exigien, com serien les 
proves i quines preguntes es farien. 

ELS COMITÈS
També es van crear dues fi gures im-
portants en tot aquest sistema: el 
comitè de certifi cacions i el comitè 
de l’esquema. El primer, format per 
membres del Col·legi, és el que pren 
la decisió de certifi car un candidat, 
tenint en compte les qüestions úni-
cament relacionades amb els requi-
sits de l’esquema de certifi cació. Els 
seus membres no han participat ni 
en l’examen ni en la formació del 
candidat. El segon és propi de cada 
àmbit o esquema. És a dir, l’esque-
ma de certifi cació d’expert en baixa 
tensió en té un; el d’auditories ener-
gètiques, un altre, i el de llicències 
d’activitats, un tercer. I se n’aniran 
creant de nous en funció dels esque-
mes o àmbits que es vagin incorpo-
rant al sistema. El formen personal 
del Col·legi, experts de reconegut 
prestigi en el camp objecte de la cer-
tifi cació, així com els clients —és a 
dir, els tècnics certifi cats— i els con-
sumidors —empreses, administraci-

ons o associacions que poden fer ús 
dels serveis dels tècnics certifi cats.

Segons el secretari del Col·legi, Jor-
di Artiga, el fet d’haver decidit, en un 
moment donat, centrar els esforços 
a obtenir l’acreditació per a un dels 
esquemes de certifi cació —el de baixa 
tensió— va ajudar a agilitzar el procés. 
Artiga argumenta que s’ha anat treba-
llant un dels esquemes i, cada cop que 
l’ENAC ha demanat introduir un can-

energètiques —molt avançats—, el 
Col·legi es planteja tirar-ne enda-
vant d’altres. L’objectiu últim és 
que els enginyers de l`àmbit indus-
trial tinguin una eina més al seu 
abast per demostrar que són ex-
perts davant les parts interessades 
(stakeholders).  ●L’objectiu últim és 

que els enginyers 
de l’àmbit industrial 
tinguin una eina 
més al seu abast 
per demostrar 
que són experts

REQUISITS PER OBTENIR 
LA CERTIFICACIÓ

•   Tenir una titulació universitària adient 

•   Acreditar formació complementària específi ca sobre 
l’objecte de la certifi cació

•   Amb aquests dos prerequisits s’accedeix al procés 
d’avaluació i es passa a ser candidat 

•   Els candidats poden optar a presentar-se a 
l’examen, per al qual el Col·legi compta amb el 
suport d’experts externs

vi, només s’havia de fer en un d’ells. Al 
fi nal, diu, s’ha aconseguit un sistema 
validat per l’entitat i que es pot repro-
duir per a altres activitats.

En aquest sentit, a més de l’es-
quema de certificació en baixa ten-
sió —ja en ple funcionament— i els 
de llicències d’activitats i auditories 

Thinkstock
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SOSTENIBILITAT

  

 

La contaminació atmosfèrica es manté com un dels problemes 
ambientals més importants de Catalunya, en especial a les zones on es 
concentra la major part de la població. El balanç de la qualitat de l’aire 
del 2015 mostra que la situació global no ha millorat respecte a l’any 
anterior, i encara hi ha punts negres on se superen de forma reiterada els 
nivells de contaminació establerts per la legislació.

La qualitat de l’aire necessita millorar

El balanç de l’últim any a Catalunya no mostra 
cap avenç en la lluita contra la contaminació

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

L’anuari sobre contaminació atmos-
fèrica presentat el 21 d’abril passat pel 
departament de Territori i Sostenibili-
tat indica en el resum que, “la situació 
general a Catalunya és que es complei-
xen la majoria d’objectius de qualitat de 
l’aire de la normativa vigent”. Tot i això, 
quan es revisen les dades per contami-
nants i zones geogràfiques s’observa cla-
rament que el 2015 no es va aconseguir 
cap millora respecte a l’any anterior. 

L’informe de la Generalitat explica, 
per exemple, que “dels quinze conta-

minants avaluats, deu d’ells complei-
xen tots els seus objectius de qualitat 
de l’aire a totes les zones, i la majoria 
registren nivells molt inferiors als mà-
xims permesos”. Però, tot seguit, es 
reconeix que “només [sic] hi ha cinc 
contaminants que no compleixen els 
objectius de qualitat de l’aire per a 
l’any 2015: el diòxid de nitrogen (NO2), 
l’ozó troposfèric (O3), el sulfur d’hidro-
gen (H2S), les partícules en suspensió 
PM10 i el benzo(a)pirè (BaP)”. 

CATALUNYA NO COMPLEIX
Vistes amb aquest paràmetre, les xi-
fres indiquen que a Catalunya l’any 
passat no es van complir els requeri-
ments legals de qualitat de l’aire en 
el 33% dels contaminants analitzats 
(cinc sobre quinze), amb l’agreujant 
que l’any anterior només es van in-
complir els límits en quatre dels quin-

Els vehicles a motor 
continuen sent una de 
les principals fonts 
de contaminació.
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ze contaminants (el que es va afegir el 
2015 va ser el benzopirè). 

El contaminant que l’any passat 
va presentar un major nombre d’in-
compliments de la normativa va ser 
el diòxid de nitrogen (NO2), a causa 
principalment de les emissions del 
transport terrestre que utilitza com-
bustibles fòssils (vehicles de dièsel, i, 
en menor mesura, benzina).

La mitjana global de NO2 estimada 
a tot Catalunya va ser, el 2015, de 25 
micrograms per metre cúbic (µg/m3), 

El 39,8% de la població de l’Estat 
espanyol (és a dir, uns 18,5 milions de 
persones) es va veure afectada l’any 
2015 per episodis de superació dels 
nivells legals de contaminació 
atmosfèrica, segons l’informe La calidad 
del aire en el Estado español durante 2015 
elaborat per l’organització Ecologistas 
en Acción. Segons aquest balanç no 
ofi cial, si es prenen com a referència 
les recomanacions de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), el 98,6% 

de la població espanyola es va veure 
afectada per la contaminació l’any 
2015. 

L’any passat, els principals 
elements contaminants a Espanya 
van ser les partícules en suspensió 
(PM–10 i PM–2,5), diòxid de nitrogen, 
ozó i diòxid de sofre. Com en anys 
anteriors, les principals fonts de 
contaminació són el trànsit (vehicles 
a motor) i les centrals tèrmiques de 
carbó o derivats del petroli.

EL CONJUNT DE L’ESTAT 
TAMPOC NO MILLORA GAIRE

lleugerament per sobre dels 24 µg/m3 
dels dos anys anteriors.

El límit anual per a aquest con-
taminant (40 µg/m3) va ser superat 
a dotze estacions de mesurament, 
d’un total de 30 estacions on es me-
sura la mitjana anual per a aquest 
contaminant (en µg/m3): Barcelona 
(l’Eixample, 56), Barcelona (Gràcia 
- Sant Gervasi, 54), Terrassa (Pare 
Alegre, 47), Mollet del Vallès (pista 
d’atletisme, 46), Barcelona (el Po-
blenou, 45), Sant Andreu de la Bar-

ca (CEIP Josep Pla, 43), Sabadell 
(Gran Via, 42), Sant Adrià de Besòs 
(Olímpic, 42), Barcelona (Ciutade-
lla, 42), Badalona (Mont-roig - Au-
siàs March, 41), Barberà del Vallès 
(Moragues - Montserrat, 41) i Mar-
torell (Canyameres - Claret, 41). 

“Respecte al 2014, les estacions 
que han superat el valor límit anual 
en aquest 2015 i que no el superaven 
l’any anterior són: Badalona, Barbe-
rà del Vallès, Barcelona (Ciutadella), 
Barcelona (Poblenou) i Martorell”, 
reconeix l’informe ofi cial. 

