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enginyers de segon cicle i màsters d’una banda, i engi-
nyers tècnics i graduats de l’altra, exercim l’enginyeria 
mitjançant les mateixes funcions i perfils professionals i 
els mateixos càrrecs, en els mateixos àmbits i sectors. Val 
a dir que els càrrecs rellevants els ocupen més ells que 
nosaltres. Deixant a banda les atribucions, que són molt 
semblants, aquest podria ser un dels motius pels quals es 
vol mantenir aquesta divisió, única a Europa.

Tots plegats ens hauríem d’esforçar per posar aquesta 
singularitat, que 
estem convençuts 
que algun dia dei-
xarà d’existir, per 
dessota de l’interès 
general de l’engi-
nyeria. Cal treballar 
conjuntament per 
potenciar la pro-
fessió en general, 
sigui quina sigui 
la titulació i sigui 
quina sigui l’espe-
cialitat. Nosaltres ja anem fent camí amb la creació de la 
Mesa de l’Enginyeria Tècnica i Graduats en Enginyeria 
de Catalunya (METGEC), de la qual tinc l’honor de ser 
el president i que aplega tretze col·legis, els sis del Con-
sell, més els aeronàutics, agrícoles, informàtics, miners, 
d’obres públiques, de telecomunicacions i topògrafs, que 
representem més de 15.000 col·legiats. Estem convençuts 
que aquesta és la direcció que cal seguir per avançar i per 
assolir l’objectiu al qual ja aspiraven els enginyers del 
segle xix, amb molta visió de futur: projectar l’enginyeria 
cap a la societat. l

En una de les famoses faules d’Isop, hi surt 
una frase que ja forma part de la saviesa 
popular: la unió fa la força. Estic convençut 
que, quan ens vam col·legiar, tot i que 
potser no n’érem del tot conscients, aquesta 

idea estava subjacent en tots nosaltres, perquè els 
col·legis professionals no hem inventat res. Sense anar 
gaire lluny, abans ja hi havia els gremis medievals, que 
tenien molta importància en la vida pública; després 
van venir les associacions. La primera associació 
d’enginyers de Barcelona data del 1863, i agrupava els 
enginyers de primera (actuals enginyers industrials i 
màsters) i els enginyers de segona (actuals enginyers 
tècnics industrials i graduats), amb l’objectiu principal 
de projectar l’enginyeria cap a la societat i la formació 
permanent. Han passat 156 anys i aquests objectius 
encara són vigents. 

Els nostres predecessors també tenien present la idea 
del savi grec, i per això van començar tots junts. Malau-
radament, la cosa es va torçar al cap de quatre dècades. I 
encara que costi de creure, la discrepància principal con-
sistia en els noms. Als enginyers de primera no els agrada-
va que els de segona es diguessin també “enginyers”, tot i 
l’adjectiu desafortunat “de segona”. Van forçar el canvi de 
nom i els de segona es van passar a dir pèrits industrials. 
L’escissió estava cantada, i el 1905 es va crear l’Associació 
de Pèrits Industrials de Barcelona.

Tot plegat ja és història, però en ple segle xxi continuen 
les discrepàncies, i, ai las!, també, entre altres coses, pel 
nom. Sembla que no agrada que ens diguem ENGINYERS 
BCN, perquè, per segons qui, nosaltres no som enginyers, 
sinó enginyers tècnics. Cal aclarir que, com a herència del 
segle xix, encara hi ha dues professions regulades en l’en-
ginyeria de l’àmbit industrial, com també a la resta d’es-
pecialitats, però a l’hora de la veritat tant uns com altres, 

LA UNIÓ FA LA FORÇA

CAL TREBALLAR 
CONJUNTAMENT 
PER POTENCIAR 
LA PROFESSIÓ, 
SIGUI QUINA SIGUI 
LA TITULACIÓ

Els acords dolços i suggerents de l’arpista Berta Puigdemasa van posar melodia a la Nit del Col·legiat i 
la Professió, la gran festa que organitza cada any el Col·legi i que en aquesta 20a edició es va celebrar en 
l’entorn de somni de la Masia Rosàs, a Sant Cugat, farcida de sorpreses i premis. Foto: © Quim Roser
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BARCELONA JUGA LA “CHAMPIONS” 
DE CIUTATS TECNOLÒGIQUES

 No sé si vau parar gaire atenció a les passades 
eleccions, tant les generals com les 
municipals, però un dels factors comuns en 
ambdós casos va ser la poca importància que 
es va donar a l’economia. I això em sembla un 

fet molt greu en un país que, malgrat que conjunturalment va 
a una velocitat superior a la d’Europa, té un munt de deures 
pendents. I avui voldria posar un exemple que ens toca molt 
de prop: el cas de les municipals a Barcelona. Durant la 
campanya, l’economia ha quedat també en un segon terme 
quan hi ha molta cosa per fer. En posaré només un exemple. 
La capital catalana, des de fa temps, s’està convertint en un pol 
tecnològic del sud d’Europa, i cap candidat no n’ha dit res, 
més enllà de tres frases fetes. Per què? No ho entenc. 

Recentment han sortit un parell d’estudis globals en què 
s’examina la importància de la localització i, en tots dos, 
Barcelona hi surt molt ben parada. Vegem-ho. Barcelona 
és la cinquena ciutat més atractiva del món per als experts 
digitals. La capital catalana es posiciona en el top 5 de 
metròpolis que més interès susciten per atreure i retenir el 
talent digital, un dels grups professionals ara com ara més 
sol·licitats a escala mundial. Tan sols la superen en aquest 
aspecte Londres, Nova York, Berlín i Amsterdam. I això ho 
diu l’estudi Decoding Digital Talent 2019, elaborat pel Boston 
Consulting Group, basat en l’opinió de 27.000 professionals 
amb coneixements en àrees com la programació i 
el desenvolupament de webs, el desenvolupament 
d’aplicacions mòbils, la intel·ligència artificial, la robòtica i 
l’enginyeria d’un total de 180 països.

D’altra banda, Barcelona s’ha situat per primera vegada 
entre les principals ciutats tecnològiques del món, segons 
l’estudi Tech Cities 2019, elaborat per la consultora 
immobiliària internacional Savills i que identifica els 
trenta grans centres d’innovació a nivell global. En 
concret, la capital catalana es col·loca en la 21a posició de 
la classificació, que lidera Nova York, després d’analitzar 
diferents paràmetres que fan atractives aquestes ciutats per 
les TIC. Concretament, es valoren la seva infraestructura 
tecnològica, l’entorn empresarial, el pool de talent, l’estil de 
vida, els serveis per la mobilitat i els costos immobiliaris.

D’aquest informe em sembla particularment interessant 
que la capital catalana sigui top 10 en tres dels sis ítems 
analitzats. Així, és la tercera en l’apartat relatiu a dinamisme 
i benestar, només superada per Londres i Berlín. Entre els 
factors que han permès que Barcelona despunti a escala 

internacional com una ciutat dinàmica i capdavantera del 
benestar i qualitat de vida hi ha els lligats a la salut, al medi 
ambient i a l’oferta cultural. La consultora també posa 
bona nota a la infraestructura de transport de Barcelona,   
orientada a afavorir la mobilitat. En aquest aspecte, la capital 
catalana —amb una superfície relativament reduïda— és la 
cinquena millor posicionada, ja que, entre d’altres, disposa 
d’una acceptable xarxa de transport urbà i un sistema de 
bicicletes compartides. 

D’altra banda, Barcelona té avantatge davant altres 
ciutats, ja que té uns costos en allotjament o coworking 
més econòmics que les ciutats que lideren el rànquing de 
Tech Cities. Aquest fet li permet ocupar la setena posició 
en l’apartat relatiu a costos immobiliaris. També valora 
l’ecosistema empresarial a l’entorn de Barcelona,   després 
d’analitzar el marc regulador, així com l’impuls a l’R+ D i 
la innovació. En aquest apartat, baixa a la 24a posició d’un 
total de 30 ciutats. I en analitzar l’ecosistema tecnològic 
de la ciutat, la situa en el 26è lloc, ja que es valora el pes 
del capital de risc, i una inversió anual de 1.400 milions de 
dòlars en el període 2016-2018 és relativament baixa. I pel 
que fa al pool de talent som la 22a ciutat, però millorant, 
gràcies a l’ecosistema emprenedor i a la cultura de start-
ups, de les quals ens hem convertit en un imant.

En definitiva, tenim una ciutat que gaudeix d’una situació 
privilegiada per atreure talent global i figura a la llista de 
les grans corporacions internacionals com a centre de 
referència en innovació. Cal recordar que, no fa tant, hi han 
instal·lat centres tecnològics multinacionals com Nestlé, 
Allianz, Facebook, Microsoft, Lidl… Aquesta atracció de 
grups estrangers per Barcelona no només s’està traduint 
en noves inversions, sinó que col·labora de manera molt 
positiva a dinamitzar el teixit empresarial local. Però, com 
mantenir i augmentar l’atracció que ja està en marxa? El nou 
consistori hi té alguna cosa a dir…  l

O
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https://twitter.com/jordigoula


“Ara tinc una visió transversal de la professió”
David Jiménez, cap de Serveis Tècnics

D’estar a peu d’obra a encapçalar un equip que revisa desenes de projectes cada dia. És el pas que 
David Jiménez va fer el 2011 quan va recórrer a la Borsa de treball del Col·legi. Al cap de vuit anys fa 
balanç i anuncia nous projectes per al departament que lidera i que representa un dels puntals 
d’ENGINYERS BCN.
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El que no esperava el 
col·legiat David Jimé-
nez quan va acudir a la 
nostra Borsa de treball 
l’any 2011 era trobar fei-
na... al Col·legi mateix. 
La seva experiència al 
capdavant d’una empre-
sa d’enginyeria, un màs-
ter en Administració 
d’Empreses i un post-
grau en Instal·lacions el 
van fer un bon candidat 
per cobrir la plaça de 
cap de Serveis Tècnics. 
“El pas va ser gran. Vaig 
passar de fer els meus 
projectes a veure els 
dels altres. Trobes a fal-
tar trepitjar obra, però 
a canvi estàs a primera 
línia de coneixement.” 
Amb aquesta expressió, 
el David es refereix a la 
formació que ell i en el 
seu departament reben 
per atendre els dubtes 
dels col·legiats i a la seva participació 
en taules tècniques d’on surten docu-
ments sobre com procedir en diverses 
àrees. Però això és només la punta de 
l’iceberg d’un departament cabdal al 
Col·legi.

DEL PAPER AL MÒBIL
Moltes coses han canviat en aquests 
vuit anys des que es va incorporar a 
ENGINYERS BCN. La transformació 
més notable s’ha produït en el sis-
tema de visats. El David ho explica: 
“Hem reforçat el Tecnovisat, de ma-
nera que es pot sol·licitar, descarregar 
o gestionar des de qualsevol disposi-
tiu (PC, mòbil o tauleta) i hem poten-
ciat la seguretat per evitar l’intrusis-
me professional”. Per exemple: fa uns 

quants anys era impensable utilitzar 
una app que funciona com un llibre 
d’incidències i que et geolocalitza a 
l’obra. “La digitalització és important 
i volem seguir per aquest camí.” Una 
altra millora important en el departa-
ment ha estat la posada en marxa d’un 
nou servei de certificació. El 2016 
ENGINYERS BCN es convertia en el 
primer col·legi professional de l’Estat 
amb la capacitat de certificar perso-
nes. Ho acreditava l’Entidad Naci-
onal de Acreditación (ENAC). Des 
de llavors, els professionals poden 
acreditar-se com a experts en algu-
na d’aquestes àrees: instal·lacions de 
baixa tensió, legalització d’activitats i 
auditories energètiques. A més, s’han 
posat en marxa altres certificacions 

fora del paraigua d’ENAC: 
“enginyer d’instal·lacions, 
enginyer comercial i aviat 
iniciarem la d’enginyer de 
qualitat”, explica David Ji-
ménez. 

Aquest repàs de les no-
vetats l’acabem amb els 
informes d’idoneïtat tèc-
nica (IIT). Des de 2011 el 
Col·legi col·labora amb 
l’Ajuntament de Barcelona 
en la revisió de documenta-
ció associada als permisos 
d’obra. L’equip del David 
ja ha verificat més de mil 
expedients, i ofereix igual-
ment, assessorament tèc-
nic personalitzat per a cada 
tipus de tràmit.

MÉS I MILLOR
De cara al futur, el depar-
tament mira amb entusias-
me la creació de la XARXA 
e-BCN. “A nosaltres ens 
servirà per millorar la co-

municació amb els col·legiats, que les 
novetats legislatives o la informació 
que creiem que els pot interessar els 
arribi millor.” David Jiménez men-
ciona, a més, que s’està treballant en 
l’especialització del departament. 
“Per ajudar millor els col·legiats, ca-
dascun dels nostres tècnics s’està for-
mant en una àrea concreta.” 

Tot aquest flux informatiu ha per-
mès al protagonista d’aquest article 
sentir-se molt pròxim a les inquie-
tuds de professionals i stakeholders. 
“La meva feina m’ha donat una visió 
transversal de la professió.” David 
Jiménez ha vist l’enginyeria des 
de diversos punts de vista i això és, 
precisament, un dels punts forts de 
Serveis Tècnics. l

INFORMACIÓ COL·LEGIAL I CONEIX EL TEU COL·LEGI
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Aquests són els cursos que venen

TECNOAULA

L’estiu és temps per desconnectar, però sempre és bo mantenir un ull obert per tot allò que ens 
pot beneficiar professionalment. És el cas de la formació. El Col·legi està preparant una sèrie 
d’interessants cursos per a la tardor. Mira quins són i apunta-t’hi abans que s’acabin les places a 
www.enginyersbcn.cat/agenda. En tenim per a tots i totes:

1. PER ALS OPOSITORS
Títol: Preparació d’oposicions d’accés per a 
enginyers tècnics industrials de la Generalitat de 
Catalunya.
Dies: del 16 de setembre al 20 de desembre.
Lloc: en línia.
Objectiu: que els opositors puguin disposar del 
temari específic per a oposicions al cos d’Enginyers 
Tècnics Industrials de la Generalitat de Catalunya. 
A més, s’indicaran recursos complementaris per 
al desenvolupament individual, unes bateries de 
tests, i el plantejament de supòsits pràctics amb 
una guia de resolució.

4. PER ALS INSTAL·LADORS EN BAIXA TENSIÓ
Títol: Instal·lacions en baixa tensió. Normativa i 
tramitació.
Dies i hores: 14, 16, 21, 23 i 28 d’octubre, de 16 
a 20 h.
Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
Objectiu: aprofundir en aspectes reglamentaris, 
de tramitació, de 
responsabilitats i de disseny, 
entre d’altres, d’instal·lacions 
elèctriques en baixa tensió. 
Adreçat també a qui es vulgui 
iniciar en aquest sector.

2. PER ALS INTERESSATS EN EL VEHICLE 
ELÈCTRIC
Títol: Visió detallada de la Normativa ITC-BT 52 
per a la infraestructura de recàrrega de vehicle 
elèctric.
Dies i hores: 30 de setembre, de 9 a 14 h.
Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
Objectiu: dotar els alumnes de la normativa, 
conceptes tecnològics i casos pràctics perquè 
coneguin tot el que està relacionat amb el món de 
les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric 
i les seves instal·lacions.

5. PER ALS INTERESSATS EN EL MERCAT ELÈCTRIC
Títol: Funcionament del mercat elèctric, tarifació 
i aprofitament de la informació disponible en 
l’àmbit de l’auditoria energètica.
Dies i hores: 4, 11, 18, 25 i 27 de novembre, de 17 
a 20 h.
Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
Objectius: Dotar els alumnes de coneixements  
sobre com funciona el mercat 
elèctric en detall,  com es 
formen els preus de l’energia 
en els mercats majoristes i com 
es facturen en el mercat lliure 
minorista, entre altres.

3. PER ALS QUE VOLEN TREBALLAR AMB 
EDIFICIS NZEB
Títol: Introducció a l’estàndard Passivhaus.
Dies i hores: 10 d’octubre, de 9 a 14 i de 15 a 18 h.
Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
Objectiu: conèixer l’estàndard Passivhaus, una 
eina validada per dissenyar i executar edificis 
que requereixen molt poca energia per a la seva 
operativitat. Cal recordar que la Directiva europea 
2010/31/EU exigeix que per a l’any 2020 els 
edificis de nova construcció siguin de consum 
energètic gairebé nul.

DISPONIBLE PER A 
SEGUIR MITJANÇANT 
VIDEOCONFERÈNCIA

6. PER ALS QUE VOLEN SABER MÉS SOBRE 
L’AUTOCONSUM
Títol: Dimensionament i legalització d’instal·lacions 
d’autoconsum solar.
Dies i hores: 19 i 20 de novembre, de 16 a 20 h.
Lloc: aula 1, 3a planta del Col·legi.
Objectiu: conèixer les modalitats d’autoconsum 
existents, els principis bàsics de dimensionament i el 
marc normatiu vigent de les 
instal·lacions d’autoconsum i 
aprendre a plantejar la viabilitat 
tècnica i econòmica d’un projecte 
d’autoconsum solar.
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ACTIVITATS

El físic i presentador de TV3, Dani Ji-
ménez, va abandonar el dissabte 25 de 
maig els platós per conduir un espec-
tacular xou a ENGINYERS BCN. L’ac-
te va deixar imatges per a la posteritat: 
una flama d’un metre d’alçària que 
sortia del cap de Sergi Albet, vocal de la 
Junta de Govern (foto 1), una explosió 
d’escuma que sorgia en mesclar dos lí-

Esclat de sorpreses a 
la jornada de portes obertes 

quids (foto 2) i un esclat de fum i boles a 
la terrassa del Col·legi (foto 3). 

En acabar, als col·legiats i als seus fa-
miliars els esperaven unes hamburgue-
ses delicioses servides des d’una food 
truck. La jornada va ser tot un èxit. Si la 
voleu reviure, ho podeu fer veient el ví-
deo de resum i les millors fotografies a 
http://bit.ly/portesobertes19. l

L’espectacle del científic mediàtic, Dani Jiménez va cloure amb la degustació d’unes  
hamburgueses servides des d’una food truck al pati del Col·legi. 

Grans i petits, tots van gaudir amb 
l’espectacle i el menjar.

Esclat de fum i boles de colors des de la 
terrassa del Col·legi.

Explosió 
d’escuma a la 
sala d’actes 
del Col·legi.

Un  moment 
sorprenent de 
l’espectacle.

1

2

3

http://bit.ly/portesobertes19


El Col·legi renova amb èxit i sense 
cap no conformitat, fins al 2022, les 

certificacions del sistema de gestió 
de la qualitats segons la norma ISO 
9001:2015 i el sistema de gestió 
ambiental d’acord amb la norma 
ISO 14001:2015.