Com a resum de la situació del con-
taminant NO2, l’anuari 2015 de la Ge-
neralitat indica: “En general, s’observa 
un augment del percentatge d’estaci-
ons de la ZQA1 (àrea de Barcelona) i la 
ZQA2 (Vallès - Baix Llobregat) que no 
compleixen el valor límit anual, és a dir, 
hi ha un augment del nombre de punts 
amb superació del valor límit anual en 
aquestes zones respecte el 2014”.  ●  

EL CONTAMINANT QUE 
MÉS VA INCOMPLIR 
LA NORMATIVA DURANT 
EL 2015 VA SER EL 
DIÒXID DE NITROGEN

MITJANA ANUAL DE DIÒXID DE NITROGEN (NO2) 

Estacions de trànsit:
Barcelona (l’Eixample)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56  µg/m3

Barcelona (Gràcia - Sant Gervasi). . . . . . . . . . . .54 µg/m3

Terrassa (Pare Alegre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 µg/m3

Mollet  del Vallès (pista atletisme)   . . . . . . . . . .46 µg/m3

Sabadell (Gran Via)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 µg/m3

Granollers (Francesc Macià)  . . . . . . . . . . . . . . . .39 µg/m3

Estacions industrials
Sant Adrià del Besòs (Olímpic)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 µg/m3

Sant Vicenç dels Horts (Àlaba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 µg/m3

Pallejà (Roca de Vilana)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 µg/m3

Font: “La qualitat de l’aire a Catalunya”. Anuari 2015 - Resum. 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
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INNOVACIÓ

Magatzems intel·ligents

Després d’haver automatitzat el pro-
cés de producció, la indústria 4.0 pe-
netra en la logística amb les noves tec-
nologies perquè les empreses tenen 
un altre focus de reducció de costos 
optimitzant el sistema d’emmagatze-
matge (rotació de mercaderies, pale-
tització, picking...) i convertint-lo en 
un magatzem intel·ligent que va de 
l’efi càcia a l’efi ciència. Es gestionen i 
controlen les mercaderies de manera 
automàtica i a temps real, amb la pos-
sibilitat d’efectuar canvis en funció de 
la demanda del moment gràcies a les 
noves tecnologies: Internet, sistemes 
de comunicació sense fi l amb gran 
capacitat de transmissió de dades, 
sensors intel·ligents i precisos que 
ens aporten qualsevol tipus de dada 
de posicionament, stock en ubicació...

M. Angel Elcacho 
Comissió de Medi Ambient i Seguretat En el picking —preparació automa-

titzada de comandes—, el transport 
de les mercaderies pels magatzems, 
actualment pot portar-se a terme 
amb vehicles de guiatge automàtic, 
els quals funcionen sense necessitat 
del control d’un operari amb sistemes 
de guiatge (làser, banda òptica...), ca-
paç de seguir l’operari amb una ruta 

preprogramada en funció d’una co-
manda concreta i assistint-lo fi ns i 
tot en l’elevació de les forquilles per 
dipositar la càrrega mentre l’operari 
rep per veu cadascun dels productes 
d’aquesta comanda.

Quant als objectius, a part dels 
costos econòmics, es vol millorar la 
productivitat reduint el personal, el 
temps en l’assistència als operaris i 
en els posicionaments per dirigir-se 
a descarregar mercaderies i recar-
regar bateries. I pel que fa als opera-
ris, es volen millorar les condicions 
de treball respecte a la seguretat i a 
l’ergonomia (reducció d’accidents 
amb carretons, reducció de la fatiga 
i males postures ergonòmiques...), 
així com reduir els errors en les 
comandes.  ●

Hi col·laboren:

Hi participen:

Amb el suport de:

LES EMPRESES 
PASSEN DE L’EFICÀCIA 
A L’EFICIÈNCIA 
OPTIMITZANT EL SISTEMA 
D’EMMAGATZEMATGE

En aquest món sotmès a una globalització cada vegada més intensa i una 
elevada competitivitat tant amb els països més avançats com amb els 
mercats dels països emergents, una pressió de preus a la baixa, demandes 
de producció individualitzades i marges de benefi ci més ajustats, es fa 
necessari reduir els costos totals de fabricació d’un producte.
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ARTICLE TÈCNIC

Encara que el BIM fos ideat fa gaire-
bé 30 anys, no es va popularitzar fi ns 
passat el llindar del 2000, possible-
ment perquè es tracta d’un sistema 
que treballa amb un programari di-
nàmic amb l’objectiu de poder traslla-
dar a temps real qualsevol canvi en el 

projecte, i, per tant, s’ha vist afavorit 
per l’evolució de la tecnologia i la in-
troducció dels ordinadors personals, 
tauletes (tablets) i telèfons intel-
ligents (smartphones) en qualsevol 
ofi cina i empresa. L’ús comú d’Inter-
net i dels diferents sistemes informà-
tics en núvol continuarà impulsant el 
creixement d’aquest sistema.

En la metodologia de treball tra-
dicional, els arquitectes i enginyers 

 El BIM (Building Information Modeling o modelatge d’informació en 
construcció) és una metodologia de treball desenvolupada des de fi nal 
dels anys vuitanta consistent en la generació i la gestió de les dades 
d’un edifi ci (o d’altres projectes d’edifi cació o d’infraestructures) 
durant tot el seu cicle de vida, des del mateix moment en què en 
comencen la concepció i el procés de disseny, de manera que se 
n’optimitza la gestió documental i la del projecte.

Text Gustavo Díez, cap de projectes 
de Presto Ibérica

utilitzen diferents eines per acon-
seguir que el projecte reïxi: arxius 
CAD, programes de càlcul d’engi-
nyeria, de mesura, de pressupostos, 
etc. El principal problema que sor-
geix amb aquest sistema és la manca 
de cohesió d’uns sistemes amb els 
altres, especialment en grans pro-
jectes, en què hi ha persones de di-
ferents empreses treballant-hi per 
portar-los a bon terme, de manera 
que quan, per exemple, un engi-
nyer modifica una canonada, si no 
es comunica a la resta de persones 
implicades, pot generar certes inci-
dències (no tenir en compte l’espai 
que aquesta ocupa, el cost d’aquests 
materials, si afecta les bombes d’im-
pulsió, si aquesta canonada passa 
per una biga mestra, si afecta la 
instal·lació, etc.).

Tecnologia 
BIM, què és?

Presto Ibèrica ofereix 
diverses línies de 
producte d’aixetes 
temporitzades i 
electròniques adaptades 
a la metodologia BIM 
mitjançant el programa 
informàtic Revit.
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El BIM no és un programa de 
disseny, sinó una metodologia que 
permet construir un prototip complet 
d’un edifici abans que se n’executi la 
construcció, i, doncs, detectar-hi pro-
blemes i incoherències abans que es 

produeixin durant l’execució de l’obra, 
amb el consegüent estalvi de costos. 
El BIM parteix d’un model virtual 
únic, que simularà l’edifici construït 
amb tots els seus components i tota 
la informació que l’afecti (estructura, 
instal·lacions, materials, costos, fases 
de construcció, gestió...), de manera 
que arquitectes, enginyers i qualse-
vol agent que intervingui en el cicle 
de vida de l’edifici poden generar i 
intercanviar informació de manera 
eficient a temps real, amb la qual cosa 
els fluxos de treball milloraran, la pro-
ductivitat augmentarà i la qualitat del 
resultat serà més bona.

Aquesta metodologia està especi-
alment implantada en països anglo-
saxons i al golf Pèrsic, on la legislació 
obliga qui vulgui emprendre projec-
tes d’inversió pública a utilitzar-la. La 
Unió Europea va aprovar la Directiva 

2014/24/UE, que tracta de fomentar 
que els estats membres incorporin a 
la seva legislació nacional l’obligatori-
etat d’ús de la metodologia BIM en la 
contractació pública. Els països nòr-
dics i anglosaxons són els que estan 
més avançats, ja que l’ús del BIM ja 
hi és obligatori des de començaments 
d’aquest any. A Espanya, la previsió és 
que, en licitacions públiques d’edifi-
cació, el BIM sigui obligatori a partir 
de desembre del 2018, i en licitacions 
públiques d’infraestructures a partir 
de juliol de 2019. Tenint en compte 
la tendència de les empreses impli-
cades a accelerar-ne la implantació, 

ARTICLE TÈCNIC

LA METODOLOGIA BIM 
PERMET CONSTRUIR 
UN PROTOTIP COMPLET 
D’UN EDIFICI I DETECTAR 
PROBLEMES ABANS 
DE LA SEVA 
CONSTRUCCIÓ
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és possible que el Ministeri de Foment 
s’avanci i introdueixi progressivament 
l’exigència del BIM a la contractació 
pública, tal com s’ha fet al Regne Unit 
durant els últims cinc anys. El bon 
resultat britànic (que presenta un es-
talvi d’entre el 10% i el 20% en el cost 
gràcies a aquesta metodologia) va 
afavorir una immediata aplicació del 
BIM el primer trimestre de 2016. Ac-
tualment, alguns experts afi rmen que 
la implantació del BIM a Espanya és 
residual (es considera que porta uns 
vuit anys de retard respecte del Reg-
ne Unit, en aquest aspecte), amb una 
quota d’ús del 7% i gairebé tota per a 
projectes internacionals.

Hi ha diversos programes informà-
tics que fan servir el BIM. Els més utilit-
zats són ArchiCAD, i, especialment, Re-
vit, d’Autodesk, empresa especialment 
famosa pel programa AutoCAD.

L’ús i la implementació de sistemes 
BIM constitueixen un repte, tant per 
als projectistes —pel que fa al conei-

 A mesura que les diferents famílies de 
productes s’integren dins d’un projecte, el 
procés de creació esdevé molt més senzill, 
barat i amb informació més fi dedigna i 
tots els implicats en el procés de 
construcció en surten benefi ciats.

 Els components, un cop aportats al 
projecte (si es fa amb el programa Revit), 
es poden visualitzar de diferents maneres 
en funció de la qualitat que es vulgui o de 
les necessitats de visualització.

xement i maneig dels programes (se’n 
fan molts cursos i fi ns i tot màsters 
ofi cials)—, com per als fabricants 
d’equips, ja que aquests han d’adaptar 
els seus productes a aquests progra-
mes per facilitar a aquests projectis-
tes la màxima informació útil per a 
l’edifi ci i la seva gestió. Aquesta infor-
mació que aporten els fabricants pot 
incloure la geometria del producte, 
les relacions amb altres elements, les 
propietats (mecàniques, físiques...), 
els preus, el lloc de fabricació, etc.

EL CAS DE LES AIXETES
Un exemple de l’adaptació de produc-
tes és el cas de les aixetes: fi ns ara, els 
projectistes n’havien d’obtenir les ca-
racterístiques tècniques de catàlegs i 
fi txes tècniques (si n’hi havia) per po-
der implementar-les dins el projecte. 
Amb aquest nou sistema, ara només 
hauran d’inserir una família de Revit 
(en el cas que s’usi aquest programa) al 
projecte i se n’obtindran, d’una mane-
ra senzilla i molt visual, totes les carac-
terístiques, que inclouen les mesures, 
els cabals, el sistema d’obertura i tot 
el que el fabricant hagi decidit que és 
rellevant. Per exemple, Presto Ibèri-
ca ofereix diverses línies de producte 
d’aixetes temporitzades i electròni-
ques adaptades al BIM mitjançant el 
programa Revit.  ●

A ESPANYA ES PREVEU 
QUE EL BIM SIGUI 
OBLIGATORI A PARTIR 
DE DESEMBRE DEL 2018, 
EN LICITACIONS 
PÚBLIQUES 
D’EDIFICACIONS
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La Junta del Col·legi considera que la 
Llei d’arquitectura, actualment en fase 
de tramitació al Parlament, és inneces-
sària i desproporcionada i que tindria 
unes conseqüències negatives per a la 
nostra professió i la societat en cas que 
s’aprovi. Es considera que aquesta llei 
és restrictiva i va en contra de la sim-
plifi cació administrativa, la claredat i 
la competència. Tot i que es va retirar 
momentàniament el 5 de maig a causa 
de l’oposició d’alguns grups parlamen-
taris i de la majoria de col·legis d’engi-
nyers, tot fa preveure que el Govern la 
tornarà a presentar aviat amb modifi -
cacions. Per això, ENGINYERS BCN 
ha portat a terme diverses accions per 
oposar-se a la seva tramitació o, al-
menys, per modifi car-ne el redactat.

Una d’elles ha estat l’elaboració de 
vàries propostes de modifi cacions a 
introduir en aquesta llei, un text que 
ja s’ha enviat al conseller d’Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget, i al conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, Josep 
Rull, així com a la directora general 
d’Indústria, Núria Betriu. També està 
en mans d’altres degans de Catalunya, 
entre ells, Ramon Grau i Anton Escar-
ré, degans dels Col·legis d’Enginyers 
Tècnics de Lleida i Tarragona. A més, 
el degà, Miquel Darnés, i el secretari, 
Jordi Artiga, han presentat personal-
ment aquesta proposta a tècnics del 
departament de Territori i Sostenibi-
litat de la Generalitat de Catalunya. 

L’informe del Col·legi suggereix 
canviar el nom d’aquest projecte de 

llei, ja que si només es fa referència 
al concepte qualitat arquitectònica 
s’indueix a un concepte purament 
d’arquitectes i arquitectura, obviant 
totalment les altres branques de la 
tècnica, professions i professionals 
que també intervenen en la construc-
ció i el disseny de construccions, edi-
fi cis, urbanitzacions, obres públiques, 
etc. Per això, el Col·legi proposa utilit-
zar la fórmula arquitectura i enginye-
ria o arquitectònica i d’enginyeria en 
tots els casos on fi ns ara només es diu 
arquitectura o arquitectònica. També 
es demana que s’incloguin a la Llei 
els valors inherents a l’enginyeria: 
aconseguir el major grau possible de 
seguretat per a les persones, els béns 
i l’entorn dins d’uns límits marcats 
per la lògica, la probabilitat, les conse-
qüències i els costos, així com aconse-
guir la màxima efi ciència energètica, 
d’ús, estalvi, manteniment, confort, 
seguretat i sostenibilitat.

D’altra banda, es proposa fer di-
verses modifi cacions al pròleg per 
clarifi car la intenció de la norma i 
en la mateixa articulació de la Llei. 
A banda de molts aspectes tècnics 
i formals, es considera innecessari i 
inconvenient haver de crear el Con-
sell de Qualitat Arquitectònica, ni 
tampoc crear nous organismes con-
sultius de qualitat arquitectònica de 
les administracions locals, que no-
més comportarien més costos i una 
burocratització innecessària de l’Ad-
ministració local. També es volen 
evitar els nous informes presentats 
d’arquitectura, que van en contra de 
la simplifi cació administrativa.

ENGINYERS BCN continuarà ba-
tallant fi ns al fi nal amb tots els ele-
ments de què disposa per evitar que 
aquesta llei ens pugui ocasionar perju-
dicis com a professionals i ciutadans. 
Una altra de les accions previstes serà 
proposar als grups polítics amb repre-
sentació al Parlament poder fer una 
compareixença parlamentària per 
continuar incidint en el desenvolupa-
ment d’aquest projecte de llei.  ●

  

ENGINYERS BCN ha elaborat una proposta de modifi cacions per 
introduir en aquesta controvertida Llei, que el Col·legi considera 
innecessària i negativa per a la professió i la societat. L’escrit ja s’ha 
enviat als consellers Baiget i Rull, a tècnics del departament de Territori 
i Sostenibilitat i a diversos degans de Catalunya.

El Col·legi proposa una sèrie de 
modificacions a la Llei d’arquitectura

La posició del Col·legi envers aquesta llei polèmica està tenint un espai als 
mitjans de comunicació d’àmbit nacional. El Punt Avui publicava a principis 
d’estiu un article escrit pel secretari del Col·legi, Jordi Artiga, que afi rmava 
que el lobby dels arquitectes havia propiciat aquesta llei, “totalment 
prescindible”. El diari ARA també dedicava un ampli reportatge a aquesta 
qüestió, des d’on el degà, Miquel Darnés, demanava que el nom de la llei 
s’ampliï a Llei de l’arquitectura i l’enginyeria, entenent que així el col·lectiu 
d’enginyers també hi seria present i no veuria vulnerats els seus drets. 

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
ES FAN RESSÒ DE LA VISIÓ DEL COL·LEGI
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L’any 2007, la Borsa de treball 
d’ENGINYERS BCN va batre el 
seu rècord absolut d’ofertes de fei-
na publicades (1.657). L’any 2008, 
la crisi econòmica va començar a 
fer estralls i a partir d’aquell any el 
nombre d’ofertes de feina va inici-
ar una caiguda vertiginosa. De les 
1.174 ofertes del 2008 es va passar 
a les 497 del 2009, l’any més dur de 
la crisi econòmica. Des de llavors, la 
progressió d’ofertes ha anat a l’alça, 
i l’any 2015 el nombre d’ofertes pu-
blicades a la Borsa d’ENGINYERS 
BCN ja va tornar a superar el mi-
ler (1.166 ofertes). Es tracta d’una 
tendència positiva que el primer 
semestre d’aquest 2016 ha confi r-
mat i que permet ser relativament 
optimistes. I és que durant els pri-
mers sis mesos de l’any, la Borsa ha 
publicat 687 ofertes de feina, un 
17,45% més que durant el mateix 
període de l’any passat. Aquestes 
687 ofertes representen 
un 58,5% del total d’ofer-
tes publicades durant l’any 
2008, i, per tant, permeten 
confi rmar que el sector de 
l’enginyeria s’està recupe-
rant a casa nostra. 