Cal destacar l’evolució del siste-
ma cap a la millora contínua, la in-
corporació d’eines informàtiques 

per a l’anàlisi de dades i indicadors 
dels processos. També s’ha valorat 
que el Col·legi gestioni les rela-
cions amb les parts interessades 
(col·legiats, Administració, univer-
sitats...) per optimitzar l’impacte 
de factors externs com la situació 
econòmica i legal. l

Renovem les certificacions ISO 9001 i ISO 14001

ENGINYERS BCN ha guanyat 
finalment la Copa Ernest Lluch, per 
dos gols a un davant l’UB 1450 en 
una final emocionant.

L’equip va superar la fase prèvia 
on hi havia quatre grups de quatre 
equips cadascun, durant la qual va 
derrotar contrincants com INEF i 
la UPC. En la fase final va vèncer 
contra Arquitectura i Medicina, i 
en la gran final es va imposar, com 
diem, dos a un a l’equip de la UB 
(Universitat de Barcelona), que 
s’havia endut l’edició anterior.

La Copa Ernest Lluch enfronta 
universitats, col·legis professionals 
i altres entitats amb equips de 
futbol 11, i està dirigida a equips 
formats per titulats universitaris. 
La competició està organitzada per 
l’associació esportiva universitària 
Ludus et Amicitia que enguany 
celebra el seu 40è aniversari. 
Enhorabona campions!  l

Campions! 
L’equip d’ENGINYERS BCN guanya la Copa Ernest Lluch

#WEPRINTTHEDIFFERENCE
Còrsega, 546 - 08025 Barcelona | Tel. 934 463 900

sp@sprintcopy.com www.sprintcopy.com

TRANSPORT PROPI I 
ENVIAMENT A TOTA EUROPA

L’equip d’ENGINYERS BCN amb la copa que 
van guanyar per 2-1 a l’equip de la UB.
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COL·LEGI JOVE

1. Mónica Montávez, col·legiada 16.877
El 2001 va rebre un accèssit del Premi a la Sostenibilitat per a 
Projectes de Fi de Carrera. 
El seu treball es titulava Disseny d’una instal·lació 
de climatització solar.

Ens situem al 2001, un any després del naixement dels premis del 
Col·legi. Llavors es deien Premi a la Sostenibilitat, però els desti-
nataris ja eren universitaris. Mónica Montávez hi va presentar, 
animada per la seva tutora del projecte, el disseny d’una instal·lació 
de climatització solar per a un edifici en rehabilitació. Llavors, les 
energies renovables no les havia “tocat” a la carrera (el 2001 la si-
tuació era ben diferent de l’actual), però a la nostra col·legiada li 
atreia aquest tema. Finalment, el Col·legi la va premiar amb 1.000 
euros. “Em van servir per estalviar, per poder fer, anys després, un 
màster en Energies Renovables. Així vaig aconseguir complemen-
tar la meva formació en una àrea que trobava a faltar a la carrera 
i que em semblava molt interessant”, explica. Però no només va 
poder aprofitar el pagament en metàl·lic; el reconeixement d’EN-
GINYERS BCN també comportava cert prestigi: “El vaig incloure 
al currículum molt orgullosa i potser algú el va tenir en compte per 
escollir-me en alguna de les empreses en les quals he treballat”.

La Mónica, que es va col·legiar poc després d’acabar la carrera, 
guarda un molt bon record del moment en què va saber que rebria 
el guardó: “És una satisfacció personal, i en aquell moment, per a 
persones que ens iniciàvem en el món laboral, podia servir com una 
bona empenta”.

Jo he estat premiat per ENGINYERS BCN

Com deveu saber, el Col·legi reconeix cada any els millors treballs de fi de grau de les escoles d’enginyeria. 
Ho fa des del 2000 i en aquest temps ha entregat més de 40 guardons. En aquest número mirem enrere i 
parlem amb alguns col·legiats que han rebut el premi d’ENGINYERS BCN, per saber com els ha anat amb el 
seu projecte, en què els va ajudar el nostre premi i com els ha anat la vida tots aquests anys.

Mercè Gorina Pradas, col·legiada 25.199
El 2015 va rebre un accèssit del Premi Millor Projecte de Fi de Grau. 
El seu treball es titulava Disseny d’un mitjà de transport individual.

Quan va rebre el guardó pel seu 
projecte, Mercè Gorina Pradas va 
afirmar: “Tant de bo la carrera que 
he estudiat em permeti ajudar les 
persones”. Quatre anys després és 
a Dinamarca i d’alguna manera ha 
aconseguit aquest propòsit. Treba-
lla com a dissenyadora de produc-
te intentant fer la vida més fàcil. 
El premi que va obtenir d’ENGI-

NYERS BCN creu que la va ajudar 
a aconseguir aquesta posició: “En el 
meu portafolis i currículum s’indi-
ca que em vau concedir aquesta dis-
tinció, i això ven”. El que sí que as-
segura és que, si no hagués estat pel 
guardó, una empresa no s’hauria in-
teressat a crear un prototip del pro-
ducte que va dissenyar al treball de 
fi de grau, una cadira de rodes amb 

diverses innovacions. Finalment, 
va apartar aquesta idea però no des-
carta desenvolupar-la en el futur, ni 
tampoc descarta tornar a Catalunya, 
tot i que actualment es troba “molt 
a gust” a Copenhaguen. Malgrat la 
distància, se sent “molt vinculada” 
al Col·legi: “M’hi sento molt bé, el 
premi va fer que us conegués millor 
i ara estic molt motivada”.
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2. Ricardo Merchant, col·legiat 25.950
El 2004 va rebre el Premi a la Sostenibilitat per a 
Projectes de Fi de Carrera. 
El seu treball es titulava Gestió sostenible dels residus 
orgànics produïts en una empresa vinícola mitjançant 
compostatge, compartit amb Raúl Serna.

Quan el Ricardo va sentir el seu nom a la Diada de 
la Professió de 2004 no s’ho podia creure. “Era el 
millor projecte d’enginyeria de totes les universi-
tats! Quan vaig sentir el títol del treball recordo que 
vaig mirar el meu company Raúl i li vaig dir: ‘Vin-
ga, som-hi, és nostre!’. No t’ho esperes”. El projecte 
tractava de com aprofitar els residus orgànics d’una 
vinya per convertir-los en matèria primera. Tot i 
que més endavant ha deixat de banda aquest món 
(actualment treballa a una empresa d’instal·lacions 
elèctriques com a tècnic de qualitat), el premi, 4.500 
euros, va servir per finançar una part dels seus estu-
dis de postgrau: “Em va ajudar a pagar el Màster en 
Gestió Integral de Riscos Laborals, Qualitat Indus-

trial i Medi Ambient que vaig 
fer després, i també en l’àmbit 
personal, per saber que el que 
vam fer estava bé”. Comenta 
que darrere d’aquell treball hi 
va haver molta feina: “Durant 
uns vuit mesos, cada setmana 
anàvem a unes vinyes, a Tarra-
gona.” Un esforç que, tal com es 
pot comprovar, va valer la pena.

3. Samuel Martínez, col·legiat 20.270
El 2005 va rebre un accèssit del Premi a la 
Sostenibilitat per a Projectes de Fi de Carrera. 
El seu treball es titulava Sistema solar intel·ligent: 
estudi econòmic i de rendiment, disseny i realització.

“Com que provenia 
d’una família humil 
i sense estalvis, els 
1.000 euros del pre-
mi em van ajudar 
molt. Els vaig uti-
litzar per comprar 
l’anell de compromís 
de la meva actual 
dona i per pagar ma-
trícules.” En Samuel 
Martínez recorda el 
que va viure el 2005, 
quan el Col·legi va 
premiar el seu pro-
jecte sobre com 
aprofitar millor els 
panells fotovoltaics. 
“Comercialment no 
vaig treure profit a 
les meves idees, tot 
i que al cap de dos 
anys vaig veure quel-
com similar a la fira 
Construmat.” Això sí, 
assegura que sí que li 
va permetre accedir 
a la seva primera fei-
na com a enginyer en 
una oficina tècnica: 
“El premi és un valor per accedir al món professi-
onal, a diverses entrevistes m’ho han reconegut”. 
Actualment, és tècnic municipal a l’Ajuntament de 
les Franqueses, i la seva carrera continua lligada a 
les energies renovables, ja que en l’àmbit munici-
pal gestiona projectes d’eficiència energètica en 
edificis. La seva aposta per un sector que el 2005 es 
considerava incipient ha resultat encertada arran 
del creixement imparable de les renovables. Una 
evolució en la qual sempre ha estat acompanyat 
d’ENGINYERS BCN.
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Què fa un enginyer que treballa en el 
sector del tractament d’aigües? D’una 
banda, trobem l’analista de laborato-
ri, que es dedica a la caracterització 
de les aigües, que ha de conèixer les 
anàlisis químiques i microbiològi-
ques. De l’altra, el tècnic de planta, 
que dissenya sistemes de condiciona-
ment de l’aigua per a un propòsit, des 
de la potabilització de l’aigua per al 
consum humà fins a preparar-la per 
a un procés industrial concret, és a 
dir, condicionar-la perquè en surti un 
producte adequat per a cada cas: el reg, 
el ciment, els productes farmacèutics, 
els cosmètics i molts d’altres. I, final-
ment, el tècnic d’aigües residuals, que 
pren part en el disseny i posada en 
marxa d’estacions depuradores d’ai-
gües residuals en funció de les carac-
terístiques de cada procés i els seus 
abocaments.

Així ho explica Antoni Cuevas Cua-
drado, enginyer tècnic industrial col-
legiat, amb més de vint anys d’experi-
ència en el tractament d’aigües. És el 
director executiu de Waterologies, que 
va néixer com un servei d’enginyeria 
de desenvolupament de projectes en 
el tractament d’aigües residuals i tam-
bé treballa en la investigació de la reu-
tilització de les aigües per a processos 
industrials que ho permetin. 

Actualment, l’empresa ofereix els 
tres processos: caracterització d’ai-
gües incloses les provinents de zones 
remotes; disseny de sistemes de trac-
tament d’aigües per a indústries de 
transformació de la pedra, indústries 
alimentàries, o per a la recuperació 
de pous contaminats, i disseny i cons-
trucció de depuradores per tal que 
l’aigua compleixi la normativa d’abo-
cament a la llera.

CONEIXEMENTS I 
RESPONSABILITAT
L’enginyer que vulgui treballar en 
aquest sector ha de conèixer quines són 
les tecnologies existents per arribar a 
un objectiu normatiu. “Perquè l’aigua 
sigui considerada apta per al consum 
humà, hi ha 49 paràmetres  limitats en 
concentració que marca la legislació. 
Components minerals, metalls, pla-
guicides, PHA, etc., i, per descomptat, 
exigeix l’absència de microorganismes i 
paràsits patògens i un contingut en clor 
residual que en garanteixi la potabilitat 
al llarg de la xarxa de distribució. D’altra 
banda, també ha de saber dimensionar 
els projectes: si tens un pou i vols donar 
aigua potable a 5.000 persones, cal sa-
ber quines dimensions haurà de tenir 
el sistema que dissenyis, quin procés 
es farà servir, que sigui fiable, etc., les 
analítiques i controls obligatoris neces-
saris..., perquè pots acabar gastant pos-

teriorment més diners dels necessaris 
si no està ben dimensionat”, explica.

I si parlem de responsabilitat, “la 
d’un enginyer que treballa en aquest 
àmbit té a veure amb el medi ambient 
i, de forma preferent, amb la salut de 
les persones. La seva feina és fer un 
sistema prou fiable perquè sempre 
s’obtingui aigua en bones condicions, 
i que funcioni sempre i en la quantitat 
demandada”.

“Les empreses —afegeix— dema-
nen majoritàriament enginyers per-
què són professionals capaços de 
dissenyar aquests sistemes. Hi ha 
casos especials: per exemple, si s’ha 
de construir un sistema de potabilit-
zació d’aigua en un camp de refugiats, 
cal pensar quina aigua es captarà, si 
té prou garanties per poder potabi-
litzar-la, la mida de la bomba o com 
s’hi farà arribar l’electricitat. És una 
maquinària que requereix fer càlculs, 

Enginyeria del tractament d’aigües: 
tecnologia i eficiència

PERFILS PROFESSIONALS DE L’ENGINYERIA

L’aigua és un bé escàs i de primera necessitat. Davant la creixent demanda de recursos hídrics, tant per al consum 
humà com per al rec i per a l’ús industrial, cada vegada té més rellevància el desenvolupament tecnològic 
orientat a la gestió eficient de l’aigua. Aquest sector demana professionals de perfil tècnic, polivalents, preparats 
per cobrir les necessitats de les activitats relacionades amb la captació, potabilització i distribució de l’aigua, així 
com les referents a la recollida i el tractament d’aigües residuals, la gestió de la depuració i el clavegueram.



SERVEI D’OCUPACIÓ I 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL

El Col·legi 
ha publicat 
520 ofertes 
en el primer 
semestre 
de l’any
Fins al 30 de juny ENGINYERS 
BCN ha ofert 520 llocs de feina 
a col·legiats i precol·legiats. El 
perfil més sol·licitat en aquest 
temps ha estat el d’Oficina Tèc-
nica d’Instal·lacions, amb un 
23% d’ofertes. El segueixen a la 
llista del més demandat per les 
empreses els següents perfils 
professionals: cap de projecte, 
riscos laborals, tècnic comerci-
al, manteniment d’instal·lacions 
i direcció d’obra. 

Si segueix aquesta tendència, 
es produiria un canvi respecte 
de l’any passat en allò que bus-
quen les companyies. A les pà-
gines 16 i 17 d’aquesta revista 
podreu consultar els perfils més 
demanats el 2018 i altres dades 
relacionades amb el mercat la-
boral i les ofertes que publiquem 
a la Borsa de treball del Col·legi.

Per a qualsevol dubte, 
contacteu amb el SOPP al 
934 961 420 o al correu 
ocupacioipromocio@ebcn.cat.

Said El Karrichi, col·legiat 23.779,  
enginyer tècnic comercial a Solpharma Technologies

“És una feina d’alta 
responsabilitat i capacitat tècnica”
Said El Karrichi és enginyer tècnic 
industrial en química. En acabar 
la carrera es va continuar formant 
amb dos màsters en tractament 
tecnològic d’aigües i en energies 
renovables. La seva trajectòria 
laboral en el sector està vinculada 
a l’empresa Payject-Paymacotas, 
primer com a responsable del 
departament de Sanejament i Medi 
Ambient i després com a gerent 
de vendes d’equips mecànics per a 
estacions de tractament d’aigües 
residuals, aigües potables i pous 
de bombament al nord d’Àfrica 
i l’Orient Mitjà. El 2018, però, va 
canviar l’àmbit del tractament 
d’aigües pel sector farmacèutic, 
per fer de responsable comercial a 
Solpharma Technologies.

Quan fa memòria, explica que 
es va introduir en el sector a través 
d’uns amics. Durant els anys que va 
treballar a Payject-Paymacotas “la 
meva feina era redactar i dirigir els 
projectes constructius de plantes 
de tractament d’aigües residuals, 
canonades per a aigües potables o 
clavegueram”.

Said El Karrichi defineix 
l’enginyer de tractament d’aigües 

com “un professional polivalent 
que pot aportar professionalitat i 
coneixements extensos d’enginyeria, 
addicionals als de la seva especialitat, 
com ara d’obra civil, d’instal·lacions 
elèctriques i automatismes, 
geotècnia, topografia, etc.”.

“És una feina d’alta responsabilitat 
i capacitat tècnica, que requereix 
recopilar molta informació per 
realitzar un projecte constructiu, el 
qual ha d’incloure detalls per definir 
el procés de tractament d’aigües i el 
dimensionament de les obres civils 
corresponents”, afegeix. 

A parer seu, “avui dia les 
empreses demanen un perfil de 
tècnic comercial per desenvolupar 
el mercat internacional, 
perquè el mercat nacional 
i l’europeu estan saturats. 
Per tant, la demanda 
d’aquests professionals 
depèn absolutament de 
les orientacions de les 
empreses cap al mercat 
internacional. Els projectes 
s’han de cercar als països en 
desenvolupament, Àfrica, 
l’Orient Mitjà, Sud-amèrica 
o Àsia”. EN
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i, per tant, calen coneixements multi-
disciplinaris: elèctrics, mecànics i qu-
ímics, que s’aprenen a la carrera”.

LA IMPORTÀNCIA DE L’AIGUA
Antoni Cuevas està convençut que la 
demanda de professionals en aquest 
sector és creixent. “L’aigua cada cop 
té més visibilitat i la població és molt 
sensible a qualsevol anomalia que la 
qüestioni; és un recurs que fins ara era 
pràcticament gratuït o poc valorat, 
però cada dia es parla més sovint dels 
elements que la contaminen: com-
postos químics, nitrats, plaguicides i, 
darrerament, els microplàstics. L’ai-
gua és essencial per a la salut humana 
i hi ha una preocupació creixent sobre 
què estem fent amb ella”, comenta.

Seguint amb aquesta reflexió, diu 
que “el problema de l’aigua no sols 
prové de la gestió correcta dels abo-
caments als rius i al mar; el proble-
ma que més preocupa a la població 
és l’accés a l’aigua en condicions. 
Tenir-hi accés transforma la vida de 
les persones. Les poblacions que no 
disposen d’aigua potable tenen l’ín-
dex de mortalitat infantil molt més 
elevat. L’objectiu aleshores és apro-
par-la als que més la necessiten. Per 
això, arreu construïm equips portà-
tils per potabilitzar l’aigua que re-
quereixen poca energia. Es tracta de 
democratitzar l’accés a l’aigua, de la 
mateixa manera que els panells so-
lars a l’energia, o el telèfon mòbil a la 
comunicació”. l

13Juliol-agost 2019     Theknos

mailto:ocupacioipromocio@ebcn.cat
mailto://ocupacioipromocio@ebcn.cat


Theknos    Juliol-agost 201914

Preus especials 
en assegurances
Fidel al compromís d’oferir sempre 
les millors cobertures en les millors 
condicions, MGC amplia el ventall de 
serveis amb MGC Corredoria d’Asse-
gurances i Reassegurances i ofereix 
als col·legiats i als familiars directes 
de primer grau els millors preus en 
assegurances de vehicles i llar, entre 
d’altres. Per a més informació, contac-
teu amb Assumpció Carol al telèfon 
934 451 980. l

El degà del Col·legi, Miquel Darnés, després de signar l’acord de col·laboració 
amb Magda Valls, directora de l’Escola Politècnica Superior d’Igualada.