Entre els perfi ls pro-
fessionals més sol·licitats 
durant aquest primer se-
mestre tornem a trobar 
els tècnics comercials, que 
han representat un 11,5% 
del total d’ofertes publi-
cades. També són desta-
cables les ofertes per tre-
ballar a ofi cines tècniques 
d’instal·lacions (8,7%). 
Tanmateix, s’observa un 
espectacular augment 
del nombre d’ofertes de 
professionals amb perfi l 

d’assistència tècnica i postvenda, 
ja que durant els sis primers mesos 
de l’any s’ha ofert pràcticament el 
mateix nombre d’ofertes d’aquest 
àmbit que durant tot el 2015. L’any 
passat també es va percebre un in-
crement en la demanda d’enginyers 
per dirigir obres, una tendència que 

s’està repetint aquest 2016 i que, 
si continua així, permetrà acabar 
aquest any amb un increment supe-
rior al 30§% en aquest àmbit.

Durant aquest primer semestre, 
les empreses d’enginyeries, instal-
ladores i arquitectures han conti-
nuat sent les més actives a l’hora de 

cercar nous professionals. Les em-
preses dedicades a l’automoció, que 
ja van mostrar bones perspectives 
laborals l’any passat, han publicat 
un 9,3% més d’ofertes que durant 
el mateix període de 2015, i és molt 
considerable l’augment de les con-
sultories d’enginyeria i auditories, 
que durant aquest primer semestre 
han doblat les xifres de l’any passat. 

Finalment, cal destacar el des-
cens d’ofertes per treballar a l’es-
tranger, un retrocés que s’ha anat 
repetint durant els darrers anys. El 
repunt de l’economia local fa que 
cada cop hi hagi menys motius pels 
quals buscar oportunitats laborals 
fora del país, i això es tradueix en 
menys ofertes a l’estranger, que 
pràcticament s’han reduït a la mei-
tat respecte de l’any 2015.

ES REDUEIX EL NOMBRE 
D’INSCRITS PER OFERTA 
DE FEINA
El nombre d’ofertes publicades creix 
i el nombre d’aturats es redueix. 
El resultat d’aquesta equació és un 
menor nombre d’inscrits per ofer-
ta de feina, un fet que dóna majors 
possibilitats d’èxit als aspirants. Ho 

demostren les dades: dels 
27 inscrits per oferta de 
treball l’any 2013 s’ha pas-
sat als 14,1 d’aquest primer 
semestre de l’any. 

Tanmateix, cal saber 
que la Borsa de treball 
del Col·legi no només 
està a disposició dels en-
ginyers aturats, sinó de 
tots els col·legiats. I és 
que és molt convenient 
fer ús d’aquest servei per 
tal d’estar al dia de les de-
mandes del mercat, saber 
què demanen les empre-
ses (formació, normati-
ves, nous perfi ls profes-
sionals, idiomes...), així 
com conèixer quins són 
els salaris que s’ofereixen 
actualment.  ●

El nombre d’ofertes publicades a la Borsa 
de treball del Col·legi el primer semestre 
de l’any confirma el repunt de l’economia
Tècnics comercials i professionals d’ofi cines tècniques 
d’instal·lacions, els perfi ls més sol·licitats. Descens considerable del 
nombre d’ofertes per treballar a l’estranger, símptoma de la bona 
salut de l’economia interna.

Perfils professionals més sol·licitats 
(2016; 1r semestre)

Tècnic comercial 79 11,5%

Oficina tècnica d’instal·lacions 60 8,7%

Producció 49 7,1%

Direcció d’obra 44 6,4%

Assistència tècnica - postvenda 41 6,0%

Oficina tècnica - Projecte mecànic 38 5,5%

Cap de projecte 37 5,4%

Desenvolupament tècnic de 
producte

33 4,8%

Qualitat 32 4,7%

Manteniment d’instal·lacions 28 4,1%

Oficina tècnica - Automatització 28 4,1%

Altres 218 31,7%

Total 687 100%

AUGMENTEN LES 
OFERTES PUBLICADES 
I DISMINUEIX 
EL NOMBRE D’ATURATS
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La feina dels pèrits i la 
dels inspectors té molts 
punts en comú. Uns i al-
tres han de conèixer amb profunditat 
l’àmbit en el qual treballen, recopi-
lar dades sobre com ha succeït un 
fet —els uns— o com es porta a terme 
un procés —els altres—, i emetre un 
dictamen tècnic respecte d’allò que 
han observat i investigat. Això fa que, 
sovint, els mateixos professionals de-
dicats a aquests àmbits es comparin 
amb un detectiu quan expliquen, de 

manera entenedora, la tasca que fan. 
Són una mena de Sherlock Holmes. 
No tenen la missió de resoldre qui va 
cometre un crim, però sí d’esbrinar 
com va succeir un fet o com es porta a 
terme un procediment. I tot, fent ser-
vir la seva expertesa tècnica.

ELS PERITATGES O 
ACTUACIONS PERICIALS
Segons Francesc Amer, col·legiat que 
ha dedicat la carrera professional als 
peritatges, els professionals que es 

dediquen a fer actuacions pericials 
han de tenir “molt de sentit comú”, 
a més d’agudesa per saber discernir 
les coses. I, òbviament, han de co-
nèixer de primera mà l’àmbit amb 
el qual està relacionat allò que estan 
avaluant. Malgrat això, recorda que, 
en els processos judicials, és el jutge 
qui decideix qui és expert en un tema 
i qui tria el pèrit. “No és obligatori que 
tinguin formació reglada”, explica. 
Segons descriu, el jutge tria el pèrit 
especialista en la qüestió, que pot 
consultar en un llistat del qual dis-
posa el Departament de Justícia a 
partir de les relacions que li fan arri-
bar cada any col·legis professionals o 
associacions. En el cas del Col·legi, el 
nombre de pèrits donats d’alta durant 
l’exercici 2016 va ser de 126. Segons la 
normativa actual, qualsevol col·legiat 
es pot donar d’alta.

Però, a més de treballar per encàr-
rec d’un jutge, els pèrits també poden 
fer-ho a instàncies d’una de les parts. 
Amer, per exemple, explica que acos-
tuma a treballar per despatxos d’ad-
vocats que el contracten pocs dies 
després que succeeixi un accident 
perquè discerneixi què va passar a 
partir de criteris tècnics. Un altre 
dels clients més habituals dels pè-
rits són les asseguradores quan han 
d’avaluar les causes d’un fet o deter-
minar-ne els danys. Aquest tipus de 
clients poden acudir a pèrits autò-

noms o a empreses especialitzades en 
els peritatges, que, al seu torn, tenen 
en plantilla aquest tipus de professi-
onals o els contracten puntualment 
com a autònoms.

  

Observar, recopilar dades i deduir, a partir 
d’aquestes, com va succeir un fet. És una 
descripció que podríem associar als detectius, 
però que també encaixa amb la feina que fan 
els enginyers que es dediquen als peritatges. 
També fan indagacions aquells que es dediquen 
a les inspeccions tècniques. En aquest cas, 
però, verifi quen que els processos es 
fan correctament.

Inspectors i pèrits: 
els “Sherlock Holmes” 
de l’enginyeria

HAN D’ESBRINAR COM 
ES PORTA A TERME UN 
PROCEDIMENT O COM VA 
SUCCEIR UN FET, A PARTIR 
DE LA SEVA EXPERTESA

  Pèrits:
—  126 col·legiats donats d’alta 

com a pèrits 
—  Avaluen les causes d’un succés 

i/o en determinen els danys.
—  Treballen:

• per encàrrec d’un jutge
•  a instàncies d’un despatx 

d’advocats
• per a una asseguradora

  Inspectors:
—  Avaluen el grau de compliment 

dels productes o serveis 
respecte a unes normes 

—  Treballen en plantilla a 
organismes de control 
acreditats per l’ENAC

—  Hi ha diverses especialitats: baixa 
tensió, ascensors, instal·lacions 
tècniques en edifi cis...
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INSPECCIONS TÈCNIQUES
Per la seva banda, els inspectors 
treballen a organismes de control 
acreditats per l’Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). Es dediquen 
a fer inspeccions per avaluar el grau 
de compliment dels productes o ser-
veis respecte a unes normes i estan en 
plantilla d’aquests organismes. Tam-
bé hi ha moltes especialitats en les 
inspeccions tècniques (baixa tensió, 

ascensors, instal·lacions tèrmiques  
en edifi cis...). En aquest cas, però, els 
professionals es dediquen només a un 
àmbit, en el qual han d’estar fortament 
especialitzats i en relació amb el qual 
han de demostrar la seva expertesa.