Acord de col·laboració  
amb l’Escola d’Igualada

Trobareu les condicions d’aquestes promocions i altres descomptes exclusius per a col·legiats accedint  a 
www.enginyersbcn.cat/descomptes

Cursos de metrologia a Barcelona 
Els col·legiats teniu un 25% de des-
compte en els cursos que TCM realitza 
a Barcelona i per videoconferència du-
rant l’any acadèmic. Aquesta entitat està 
especialitzada en metrologia, qualitat i 
eines de millora de la productivitat. Con-
sulta el catàleg de cursos a www.tcmetrologia.com/formacion. l

MÉS AVANTATGES

Precol·legiació 
per als estudiants 
d’enginyeria   

Gràcies a l’acord entre l’EUSS Engi-
nyeria i ENGINYERS BCN es faci-
lita la incorporació dels estudiants 
de grau en Enginyeria de l’àmbit 
industrial al col·lectiu del Col·legi. 
L’Escola Universitària Salesiana de 
Sarrià proporciona, juntament amb 
la matrícula anual, la sol·licitud de 
precol·legiació directa, mitjançant un 
document a l’annex, per tal d’efectuar 
en el tràmit pertinent a aquest efecte.

L’EUSS farà entrega d’aquest do-
cument exclusivament als estudiants 
que hagin superat el 50% dels crèdits 
totals de la carrera, és a dir, 120 crè-
dits ECTS. l

El Col·legi ha signat un conveni 
amb l’Escola Politècnica Superi-
or d’Igualada de la Universitat de 
Lleida, pel qual ambdues insti-
tucions s’emplacen a col·laborar. 
Així, organitzaran conjuntament 
activitats formatives i difondran 
informació d’interès per als seus 
respectius col·lectius.

Un dels punts del conveni 
és l’entrega d’un premi d’EN-

GINYERS BCN al titulat amb 
el millor expedient acadèmic. 
Després de la signatura, el degà 
va fer entrega d’aquest reconei-
xement a Marta Abad, graduada 
en Enginyeria d’Organització 
Industrial. Va estar acompanya-
da per Magda Valls, directora 
de l’Escola Politècnica Superior 
d’Igualada, i per Anna Bacardit, 
sotsdirectora.  l

http://www.enginyersbcn.cat/descomptes
http://www.tcmetrologia.com/formacion
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SABÍEU QUE...

Existeixen eines públiques de suport per a l’enginyer 

D’un temps ençà, l’Administració ha 
posat a l’abast dels tècnics 
determinades eines que poden resultar 
de gran utilitat. En aquesta secció fem 
un repàs d’algunes de les més 
destacades.

DINS L’ÀMBIT DE L’URBANISME, 
PODEM TROBAR LES SEGÜENTS:
•  Registre de Planejament 

Urbanístic de Catalunya (RPUC): 
eina que possibilita la publicitat del 
planejament urbanístic vigent, els 
convenis urbanístics i les trames 
urbanes consolidades.

•  Punt d’Informació 
Urbanística de 
Barcelona (PIU): 
aplicació que facilita la 
consulta de la informació 
urbanística integrant en un sol 
espai les funcionalitats que 
anteriorment s’oferien 
des del Cercador 
de Planejament, 
Qualificacions i Convenis, 
el Cercador del Patrimoni 
Arquitectònic i el plànol urbanístic 
del Punt d’Informació Cartogràfica.

•  Arxiu Topogràfic Nacional de 

Límits (ATNL): eina funcional a 
la qual els tècnics poden accedir 
fruit de l’acord aconseguit entre el 
COGITI i el COIGT. Permet generar 
fitxers Cadastre GML (Geography 
Markup Language – llenguatge de 
marcatge geogràfic). Per tenir més 
informació sobre aquest servei cal 
posar-se en contacte amb el Servei 
de Visat del Col·legi.

Un altre recurs que encara que ja fa 
molt de temps que està desenvolupat 
no ha perdut validesa és:

•  L’apartat de Seguretat Alimentària, 
desenvolupat per la Diputació 
de Barcelona. La seva finalitat és 
fer accessible tota la informació 
referent al control de les condicions 
higièniques i sanitàries dels 
establiments alimentaris de 
competència municipal (comerç 
minorista i restauració), així com al 
foment de les pràctiques correctes 
d’higiene en la manipulació 
d’aliments. Aquí podrem trobar una 
gran quantitat d’informació, com les 
guies de bones pràctiques, fitxes de 
condicions higièniques i sanitàries en 
diversos establiments, la principal 
normativa de referència i un llarg 
llistat de recursos addicionals. 

En un altre àmbit d’actuació, el 
Col·legi també ajuda a millorar en 
qualitat i efectivitat la feina diària 
dels tècnics amb l’eina següent: 
•  Consulta gratuïta de Normes 

UNE: marquen estàndards tècnics 
creats pels comitès tècnics de 
normalització (CTN), que solen 
estar formats per AENOR, 
fabricants, consumidors i usuaris, 

l’Administració, col·legis, 
laboratoris i centres 
d’investigació. Estableixen 

els criteris tècnics essencials de 
seguretat i garanties de bon servei 
i producte. Poden abastar des del 
disseny fins al control periòdic, 
passant per l’ampliació, la posada 
en marxa, les ampliacions o les 
modificacions. Les podeu consultar 
donant-vos d’alta a través del web 
del Col·legi. l

Moltes vegades, en el moment d’iniciar un projecte, cal dur a 
terme una sèrie de consultes preliminars que esdevenen 
indispensables per poder assegurar la viabilitat de la implantació 
de l’activitat o instal·lació en qüestió.

La tecnologia ens apropa a tu
ENGINYERS BCN DIGITALC
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anunci-tecnologia-195x70.pdf   1   4/7/19   12:03

Text David Jiménez, 
enginyer tècnic industrial. Cap de Serveis 
Tècnics del Col·legi.
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ACTIVITATS

Radiografia 
del mercat de treball

A la Borsa del treball del Col·legi sabem què volen empreses i administracions quan busquen enginyers de 
l’àmbit industrial. L’any passat vam publicar 1.200 ofertes i ja tenim més de 2.000 entitats usuàries. En 
aquestes pàgines us presentem algunes de les conclusions de les dades que vam recollir l’any passat.

QUINS SÓN ELS PERFILS MÉS 
SOL·LICITATS?
Per segon any consecutiu, el perfil 
d’oficina tècnica d’instal·lacions és el 
més sol·licitat a la Borsa de treball del 
Col·legi. La diferència amb el segon, 
tècnic comercial, s’allarga. Hem de-
tectat un creixement del 13% de l’engi-
nyer d’oficina tècnica d’instal·lacions 
i una davallada del 37% del tècnic 
comercial. La tendència, ja que és el 
tercer any que augmenta la demanda 
d’oficina tècnica, és a l’alça. Aquest 
fet indica que el mercat laboral s’ha 
recuperat, perquè les empreses tenen 
més projectes. En tercer lloc, trobem 
el perfil de manteniment d’instal-
lacions. El segueixen cap de projecte, 
oficina tècnica (projecte mecànic) i 
producció, tal com podeu veure al grà-
fic. Destaquem l’augment de cap de 
projectes, ja que des del 2013 no ocu-
pava les primeres posicions.

HI HA GAIRE “COMPETÈNCIA”?
Doncs cada cop menys. Des del 2013 
la tendència és a la baixa. L’any pas-
sat, per a cada oferta, hi havia aproxi-
madament cinc inscrits. Aquí també 
es nota la millora del context eco-
nòmic. Entre els anys 2012 i 2014, 
el nombre d’inscrits era netament 
superior, amb més de vint candidats 
per oferta.

Plataforma d’ENGINYERS BCN per trobar feina
El Col·legi és una bona opció si voleu trobar feina o si esteu pensant a 
reorientar-vos professionalment. Per donar-vos d’alta a la plataforma 
d’ENGINYERS BCN entreu a www.enginyersbcn.cat/accesborsadetreball. 
No cal estar en cerca activa de feina per fer-ho: les oportunitats es poden 
presentar en qualsevol moment!

PERFILS PROFESSIONALS MÉS SOL·LICITATS (OFERTES PUBLICADES)
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ON ÉS LA FEINA?
Com podeu imaginar, el gruix de les 
ofertes es concentra a la comarca del 
Barcelonès, però el que potser sorprèn 
més és que aquestes no representen 
ni la meitat del total. Després trobem 
el Vallès Occidental, el Baix Llobregat 
i el Vallès Oriental. Totes quatre acumu-
len el 81% del total. Cal mencionar que la 
tendència que hi havia a la baixa pel que 
fa a les ofertes per a la resta d’Espanya i 
a l’estranger es manté estable amb un 
nombre relativament baix.

QUINA EXPERIÈNCIA ES REQUEREIX?
El que més demanen les empreses, 
un any més, és professionals amb ex-
periència. La categoria “indispensa-
ble” és al 47% del total de les ofertes 
publicades. Una experiència “conve-
nient” s’ajusta al 33% de les ofertes i 
en el 20% dels casos no és necessari 
haver treballat prèviament. Cal dir 
que la tendència és que les empreses 
demanin menys experiència “indis-
pensable”, ja que des del 2014 acu-
mula una tendència a la baixa. Per 
contra, la categoria “convenient” 
va en augment. Del 2017 al 2018 ha 
crescut tres punts.  l

UBICACIÓ DE LES OFERTES DE TREBALL
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Menjar imprès i tinta comestible
La impressió 3D, el tall làser i els 
escàners són utilitzats a MakEAT 
amb la finalitat d’innovar en el sector 
gastronòmic. La Comissió de Joves va 
proposar una visita tècnica a aquesta 
empresa que qualifiquen de “molt 
interessant i inspiradora”, en paraules 
del vicepresident de la Comissió, Joan 
Ollés. “MakEAT assessora els xefs i 
desenvolupa les eines que necessiten 
per fer el seu projecte. També estan 
duent a terme una recerca de nous 
biomaterials, ja que té una visió de 
negoci dedicat a la gastronomia 
sostenible”, explica. De la visita destaca 
una màquina que imprimeix en color 
sobre escuma amb tinta comestible.

Ja fa gairebé mig any que la nova 
junta rectora de la Comissió de Joves es 
va presentar als col·legiats. En aquest 
temps també ha impulsat una visita al 
Port de Barcelona i prepara una excursió 
a la torre de Collserola. Si voleu formar 
part de la comissió entreu a:  
www.enginyersbcn.cat/comissions. l

COMPARTIU

Per a quan va bé... i per a quan no hi va 
tant. ENGINYERS BCN no vol deixar 
cap col·legiat a l’estacada en els mo-
ments més complicats. Per això, l’any 
2006 va crear la Comissió d’Ajuts So-
cials, una comissió dirigida a ajudar 
els col·legiats (amb una antiguitat mí-
nima de dos anys de col·legiació), els 
seus cònjuges i els seus familiars de 
primer grau.

COM FUNCIONA
La Comissió d’Ajuts Socials està for-
mada per quatre persones voluntàri-
es que es reuneixen un cop al mes. Són 
els encarregats de rebre les sol·licituds 
d’ajuda social. Els col·legiats que es 
volen beneficiar d’aquest ajut han de 

COMISSIÓ D’AJUTS SOCIALS

Una xarxa 
de seguretat 
per als col·legiats

Per sol·licitar un ajut, cal 
contactar amb Serveis Generals 
d’ENGINYERS BCN, al telèfon 
934 961 420 o bé a l’adreça 
electrònica ebcn@ebcn.cat.

presentar uns justificants i una sèrie 
de documentació. Posteriorment, la 
decisió d’atorgar l’ajut es pren per 
unanimitat i es presenta a la Junta de 
Govern, que acaba prenent la decisió 
definitiva. Es tracta, de principi a fi, 
d’un procés totalment confidencial.

La Comissió fa, en definitiva, de 
xarxa de seguretat per a col·legiats i 
el seu entorn més proper. “No cami-

Visita tècnica a l’empresa MakEAT organitzada per la Comissió de Joves del 
Col·legi on van poder veure la màquina que imprimeix amb tinta comestible.

naràs mai sol” és més que un dels le-
mes del Col·legi; és, des de fa molt de 
temps, una realitat. l

D’esquerra a dreta: Francesc Espadero, vicepresident de la Comissió; Josep M. 
Segarra, secretari; Joan Garreta, president, i Eduard de Antonio, vocal.

http://www.enginyersbcn.cat/comissions
http://www.enginyersbcn.cat/comissions
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RETRAT PROFESSIONAL

de Catalunya, Espanya o Europa, és un 
país d’oportunitats per a la gent tèc-
nicament formada. La flexibilitat del 
mercat laboral s’adapta ràpidament 
a les noves tecnologies. Per posar un 
exemple, Austràlia té el salari mínim 
interprofessional més alt del món”.

El fet de trobar-se als antípodes 
fent d’enginyer també li permet es-
tablir algunes comparacions inte-
ressants. “Els enginyers australians, 

en general, són més pràctics que els 
enginyers catalans o espanyols. En 
canvi, el sistema universitari d’educa-
ció català o espanyol és de molta més 
qualitat que el sistema universitari 
australià. En altres paraules, és més 
fàcil aprovar una carrera università-
ria a Austràlia que a Espanya, i això 
dona al mercat espanyol uns engi-
nyers amb una millor base del conei-
xement tècnic. El meu cas és una mica 

Juan Dux-Santoy és un en-
ginyer de raça, apassionat 
pel disseny industrial, que 
va començar la seva tra-
jectòria a la formació pro-

fessional. O potser va començar molt 
abans, perquè segons li va explicar 
el seu pare “quan encara no tenia un 
any em dedicava a desmuntar els bar-
rots del bressol. Sembla que un dia, 
en arribar a casa, em va trobar al mig 
del bressol amb les barreres de pro-
tecció completament desmuntades i 
els cargols, volanderes i femelles per 
terra. Vaig ser un enginyer mecànic 
una mica prematur...”. Sigui com si-
gui, el nostre protagonista ens diu 
que va estudiar delineació industrial 
“per la meva passió pel dibuix tècnic, i 
després vaig anar evolucionant cap al 
disseny industrial mecànic”.

EL PAÍS DE LES OPORTUNITATS
Tot això ens ho explica des d’Austrà-
lia, on es va traslladar el 2011 a causa 
de la crisi. Allà, país d’oportunitats, 
no va tenir cap problema per exercir 
la seva professió: “Tot just quan feia 
un mes que havia arribat a Austràlia, 
ja treballava d’enginyer de projectes 
per a la companyia farmacèutica més 
gran del món. Austràlia, a diferència 

“PERTANYO AL GRUP  
D’ENGINYERS PURAMENT TÈCNICS”

Text: Jordi Garriga

Viu a Austràlia on 
els enginyers, diu, 
són més pràctics, 
però l’educació és 
més deficitària

JUAN DUX-SANTOY 
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL ESPECIALITZAT EN DISSENY INDUSTRIAL MECÀNIC. ENGINYER DE PROCESSOS  
A PARNELL MANUFACTURING PTY LTD, AUSTRÀLIA 
Col·legiat 13.237

peculiar, perquè tinc una formació 
professional tècnica molt avançada i 
al mateix temps una experiència pro-
fessional molt àmplia i pràctica. Això 
ho vaig aconseguir estudiant i treba-
llant alhora.”

Però la trajectòria de Juan Dux-
Santoy no va començar a Austràlia. 
“Ja fa més de vint anys que treballo 
al sector farmacèutic i biomèdic. Vaig 
estudiar Enginyeria Mecànica a Espa-
nya com a base del meu coneixement 
tècnic, i Enginyeria Biomèdica a Aus-
tràlia com a complement del meu 
coneixement. El que més m’agrada 
del sector on treballo és que amb els 
equips que dissenyem canviem les 
vides de les persones i el seu estat de 
salut. Per a mi, el més important en 
aquesta vida no es l’èxit, els diners o 
possessions, sinó gaudir d’una bona 
salut i d’un sistema que la garanteixi 
mitjançant la tècnica més avançada. 
El més complicat del sector són els 
sistemes d’assegurament de la qua-
litat i l’alta regularització dels pro-
ductes en qüestions legislatives. Per 
aconseguir fàrmacs o equips biomè-
dics segurs i fiables, són necessàries 
una sèrie de normatives molt estric-
tes i uns organismes notificats (FDA, 
TGA, etc.) altament competitius. l

ENGINYERIA PER AL FRACCIONAMENT DE PLASMA HUMÀ

Les vicissituds i experiències de l’enginyer que avui retratem han estat moltes, però quan li 
preguntem per algun projecte del qual se senti particularment satisfet no s’ho ha de pensar dues 
vegades: “Sens dubte, i fins ara, un dels projectes més gratificants de la meva carrera professional ha 
estat la col·laboració amb el grup biofarmacèutic Grifols, on vaig dissenyar i desenvolupar equips de 
processos per al fraccionament del plasma humà. Aquesta col·laboració integrava les diferents 
fases, des de la recerca i la investigació, passant per la protecció d’idees mitjançant patents, fins a la 
fase de fabricació final, instal·lació i validació dels equips de processos”.
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ENTREVISTA

Amb poc més de mig any al capdavant 
de FemCAT, quina valoració fa de la 
situació de l’entitat?
FemCAT és una entitat forta. Jo diria 
que tenim una bona salut i que tenim 
ganes de fer coses, i això és el més im-
portant. Precisament, per tal que l’or-
ganització no s’acomodi, plantegem 
una presidència de mandats curts, de 
dos anys. Apostem pel relleu gene-
racional, tant a nivell de presidència 
com de patronat. Això ens fa ser di-
nàmics i tenir una visió de les coses 
sempre actualitzada.

Quins són els seus objectius al capda-
vant de l’entitat?
Els mandats són curts, de manera que 
hi ha d’haver una certa continuïtat. 
Malgrat que cada president aporta la 
seva visió particular, no es tracta de 
fer un trencament radical, tot i que és 
cert que jo obriré noves línies de tre-
ball i aportaré altres visions. La meva 
voluntat, d’acord amb la feina desen-

Llicenciada en 
Administració 
d’Empreses per l’IQS 
i en Dret per la UOC, 
Elena Massot és 
consellera delegada 
de la promotora 
immobiliària Vèrtix, 
on ha desenvolupat 
diferents càrrecs i 
responsabilitats. 
Membre fundadora 
de FemCAT, n’ha 
estat vicepresidenta 
els dos darrers 
mandats. També és 
vicepresidenta de 
l’Associació de 
Promotors i 
Constructors 
d’Edificis de 
Catalunya (APCE) i 
membre de la 
fundació Grup Set de 
dones empresàries.

   PERFIL 

Des del passat 22 de gener Elena Massot és la nova presidenta de FemCAT, una fundació privada i 
independent d’empresaris que treballa per generar iniciatives que ajudin al desenvolupament 

econòmic i social i que facin de Catalunya un país més competitiu. Les propostes de FemCAT es 
basen en el concepte que empresa i societat han d’anar juntes; només així s’aconseguirà un futur 

més pròsper i equitatiu. Tots els membres de l’organització formen part del món empresarial, i això 
els permet tenir un visió clara de les necessitats del país en aquest àmbit. 