Amer assegura que cada cop hi ha 
més sortida en aquest camp de les 
inspeccions. Segons diu, cada cop hi 
ha més controls que s’han de fer per 
llei i menciona com a exemples els 
ascensors o la seguretat laboral. Per 
tant, continua, els organismes que es 
dediquen a fer-los tenen cada cop més 
activitat i necessiten més tècnics. 

El de pèrit, afegeix, també és un 
perfi l amb sortida. En aquest sen-
tit, Amer afi rma que pèrits i inspec-
tors “es poden guanyar bé la vida”. 
Tanmateix, cal tenir en compte que 
molts pèrits treballen per diverses 
empreses o compatibilitzen vàries 
feines i, per tant, la retribució econò-
mica fi nal dependrà del nombre de 
peritatges realitzats.  ●

Manuel Meixide,
col·legiat 21.771

La tasca que fan 
els enginyers 
de peritatges 
és, a la vegada, 
multidisciplinària i 
especialitzada. D’aquesta 
opinió és Manuel Meixide, 
enginyer col·legiat que treballa 
en l’àmbit dels peritatges de 
maquinària. Parla de la seva 
feina amb passió. Segons diu, 
resulta molt estimulant, davant 
un succés, considerar totes les 
variables que hi han intervingut, 
generar hipòtesis i demostrar 
què ha pogut passar. Afi rma 
que un professional com ell 
ha de fer molta feina de camp 
per recopilar dades abans 
d’elaborar i intentar demostrar 
les hipòtesis. També són molt 
importants l’experiència, l’ús 
de bones pràctiques i saber-
se expressar en un tribunal 
facilitant al jutge la millor 
justifi cació dels fets. 

Meixide és el secretari de 
la Comissió d’Enginyers en 
Actuacions Pericials del Col·legi. 
Participar en les reunions de la 
Comissió li ha servit per tenir 
contacte amb altres enginyers 
que es dediquen a fer pericials i 
per intercanviar coneixements, 
i tècniques, donat l’alt nivell 
d’especialització i ràpida 
evolució tècnica del sector.

EN PRIMERA PERSONA
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La renovació del Manual de seguretat 
contra incendis, editat pel Col·legi ara 
fa uns deu anys, va ser una proposta 
de la Comissió de Seguretat contra 
Incendis i Emergències, presidida per 
Òscar Rosique. Des de llavors, el Col-
legi ha treballat per 
dur a terme aquesta 
actualització del Ma-
nual, que inclourà la 
normativa actual en 
aquests camps, que ha 
anat canviant amb el 
pas del temps. A més, 
els tècnics del grup de 
treball, que inclou col-
legiats, tècnics i per-
sonal d’ENGINYERS 
BCN, han conside-
rat oportú ampliar 
el nombre de fi txes 
incloses, un fet que 

permetrà aprofundir sobre continguts 
que requereixen un desenvolupament 
més ampli i que fi ns ara no tenien ca-
buda al Manual. Entre els nous con-
tinguts trobem la reacció al foc, la sec-
torització mòbil i sectorització fi xa, la 

protecció estructural 
i el manteniment en 
la protecció passiva. 
Una altra de les grans 
novetats d’aquesta 
nova col·lecció de fi t-
xes és la col·laboració 
de tècnics de diverses 
empreses capdavan-
teres en el sector de 
la seguretat contra 
incendis.

El Manual conté 
sis grans famílies de 
temes (protecció pas-
siva, protecció activa, 

autoprotecció i emergències, instal-
lacions i reglamentació específi ca, 
causes i investigacions d’incendis, i 
explosions i normativa i certifi cació), 
cadascuna de les quals se subdivideix 
en diverses fi txes. 

PRIMER CAPÍTOL DEDICAT 
A LA PROTECCIÓ PASSIVA
A la presentació del proper 20 d’octu-
bre, Laia Liébana, vocal de la Junta, 
i Òscar Rosique, president de la Co-
missió de Seguretat contra Incendis i 
Emergències, presentaran aquest re-
novat manual i en donaran a conèixer 
les quatre fi txes del primer capítol, 
dedicat a la protecció passiva, acom-
panyats pels seus autors. Posterior-
ment, les fi txes seran accessibles als 
col·legiats i a tots els professionals 
interessats.  ●

  

 El Col·legi presentarà a l’octubre les primeres fitxes 
del renovat Manual de seguretat contra incendis

El proper 20 d’octubre el Tecnoespai (Bailèn, 68) acollirà la presentació 
de les noves fi txes sobre protecció passiva. Experts en la matèria s’han 
encarregat d’actualitzar aquest material, que té com a objectiu facilitar 
el desenvolupament professional dels col·legiats.

EL MANUAL INCLOURÀ 
MÉS FITXES AMB 
CONTINGUTS NOUS I 
LA NORMATIVA ACTUAL

protecció estructural 
i el manteniment en 
la protecció passiva. 
Una altra de les grans 
novetats d’aquesta 
nova col·lecció de fi t-
xes és la col·laboració 
de tècnics de diverses 
empreses capdavan-
teres en el sector de 
la seguretat contra 
incendis.

sis grans famílies de 
temes (protecció pas-
siva, protecció activa, 

1.1. Reacció al foc. 
Autor: Rubén 
González Rivero

1.2. Resistència al foc, 
requeriments normatius i 
sectorització fi xa. 
Autor: Xavier Cemeli Duran

1.3. Sectorització. 
Autora: Lorena 
Huerta Vázquez

1.4. Estabilitat al foc. 
Autor: Lluís Masimon 
Clavera
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El passat 19 de juliol, la Comissió de 
Plans d’Autoprotecció i Protecció 
Civil i la Comissió de Seguretat contra 
Incendis i Emergències van organitzar 
una xerrada al Tecnoespai sobre com 
les normes ISO poden obrir nous 
camps de treball per als professionals 
que es dediquen a la gestió de la 
seguretat, així com un repte per als 
que es dediquen a sistemes de qualitat 
o medi ambient. I és que cal tenir en 
compte que l’evolució i els darrers 
canvis realitzats a les normes ISO 
afecten la feina dels enginyers. 

Els encarregats d’abordar aquesta 
qüestió van ser Meritxell Pineda, 
directora del Servei de Gestió de Crisis 
i Resiliència de les Organitzacions a 
Espanya de l’Institut Cerdà; Laura 
Alonso, responsable de Qualitat, 
Medi Ambient i Prevenció de Riscos 
d’ENGINYERS BCN, i Antoni Izquierdo, 

president de la Comissió de Plans 
d’Autoprotecció i Protecció Civil.

Durant la xerrada es va explicar que 
la continuïtat de negoci és la capacitat 
d’una companyia per evitar o respondre 
a la interrupció de les seves activitats 
habituals amb l’objectiu de prosseguir-
les a un nivell acceptable i recuperar 
el nivell habitual al més aviat possible. 
A més, es va parlar de com les noves 
versions de les ISO 9.000 i 14.000 
de l’any 2015 demanen a les entitats 
que facin anàlisi del risc com a punt 
a desenvolupar, i com l’ISO 31.000 
Gestió de Riscos pot ser una bona eina 
per aconseguir-ho amb bons resultats. 
La sessió va fi nalitzar amb un torn de 
preguntes dels assistents.  ● 

La gestió de riscos i la continuïtat de negocis en 
les ISO centren el debat d’una xerrada al Tecnoespai

Antoni Izquierdo, M. Pineda i Laura Alonso 
van parlar de les noves versions de les ISO 
9.000 i 14.000 de l’any 2015.

38-39 TK206 fitxes incendis.indd   39 25/08/16   10:24



Theknos    Setembre 201640

PREGUNTES FREQÜENTS

Entre altres aspectes, l’objecte del 
visat és comprovar la correcció i la 
integritat formal de la documentació 
del treball professional d’acord amb 
la normativa aplicable al treball que 
es tracti, d’acord amb l’article 13.2.b) 
de la Llei de l’Estat 2/1974, de 13 de fe-
brer, de col·legis professionals (afegit 
per la Llei de l’Estat 25/2009, de 22 de 
desembre).

Des de Serveis Tècnics i el Servei de 
Visat fa temps que es detecta la men-
ció de normativa derogada en els pro-
jectes o documentació tècnica, de la 
qual es vol obtenir el visat de manera 
reiterativa. És per aquest motiu que 
cal revisar la legislació d’aplicació en 
funció del treball que es desenvolupi i 
depurar-ne aquella que no sigui d’apli-
cació o bé que ja estigui derogada.

A continuació, s’exposa un llistat no 
exhaustiu de legislació derogada que 
cal corregir perquè no aparegui dins 
l’apartat de compliment de normativa 
per diferent tipologia de projectes:

Com afecta la menció de normativa derogada 
a la documentació que es vol visar?

—  Decret 2414/1961, pel qual 
s’aprova el Reglament d’activi-
tats molestes, insalubres, noci-
ves i perilloses.

—  Decret 3151/1968, pel qual s’apro-
va el Reglament de línies elèctri-
ques aèries d’alta tensió.

—  Decret 2443/1969, pel qual s’apro-
va el Reglament de recipients a 
pressió. 

—  Decret 2413/1973, pel qual s’apro-
va el Reglament electrotècnic de 
baixa tensió.

—  Ordre, de 9 de desembre de 1975, 
per la qual s’aprova la Norma bà-
sica per a les instal·lacions interi-
ors de subministrament d’aigua.

—  Norma bàsica de l’edifi cació 
NBE-CA 1982: condicions acús-
tiques en els edifi cis.

—  Reial decret 2291/1985, pel qual 
s’aprova el Reglament d’apa-
rells d’elevació i manutenció 
d’aquests.

—  Llei 10/1990, sobre policia de l’es-
pectacle, activitats recreatives i 
establiments públics.

—  Llei 20/1991, de promoció de l’ac-
cessibilitat i supressió  de barre-

res arquitectòniques.
— Decret 241/1994, sobre 
condicionants urbanístics 

i de protecció contra incen-
dis en els edifi cis, complemen-

taris a la NBE-CPI-91.
—  Norma bàsica d’edifi cació NBE-

CPI/96: condicions de protecció 
contra incendis en els edifi cis.

—  Llei 3/1998, de la interven-
ció integral de l’Administració 
ambiental.

—  Decret 363/2004, pel qual es 
regula el procediment adminis-
tratiu per a l’aplicació del Re-
glament electrotècnic de baixa 
tensió.

El Col·legi ofereix l’eina DL Abstract 
que és una aplicació que permet tenir 
a l’abast tota la legislació vigent, així 
com la normativa derogada: www.
ccetic.cat/dl_abstract.html

NORMATIVA DEROGADA 
Puntualment es pot comprovar si 
alguna normativa està derogada als 
portals següents:

—  Portal Jurídic de la Generaliltat 
de Catalunya: 
http://portaljuridic.gencat.cat

—  BOE: www.boe.es

Quan des dels Serveis Tècnics o el Ser-
vei de Visat es detecta legislació dero-
gada o que no sigui aplicable a la docu-
mentació tècnica que es pretén visar, 
se n’informa el col·legiat per tal que ho 
esmeni i es pugui realitzar el visat de 
manera correcta.

Aprofi tem per recordar que el Col-
legi fa servir els canals habituals de co-
municació (butlletí, notícies, apartat 
Novetats legislatives i enviaments es-
pecífi cs a les comissions) del buidatge 
normatiu que porta a terme cada dia.  ●

Trobareu les consultes mé s 
freqü ents que rep el Servei 
d’Orientació  Tè cnica 
d’ENGINYERS BCN a 
www.enginyersbcn.cat/
preguntes-frequents-SOT
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RASTRES

Avui en dia coneixem l’ex-
plotació infantil als països 
subdesenvolupats, però no 
fa ni un segle encara en tro-
bem exemples molt propers. 
Al barri de les Corts sobre-
viuen rastres de l’activitat 
industrial relacionats amb 
el principi del fi nal d’aques-
ta xacra. Vers l’any 1925, a 
la fàbrica Cristalerías Pla-
nell del barri de les Corts, 
els aprenents van iniciar 
una vaga que es va estendre 
a tot el sector del vidre de 

la província de Barcelona, i 
que seria coneguda com la 
vaga de nens. Amb només 
onze anys, Francesc Pedra 
Argüelles va ser-ne un dels 
principals atiadors, i avui 
una placa en record seu llu-
eix en el mur d’un dels car-
rers sorgits arran dels tre-
balls destinats a convertir 
en centre cívic i espai 
verd el solar que ocupava 
l’antiga factoria, dedica-
da a la producció de vidre 
artístic.  ●

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

Imatges: 
David Roman 
Arxiu Solipai

Quan treballar no era 
“bufar i fer ampolles”

CRISTALLERIA PLANELL

L’edifi ci de Cristalerías Planell.
Als números 1 i 3 del carrer 
d’Anglesola de Barcelona podem 
contemplar la façana de l’antiga 
fàbrica i el característic rètol de 
trencadís de l’entrada. L’edifi ci, 
d’estil modernista i obra de Josep 
Graner, va ser construït el 1913 i 
va restar en actiu fi ns al 1957. Les 
obres actuals el convertiran en un 
complex destinat a equipaments.

Programa El Mirador, de 
Freqüència Barcelona. El 
periodista, poeta i escriptor Xavier 
Theros repassa la trajectòria vital de 
Francesc Pedra.  
http://blogs.laxarxa.com/
elmiradorbcn/2013/05/03/
xavier-theros-i-la-vaga-de-nens-
del-1925/

www.altresbarcelones.
com/2009/12/vaga-infantil-les-
cristalleries-planell.html. Al lloc 
web Altres Barcelones trobareu un 
breu repàs a la trajectòria fabril de 
Cristalerías Planell, una de les més 
importants d’Europa en el seu ram.

La indústria a les Corts: les 
Cristalleries Planell. Publicació 
editada en ocasió de l’exposició 
dedicada a aquesta indústria 
cortsenca, coincidint amb la 
inauguració de la seu del districte. 
Es pot consultar a l’Arxiu Municipal 
del Districte de les Corts.

PER SABER-NE 
MÉSL’entrada a 

l’emblemàtica fàbrica 
de les Corts és un dels 
elements 
arquitectònics 
conservats en el nou 
edifi ci destinat a 
equipaments. 

 De la remodelació del solar on s’aixecava la 
fàbrica n’ha sorgit un nou carrer batejat en 
honor a l’activista Francesc Pedra.
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Procés de muntatge 
d’un transfer.

El camp d’acció de Misati és molt es-
pecífi c, i per això prèviament cal que 
situem el focus en una part de la in-
dústria molt concreta tot i que amb 
una rellevància notable en determi-
nats sectors: l’estampació en premses 
multiencuny o transfers. En aquesta 
delimitada branca del món fabril, re-
lacionada principalment amb el món 
de l’automòbil i la línia blanca, és on 
se centra la major part de l’activitat 
productiva de Misati, que desenvolu-
pa solucions i elements de fi xació per 
al transport de les peces d’una fase a 
l’altra del procés d’estampat.

UN CANVI ESTRATÈGIC 
ENCERTAT 
En Miquel Sarabia Trilla, actual ge-
rent i director tècnic i comercial, va 
fundar Misati el 1979. Després de 
més de 30 anys centrat en el disseny 
i la fabricació de brides pneumàti-

ques i grip de robot per a la indústria 
de l’automòbil, poc abans d’escla-
tar la crisi va decidir fer un canvi de 
rumb en la producció i concentrar els 
esforços tècnics en el desenvolupa-
ment de solucions per a l’automatit-
zació de premses transfer. Aquesta 
decisió marcaria positivament l’esde-

venidor de l’empresa. Així ho explica 
Carme Ruiz, responsable de màrque-
ting: “En la matriceria vam veure un 
camp verge i amb moltes possibilitats 
per als elements de subjecció d’accio-
nament pneumàtic, la nostra especi-
alitat. El temps ha demostrat que va 
ser una decisió encertada: estem crei-
xent, hem ampliat el catàleg i la car-
tera de clients i, actualment, gaudim 
de molt bona reputació en el sector 
i exportem el 70% de la producció”. 
Misati té en el know-how un dels seus 

  

 

DESENVOLUPEN 
ELEMENTS DE FIXACIÓ 
PER AL TRANSPORT 
DE LES PECES EN EL 
PROCÉS D’ESTAMPAT

Amb seu al barri de Sants-Badal i fàbrica a l’Hospitalet, la barcelonina Misati 
és un exemple de com les dimensions d’una empresa no són un impediment a 
l’hora de convertir-se en un referent en la seva especialitat. Els elements de 
subjecció que dissenya i produeix gaudeixen de reconeixement internacional. 