En aquesta conversa les desgranem.

“El coneixement 
d’idiomes és una de les 
principals deficiències 
del sistema educatiu”

ELENA MASSOT, 
PRESIDENTA DE FEMCAT

Text Jordi Garriga   l   Fotografia Marta Torrent

volupada els últims temps, és potenci-
ar el talent des de diferents vessants. 
Les línies on veig que cal posar l’accent 
són el coneixement d’idiomes, una de 
les principals deficiències del sistema 
educatiu, tant a l’ESO com a la univer-
sitat, i també en el buit de gènere, que 
actualment provoca una gran pèrdua 
de talent, que comença en l’etapa esco-
lar des dels deu o dotze anys. Prop d’un 
50% del talent, principalment femení, 
es queda pel camí. Una altra línia que 
considero important és potenciar la 
competitivitat del país des del punt  
de vista de fer una administració més 
àgil i eficient en, per exemple, la implan-
tació de noves empreses. L’Administra-
ció ha de ser còmplice de les empreses.

I com actuen per fer realitat els seus 
plantejaments?
Tenim un grup de treball per a ca-
dascun dels temes que volem desen-
volupar, i fem un mapa de tot el que 
s’està duent a terme al país en el 
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“Som una 
fundació 
privada i del tot 
independent, 
que es finança 
únicament amb 
les aportacions 
dels seus socis”
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presentants d’empreses familiars. En 
tot cas, el que ha de quedar clar és que 
els membres són les persones més que 
no pas les empreses. Sigui com sigui, a 
FemCAT hi ha, sobretot, gent amb ga-
nes i il·lusió per treballar per l’impuls 
socioeconòmic de Catalunya.

Quins són els plantejaments i accions 
en cadascun dels quatre àmbits?
En general, treballem de forma ma-
tricial en cadascun dels quatre eixos, 
de manera que desenvolupem pro-
jectes propis, donem suport a d’al-
tres externs i fem acció per exercir 
influència. A partir d’aquesta base, 
pel que fa a emprenedoria i innova-
ció, les línies on ara focalitzem els 
nostres esforços són la innovació i les 
dones, la transferència de tecnologia 
entre empreses i centres de recerca, 
i, en general, la millora de la relació 
tant entre universitat i empresa com 
entre escolars i empresa. En compe-
titivitat ens centrem en tres punts 
bàsics: l’eficiència de l’administració, 
l’anglès i el coneixement d’idiomes 
en general per part dels joves, i, final-
ment, les infraestructures. En aquest 
últim punt, per exemple, hem estat 
molt actius en el tema de l’aeroport de 
Barcelona i som membres de Fermed, 
una qüestió clau per a la nostra econo-
mia. Pel que fa a la projecció, som molt 
actius. Fem poc soroll, però treballem 
molt. Tenim molta relació amb Fira 
Barcelona, i sobretot volem potenciar 
l’atracció de talent a Catalunya.

L’últim eix seria el de la cohesió social...
Sí, i per a nosaltres és molt important. 
Defensem a ultrança l’ascensor social 
i per això, per exemple, duem a terme 
iniciatives i grups de treball amb per-
sones amb capacitats diverses.

També treballen per minimitzar l’aban-
donament escolar. Considera que és 
on comença la pèrdua de talent? 
Sí, així és. Cal repensar l’escola, actu-
alitzar-la i parlar el mateix llenguatge 
que els estudiants. En aquest sentit, 

mateix àmbit. Una de les nostres 
premisses és no duplicar esforços. 
Així, quan identifiquem iniciatives 
que van en la mateixa direcció que 
els nostres plantejaments, el que fem 
és donar-hi suport i implicar-nos-hi. 
De totes maneres, volem ser trans-
formadors, i per això estudiem quin 
ha de ser el nostre paper per fer efec-
tiva aquesta transformació. Nosal-
tres el que fem és detectar proble-
mes, oferir solucions, i, si escau, fer 
de lobby, diguem-ne. Per exemple, 
juntament amb Barcelona Global 
hem impulsat un grau interuniversi-
tari en excel·lència impartit íntegra-
ment en anglès.

Què és FemCAT i quina és la seva ac-
tivitat?
Som una fundació privada i del tot in-

“El gap de gènere 
provoca una gran 
pèrdua de talent ja 
des dels deu 
o dotze anys”

dependent, que es finança únicament 
amb les aportacions dels seus socis, els 
quals hi treballen de manera desinte-
ressada, que pensem i proposem inicia-
tives perquè Catalunya avanci. A partir 
d’aquí, la nostra activitat se centra en 
quatre eixos fonamentals: emprenedo-
ria i innovació, competitivitat, projec-
ció internacional i cohesió social.

Els diferents sectors productius del 
país tenen una bona representació a 
FemCAT?
Sí, totalment. Estem en una proporció 
gairebé del 50% entre indústria i serveis.

I pel que fa al tipus d’empreses (grans-
mitjanes-petites), considera que la re-
presentació també és prou equilibrada?
Sí, també. Tenim de tot. Des de direc-
tius de multinacionals a autònoms i re-
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ELS MEMBRES DE LA FEMCAT

EMPRESES QUE INTEGREN LA FEMCAT

DONES I HOMES 
MEMBRES DE FEMCAT 
(en valor absolut)

Algunes veus avisen d’una propera 
recessió o crisi econòmica d’abast 
mundial. Creu que l’empresa catala-
na està preparada si això passa?
L’empresa catalana va sortir molt bé 
de la crisi. Els que hem estat capa-
ços de sobreviure, hem après molt. 
Per exemple, som líders a l’Estat es-
panyol en exportació. Les crisis fan 
mal, és clar, però jo crec que estem 
més ben preparats que en la crisi 
anterior.

Vostè és membre de la fundació 
Grup Set de dones empresàries. Com 
veu el moment polític actual, amb el 
sorgiment de grups polítics d’extre-
ma dreta a tot Europa, els quals, en-
tre altres coses, neguen l’existència 
de la desigualtat de gènere i posen 
en dubte la violència masclista? 
És molt preocupant, francament. A 
l’Estat espanyol cada dia es mata una 
dona, i això és propi de país subdesen-
volupat. Negar això és negar evidènci-
es. És mentida, i és molt preocupant 
veure com a l’Estat espanyol a de-
terminades opcions polítiques se’ls 
dona espai... A Europa, en general, 
això ho tenen més clar. Això és fer un 
pas enrere, tot i que també crec que 
se’ls dona massa importància. Cal 
posar cada cosa al seu lloc.  l

hem donat al suport al projecte Es-
cola 21, que aposta per un sistema 
educatiu avançat. També som ferms 
defensors de l’FP dual. En general, 
avui veiem que hi ha una clara falta 
de coincidència entre els perfils que 
l’empresa demana i l’excedent d’estu-
dis que no es busquen, i l’FP s’explica 
malament. No té cap sentit produir 
universitaris que no troben feina...

Respecte a la situació política i judicial 
catalana, FemCAT es va pronunciar a fa-
vor d’un diàleg sincer entre les diferents 
parts. Com veu el moment actual en 
aquest sentit?
Doncs amb preocupació. Nosaltres 
som totalment favorables al dret a 
decidir, som demòcrates al cent per 
cent i així ho vam pronunciar amb el 
Manifest el Far, formulat ja el 2014. I 
quan se’ns pregunta com veuríem una 
possible independència de Catalunya, 
el que diem és que les empreses ens 
adaptarem al que hi hagi, com passa 
arreu del món amb totes les empreses. 
Sigui com sigui, veiem una radicalitza-
ció molt preocupant i és obvi que cal 
trobar una sortida. Les solucions pas-
sen pel diàleg.

Com afecta la situació actual el dia a 
dia de les empreses?

Hi ha un problema de competènci-
es. Al Govern de la Generalitat veiem 
molta sensibilitat al que nosaltres pro-
posem, però no sempre hi ha capacitat 
per tirar-ho endavant. La voluntat és 
fer feina, però no sempre és possible.

Es va comentar el perill que la inesta-
bilitat política pogués influir negati-
vament en l’esdevenir de l’economia 
catalana, però ens trobem en un perí-
ode en què moltes multinacionals es-
tan apostant per Catalunya. SoSónu 
optimistes en aquest sentit?
Sí, som molt optimistes, i el dia a dia 
així ho demostra. Des de l’1 d’octubre, 
el moment més crític del procés, hem 
tingut noves i constants implantacions 
o ampliacions. I això és així perquè aquí 
a Catalunya tenim molts atractius. Per 
exemple, sabem per alguns socis que 
la gent que es mou en l’àmbit de les 
oficines avui ja està llogant projectes 
de futur. Això no havia passat mai i és 
així perquè hi ha moltes empreses de 
fora que estan venint i necessiten espai. 
D’altra banda, en innovació, tecnologia 
i big data també som molt forts. Som un 
hub que es retroalimenta i estem cre-
ant l’ecosistema adequat, però no ens 
podem distreure. Hem de continuar 
treballant per millorar encara més i no 
perdre aquest atractiu.

Empreses que lideren els membres % sobre el total  
de membres

Despatx professional 5,10%

Directiu d’una corporació 6,12%

Emprenedor 35,71%

Empresa familiar 53,06%

Tipus d’empresa % sobre el total  
de membres

Industrial 54,08%
Serveis 45,92%

17

81

Font dels gràfics: FemCat, 2019.
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La 20a Diada de la professió, l’acte social 
més important del Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials 

de Barcelona, ha aprofitat la cita per 
reinventar-se i transformar-se en la Nit del 

Col·legiat i la Professió. La trobada, 
celebrada enguany a la masia Rosàs, a 

Sant Cugat, va servir per refermar l’aposta 
del Col·legi pel talent, la igualtat i la 

innovació com a eines d’adaptació als 
desafiaments canviants. I va estar farcida 

de novetats i sorpreses, com ara 
l’homenatge als col·legiats que porten 25 i 
50 anys de col·legiació, o la creació d’uns 
nous premis per fomentar la creativitat 

dels joves enginyers.

El somni 
d’una nit 
d’estiu

Text Cristina Sáez
Fotografies Josep Balcells / Events / Masia Rosàs

NIT DEL COL·LEGIAT I LA PROFESSIÓ
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Gairebé 500 assistents, entre col·legiats i 
familiars, es van trobar a la masia Rosàs 

de Sant Cugat per compartir la Nit del 
Col·legiat i la Professió. 
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EN PORTADA

C
om en la bella i popular his-
tòria del dramaturg anglès 
William Shakespeare, el 
somni d’una nit d’estiu del 
Col·legi d’Enginyers Gra-

duats i Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona d’aquest 2019 va estar 
ple d’alegria, goig, festa i màgia, que 
es van barrejar en les històries d’amor 
compartit per la professió dels prop 
de 500 assistents. 

En un marc incomparable, com va ser 
la masia Rosàs, a Sant Cugat, la vetllada, 
conduïda un any més per la periodista 
Ana Boadas, va servir per reinventar la 
diada de la professió, un acte que se ce-
lebra des de fa vint anys i que és el més 
important del Col·legi. A partir d’en-
guany, la diada passa a ser la Nit del 
Col·legiat i la Professió, però manté el 
seu ADN d’innovació, emprenedoria, 
passió per l’enginyeria, i aposta clara i 
decidida per impulsar les vocacions i la 
igualtat de gènere. 

“Sense vosaltres no hauríem pogut 
fer moltes de les coses que hem fet [...]. 
Tenim un col·legi que és útil, eficaç i 
modern, de referència”, assegurava 
el degà, Miquel Darnés, als assistents 
que van voler gaudir d’aquesta vetlla-
da: autoritats, representants de les 
escoles universitàries, degans de la 
METGEC (Mesa d’Enginyeria Tècnica 
i de Graduats en Enginyeria de Catalu-
nya) i d’altres col·legis professionals. 

La rondalla d’aquesta gran festa de 
l’enginyeria va estar amenitzada pels 
bellíssims acords de l’arpa de Berta 
Puigdemasa, i la veu i el carisma de la 
cantant Beth, acompanyada en directe 
al piano per Mateu Peramiquel. I a me-
sura que s’anava explicant, com passa 
amb els bons arguments, anava reve-

lant les novetats de la nit i sorprenent 
el públic amb petites notes de colors, 
com ara els vídeos amb imatges icòni-
ques que van acompanyar l’homenat-
ge als col·legiats que feia 25 i 50 anys 
que formaven part del Col·legi i que 
van fer que els assistents passessin, 
en pocs minuts, de la sorpresa al riure 
i a l’emoció.

I com a la comèdia shakespeariana, 
que acaba amb la celebració del ca-
sament dels amants, la nit de la pro-
fessió també va acabar amb una bona 
festa fins ben entrada la matinada. 

Després del sopar als jardins de la ma-
sia Rosàs, a la llum de la lluna, era el 
moment de ballar i festejar, als ritmes 
proposats per un DJ, i celebrar un any 
més la bona feina del Col·legi i el dia 
gran de la professió. 

FOMENTANT EL TALENT  
Entre les novetats que enguany incor-
porava la vetllada hi havia els premis 
de les comissions socials del Col·legi. Es 
tracta d’uns guardons que volen poten-
ciar el talent tant dels col·legiats com de 
les seves famílies en els àmbits de la pin-

La periodista Ana 
Boadas va ser 

l’encarregada de 
conduir l’acte.

La cantant Beth va 
deleitar els assistents 
amb un emotiu 
Hallelujah final. 

A dalt, d’esquerra a dreta: Joan Roset, de Caixa d’Enginyers; Jordi Artiga, secretari del Col·legi, i Andreu Moreno, amb l’estudiant 
d’Enginyeria Mecànica de l’Escola Superior Politècnica Tecnocampus de Mataró, Miquel Giménez, guanyador del premi al millor TFG i 
el tutor, Julián Horrillo. A la foto del costat, l’estudiant d’Enginyeria Biomèdica de l’EEBE de la UPC, David Monrás, guanyador del 
premi al millor TFG d’aquesta especialitat amb el seu tutor, Javier Rosell.

El degà, Miquel 
Darnés,  durant 
el discurs 
de benvinguda.
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tura, fotografia i fotografia jove. Eduard 
Pimàs, president de la Comissió de Jo-
ves Enginyers, va ser l’encarregat d’en-
tregar el primer nou guardó de la nit, el 
de fotografia jove, a Núria Cadefau. La 
seva bella composició de flamencs i pos-
ta de sol, que podria ser un bon escenari 
per a alguna de les intrigues de l’obra 
shakespeariana, va ser la que va rebre 
més likes a Instagram, una de les xarxes 
socials que el jovent fa servir més.

També va voler captar la posta de 
sol, tot i que des d’un dels racons 
únics i de somni d’Islàndia, Rosa Solà, 
l’altra guardonada de la nit, que es va 
endur el primer reconeixement.

I si el premi de fotografia va estar 
renyit, per la quantitat i qualitat de les 
instantànies enviades, més ho va estar 
encara el premi de pintura, en el qual 
el jurat, on hi havia el reconegut pintor 
Pep Fonts, va haver de revisar “un bon 
nombre de treballs excel·lents en tèc-
nica i composició”, i triar quin de tots 
ells era mereixedor del guardó. Tot i 
ser una tasca difícil, finalment van es-
collir una tela d’Antonio Darias, que 
copsava un detall de la casa Batlló. 

UNA EMPRESA INNOVADORA
Un cop reconeguda la creativitat i el 
talent artístic dels col·legiats, tocava 
donar pas al reconeixement de la fei-
na ben feta. Arribava el moment de 
revelar quina era l’empresa recone-
guda per la seva innovació, un guardó 
que atorga la Comissió de Qualitat 
i Innovació i que és un dels més im-
portants per al Col·legi, perquè arrela 
en un dels trets identitaris d’aquesta 
professió: adaptar-se amb rapidesa i 
creativitat a un món que avança i can-
via a gran velocitat.

“No podem tenir por, hem de fer 
front als reptes per créixer, perquè el 
pitjor que li pot passar a una empre-
sa és tenir por del fracàs”, assegurava 
Jordi Cardona, director d’Anaconda 
Biomed, la companyia reconeguda en 
aquesta 20a edició de la festa del Col-
legi. “Quan Edison va presentar el seu 
invent, la bombeta elèctrica, va dir que 
havia descobert 999 maneres de no fer 
una bombeta. Sort que no es va aturar 
a la 999a i va perseverar”, va bromejar 
Cardona per insistir en la importància 
de no defallir i continuar intentant 

superar els reptes sota l’atenta mirada 
dels seus companys de feina. 

Anaconda Biomed és una empresa 
petita, amb només 25 treballadors, 
creada a Barcelona el 2017, que dis-
senya i fabrica dispositius mèdics. 
En concret, desenvolupa una nova 
generació de catèters per tractar qui-
rúrgicament persones que han patit 
ictus neurovasculars, una condició 
que afecta una de cada sis persones al 
món. Aquests sistemes permeten no 
tan sols evitar la mort de les persones 
que els pateixen sinó també mantenir 
una bona qualitat de vida després.

FOMENTANT LES VOCACIONS
I del talent més veterà i en actiu, al 
talent en formació. El Col·legi va de-
cidir continuar premiant els joves 
enginyers que han destacat pels seus 
treballs finals de grau, així com els 
seus projectes. Tal com va expressar 
el secretari del Col·legi, Jordi Artiga, 
cada any la tasca del jurat resulta més 
complicada per la “nombrosa quanti-
tat de treballs presentats, així com la 
seva qualitat. N’estem molt orgullo-
sos, perquè el fet que s’hi presentin 
molt bons projectes ens mou a conti-
nuar apostant amb força i determina-
ció pels nostres futurs professionals”.

Enguany, a més del premi al millor 
treball de fi de grau s’hi afegia un premi 
extraordinari per al millor treball de fi 
de grau d’Enginyeria Biomèdica. I és 
que aquest 2019 el Col·legi celebra 

Se celebrava 
la 20a edició plena 

de sorpreses 
i novetats en un 
entorn de somni

A partir de les 19 h els assistents van anar 
arribant a la masia Rosàs de Sant Cugat, 

l’indret paradisíac on es va celebrar la festa.

Jordi Cardona, manufacturing director 
d’Anaconda Biomed, va rebre el premi a 
l’empresa innovadora de mans del tresorer 
del Col·legi, Ricard Nogués (a l’esquerra) i 
del president de la Comissió de Qualitat i 
Innovació, Xavier Cazorla (al centre).

De dalt a baix, els guanyadors dels 
concursos de pintura, fotografia i 
fotografia jove: Rosa Solà, Antonio Darias i 
Núria Cadefau.
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de Barcelona Est de la UPC, ha disse-
nyat una jaqueta diminuta, amb tota 
l’electrònica necessària per monitorar 
l’infant integrada en un teixit especial 
per evitar irritacions a la pell dels pe-
tits. La jaqueta, a més, envia les dades 
a una aplicació mòbil que permet que 
infermeres i metges facin el seguiment 
i control de l’estat del nen.

Clarament emocionat, en David 
Monràs va homenatjar, potser sense 
saber-ho, en Nikola Tesla amb les se-
ves paraules. “L’últim somni que tinc 
—deia Monràs— és que la tecnologia 
deixi de fer més rics els rics, i més po-
bres els pobres”, un desig que recor-
dava el del gran inventor serbi quan 
deia que la ciència i la tecnologia no-
més tenen sentit si el que pretenen és 
millorar la humanitat.

Aquests premis estan patrocinats 
per l’Escola Universitària Salesiana de 
Sarrià (EUSS), el Banc Sabadell, la Cai-
xa d’Enginyers i l’empresa Circutor.

UN HOMENATGE COM CAL
I si les paraules dels dos joves engi-
nyers premiats van ser emotives, ho 
va ser encara més l’homenatge que el 
Col·legi va voler retre a aquells pro-

fessionals que fa 25 i 50 anys que són 
col·legiats, “per ser una peça essencial 
del projecte del Col·legi”. I eren un bon 
grapat! Tants, que la presentadora, la 
periodista Ana Boadas, feia broma so-
bre els torns i dirigia, com un guàrdia 
de trànsit, a qui li tocava sortir a l’esce-
nari i on s’havien de col·locar.

Abans de recollir el guardó, però, 
un petit viatge en el temps fins al 1968 
i 1993, els anys en què els enginyers 
homenatjats es van inscriure al Col-
legi amb dos vídeos que copsaven el 
més destacat d’aquells anys a tots els 
nivells, des del La-la-la de Massiel 
que va guanyar Eurovisión, fins a la 
Barcelona postolímpica.

precisament l’Any de l’Enginyeria 
Biomèdica, “una aposta clara pel treball 
conjunt entre els professionals sanitaris 
i els enginyers”. Com en anys anteriors, 
aquests guardons reconeixien l’estudi-
ant amb 1.000 euros i també el tutor del 
treball amb 500 euros.

“Al final de la carrera m’he enamorat 
d’aquesta professió, que és l’eina que 
ens pot fer avançar cap a un món més 
just, mediambientalment sostenible. 
Visca l’enginyeria!”, exclamava eufòric 
Miguel Giménez Moreno, l’estudiant 
del grau en Enginyeria Mecànica de 
l’Escola Superior Politècnica Tecno-
campus de Mataró, que es va fer amb el 
premi al millor treball de fi de grau. 

En Miguel va presentar el projecte 
Thumblock, un cadenat intel·ligent 
per a motos i que vol resoldre el pro-
blema de robatoris d’aquests vehicles 
a les ciutats, i que de ben segur es po-

dria aplicar a bicicletes o patinets elèc-
trics. El cadenat incorpora un sistema 
d’obertura i tancament automàtic per 
proximitat o per empremta digital, i 
avisa el propietari amb un missatge al 
mòbil en cas que algú estigui intentant 
obrir el cadenat. A més, geolocalitza el 
vehicle i es carrega per energia solar. 

Ben diferent era el treball de fi de 
grau d’Enginyeria Biomèdica que es va 
endur l’altre guardó al talent jove. Es 
tractava d’una jaqueta intel·ligent pen-
sada per a les unitats de cures intensi-
ves de les maternitats dels hospitals on 
hi ha els nounats prematurs. Sovint, 
l’espai físic en aquestes unitats és re-
duït i és complicat encabir els equips 
de monitoratge als petits bressols o in-
cubadores on són els nadons. Per això, 
David Monràs, estudiant d’Enginyeria 
Biomèdica de l’Escola d’Enginyeria 

Enguany també es 
premiava el millor 

treball de fi de 
grau d’Enginyeria 

Biomèdica

L’equip de futbol 
del Col·legi va 
aprofitar aquest 
marc de celebració 
per mostrar el 
trofeu aconseguit: 
la Copa Ernest 
Lluch 2019.

La Col·legiada Distingida 
va ser Montserrat Font,  
cap del Servei de Gestió i 
d’Emergències de la 
Generalitat.

Música, alegria i ball per a un 
final de festa de revetlla. 
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ra, i que va ser el moment més reivin-
dicatiu de la nit. 

Per fer-ne entrega, a l’escenari, hi ha-
via el degà, Miquel Darnés, i la vicede-
gana, Maria Cinta Pastor, que va voler 
presentar el premi “perquè em sento 
orgullosa de presentar aquesta super-
dona, enginyera tècnica industrial me-
cànica, Montserrat Font”. Cinta va vo-
ler explicar com el Col·legi treballa per 
“fomentar la igualtat de gènere, lluitar 
contra els estereotips i per aconseguir 
condicions de treball igual per a engi-
nyers i enginyeres”. 

La vicedegana va ressaltar que al Col-
legi hi ha 500 dones enginyeres, que són 
“un exemple de vocació, igualtat, talent, 
autoestima i que compten amb el suport 
dels seus companys enginyers homes”.

Per la seva banda, en recollir el pre-
mi, Font va recordar com va ser l’úni-

Les emotives paraules del treso-
rer del Col·legi, Ricard Nogués, en 
representació dels col·legiats fa 25 
anys, parlaven d’“oportunitat, goig, 
felicitat, projectes...” per descriure 
tots i cadascun dels anys viscuts for-
mant part del Col·legi, i emplaçava a 
tots a “tornar-nos a veure d’aquí a 25 
anys per celebrar una nova nit com la 
d’avui, després d’haver-nos esmerçat 
per mantenir el nostre Col·legi d’En-
ginyers més sòlid i més fort que mai”.  

“En 50 anys, com us podeu imagi-
nar, les hem vist de tots colors i hi ha 
hagut canvis de titulacions, però sem-
pre hem estat enginyers i és el que som. 
Per això és tan important el Col·legi, 
per representar i defensar els nostres 
drets, adaptant-se als canvis”, argu-
mentava Joaquim Lladó, antic mem-
bre de la Junta, en nom dels home-
natjats pels 50 anys.

UNA COL·LEGIADA DISTINGIDA 
Potser, com en tota bona història, per 
mantenir el zenit de la vetllada i pre-
parar els assistents per al desenllaç, la 
cantant Beth va interpretar País Petit, 
de Lluís Llach, com a preludi d’un dels 
moments més esperats de la vesprada: 
el lliurament del guardó al col·legiat 
distingit, que reconeix la trajectòria 
professional d’un enginyer o enginye-

ca dona a la carrera, que va cursar a la 
UPC de Vilanova i la Geltrú, d’entre 
200 estudiants. I va dir de broma que 
“em continuo passant el dia entre ho-
mes, bombers i mossos d’esquadra”. I 
és que Font es va incorporar a la Ge-
neralitat el 2008 com a cap del Servei 
de Gestió d’Emergències. “La verita-
ble revolució ha de venir gràcies a les 
dones o no vindrà”, va reblar aquesta 
enginyera.

La cirereta a aquesta vetllada de som-
nis estival la va posar l’equip de futbol 
del Col·legi, que aquest any va debutar 
a la Copa Ernest Lluch 2019 i en va re-
sultar vencedor. Així acabava l’acte de la 
Nit del Col·legiat i la Professió, quan tot 
just començava la nit, romàntica, al rit-
me de l’arpa i el piano, i amb la veu dol-
ça de Beth versionant Leonard Cohen. 
“Hallelujah, Hallelujah...”.  l

El sopar, ofert als jardins de la 
masia, va donar pas al moment  

més distès i relaxat de la vetllada.

Els delicats 
acords de 
l’arpista van 
contribuir a fer 
encara més 
màgica la nit.

Els grups d’enginyers homenatjats pel 25 i 50 anys com a membres del Col·legi.



Amb més de 25 anys a l’esquena com a professora i investigadora, Beatriz Giraldo sempre ha tingut clar que 
l’enginyeria i la medicina s’havien d’entendre pel bé de la societat. Amb aquesta màxima, va ser una de les 
impulsores l’any 2009 del primer grau en Enginyeria Biomèdica. Avui parlem amb ella sobre com ha 
evolucionat aquesta especialitat, l’estat en què es troba ara i cap a on es dirigeix.
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Beatriz Giraldo visita el Col·legi per 
fer l’entrevista. Abans ens hem docu-
mentat per conèixer la nostra entre-
vistada. El directori de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), on 
treballa de docent i investigadora, in-
clou un llistat extens amb tota la seva 
producció científica: articles, llibres, 
projectes R+D+i... En total, comptem 
gairebé 300 mencions, incloent-hi un 
bon nombre de reconeixements. Un 
d’aquests prové, precisament, del Col-
legi. Fa tres anys va ser premiada com 
a tutora en els Premis ENGINYERS 
BCN al millor Treball de Fi de Grau, fet 
que celebra i recorda amb afecte. Un 
cop trencat el gel, iniciem l’entrevista.

L’any 2009 la UPC va ser la primera 
universitat catalana a iniciar el grau en 
Enginyeria Biomèdica. Per què?
Era necessari. Fins llavors l’enginye-
ria biomèdica estava formada per 
professionals de diverses branques 
(mecànica, elèctrica...) i cada vegada 
es feia més evident que calia fusionar 
tots aquests camps. Les màquines les 
fèiem els enginyers i les aprofitaven 
els metges, però això provocava que 
algunes d’aquestes no fossin viables. 
Quan vam apropar aquests dos mons, 
vam fer que parlessin el mateix  
llenguatge. Això fa que s’acceptin i 
s’entenguin millor els grups multi-
disciplinaris. L’enginyer biomèdic és 
el pont entre la part tecnològica i la 
part clínica. Cal aquesta figura per te-
nir una visió global i poder treure més 
profit del que s’obté. 

Al cap de deu anys de la seva crea-
ció, quina valoració fa de l’evolució 
d’aquest nou grau?

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I L’ENTREVISTA DE L’ANY DE L’ENGINYERIA BIOMÈDICA

“L’enginyeria biomèdica viu un petit boom”

Molt positiva, segur. Ara la societat 
entén millor què fa un enginyer bio-
mèdic. Nosaltres, a més, des de la uni-
versitat, vam imposar fer pràctiques 
curriculars obligatòries i hem notat 

la diferència. Al principi, als hospi-
tals ens deien: “Però què hi fa, un en-
ginyer, aquí?”. Ara és tot el contrari: 
“Quan vindran els estudiants?”. És un 
gran canvi.

Beatriz Giraldo, enginyera, docent, investigadora i secretària acadèmica a l’EEBE-UPC

Fa tres anys, Beatriz 
Giraldo va ser 

premiada com a tutora 
en els Premis EBCN al 

millor Treball 
de Fi de Grau.
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Al mercat, la demanda d’enginyers 
biomèdics és molt alta. N’hi hauria 
d’haver més?
No m’atreviria a contestar categòrica-
ment sí o no. A Catalunya es graduen 
cada any uns 180 enginyers biomèdics. 
Si són pocs o molts és relatiu. Actual-
ment el sector viu un petit boom i fins 
i tot ens passa que molts dels nostres 
estudiants troben feina abans d’aca-
bar la carrera, cosa que penalitza el 
seu Treball de Fi de Grau. Penso que 
estem en un punt àlgid i que la situa-
ció s’estabilitzarà. Però en som cons-
cients, i des de la universitat ens plan-
tegem ampliar el nombre d’estudiants. 
Jo soc de l’opinió de fer-ho de manera 
progressiva, amb moderació.

A què es deu aquest boom al sector?
A moltes coses. Primer, ens cuidem 
més. Segon, la tecnologia ens està ofe-
rint solucions a passos agegantats. Al-
gunes de les tecnologies amb les quals 
treballaran els meus alumnes que es-
tan acabant la carrera encara no estan 
al mercat, però molt probablement 
formaran part del seu desenvolupa-
ment professional. També la tecno-
logia s’ha fet més comprensible. Un 
exemple és el fet que hi hagi desfibril-
ladors en zones públiques. Aquests 
aparells s’han simplificat i s’han apro-
pat a la societat. Altres casos d’això 
que comento són la roba sensoritzada 
i els rellotges intel·ligents. És un bon 
moment, estem a l’alça.

Quins són els avenços que revolucio-
naran la societat?
Sens dubte, la medicina personalitza-
da. Serà possible gràcies a la impressió 
3D i la robòtica. Al final treballarem 
per crear complements per al cos. Si 
ens falla una part, la reposarem. Actu-
alment, per exemple, s’està estudiant 
crear ronyons artificials. I el mateix en 
farmacologia. Faran pastilles individu-
alitzades, amb una part genèrica per a 

tothom i una part per a cada persona 
amb uns components determinats. Els 
humans vivim cada cop més anys; per 
tant, quan la màquina es desgasti, no-
més caldrà reparar-la.

En el número de gener-febrer parlà-
vem amb Lluís Pareras, gerent de l’àrea 
d’Innovació del Col·legi de Metges de 
Barcelona, i ens deia que a Catalunya 
s’ofereix molt bona formació, però que 
després això no es tradueix en patents. 
Hi està d’acord?
De totes les professions, alguns dels 
que pitjor ens venem som els engi-
nyers. Nosaltres ens centrem molt en 
la part de resoldre un problema. L’al-
tra, que és l’activitat que hi ha al vol-
tant de la professió, a vegades queda 

més curta. Sabem resoldre un proble-
ma però no “vendre” aquesta solució. 
És cert que aquest àmbit de l’empre-
nedoria, aquesta part més de mana-
gement, d’entendre el conjunt del 
projecte, és més fàcil que els alumnes 
l’aprenguin fora. 

Aleshores, caldria ensenyar altres conei-
xements als estudiants d’enginyeria?
No ho sé. El que sí que sé és que ho 
necessitaran més endavant, al llarg 
de la vida. Però és difícil encabir tots 
els coneixements que fan falta, algu-
na cosa ha de quedar fora. L’altre dia 
vam tenir una xerrada d’un metge, 
doctor en enginyeria, que deia que, 
si s’ha d’escollir, és millor fer primer 
enginyeria i després medicina, per-

què per ell la medicina és aprendre i 
replicar coneixements, i l’enginyeria 
és raonar i saber afrontar problemes. 
L’enginyeria biomèdica ho lliga. La 
diferència amb les altres enginyeries 
és que la biomèdica té el component 
de l’ésser, de la vida. Estem a mig camí 
entre el que seria la part tècnica, iner-
ta, tecnològica, i la salut, la medicina.

Es tracta d’una disciplina no gaire co-
neguda. En canvi, la seva existència 
pot fer avançar molt la medicina, i, per 
tant, la vida de les persones. Què cal 
fer per arribar a la societat?
Més que la disciplina, el que no es co-
neix tant és la titulació, perquè l’engi-
nyeria biomèdica sempre ha existit. Pel 
que fa a l’educació, penso que cal més 
suport en general. Especialment per a 
petites recerques, per engrescar l’estu-
diant a fer petits treballs d’investigació. 
Cal animar els estudiants perquè facin 
recerques a nivells més bàsics; el que 
diríem “vivers d’investigació”.

Ens hem centrat en la seva faceta de 
docent, però també és investigadora. 
En quins projectes treballa actualment?
Estic treballant molt en l’àmbit cardio-
respiratori, i especialment en la insu-
ficiència cardíaca crònica. Hem de-
tectat que les persones amb aquesta 
malaltia tenen un patró de respiració 
molt definit. Treballem en un disposi-
tiu perquè abans que s’acabin de des-
compensar puguin tenir-ho controlat 
i puguin fer un reset.  

Contestada l’última pregunta, Be-
atriz Giraldo té encara més feina a 
ENGINYERS BCN. Hi ha prevista 
una reunió amb ella per preparar el 
tercer fòrum de l’Any de l’Enginye-
ria Biomèdica, que se celebrarà el 17 
d’octubre a l’EEBE. Gireu la pàgina 
per llegir la crònica del segon. Tot 
apunta que l’èxit del tercer serà molt 
semblant. l

CAL SUPORT 
PER ENGRESCAR 
L’ESTUDIANT A FER 
PETITES RECERQUES, 
EL QUE DIEM “VIVERS 
D’INVESTIGACIÓ”

INFORMACIÓ PROFESSIONAL I L’ENTREVISTA DE L’ANY DE L’ENGINYERIA BIOMÈDICA

COL·LABORA: AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE:

AMB EL SUPORT EMPRESARIAL DE:



Theknos    Juliol-agost 201932

NOTÍCIES DEL SECTOR

ging director de Diagnòstics Grifols, es 
va centrar en la visió artificial, en com 
ajuda al procés productiu en el siste-
ma per al tipatge sanguini que desen-
volupen. També d’aquesta empresa va 
parlar Enric Martinell, en aquest cas 
sobre com prevenen possibles altera-
cions entre la fabricació

La intel·ligència artificial aplicada 
al diagnòstic per imatge va ser el tema 
a tractar d’Hugo Arques, product sa-
les executive de CT i Syngo via de Si-
emens. “Amb el deep learning podem 
arribar a uns resultats en què no hi ha 
error”, va afirmar, i a continuació va 
mostrar una xarxa neuronal feta amb 
més de 60.000 imatges i un milió de 
paràmetres, tecnologia que permet, 
per exemple, millorar el control del 
miocardi. Jaume Amat, CEO de Rob 
Surgical i president de Cataloniabio 
& Health Tech, va posar el focus en 
la cirurgia de precisió: “La robòtica 
ens dona molta més llibertat de movi-
ment, però perdem retorn sensorial. 
Per compensar-ho, es desenvolupen 
sistemes de 3D molt bons”.