DAVID ROMAN 
Col·legiat 17.588
Comunicador

XAVI CORBELLA 
Col·legiat 16.151
Fotògraf

www.eltecnigraf.cat

Misati, SL

Subjecció màxima en el mínim espai
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principals actius, aplica tecnologia 
pròpia i protegeix mitjançant patents 
les solucions tècniques aplicades, fet 
que li permet afrontar amb solvència 
reptes tècnics com aquest. En l’aspec-
te més purament fabril, a Misati te-
nen tirada a la verticalitat, i tant la fa-
bricació de la majoria de components 
com el muntatge es porten a terme a 
la planta de producció de l’Hospitalet 
de Llobregat, inaugurada el 2012.

LA PRODUCTIVITAT 
FA EVOLUCIONAR EL PRODUCTE
La recerca de productivitats elevades 
fa evolucionar la indústria, i el món de 
l’estampació no en queda al marge: les 
premses són cada cop més compactes 
i els materials i encunys permeten ci-
cles de treball més curts. Això fa que 
els moviments de les peces d’una es-
tació a l’altra de la premsa siguin cada 
cop més ràpids: creixen les velocitats 
de translació i gir i augmenten les 
inèrcies, i, per tant, és necessari sub-
jectar amb força i precisió les peces 
fent ús d’elements lleugers i econo-
mitzant tant espai com sigui possi-
ble. En Joan Pallares, responsable 
del departament d’R+D de Misati, ha 
viscut aquesta evolució que ha condi-
cionat el disseny del producte Misati 
i que els empeny a evolucionar con-
tínuament: “Fa quinze anys en l’es-
tampació de peça volumètrica eren 
normals cicles de vuit o deu cops per 
minut, i ara de vegades s’arriba als 25. 
Per això, la subjecció amb pinces s’ha 
convertit gairebé en una obligació”. 
Misati fabrica una pinça que ofereix 

una relació volum/pes/força òpti-
ma, amb un baix consum d’aire com-
primit i garantida per a 20.000.000 
de cicles, l’equivalent a set anys de 
funcionament. Paral·lelament, ha 
desenvolupat una sèrie d’accessoris 
(braços, elements diversos de subjec-
ció, ròtules, elements giratoris...) es-
pecífi cament dissenyats per al mun-
tatge en els transfers de les premses 
multiencuny. Tot i que el client pot 
comprar els elements i muntar ell 
mateix la instal·lació, normalment és 
Misati qui entrega el sistema complet 
muntat, ajustat tridimensionalment i 
comprovat. Tot plegat amb l’objectiu 
que l’estampador faci seu el lema de 
Misati: “Més cops per minut”.

Entrar en el món de l’estampació ha 
suposat per a Misati un esforç comer-
cial notable per obrir nous mercats. 
“Ja hi ha components nostres arreu 
del món. Ho percebem perquè de ve-
gades ens demanen recanvis des de 
països remots on algun dels nostres 
clients hi ha instal·lat una màquina 
—explica Ruiz—. Ara estem centrats 

Empresa dedicada al disseny i 
fabricació d’elements de subjecció 
destinats a utillatges, 
automatització d’estampació i 
robòtica.
Any de fundació: 1979
Nombre de treballadors: 20

Carrer de Puig i Valls, 15
08028 Barcelona
Tel. 934 404 727
www.misati.com
misati@misati.com

MISATI, SL

a consolidar aquests nous mercats, 
tot treballant conjuntament amb els 
distribuïdors”.

Tècnicament, el futur immediat de 
Misati passa per recuperar la presèn-
cia en el món de la robòtica amb una 
nova gamma de pinces i estructures 
ultralleugeres, especials per a aquest 
sector que fa anys suposava un mer-
cat molt important per a l’empresa. 
El departament d’R+D, on treballen 
quatre tècnics, treballa també en el 
desenvolupament d’una família de 
pinces dissenyades específi cament 
per funcionar a altes temperatures, 
ja que en l’automoció l’estampació en 
calent cada cop agafa més protagonis-
me. Ruiz certifi ca que d’idees noves 
no els en falten: “L’ànim és el de con-
tinuar sent especialistes en subjecció. 
Som petits i no podem abastar tots els 
camps, però allà on ens fi quem volem 
fer-ho bé”.  ● Detall d’una peça de subjecció. 

 Conjunt de transfers. 

Misati treballa activament en la integració dels estudiants en el món laboral, 
acollint en pràctiques alumnes de l’Escola del Treball. En alguns casos, acabat 
aquest període de formació, els estudiants han passat a formar part d’una 
plantilla en la qual abunden els tècnics formats en aquest centre.  

A través d’aquesta col·laboració, Antoni Florit, cap del departament de 
fabricació mecànica de l’Escola del Treball, va contactar amb Misati i 
conjuntament organitzen el curs “Tecnologia de l’estampació transferitzada”, 
destinat a professionals del sector que vulguin optimitzar el disseny de les 
matrius en relació amb la manipulació de les peces entre fases. L’objectiu és 
aconseguir que els tècnics tinguin en compte aquesta part del procés en el 
disseny de les matrius, i aconseguir així que, de la posada en comú de 
coneixements, en surtin guanyant totes les parts implicades en la producció: el 
matricer, l’estampador i el fabricant de l’automatisme.

PLANTER DE TÈCNICS 

42-43 TK206  Empresa.indd   43 25/08/16   09:41



ENGINEERING AROUND THE WORLD

Theknos    Setembre 201644

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

David Sinton is a mechani-
cal engineer who has won 
the McLean Award for his 
work on sustainable energy 
based on photosynthesis. 
According to David, the 
largest energy process in 
the world takes place on a 
small scale, through the ef-
fect of light on the fluids in 
plants and the photosyn-
thetic micro-organisms dis-
tributed around the world. 
Some types of algae found 
in lakes and ponds fulfil 
these conditions perfectly 
and have great potential 
to generate fuel from solar 

energy. These algae need 
certain special conditions, 
such as light at very spe-
cific wavelengths, intensity 
and cycles to get the best 
results. The greatest chal-
lenge facing Sinton’s team 
is to create photo bioreac-
tors that can generate en-
ergy from the algae.

Engineers at the University of Tohoku, in Japan, have developed a system 
that uses information technology to augment and improve the capacity for 
rescue and search teams with dogs. The dogs are equipped with GPS and 
sensors that can monitor their movements and location to be able to 
assess the risk in the area in question. They also have a camera installed 
which broadcasts what the dogs are seeing.

Source: Tohoku University (Japan)
www.tohoku.ac.jp/en/news/research/robo_dogs_to_the_
rescue.html

  3. TECHNOLOGY

Source: University of 
Toronto (Canada)
www.utoronto.ca/news/
dave-sinton-mechanical-
engineer-so-why-his-lab-
full-algae

Driverless 
vehicles
Steven Shladover, a research 
engineer , together with the 
partners of the Advanced 
Transport Technology 
programme of the University of 
California at Berkeley, believe 
in fully autonomous transport 
networks, but that several 
decades work are still required 
before they can become a 
reality. Even so, advances in 
engineering and IT show that 
automatic vehicles can offer 
transport with better safety, 
efficiency and availability.

Source: University of 
California, Berkeley (EUA)
http://
berkeleysciencereview.com/
article/traffic-jammin/

Dogs to the rescue

Algae as a source of energy
1. ENERGY

 2. AUTOMOTION 
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Streetlights or parking meters 
powered by solar energy are not so 
hard to fi nd these days, but can we 
also charge smartphones using this 
technology? The answer does not 
only depend on the gains made in 
terms of effi ciency of photoelectric 
cell technology, but also in the 
location of these cells in our devices. It 
is a fact that photoelectric technology 
advances very quickly, and in this 
context, a small Japanese company 

has developed a transparent fi lm 
impregnated with photoelectric cells. 
Because it is transparent, it can be 
installed on the mobile to capture 
solar energy while it is being used. The 
engineers of the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) have 
added to this development the idea 
that the cell allows visible light to pass 
through while capturing infra-red and 
ultraviolet radiation to use as sources 
of energy.