“Com a Col·legi hem volgut ser pre-
sents en aquesta gran transformació i 
no perdre el tren d’aquesta nova espe-
cialitat de l’enginyeria.” Les paraules 
del degà, Miquel Darnés, van obrir 
l’acte “II Fòrum: Intel·ligència Artifi-
cial i Big Data – La innovació que arri-
ba de la mà de les noves tecnologies” i 
recordaven l’esforç d’ENGINYERS 
BCN (en formació, borsa de treball...) 
perquè els enginyers biomèdics tin-
guin el seu lloc. La directora general 
d’Indústria de la Generalitat de Cata-
lunya, Matilde Villaroya, va agrair al 
Col·legi aquest paper de catalitzador 
del talent i va assegurar que Catalu-
nya és reconeguda “com el hub bio-
mèdic del sud d’Europa”. 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
El primer a parlar va ser Vicent Ri-
bas. El cap de la línia Data Analytics 
in Medicine de la Unitat Tecnològi-
ca eHealth d’Eurecat va explicar els 
avantatges de la intel·ligència artifici-
al en l’enginyeria biomèdica: “Permet 
l’extracció de coneixement, la millora 
dels diagnòstics, la personalització 
terapèutica i la millora dels processos 
quirúrgics”. Sergi Fernández, mana-

ENGINYERIA DE LA VIDA
Roderic Guigó, coordinador del Pro-
grama de Bioinformàtica i Genòmica 
del CRG, va ser rotund: “Estem en un 
moment en què podem fer enginye-
ria de la vida”. La seva ponència trac-
tava de la genòmica: “Puc saber quines 
malalties tinc més i menys risc de patir. 
Això és perquè ja es coneixen 15.000 
associacions entre lletres en el genoma 
i determinades patologies”. Va tancar 
l’acte Ferran Rodríguez, cap d’Enginye-
ria Clínica i Biomèdica i adjunt a la Di-
recció d’Infraestructures de l’Hospital 
Clínic de Barcelona: “La complexitat 
tecnològica creixent i la limitació de re-
cursos han fet que els enginyers siguin 
imprescindibles a l’hora de decidir la 
incorporació de nous equips”. l

Les tecnologies que estan revolucionant 
la salut de les persones

Com s’estan aplicant la intel·ligència artificial i el big data a l’enginyeria biomèdica? És la gran pregunta que 
els ponents en el segon fòrum de l’Any de l’Enginyeria Biomèdica van intentar respondre. L’acte es va 
celebrar el 13 de juny i hi van participar empreses i institucions pioneres. 

La intel·ligència artificial i el big data estan transformant el sector de la salut.

Si esteu interessats, 
no us perdeu...
“III Fòrum: Enginyers 
emprenedors: L’oportunitat 
de crear valor econòmic 
i social en salut”
17 d’octubre, de 16.30 a 20 h  
a la Sala d’Actes Edifici A de la 
UPC Campus Diagonal-Besòs 
(av. d’Eduard Maristany, 16, Sant 
Adrià del Besòs).
Inscripcions i més informació: 
http://bit.ly/IIIforum19

Mireu el vídeo complet de l’acte a 
https://videos.enginyersbcn.cat

http://bit.ly/IIIforum19
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Construmat acull la presentació 
del Manual de Seguretat 
contra Incendis

Entre 2005 i 2009 el Col·legi va 
publicar el Manual de Seguretat 
contra Incendis. Amb l’objectiu de 
mantenir-lo al dia pel que fa a la 
normativa vigent i als productes 
que hi ha al mercat, la Comissió de 
Seguretat contra Incendis i Emer-
gències del Col·legi (COSCIE) n’ha 
promogut l’actualització. L’última 
edició de la fira Construmat, que 
del 14 al 17 de maig va rebre uns 
54.000 visitants, va acollir una 
presentació d’aquest manual. Laia 
Liébana, membre de la COSCIE, 
va explicar que es tracta d’un do-
cument de lliure descàrrega, que 
s’estructura en fitxes i que es pot 
consultar a www.enginyersbcn.
cat/msci. També va agrair la par-
ticipació als membres de la COS-
CIE, als de la Comissió de Plans 
d’Autoprotecció i Protecció Civil 
i a les empreses col·laboradores, 

sense oblidar l’esforç del personal 
del Col·legi.

RESISTÈNCIA I ESTABILITAT
Actualment hi ha set fitxes actualit-
zades i nou en fase de redacció. Un 
dels autors d’aquestes fitxes és en 
Xavier Cemeli, el qual va presentar 
el més destacat de “Resistència al foc, 
requeriments normatius i sectorit-
zació fixa”. El membre de la COSCIE 
va analitzar la classificació dels ele-
ments de compartimentació fixa, va 
definir les justificacions tècniques 
simplificades i els sistemes construc-
tius i va proposar períodes d’avaluació 
i manteniment mínims. A continua-
ció, Lluís Masimon, autor de la fitxa 
“Estabilitat al foc”, va parlar dels sis-
temes per a la protecció estructural, 
dels tipus de suports que s’han de 
protegir i de la protecció del formigó, 
l’acer, la fusta i els forjats.

EXPANSIÓ DEL FOC
L’acte, coorganitzat amb Engi-
nyers Industrials de Catalunya, 
va acabar amb la presentació d’un 
estudi sobre la problemàtica gene-
rada per la propagació d’incendis 
en façanes d’edificis, a càrrec de 
l’enginyer industrial Jordi Sans. La 
doctora en Arquitectura Pilar Gi-
raldo i el responsable d’Avaluació 
Tècnica de Productes de Protecció 
contra el Foc del departament de 
Qualitat de Productes de l’ITeC, 
Alberto Diego, van tancar la jor-
nada parlant, respectivament, de 
la propagació del foc per façanes, 
i de les fortaleses i debilitats dels 
actuals mètodes d’assaig a façanes. 
Podeu veure les presentacions de 
tots els ponents en aquest web:  
http://bit.ly/focEBCN19. l

La propagació del foc i la seguretat contra incendis van ser objecte 
d’anàlisi el 16 de maig en una jornada coorganitzada pel Col·legi a 
Construmat, la fira de la construcció. Durant l’acte es va presentar 
l’actualització del Manual de Seguretat contra Incendis que 
actualment està impulsant ENGINYERS BCN. També es va 
presentar un estudi sobre la problemàtica generada per la 
propagació d’incendis en façanes d’edificis.

Les set fitxes 
visibles del Manual

El Manual de Seguretat 
contra Incendis del Col·legi 
s’estructura en sis famílies, 
cadascuna de les quals 
se subdivideix en fitxes. 
Actualment hi ha visibles 
a www.enginyersbcn.cat/
msci set fitxes, les quals es 
destaquen a continuació: 
1. Protecció passiva

1.1  Reacció al foc, de Ruben 
R. González Rivero

1.2  Resistència al foc, 
requeriments normatius 
i sectorització fixa, de 
Xavier Cemeli Duran.

1.3  Sectorització, de Lorena 
Huerta Vázquez.

1.4  Estabilitat al foc, de Lluís 
Masimon Clavera.

2. Protecció activa
2.2  Boques d’incendi 

equipades, de Manuel 
Carrasco Valentín.

2.3  Sistemes de detecció 
i alarma, de Manuel 
Carrasco Valentín.

2.5  Proveïment d’aigua 
contra incendis, de José 
Casquet Pérez.

La col·legiada Laia Liébana durant 
l’acte de presentació del Manual 
de Seguretat contra Incendis.

http://bit.ly/focEBCN19
http://www.enginyersbcn.cat/msci
http://bit.ly/focEBCN19
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megawatts fotovoltaics, una xifra im-
pressionant davant els 300 que hi ha 
actualment instal·lats a Catalunya. 
Per posar el públic en context, Frede-
ric Andreu, gerent de Solartradex, va 
exposar els principals avantatges de 
la nova normativa: “Ja no hi ha impost 
al sol, se simplifiquen els tràmits, es 
redueixen els costos associats i s’obre 
l’autoconsum lliure a tots”.

Si en alguna cosa estaven d’acord tots 
els ponents de la jornada “Autocon-
sum: preguntes i respostes” era que el 
Reial decret 244/2019 és molt positiu 
i obre un ventall d’oportunitats per 
potenciar aquest sistema d’abasta-
ment energètic. La sala d’actes d’EN-
GINYERS BCN, plena de gom a gom, 
va ser l’escenari de l’interessant debat 
que es va produir sobre els interro-
gants que ara s’obren en el sector.

La benvinguda va anar a càrrec del 
degà, Miquel Darnés, que va recordar 
la implicació del Col·legi en aques-
ta transformació energètica. Des 
de l’Institut Català d’Energia (ICA-
EN) el seu director general, Manel 
Torrent, va dir que el Govern català 
treballa amb l’objectiu d’aconseguir 
que, l’any 2050, el 100% de l’energia 
provingui de fonts renovables i que el 
territori pugui admetre fins a 37.000 

A LA CHAMPIONS
Un cop fetes les presentacions, va tenir 
lloc una taula de debat en un format 
que el Col·legi introduïa per primera 
vegada. Asseguts en unes butaques i 
amb la moderació del president de la 
Comissió d’Energia d’ENGINYERS 
BCN, Albert Basté, les opinions i rèpli-
ques van fluir de manera dinàmica.

Entre altres idees, Jordi Agustí, 
expert de Nous Subministraments 
d’Endesa Distribució, va assegurar 
que ara serà necessària una “recon-
cepció” de la xarxa elèctrica: “S’hau-
ran d’introduir instal·lacions amb 
fluxos variants, calen noves tecnolo-
gies”. Per aconseguir-ho, va opinar, 
“hi hauran d’haver mecanismes per 
incentivar les inversions”. Per a Oriol 
Xalabarder, conseller delegat d’Elec-
tra Caldense, els enginyers tindran 
“un paper molt important” en el pa-
norama que ara s’observa. El directiu 
de l’elèctrica catalana va afirmar que 
l’Estat espanyol és ara “al nivell d’Eu-
ropa” pel que fa la legislació, però que 
encara falta un major desenvolupa-
ment d’aquest sistema.

El responsable d’Autoconsum 
d’Holaluz, Carles Leg, va ser contun-
dent: “Amb aquesta legislació hem 
entrat a la Champions”. Això sí, amb 
matisos: “Falten petites millores i do-
nar-li recorregut”. La seva interven-
ció també va deixar altres idees, com 
que la inversió dels consumidors es 
podrà amortitzar en cinc anys i que 
cal posar l’accent en el fet que els usu-
aris escullin bé amb qui treballar. Per 
la seva part, Marc Rotllan, de Factor 
Energia, va explicar que el cost d’una 
instal·lació domèstica mitjana és de 
5.000 euros i que actualment la inse-
guretat jurídica “és molt petita”. l

A l’abril, el Govern de Pedro Sánchez va aprovar el Reial decret 
244/2019, que aplanava el camí per a l’autoconsum. Un mes després, 
el Col·legi va organitzar una jornada per debatre el canvi de normativa 
amb empreses, consumidors i professionals del sector. En total, tres 
hores d’aportacions que van deixar conclusions diverses i interessants.

Mireu el vídeo complet de l’acte a 
https://videos.enginyersbcn.cat

Si hi esteu interessats, 
no us perdeu...
Curs “Dimensionament i 
legalització d’instal·lacions 
d’autoconsum solar”
19 i 20 de novembre, de 16 a 20 h a 
l’aula 1, 3a planta del Col·legi.
Inscripcions i més informació: 
www.enginyersbcn.cat/agenda.

La nova època daurada de l’autoconsum, a anàlisi
Jornada de debat

D’esquerra a dreta: Jordi Agustí, expert Nous Subministraments d’Endesa Distribució; 
Oriol Xalabarder, conseller delegat d’Electra Caldense; Albert Basté, president de la 
Comissió d’Energia d’ENGINYERS BCN; Carles Leg, responsable d’Autoconsum d’Holaluz; 
Marc Rotllan, Manager of Energy Efficiency PV Self-Consumption and EV Charging 
Infraestructure de Factor Energia.

http://www.enginyersbcn.cat/agenda
http://www.enginyersbcn.cat/agenda
https://videos.enginyersbcn.cat
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Sistemes de gestió a les empreses

En aquest article volem oferir una 
visió general dels diferents sistemes 
de gestió: el seu inici, evolució i 
mecanismes comuns que faciliten la 
integració. Bàsicament, parlarem de 
quatre normes (ISO 9001 gestió de la 
qualitat, ISO 14001 gestió ambiental, 
ISO 50001 gestió energètica i ISO 
45001 gestió de la seguretat i salut 
laboral) identificades com a normes 
HLS (High Level Structure), que 
proporcionen un marc comú per als 
estàndards dels sistemes de gestió. 
Comparteixen el mateix índex i 
l’estructura que facilita la integració i 
l’eficiència dels sistemes.

Els punts comuns de les normes 
HLS són la definició del context de 
l’organització tenint en compte els 
quatre àmbits que volem implantar: 
de qualitat, ambiental, energètic 
i de seguretat laboral. D’aquests, 
s’han de definir quines són les parts 

interessades i identificar els riscos 
i oportunitats per implementar 
l’estratègia de l’organització. Totes 
elles es basen en el cicle de Deming 
(PDCA en la sigla en anglès: Plan-Do-
Check-Act).

En totes les normes trobarem com 
a part comuna la definició d’una 
planificació, el seguiment i la mesura 
dels processos mitjançant indicadors, 
la identificació de no conformitats 
i la millora contínua. Els sistemes 
es revisaran mitjançant auditories 
internes i la reunió de revisió des 
de la direcció. Tots aquests punts 
comuns estan replicats en les 
diferents normes HLS.

Els sistemes de gestió són una 
xarxa on s’incorporen de manera 
interconnectada els requisits 
particulars de les diferents normes 
de qualitat, ambientals, de gestió 
energètica i de seguretat laboral. 
També podríem integrar altres 
sistemes com la protecció de dades 
segons la legislació vigent, i la 
certificació de persones d’acord amb 
la norma UNE-EN ISO 17024:2012. l

Laura Alonso, responsable de Qualitat, 
Medi Ambient i Riscos Laborals

1987
ISO 9001

2015

1996
ISO 14001

2015

2011
ISO 50001

2018

2018
ISO 45001

2018

Consulta la versió completa 
d’aquest article a:  
blog.enginyersbcn.cat

Aquest gràfic indica l’evolució en el temps de les normes, indicant l’any 
inicial de publicació i l’any de l’última revisió.

ISO 50001 — SISTEMES  
DE GESTIÓ DE L’ENERGIA

Es desenvolupa a petició de l’Organització de les Nacions 
Unides per al Desenvolupament industrial (UNIDO), 
per elaborar un estàndard internacional de gestió 
energètica i donar, així, resposta al canvi climàtic i a la 
proliferació d’estàndards nacionals. L’objectiu és millorar 
el desenvolupament i eficiència energètica 
de manera contínua, per tal de reduir l’ús de 
l’energia i les emissions dels gasos amb efecte 
d’hivernacle. 

ISO 45001 — SISTEMES DE GESTIÓ DE SALUT 
I SEGURETAT LABORAL 

És el resultat de molts anys de feina en la 
sistematització mitjançant un estàndard internacional. 
En els orígens, els sistemes de seguretat se certificaven 
segons OHSAS 18001. Les empreses i 
organitzacions certificades en OHSAS 
18001 tenen de termini fins al 2021 per 
adaptar-se a la ISO 45001. 

ISO 14001 — SISTEMES DE GESTIÓ  
AMBIENTAL

Aquesta norma està basada en els aspectes 
ambientals de les organitzacions i permet, 
mitjançant l’anàlisi del cicle de vida 
(ACV) dels processos o productes, 
determinar quins són els impactes 
ambientals i aplicar les mesures per 
tal de reduir-los.

ISO 9001 — SISTEMES DE GESTIÓ  
DE LA QUALITAT

La norma ISO 9001:1987 neix de la necessitat 
d’elaborar normes que tinguin un caràcter  
mundial. És el model més utilitzat en les 
relacions entre client i proveïdor. Del 1987 al 
2018, hi ha hagut diferents revisions. 
Cal destacar la ISO 9001:2000, 
ja que es va passar del concepte 
d’assegurament de la qualitat a 
gestió de la qualitat.

http://blog.enginyersbcn.cat
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Amb el llançament de la nova gamma 
de lluminàries, ELT compleix l’objec-
tiu de consolidar la companyia com 
a proveïdor global de solucions i 
serveis d’il·luminació, ja que gesti-
ona un sistema d’enllumenat complet 
que fa valer la seva capacitat tecno-
lògica i consolida, al seu torn, el seu 
trajecte en el camp de la consultoria 
i les solucions a mida en matèria d’il-
luminació intel·ligent. 

La nova aposta de la companyia 
inicia el camí amb el llançament 
d’EXEYA i ELODIA, dues llumi-
nàries, viària i fanal clàssic per a 
enllumenat públic, respectivament; 
dos productes que incorporen tecno-
logia LED 100% ELT, amb un disseny 
atractiu i acabats d’alta qualitat.

EXEYA és la lluminària viària 
d’ELT. De disseny elegant, està dispo-
nible en quatre mides per proporci-
onar solucions personalitzades a 
cada aplicació. Disposa 

Text Alejandro Baselga,  
responsable d’il·luminació d’ELT.

ELT llança una gamma de lluminàries intel·ligents

bricada en fosa d’alumini injectat i 
ofereix una alta resistència a la corro-
sió. El cos superior abatible facilita la 
instal·lació dels equips i l’accés al bloc 
òptic i els equips auxiliars. ELODIA 
disposa d’un índex de protecció IP67 
del bloc òptic i un grau de protecció 
contra impactes del llum IK09. Està 
equipada amb l’eLED RKIT, el mò-
dul de 24 LED d’alta potència, que 
aconsegueix una àmplia programa-
bilitat i múltiples modes de regulació 
de l’equip. l

de dos compartiments independents, 
que faciliten una gestió tèrmica òp-
tima, la qual cosa augmenta la vida 
útil de l’aparell. El model EXEYA 
munta mòduls amb LED d’alta potèn-
cia, que són alimentats per un contro-
lador ELT 100% programable. Té un 
índex de protecció IP66 i un grau de 
protecció contra impactes IK09.

ELODIA és el fanal clàssic tipus 
Villa d’ELT. Al disseny clàssic s’uneix 
la tecnologia LED més avançada i 
eficient. La carcassa del llum està fa-

Exeya, la lluminària viària 
d’ELT, de disseny elegant i 
disponible en quatre mides per 
a solucions personalitzades. 
Aquest model munta mòduls 
amb LED d’alta potència, 
alimentats per un controlador 
100% programable.

LA NOVA APOSTA DE LA COMPANYIA INICIA EL CAMÍ 
AMB DUES LLUMINÀRIES PER A L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC, QUE INCORPOREN TECNOLOGIA LED

100% ELT I ACABATS D’ALTA QUALITAT

La companyia espanyola ha llançat recentment una gamma de lluminàries, que confirma 
l’aposta per la connectivitat i els projectes integrals d’il·luminació.

Elodia és el fanal 
clàssic però equipada 
amb l’eLED Rkit, el 
mòdul de 24 LED 
d’alta potència.
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El soroll és un element fonamental que 
cal controlar en tota mena d’indústria 
i que, malauradament, és present en 
gairebé tots els processos industrials. 
El soroll afecta de manera molt directa 
la salut dels treballadors, i, de retruc, el 
procés productiu. Cal prendre consci-
ència del problema que representa que 
agents, empresa, mútua, treballadors, 
etc., s’exposin al soroll.