Solar power to charge your phone
4. INNOVATION

Source: Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT)
www.
scientifi camerican.
com/article/where-s-
my-solar-powered-
phone/
Source of the photo: 
www.linkedin.com/
topic/kyocera

1. LES ALGUES, FONT D’ENERGIA
L’estudi de les algues ha convertit 
David Sinton, enginyer mecànic, 
en el nou guanyador del premi 
McLean. Aquest estudi revela com 
es poden utilitzar les algues com a 
font d’energia sostenible, aprofi tant 
el procés de fotosíntesi. El gran 
repte de Sinton és poder crear un 
fotobioreactor per poder generar 
energia a partir de les algues.

2. VEHICLES SENSE 
CONDUCTOR
El programa de Transport de 
Tecnologia Avançada de la 
Universitat de Califòrnia a 
Berkeley (EUA) creu en una 
xarxa de transport de futur 
amb una conducció autònoma. 
Preveu que aquesta conducció 
proporcionarà, a llarg termini, una 
millora en seguretat, efi ciència i 
disponibilitat de transport.      

3. GOSSOS AL RESCAT
Els enginyers de la Universitat de 
Tohoku (Japó) han desenvolupat un 
sistema que millora les capacitats 
de recerca amb gossos i equips de 
rescat. Els gossos estan equipats 
amb GPS i sensors amb els quals 
poden fer-ne el seguiment i 
determinar-ne la ubicació. 

4. ENERGIA SOLAR 
PER CARREGAR EL MÒBIL
Els enginyers de l’Institut 
Tecnològic de Massachussetts 
(MIT) han col·laborat en un estudi 
sobre la utilització de l’energia 
solar en els smartphones. Una 
empresa japonesa ha instal·lat una 
pel·lícula transparent de cèl·lules 
fotovoltaiques en el mòbil, i els 
enginyers del MIT han afegit la 
idea de permetre el pas de la llum 
visible i captar la radiació infraroja 
i ultraviolada per poder-les 
utilitzar com a font d’energia.    

5. TEMPESTA DE NEU
El príncep William es va quedar 
meravellat en veure la màquina 
voladora, anomenada Tempesta 
de neu, exposada al Fòrum de 
Fundadors de Londres. Aquest 
aparell volador ha estat dissenyat 
per un grup d’enginyers de la 
Universitat Nacional de Singapur 
(NUS). Més de 3.000 persones 
van quedar impressionades 
per l’invent. Entre aquestes es 
trobaven empresaris digitals i de 
tecnologia, presidents d’empreses 
i inversors de tot el món. 

   .CAT 

Snowstorm is not a weather 
phenomenon but a personal fl ying 
machine. Prince William was 
intrigued when he saw the fl ying 
machine designed by engineering 
students from the National 
University of Singapore (NUS) at the 
Founders Forum in London. The 
Prince, a qualifi ed helicopter pilot, 
was quick to ask about the technical 
details and solutions used by the 
machine.

Over 3,000 people were 
impressed by Snowstorm, including 
digital and technology 
entrepreneurs, company presidents 
and investors from around the 
world.

The performance of the 
engineering team is further proof of 

Snowstorm
5. ENTREPRENEURS

Source: National University of 
Singapore
http://news.nus.edu.sg/
highlights/10525-prince-william-
meets-snowstorm?utm_
source=corpsite+&utm_
medium=blog&utm_campaign=Princ
e+William+meets+Snowstorm

the continued strength and success 
of NUS Engineering, which is among 
the 20 best universities of the world.
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ESTIGUES AL DIA

WATERREVIVE 
BLUE 
Recuperació 
d’un mòbil 
mullat
Que et caigui el mòbil al WC o 
a la piscina i pensar que malgrat 
a això es pot salvar, és perquè 
dos joveníssims emprenedors 
madrilenys han creat una solució 
química anomenada Waterrevive 
Blue (waterrevive.com).

La fórmula d’èxit dels dos 
estudiants de Màrqueting i 
Publicitat és un líquid amb 
una composició química capaç 
d’eliminar la corrosió que l’aigua 
produeix a l’interior del dispositiu. 

Els creadors asseguren que 
funciona en un 98% dels casos, i 
estan tan segurs del seu producte 
que ofereixen una devolució 
de l’import en cas que no hagi 
funcionat.

TECNOLOGIA

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

© Slamzie

© CCCB

LA CIUTAT DEL FUTUR
Utopies i distòpies | CCCB

CURS

L’Institut d’Humanitats de Barcelona organitza el 
seminari La ciutat del futur: utopies i distòpies a càrrec 
de Daniele Porretta. El curs és un recorregut històric a 
través de la literatura i el cinema utòpics i distòpics, on 
s’exploren els escenaris urbans imaginats entre fi nals del 
segle XIX i la primera meitat del segle XX. 

Totes les sessions tindran lloc al CCCB entre el 26 
de setembre i el 24 d’octubre. Més informació sobre 
inscripcions i preus a cccb.org

SILIC • Samarretes intel·ligents
NANOTECNOLOGIA

Com diuen les àvies, no és més net qui més 
neteja sinó qui menys embruta. Què en di-
rien, d’aquestes samarretes, que no es ta-
quen gràcies a la tecnologia nanoscòpica?

Es tracta d’una samarreta normal, de 
cotó, a la qual s’ha fet un tractament amb 
nanopartícules de silici per convertir-la 
en hidrofòbica. Aquest nou teixit repel-
leix qualsevol tipus de líquid i això fa que 
no es mulli sota la pluja i que no es taqui 

amb el menjar o 
la suor. 

Les samarre-
tes mantenen la 
suavitat, la tela és transpirable i, a més, 
el procés que se’ls aplica no suposa afe-
gir-hi elements poc respectuosos amb el 
medi ambient. 

El producte es diu Silic, costa uns 40 
euros i es pot trobar a silicshirts.com

ESPORTS

El dissenyador industrial i emprene-
dor Pau Guasch ha creat un giny per 
poder jugar a tennis sempre que es vul-
gui, i això vol dir que ja no cal dependre 
ni d’una pista, ni d’un altre jugador. Si 
no hi ha rival, Slamzie es converteix en 
el company perfecte per practicar uns 
bons cops de raqueta.

El sinuós aparell està format per 
una base de plom, recoberta de goma 
antilliscant que es pot posicionar so-
bre pràcticament qualsevol superfí-
cie. La pilota està unida al suport mit-
jançant un estudiat sistema de gomes 
elàstiques que permeten crear un ba-
lanç de retorn de la pilota que simula 
el cop de l’altre jugador. Fins i tot, la 

posició de l’usuari respecte de la base 
permetrà executar el cop amb més o 
menys energia, simulant la forma de 
moure’s a la pista de tennis. 

Aquest invent és útil no només per 
entrenar-se individualment amb la in-
tensitat que es vulgui, sinó que també 
estalvia el fet d’haver d’anar darrere 
d’aquelles pilotes perdudes... El podeu 
comprar a slamzie.com

SLAMZIE • Giny 
per jugar a tennis

© Silic
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TROBEM L’ENGINYER QUE NECESSITES 

PER A LA TEVA EMPRESA

www.enginyersbcn.cat/empreses

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

Borsa de treball 

per a empreses

© Silic
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 #agendaEBCN
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Formació

DISSENY AVANÇAT D’INSTAL·LACIONS  

ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Del 19 de setembre al 3 d’octubre de 2016, de 17 a 21 h. 

 Tecnoespai

CURS AUDITORS ENERGÈTICS

Del 3 d’octubre al 15 de novembre de 2016, de 18 a 21 h. 

 Aula de la 3a Planta del Col·legi

AUTODESK REVIT MEP-CLIMATITZACIÓ

Del 4 al 11 d’octubre de 2016, de 16 a 20 h. 

 Aula de la 3a Planta del Col·legi

INSPECCIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  

(PUNTS CRÍTICS A CONTROLAR)

Del 19 d’octubre al 2 de novembre de 2016,  

de 16.30 a 20.30 h.

 Tecnoespai

DISSENY I CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIA  

SOLAR TÈRMICA

Del 14 al 23 de novembre de 2016, de 17 a 21 h.

 Tecnoespai

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

Més informació i 

inscripcions:

NO ET QUEDIS ENRERE
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