El primer pas per atacar el proble-
ma és obtenir un bon diagnòstic per 
tal de conèixer la causa a fons i poder 
aplicar solucions a mesura de les ne-
cessitats en cada cas. Cada problema 
de soroll és singular i requereix au-
tèntics especialistes en la matèria.

ANÀLISI, DIAGNÒSTIC, 
EXPERIÈNCIA I FABRICACIÓ PRÒPIA
Acústica Integral es va especialitzar en 
aquest camp, per poder oferir solucions 
acústiques a mida de les necessitats 
del sector industrial, aportant l’expe-
riència dels seus equips —Laboratori 
Acústic, Tecnicocomercial i d’Obres—, 
preparats per assolir els objectius plan-
tejats per la legislació vigent.

Actualment l’objectiu del Reial de-
cret 286/2006, sobre la protecció de 
la salut i la seguretat dels treballadors 

Més informació: www.acusticaintegral.com

Text Juan Carlos Martín Gil,
enginyer tècnic de telecomunicacions i 
assessor acústic a Acústica Integral

Control de soroll en entorns industrials

SOLUCIONS ACÚSTIQUES A MIDA 
I COMPLIMENT DE NORMATIVA
Acústica Integral disposa d’una àmplia 
gamma de productes per a diferents 
tractaments acústics: barreres, tan-
caments, cabines, silenciadors, reixes 
acústiques, portes acústiques, tracta-
ments absorbents, etc., un ampli catà-
leg de solucions estàndards i a mida 
per oferir als nostres clients projectes 
claus en mà. En col·laboració amb els 
departaments de Producció, Mante-
niment i Prevenció de Riscos Labo-
rals (PRL) de la planta industrial, es 
definirà conjuntament amb la nostra 
Oficina Tècnica de Projectes l’estra-
tègia dels tractaments acústics per 
complir el Reial decret 286/2006. Els 
tractaments acústics que s’apliquin 
hauran de millorar la qualitat de vida 
dels treballadors i també optimitzar 
el procés productiu.

Un cop definits els tractaments 
acústics recomanats, entrem en la fase 
de fabricació i muntatge. Els nostres 
equips especialitzats són coneixedors 
dels materials i sistemes de muntatge 
per tal d’aconseguir els màxims nivells 
d’atenuació acústica dins dels requeri-
ments de les solucions proposades amb 
un objectiu comú: la lluita contra el so-
roll. Consulteu-nos sense compromís; 
som experts en acústica. l

contra els riscos relacionats amb l’ex-
posició al soroll, és aconseguir que 
els nivells de soroll sotmesos als tre-
balladors no superin els 80 dBA, com 
a criteri òptim. Per aconseguir-ho, 
Acústica Integral proposa un proce-
diment d’actuació que permet  avalu-
ar les condicions acústiques existents 
als entorns industrials, i així, poder 
aplicar les solucions més adequades 
a cada cas. La finalitat és la protecció 
dels treballadors de les fonts sorollo-
ses als seus llocs de treball, sense que 
això afecti la productivitat.

METODOLOGIA: MAPA DE SOROLL
Un dels mètodes utilitzats pel nostre 
Laboratori Acústic es basa en una anà-
lisi d’enginyeria prèvia. Es realitzen 
mesures de nivell de les diferents fonts 
de soroll existents per aconseguir ela-
borar el que anomenem un “mapa de 
soroll de situació inicial”. Aquest mapa 
ens permet visualitzar els nivells de 
soroll existents a les diferents zones 
de treball, i d’aquesta manera poder 
prendre decisions més apropiades per 
recomanar les actuacions a cada zona 
de  treball i reduir el soroll per afavo-
rir el màxim nombre de treballadors. 
El Laboratori Acústic és la garantia 
de qualitat dels nostres productes i 
instal·lacions.

Mapa de soroll de situació inicial.
Permet visualitzar els nivells 
de soroll existents a 
les diferents zones 
de treball.

Tancament o cabina acústica.
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En projectes de reforma o rehabilita-
ció, actualitzar el sistema de calefacció 
és a vegades complex, ja que, després 
d’unes quantes reformes, no es coneix 
exactament el traçat de les canonades. 
Tenint en compte aquest punt, dur 
a terme l’equilibratge hidràulic de la 
instal·lació de calefacció és força difí-
cil, i pot provocar una distribució no 
uniforme de la calor, sorolls per excés 
de cabal a les vàlvules dels radiadors i 
un consum energètic més elevat.

En aquests casos, encara que l’usu-
ari tingui un sistema de comptabilit-
zació individual, traurà la conclusió 
que està pagant més que abans, sense 
notar un increment del confort. Per 
eliminar aquest risc, cal considerar 
la instal·lació de vàlvules de radiador 
termostàtiques autoregulables.

La vàlvula de radiador termostàti-
ca autoregulable AutoSar està disse-
nyada per evitar aquests problemes i 
assegurar el funcionament correcte 
del sistema de calefacció. Comap ha 
desenvolupat una vàlvula amb dues 
funcions, com a limitador automàtic 
de cabal d’aigua i com a vàlvula ter-
mostàtica. La vàlvula AutoSar en cada 
emissor limita el cabal màxim, inde-
pendentment de la pressió diferenci-
al a la vàlvula. Amb la seva regulació, 
la vàlvula permet que, una vegada fi-
xat el cabal màxim, aquest no se supe-
ri en cap moment.

Amb aquest funcionament no cal 
conèixer exhaustivament la xarxa de 
canonades, la pressió diferencial o el 
cabal, ja que la vàlvula redueix auto-

Més informació: www.standardhidraulica.com

Text Carles Borrás
Responsable de Prescripció i Formació

Vàlvula de radiador termostàtica  
amb autoequilibratge AutoSar

perquè en instal·lacions de calefacció 
centralitzada, se n’assegura un funcio-
nament ajustat als càlculs del projecte.

El control del cabal s’aconsegueix 
en girar l’eina incorporada que mos-
tra les 12 posicions de cabal, la qual 
cosa permet estar al més a prop pos-
sible del cabal desitjat. Les vàlvules 
poden treballar en un rang de cabal 
d’entre 8 i 115 l/h. La vàlvula de radia-
dor termostàtica amb autoequilibrat-
ge AutoSar està certificada segons la 
norma EN215.

Aquesta vàlvula permet un aug-
ment del confort i un estalvi energè-
tic global i individual en instal·lacions 
de calefacció centralitzada. I arriba a 
una reducció de la factura de calefac-
ció de fins al 25 %.  l

màticament l’excés de pressió, de ma-
nera que permet la circulació d’aigua 
calenta pel circuit, segons l’ajustament 
realitzat. Els canvis de pressió produ-
ïts per vàlvules d’altres habitacions no 
afecten el funcionament de les vàlvu-
les termostàtiques AutoSar.

Amb aquest tipus de vàlvules es 
garanteix un sistema de calefacció 
equilibrat hidràulicament i optimit-
zat. A més, el sistema de comptabilit-
zació individual tindrà una resposta 
més real: l’usuari pagarà segons el 
seu consum, sense veure’s afectat pel 
funcionament del radiador d’altres 
usuaris.

Aquest tipus de vàlvula no només és 
interessant per a la rehabilitació o re-
forma, sinó també en el cas d’obra nova, 

Amb l’obligatorietat de la comptabilització individual de consums, segons la Directiva 27/2012/UE, 
desconèixer el sistema de canonades i els cabals de la instal·lació pot produir una distribució excessiva o 
insuficient de l’energia, la qual cosa afecta el confort de l’usuari i el sistema de facturació. La vàlvula de radiador 
amb sistema automàtic de control del cabal AutoSar és la solució més senzilla i fiable.

Vàlvula de radiador 
termoestàtica 
autoregulable.

http://www.standardhidraulica.com
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Una aposta pel disseny racional

JOAN ANTONI BLANC

PER SABER-NE MÉS

•  Web de l’Estudi Blanc. La pàgina web de l’Estudi 
Blanc està en procés de reconstrucció. Aviat reobrirà 
amb informació sobre la trajectòria de l’estudi del 
dissenyador tortosí. www.estudiblanc.net

•  La prestatgeria T99, tot un clàssic. Sellex produeix 
dues prestatgeries de Joan Antoni Blanc. La T99 ja 
ha superat el mig segle de vida productiva, i continua 
vigent com a sistema d’emmagatzematge per a 
despatxos i llars. www.sellex.es/es/mobiliario-de-
diseno/sistemas-de-estanterias/t-99/

•  Els cavallets de l’escola EINA són una altra de les 
creacions de Blanc, amb una història particular que 
s’explica al blog de l’escola: https://blog.eina.cat/es/
un-disseny-amb-historia-els-cavallets-d-eina-de-
joan-antoni-blanc/596f45d473ad790cf63dc17e

DISSENY INDUSTRIAL

La trajectòria de Joan Antoni 
Blanc (Tortosa, 1940) abasta 
més de mig segle i recorre múlti-
ples disciplines, des del disseny 
de producte fins a l’interioris-
me, passant per la docència. 

Després d’uns quants anys 
treballant a la barcelonina 
Tramo, Blanc va establir, a 
mitjan anys seixanta, l’Estudi 
Blanc. Allí, associat amb Pau 
Joan, i, posteriorment, amb 
Oriol Blanc, ha dut a terme 
bona part de la seva carrera 
professional dissenyant mobi-
liari (llums, cadires i prestat-

geries), interiorisme per a vai-
xells i comerços, i fins i tot una 
singular i innovadora moto. 

La docència i la divulgació 
han estat una constant en la 
trajectòria de Blanc: va ser 
professor a Elisava, cofunda-
dor de l’escola Eina el 1967 i va 
impartir classes de morfolo-
gia en un postgrau en Disseny 
Industrial que va organitzar 
durant tretze anys l’Escola 
Universitària d’Enginyers In-
dustrials de Barcelona. 

En la seva extensa obra, Blanc 
aposta clarament pel disseny 

simple, elemental i racional, 
allunyat de l’estilisme i la in-
fluència de les modes. Avui dia, 
Blanc s’encarrega d’actualitzar 
els seus dissenys que encara es 
mantenen en producció, com el 
llum Sinclina o la prestatgeria 
T99, i dona sortida a l’interès 
per l’estructura de la forma i 
la seva relació amb les mate-
màtiques tot col·laborant amb 
museus i dissenyant exposici-
ons, com recentment ha fet al 
MACA (Museu de les Matemà-
tiques de Catalunya), del qual 
és vocal de creativitat. l

Fo
to

: M
us

eu
 d

el
 D

is
se

ny
 d

e 
Ba

rc
el

on
a.

 F
on

s 
AD

I F
AD

01

Fo
to

: S
el

le
x

01

03

01 Sellex produeix 
actualment la reeixida T99, 
una prestatgeria modular 
formada per lleixes de planxa 
plegada que encaixen en uns 
travessers verticals.
02 Detall del sistema d’encaix 
de la prestatgeria T99.
03 Productes presentats per 
Joan Antoni Blanc a l’edició 
dels premis Delta 1966 
convocats per l’ADI FAD. 
Entre ells, el llum semiesfèric 
pendular produït per Maenfra 
Tramo i guanyador del Delta 
d’Or. En aquella edició el 
muntatge dels premis Delta 
el va realitzar el mateix Joan 
Antoni Blanc.
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https://blog.eina.cat/es/un-disseny-amb-historia-els-cavallets-d-eina-de-joan-antoni-blanc/596f45d473ad790cf63dc17e
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www.eltecnigraf.cat

Maquinària industrial

DARA, SL

La marca DARA gaudeix d’un merescut reconeixement en el sector de 
l’envasament asèptic. Les màquines dissenyades i fabricades a Granollers 
s’exporten arreu del món com una mostra palpable de la capacitat tècnica 
local i de la feina ben feta.
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En el competitiu mercat actual, el 
creixement sol ser un indicador de 
bona salut empresarial. Créixer no és 
fàcil, però encara és més difícil fer-ho 
endreçadament i al ritme vertiginós a 
què ho fa l’empresa que ens ocupa. Ma-
quinària Industrial DARA, fabricant 
d’equips per a l’envasament asèptic, 
culmina una dècada prodigiosa d’ex-
pansió i creixement fruit de combinar 
adequadament una organització efi-
caç, l’aplicació i el domini de tècniques 
d’avantguarda, i, tal com els agrada 
puntualitzar en aquesta fàbrica modè-
lica, “treballar molt i fer les coses bé”.  

MOVIMENTS ESTRATÈGICS
David Ral va fundar Maquinària In-
dustrial DARA el 1996, originalment 
dedicada a la fabricació de maquinà-
ria en general i amb un radi d’acció 
centrat en el mercat nacional. Els 
encàrrecs d’un dels seus clients van 

posar l’empresa vallesana en contac-
te amb el món de l’envasament asèp-
tic, aleshores una especialitat fabril 
gairebé inèdita a l’Estat. Albirant en 
aquest camp una interessant oportu-
nitat de negoci, la direcció va decidir 
reorientar la producció, recolzant-se 
en la capacitat i solvència tècnica de 
l’empresa. 

L’any 2008, davant del descens alar-
mant de les comandes com a conse-
qüència de l’esclat de la crisi, a DARA 
es va decidir sortir a l’estranger a la 
recerca de nous clients. S’iniciava 
així una intensa tasca comercial que 
va donar els primers fruits a Llatino-
amèrica, un mercat on l’idioma i la 
proximitat cultural eren més recep-
tius a la tecnologia espanyola, llavors 
amb certes dificultats de penetració 
en altres mercats. I l’acció exterior no 
es va aturar aquí: en els darrers deu 
anys ha treballat de valent per donar 
a conèixer el seu producte a l’exteri-
or, obrint mercat a Europa, Amèrica 
del Nord i, més recentment, a l’Orient 
Mitjà, Àsia i Oceania. Avui dia, DARA 
té agents comercials a més de 50 pa-
ïsos dels cinc continents, i el nombre 

Hi ha màquines que necessiten ser 
provades en una cambra d’atmosfera 

controlada per comprovar l’asèpsia 
absoluta del procés. 

http://www.eltecnigraf.cat
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Empresa dedicada al desenvolupa-
ment i fabricació de maquinària 
d’envasament asèptic per a 
la indústria farmacològica, 
biotecnològica i cosmètica.

Any de fundació: 1996 
Nre. de treballadors: 250  
Enginyers graduats  
o enginyers tècnics industrials 
en plantilla: 75

Pol. Ind. Coll de la Manya 
C/ Galileo Galilei, 5-19 
08403 Granollers (Vallès Oriental) 
Tel. 938 718 784 
info@dara-pharma.com
www.dara-pharma.com

DARA, SL

de treballadors de la central de Gra-
nollers és un reflex d’aquesta expan-
sió: el 2008 n’eren vint, el 2014 tripli-
caven aquesta xifra, i actualment en 
són 250.

AL TOP 3 DEL SECTOR
El 90% de la maquinària fabricada 
per DARA es destina a l’envasament 
asèptic de producte líquid i en pols 
per a la indústria farmacèutica i bio-
tecnològica. El procés d’envasament 
inclou neteja, esterilització, emple-
nament, tancament i etiquetatge 
dels recipients emprats en el sector: 
vials, flascons, xeringues, cartutxos i 
bosses flexibles. Els equips de DARA, 
dissenyats i fabricats gairebé íntegra-
ment a la planta de Granollers, estan 
reconeguts com un dels tecnològi-
cament més avançats del món. Joan 
Melé, director comercial de la firma 
vallesana, en descriu les virtuts prin-
cipals: “La versatilitat és una de les 
característiques que més aprecien 
els nostres clients, ja que l’estudiada 
arquitectura dels components que 
dissenyem els permet treballar amb 
diferents formats i capacitats: hi ha 

màquines que poden omplir xeringues 
i cartutxos indistintament, i equips 
que poden envasar vials de capacitat 
molt variada, des d’1 ml fins a 1 litre. 
Un sol dels nostres equips pot dur a 
terme tasques que altres fabricants 
resoldrien amb dues o tres màquines”. 
Aquesta versatilitat és, en part, con-
seqüència de l’ús de servomotors de-
dicats, una tecnologia que DARA va 
implantar en substitució de la mecàni-
ca tradicional molt abans que la com-
petència. “L’ús d’aquesta tecnologia 
—explica Melé— suposa un increment 
en la complexitat de programació del 
programari de l’equip, però en con-
trapartida té uns avantatges enormes 
en ajustament, precisió i fiabilitat. En 
aquest camp en concret, som líders in-
discutibles”. 

La indústria 4.0 està àmpliament 
implementada a la maquinària de 
DARA: els sensors i dispositius instal-
lats en els equips permeten obtenir 
dades i lectures a temps real de ca-
dascuna de les operacions, així com 
informació sobre la seva eficiència i 
rendiment. En el món de la indústria 
farmacèutica, on la normativa tendeix 
a la traçabilitat total dels processos, els 
equips de DARA estan preparats per 
efectuar les anomenades audit-trails 
(auditories de procés), que registren 

totes les ordres i accions efectuades en 
cadascuna de les fases. 

Amb una marca reconeguda i posi-
cionada internacionalment, DARA en-
cara té molt camp per córrer. La feina 
més difícil s’ha dut a terme amb un èxit 
innegable perquè els esforços, a partir 
d’ara, siguin encara més productius. 
Les previsions són doblar la factura-
ció en un termini d’entre dos i quatre 
anys i, convençuts de la seva solvència 
com a especialistes d’un sector en crei-
xement arreu del món, asseguren: “El 
futur depèn de nosaltres”.  l

El procés d’emplenament de les 
xeringues de doble càmera és dels 

més complexos duts a terme per la 
maquinària de Dara. En el procés 

intervenen productes líquids i  
en pols i dos taps.

En una empresa que ofereix tecnologia i know-how, l’enginyeria hi té un gran pes 
específic. DARA té una nodrida plantilla d’enginyers (75, repartits en diferents 
departaments) que ocupen càrrecs tant estrictament tècnics com comercials i de 
gestió. Generalment, DARA busca aquest talent d’enginyeria en perfils amb cert 
rodatge professional, sotmetent les incorporacions a un procés de formació intern 
de durada variable en funció de cada cas. Conscients de la importància no només de 
la captació, sinó també de la retenció del talent, a DARA donen una importància 
cabdal al departament de Recursos Humans. Des d’allí treballen tres aspectes que 
consideren imprescindible equilibrar per poder mantenir aquesta expertesa a casa: 
el pla formatiu i la carrera professional dins de la companyia, la retribució, i la 
compatibilització de la vida personal i la professional. Amb un planter d’enginyers 
que creix dia rere dia, a DARA necessiten talent i animen els interessats a fer carrera 
en el disseny de maquinària a posar-s’hi en contacte. 

ES BUSQUEN ENGINYERS

Muntatge d’una línia d’envasament  
de vials.

mailto:info@dara-pharma.com
mailto://info@dara-pharma.com 
http://www.dara-pharma.com


SOSTENIBILITAT

  

 

L’aprofitament de les energies renovables és un element clau en la 
protecció dels recursos del planeta i la lluita contra la contaminació 
atmosfèrica i el canvi climàtic. La tecnologia dels materials ha de 
permetre avançar en sistemes de generació d’electricitat més eficients, 
econòmics i respectuosos amb el medi ambient. Els materials amb 
estructura de perovskita són la gran esperança.

La perovskita millora l’energia solar 

Nous compostos amb l’estructura del titanat de calci 
incrementen l’eficiència de les cèl·lules fotovoltaiques 

JOAQUIM ELCACHO 
Periodista 
especialitzat en  
medi ambient i ciència

comunicaciencia.cat

Les notícies esperançadores sobre 
la utilització de nous materials en 
l’aprofitament més eficient de les 
energies renovables guanyen cada 
cop més espai en els mitjans de co-
municació de tot el món. theknos 
va explicar en un ampli reportatge 
publicat al número 208 (novembre 
de 2016) que el grafè és un d’aquests 
materials de nova generació, i que 
l’energia solar és una de les seves 
possibles aplicacions.

Sense rebaixar les expectatives 
sobre aquesta nova presentació he-
xagonal del carboni pur, el protago-

nisme en el camp dels nous materi-
als aplicats a l’energia fotovoltaica 
té ara un nom diferent: perovskita. 
Les primeres mostres del mineral, 
que s’anomena així en honor del mi-
neralogista rus Lev Perovski, van ser 
descobertes a la serralada dels Urals 
(Rússia) l’any 1839 pel mineralogista 
alemany Gustav Rose. No va ser fins 
al 1945, tanmateix, que la científica 
irlandesa Helen Dick Megaw, pio-
nera en la utilització dels raigs X en 
cristal·lografia, va donar a conèixer 
els detalls de l’estructura cristal·lina 
d’aquest singular mineral format per 
òxid de calci i de titani (també cone-
gut com a titanat de calci, de fórmula 
CaTiO3). L’observació d’aquesta es-
tructura cristal·lina va obrir el camí 
per fer servir la denominació de pe-
rovskita —de manera genèrica— a 
qualsevol mineral o material sintètic 
que tingui el mateix tipus d’organit-
zació interna que el titanat de calci 
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(el que es coneix com a  estructura de 
perovskita).

La llarga llista de minerals d’origen 
natural amb estructura de perovski-
ta i les noves perovskites sintètiques 
estan demostrant, en els últims anys, 
un gran potencial en la fabricació de 
materials superconductors, bateries, 
i, sobretot, cèl·lules fotovoltaiques, 
per l’elevada capacitat que tenen per 
absorbir la llum i transformar-la en 
electricitat. 

Dos articles publicats els mesos de 
febrer i abril d’aquest any a la pres-
tigiosa revista Science presenten 
millores en el disseny de cèl·lules fo-
tovoltaiques fabricades amb perovs-
kites i exemples pràctics de noves 
cèl·lules fotovoltaiques del tipus tàn-
dem, en què una perovskita es com-
bina per capes amb altres materials.

En l’article del mes de febrer, 
l’equip encapçalat per l’investiga-
dor d’origen colombià Juan-Pablo 
Correa-Baena, professor del MIT i de 
l’Institut de Tecnologia de Geòrgia, 
explica els resultats dels seus estu-
dis per millorar les combinacions de 
perovskites i altres compostos amb 
l’objectiu d’incrementar l’eficiència 
i la resistència de les cèl·lules solars. 
Aquest equip va afegir cesi i rubidi 
a la perovskita de plom combinada 

LA PEROVSKITA VA SER 
DESCOBERTA EL 1839 
ALS URALS (RÚSSIA) 
PEL MINERALOGISTA 
ALEMANY GUSTAV ROSE

amb iode, i va aconseguir una barreja 
homogènia que millora un 2% l’efici-
ència d’aquests materials.

En el treball publicat el mes 
d’abril, d’altra banda, l’equip liderat 
per Jinhui Tong, del Laboratori Na-
cional d’Energies Renovables dels 
Estats Units, presenta els resultats 
d’un nou sistema químic per millorar 
l’eficiència en cèl·lules solars mix-
tes de perovskita de plom i estany. 
L’equip del professor Tong va aplicar 
el nou sistema per fabricar cèl·lules 

solars tàndem (amb una de les capes 
de perovskita) que van mostrar un 
rendiment de fins al 25%.  l

El silici ha dominat el camp de 
l’energia solar fotovoltaica les darreres 
dècades i ha fet possible avenços 
transcendentals en aquest tipus 
d’energia renovable. Les primeres 
cèl·lules solars comercials, fabricades 
als anys 1960, tenien una eficiència o 
capacitat de convertir l’energia solar 
en electricitat de només el 6%. Les 
plaques solars amb cèl·lules fabricades 
amb silici combinat (dopat) amb 
altres compostos com el germani van 
augmentar notablement l’eficiència i 
van obrir la carrera cap a la producció 
de plaques solars de baix cost.

La segona generació de cèl·lules 
fotovoltaiques va començar a tenir 
èxit fa gairebé dues dècades amb 
compostos com el tel·lurur de 
cadmi (CdTe), el silici amorf o el silici 
mircoamorf. 

La tercera generació ha superat la 
barrera del 20% d’eficiència i inclou 
avenços com les cèl·lules solars 
tàndem o multiunió, que presenten 
avantatges com la producció 
d’electricitat a partir de múltiples 
longituds d’ona de la llum.  

LA CARRERA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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ENGINEERING AROUND THE WORLD

SERGI ALBET
Consultor digital
Col·legiat 14.416
@sergialbet

The future of energy storage

1-RENEWABLE ENERGY

Companies and 
technology
Companies need to innovate 
it they are to satisfy the 
demands of the market. This 
means that companies have 
to work together closely with 
universities, and engineers 
at Cambridge University are 
contributing by offering to help 
companies to decide which 
technological skills they need if 
they are going to discover new 
business opportunities. 

Source: University of Cambridge
https://bit.ly/2WTH747

2-BUSINESS 
ENGINEERING

The cost of renewable 
energy has been falling 
constantly in the last few 
years. One of the problems 
with this type of energy is 
how to store it. However, 
thanks to a chemical en-
gineer at the University of 
Stanford, a solution might 
be around the corner. The 
researcher is developing a 
system in which microbes 
have a leading role. They 
convert surplus renewable 

electricity into methane 
that can be burned to pro-
vide energy in times of high 
demand.  

Source: Stanford University
https://stanford.io/2VEeiqJ

An imaginative experiment can enable 
two different species of animals to 
communicate with each other with 
the help of robots. The experiment 
was set up by engineers at the 
Lausanne Institute of Technology. 
The result of the trials was a surprise 
because they observed that the fish, 

who were in Switzerland, and the 
group of bees, in Austria, transmitted 
signals through robots and came to 
coordinate their decisions, directly 
influencing each other’s behaviour. 
Source: Swiss Federal Institute of 
Technology Lausanne
https://bit.ly/2WZd1MM 

1. ENERGIA RENOVABLE
Un enginyer de la Universitat de Stanford 
ha descobert com emmagatzemar 
l’energia renovable mitjançant una 
espècie de microbis que reben el sobrant 
de l’energia elèctrica de la font renovable 
i la transformen en metà. Aquest metà 
es pot cremar i utilitzar quan la demanda 
d’energia sigui màxima.

2. ENGINYERIA EMPRESARIAL
La col·laboració entre universitats i 
empreses és fonamental. En aquest 
sentit, uns enginyers de la Universitat 
de Cambrigde ajuden les empreses a 
planificar la seva plantilla de futur i 
saber quines habilitats tecnològiques 
haurien de tenir per adaptar-se o trobar 
noves oportunitats de negoci.

3. ENGINYERIA EXPERIMENTAL 
Uns enginyers de l’Institut de Tecnologia 
de Lausana han aconseguit que peixos 
i abelles parlin entre ells mitjançant 
uns robots. El que sorprenentment van 
poder observar és que en transmetre 
el senyal entre ambdues espècies, 
aquestes modificaven les decisions i el 
comportament.

   .CAT 

3-EXPERIMENTAL ENGINEERING 

Robots make it possible for bees and  
fish to communicate with each other
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ENGINYERIA EN EL MÓN DIGITAL

NEREIDA CARRILLO
Periodista especialitzada 
en tecnologia social i 
professora de periodisme. 
@nereidacarrillo

WhatsApp i Telegram ofereixen un gran potencial per a les empreses i els 
professionals. Amb aquestes dues aplicacions de missatgeria, colar-nos a la 
butxaca de la gent i difondre missatges a una audiència massiva és fàcil i eficaç.

WhatsApp i Telegram, més enllà 
dels missatges als amics.  
Com en podem treure més profit?

QUÈ PODEM FER?
Permeten enviar informació, fer 
màrqueting i fidelitzar clients, con-
tribuir a crear la imatge de marca, 
coordinar la plantilla o convertir-ho 
en un canal personal d’informació 
sobre temes en què ens volem pre-
sentar com a experts. 

COM HO PODEM FER?
Tant WhatsApp com Telegram dis-
posen d’eines per assolir aquests 
objectius:
•  Llistes de difusió de WhatsApp: Al 

menú, cliquem “nova difusió”, se-
leccionem els contactes que hi vo-
lem afegir i ja ho tenim! Fins a 256 
persones es poden incloure en una 
llista de difusió i en podem fer tan-
tes com vulguem. Això sí, per evitar 
publicitat agressiva, només rebran 
els continguts les persones que ens 
tinguin arxivats a l’agenda. Per tant, 
primer cal fer que el públic ens enviï 
un missatge. Com que només ens 
poden escriure si ens han afegit com 
a contacte, ja haurem complert el 
requeriment. En aquests espais hi 
ha interacció, però la comunicació 
és més ordenada que als grups. Les 
llistes ens ajuden a segmentar els 
destinataris: per exemple, podem 
fer llistes per departaments per co-
municar amb els treballadors o per 
tipus de públics per a màrqueting.

•  Canals de Telegram: Crear un canal 
de Telegram també és ben fàcil. Des 
del menú, seleccionem “nou canal”. 
Després cal posar-li un nom i apor-
tar una descripció del que hi farem. 
El pas següent és triar si volem un 
canal públic o privat. A través del 
cercador de l’aplicació, tothom pot 
trobar els canals públics i unir-s’hi, 
mentre que els privats funcionen 
per invitació. També podem enviar 

l’enllaç dels canals públics per faci-
litar-hi l’ingrés. Els canals privats 
són il·limitats, però de públics no-
més en podem crear tres; per això 
cal pensar-los bé. A diferència de 
WhatsApp, els canals de Telegram 
són unidireccionals i no admeten 
respostes. Aquí la feina es pot fer en 
equip; per tant, permet que altres 
administradors ens ajudin a gestio-
nar el canal. 

QUÈ TRIEM? 
WHATSAPP VERSUS TELEGRAM
Cal calibrar els avantatges i les limi-
tacions de les dues aplicacions:
•  Públic. Encara que Telegram creix, 

l’aplicació que va comprar Mark 
Zuckerberg està instal·lada a molts 
més telèfons arreu del món. 

•  Capacitat. Telegram ens permet 
difondre tota mena de documents 
i vídeos més grans dels que admet 
WhatsApp.

•  Privacitat. A Telegram no podem 
veure el número de telèfon de les 
persones que s’afegeixen al canal; 
garanteix millor la privacitat i se-
guretat de les dades. A WhatsApp 
cal anar amb compte i complir la 
normativa de protecció de dades. l

Permeten 
fidelitzar clients i 
contribuir a crear 

la imatge de marca

USEFUL ADVICE TO BE A GOOD COMMUNICATOR 
Here are some recommendations for improving your messages and 
strategy:
•  Write clear, stimulating texts that are not too long and free of errors. 

Make good use of all the elements: try adding emoticons, links, image 
and videos. Above all, don’t stress your readers!

•  Keep your lists up to date: add new members who are keen to receive 
information and remove those who aren’t.

•  Look to the competition for inspiration but add your own touches to 
stand out. Use the channel search function in Telegram to watch others 
without joining them. 

•  Always use your work telephone. 

https://twitter.com/nereidacarrillo?lang=ca


Theknos    Juliol-agost 201946

ESTIGUES AL DIA

PUNT D’ACCÉS | Internet a l’abast de tothom
TELECOMUNICACIONS

TERRITORIS 
OBLIDATS
Les persones 
i el seu entorn
Territoris Oblidats és un projecte 
d’investigació, intervenció i 
educació que dissenya activitats 
per fomentar la interacció de les 
persones amb l’entorn i repensar 
els espais urbans i quotidians 
en situació d’oblit a la ciutat de 
Barcelona.

Des de territorisoblidats.org, 
s’ofereix un lloc de participació 
ciutadana per reflexionar sobre 
l’entorn urbà. La plataforma 
és un projecte obert a tothom 
que vulgui enviar informació 
sobre espais urbans en desús. 
DTK’aquesta manera es 
cobreixen contextos socials i 
territorials més diversos. A partir 
d’aquest mapatge col·lectiu, 
es proposen i creen solucions 
a qüestions de sostenibilitat, 
accessibilitat i necessitat d’un 
disseny urbà per a l’ús de les 
persones.

URBANISME

L’empresa californiana Nvidia (www.
nvidia.com) ha inventat GauGAN, una 
eina capaç de convertir un gargot en 
un paisatge realista. 

És com fer un dibuix amb el Paint, 
sense pretensions, ja que amb unes 
quantes línies l’usuari delimita les 
muntanyes, el salt d’aigua, la gespa, 
els núvols i el cel. Amb el progra-
ma GauGAN, nom que fa una picada 
d’ullet al pintor postimpressionista 
francès Gauguin, es crearà una imat-
ge fotorealista o artística. 

El programa utilitza les anomenades 
GAN (xarxes generatives antagòni-
ques), un tipus de sistema de machine 

GAUGAN | Gargots artístics i d’autor
ART

learning que es basa a entrenar l’eina 
amb milions d’imatges que, junt amb 
la informació que aporta l’usuari, amb 
esbossos, paraules i colors, GauGAN 
vesteix d’objectes, textures, reflexos i 
efectes apropiats. I així és com es pot 
aconseguir que, amb un simple esbós, 
la imatge sigui tan realista que fins i tot 
inclou les ombres i els reflexos a l’aigua 
en un dia assolellat.  

Amb l’horitzó de fer arribar Internet arreu del 
món com a objectiu global, en l’àmbit local, te-
nim la cooperativa Punt d’Accés (www.punt-
dacces.coop), una operadora de telecomuni-
cacions especialitzada a portar Internet a les 
zones rurals i en llocs on el servei és precari, 
ara per ara, a Tarragona.

És una alternativa a les operadores tradici-
onals, amb valors cooperativistes, d’economia 
social i solidària, que ofereix un servei de pro-
ximitat. La cooperativa treballa per arribar 

allà on les teleoperadores convencionals no 
fan el desplegament de fibra òptica, perquè 
fer-ho a les zones de baixa densitat de pobla-
ció els suposa un cost elevat.

Punt d’Accés fa servir la xarxa mancomu-
nada Guifi.net, una xarxa oberta, lliure i neu-
tral, impulsada i mantinguda per les persones 
que formen la xarxa. A través de la tecnologia  
Wi-Fi s’ofereix servei a l’usuari, i només cal 
instal·lar un punt d’accés a la localitat i una 
antena a la casa. 

TZEITEL PUIG 
Periodista 
especialitzada en 
cultura i tecnologia

www.cargocollective.
com/tzeitel

PETITS ENGINYERS | Tallers
Un equip de reusencs apassionats per 
la robòtica, l’electrònica, les TIC i la 
biologia, entre altres interessos de 
l’àmbit de la ciència i la tecnologia, 
creen el projecte Petits Enginyers 
(www.petitsenginyers.com).

Petits Enginyers col·labora 
amb diferents escoles, instituts i 
centres de formació de Catalunya 
organitzant tallers de noves 
tecnologies durant el curs escolar 
i activitats de realitat virtual, 
impressió 3D, robòtica, videojocs, 

etc., oberts a infants i joves que es 
vulguin iniciar en el món maker.

RACÓ DEL PROFESSOR FRANZ DE COPENHAGUEN
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Consell de Cent 365, 08009 Barcelona
T  934 961 420, ebcn@ebcn.cat

FORMACIÓ

COL·LEGIATS

INSTITUCIONS

INDÚSTRIA

EMPRESES

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Comissions

Si ets un enginyer a qui li agrada estar al dia 

professionalment i que creu en el networking, 

la formació, la millora continua i les relacions 

socials, en les comissions trobaràs el teu lloc.

TÈCNIQUES

Energia

Enginyers en Actuacions Pericials i Mediació

Medi Ambient i Seguretat

Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil

Qualitat i Innovació

Seguretat contra Incendis i Emergències

PROFESSIONALS

Enginyers d’Empresa

Ensenyament

Funció Pública

SOCIALS

Cultura i Oci

Enginyers Sèniors

Joves Enginyers

Apunta’t a:

 www.enginyersbcn.cat/comissions

PARTICIPA ACTIVAMENT AL COL·LEGI

O anunci_ComisionsEbcn2016.indd   1 22/12/16   09:54

Grups Territorials:

— L'Anoia

— Maresme

— Osona

— Vallès Occidental - Sabadell

— Vallès Occidental - Sant Cugat

— Vallès Occidental - Terrassa

— Vallès OrientalPer la igualtat— 
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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals. Una altra és fer-ho:

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

Remuneració fins a

+ + +10% 0 3%TAE gratuïtes
de la seva quota comissions Primer any fins a targetes de crèdit i de dèbit.2
de col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo
50 euros* el primer manteniment. màxim a remunerar
any. 10.000 euros.1

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

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un
únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes de crèdit una compra en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà
mensual al banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons
d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo
existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el
nombre de cotitulars, de manera que el saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant
el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,8195% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple
de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 271,63 euros; data
contractació: 30/06/2019; data primer pagament d’interessos: 31/08/2019; data final primer any: 30/06/2020.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN,
1,9910% TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del
compte). Exemple de liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any:
295,96 euros; data inici segon any: 30/06/2020; data primer pagament d’interessos: 31/07/2020; data final segon any: 30/06/2021.
2. Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió ni de manteniment, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança d’accidents en viatge de
fins a 120.000 euros. Tot, gratuïtament amb el seu Compte Expansió Plus PRO.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés
regular mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal
haver domiciliat dos rebuts domèstics en els dos últims mesos. Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de
domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més, tots els Comptes Professionals que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment
(rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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Aquest nombre és indicatiu del risc del

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

risc.

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

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

dipositant.
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